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Woordje burgemeester
Beste lezer, 

Telkens wanneer de maand maart er aan komt, komt er ook een nieuw seizoen in zicht. Dit jaar komt er niet alleen een 
seizoenswissel aan:  ook de uitgave van de infokrant is aan een nieuw seizoen toe. 
Sinds 2003 reeds krijgen jullie maandelijks de infokrant in de bus. Wat gaat de tijd toch snel! Persoonlijk mocht ik jullie via 
dit voorwoordje reeds 25 keer aanspreken: we mogen hier dus van een bescheiden zilveren jubileumnummer spreken. 
Ik wil dit de komende jaren graag verder doen, ook al zal het op een andere manier zijn. Dit is namelijk de laatste 
infokrant in haar huidige vorm. Deze krant is er dus eentje om te bewaren. 
Aanvankelijk werd de infokrant met de post bedeeld, maar sinds een vijftal jaar nemen de mensen van het MOP-
team de bedeling voor hun rekening. En ze doen dit op een voortreffelijke manier.
De opmaak van de krant ligt van bij het begin in handen van onze communicatieambtenaar en zij doet dit sinds 
jaar en dag met hart en ziel.  Maar na 12 jaar is de infokrant aan vernieuwing toe: de tijden evolueren immers en als 
gemeente willen we daar op inspelen en onze huisstijl moderniseren. Vanaf volgende maand krijgen jullie een ander 
blad in de bus. Ik hoop dat dit net als de huidige infokrant een veelgelezen magazine zal worden. Wij willen er in 
ieder geval voor zorgen dat de inhoud van het blad inhoudelijk sterk blijft en aantrekkelijk van layout. Ik ben alvast 
benieuwd naar wat het nieuwe seizoen ons zal brengen en kijk uit naar de eerste uitgave. Misschien is het wel de 
eerste uitgave van een reeks om te bewaren.

Uw burgemeester,
Marleen Van den Bussche

Gemeente
Maldegem

@ Maldegem
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Maldegemse bevolking in de lift

Op 31 december 2014 telde Maldegem 23.408 inwoners. Dat zijn er exact 157 meer 
dan het jaar voordien. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van meer geboortes 
en meer gezinnen die zich in Maldegem komen vestigen. Maldegem-Centrum en 
Adegem zijn het meest populair om te wonen.

Natuurlijke groei
In 2014 werden er 229 kinderen geboren en waren er 181 overlijdens. Een natuurlijke 
bevolkingsgroei van 48 personen. En dat terwijl er in 2013 een daling was van 25 
personen.

Positieve migratie
Bovendien vestigden zich in 2014 meer dan 160 gezinnen in Maldegem. Een positief 
migratiesaldo  in combinatie met een natuurlijke bevolkingsgroei betekent dat de 
Maldegemse bevolking nog steeds groeit.

De natuurlijke bevolkingsgroei is positief voor Maldegem. Het bewijst dat Maldegem 
nog steeds een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen, ook voor jonge gezinnen. 
Maar die groei is ook nodig. Want zowat alle steden en gemeenten hebben te 
kampen met een vergrijzing van hun bevolking. In Maldegem is dat niet anders. Het 
aantal -18-jarigen is nog steeds minder dan het aantal 65-plussers.

Evenveel mannen als vrouwen
De bevolkingsgroei doet zich vooral voor in het centrum van Maldegem en in 
Adegem. In de leefkernen van Donk, Middelburg en Kleit daalde het aantal inwoners. 
Opmerkelijk is ook dat er evenveel vrouwen als mannen in Maldegem  wonen.

Ten slotte  is het aantal inwoners van vreemde origine licht gedaald, namelijk van 725 
in 2013 naar 715 vorig jaar. 
Ruim een derde van de buitenlandse inwoners komt uit Nederland.

Binnenkort mag je een volledig nieuw infoblad in de 
bus verwachten, in onze nieuw huisstijl, met het nieuw 
gemeentelijk logo.

Wij zijn nog op zoek naar een passende naam voor 
deze maandelijkse bron van gemeentelijke info.

Wie weet er een leuke naam voor het nieuw infoblad?

Weet jij een leuke naam ?
Geef dan voor 10 april je voorstel door aan:
- Dienst Communicatie, Marktstraat 7, 
 9990 Maldegem 
- Tel. 050/72 89 54
- E-mail : communicatie@maldegem.be

De bedenker van de nieuwe naam krijgt 
naast eeuwige roem, een Maldegems pakket 
(tickets voor CC Den Hoogen Pad, zwembad, 
uitlenen DVD/CD, gadgets, gratis toegang tot 
een gemeentelijk evenement, ….).
Veel succes!
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Omdat water zo een kostbaar goed is moet worden gestreefd naar een maximale 
benutting van zuiver hemelwater. Om het hergebruik van hemelwater te stimuleren 
wordt in Maldegem een éénmalige subsidie van maximaal € 500 gegeven aan 
mensen die een hemelwaterreservoir plaatsen bij hun woning.

Voor het bekomen van de subsidie moet aan een aantal voorwaarden 
voldaan worden. De belangrijkste zijn dat de inhoud van de regenwaterput in 
overeenstemming moet zijn met de dakoppervlakte. Daarnaast moet het regenwater 
minstens gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet en/of aangesloten 
worden op de wasmachine. Er is nog een keuringsattest nodig van De Watergroep.

De plaatsing van het hemelwaterreservoir mag al dan niet gepaard gaan met een 
verbouwing. Maar het plaatsen van een hemelwaterreservoir bij een nieuwbouw is 
verplicht, er wordt bijgevolg geen subsidie voor gegeven.

Voor meer informatie i.v.m. deze subsidie en het aanvraagformulier kunt u terecht 
bij de milieudienst, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem - tel. 050/72.86.13 - milieudienst@
maldegem.be. 

Subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie

Bespaar energie bij de aankoop: zoek het energielabel!
Veel apparaten dragen het Energielabel, waardoor de koper kan nagaan of het 
apparaat energiezuinig of -onzuinig is. Zuinige apparaten zijn soms duurder, maar de 
extra kosten worden op termijn terugverdiend dankzij een lagere energierekening.
Het Energielabel is een door de Europese Unie verplicht informatielogo. Het geeft met 
letters (A tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) informatie over het 
energieverbruik van een apparaat. Een toestel met Energielabel A is gemiddeld 45% 
zuiniger dan een apparaat met Energielabel D of E. Vele huishoudelijke toestellen 
kunnen ook het label A+, A++ of A+++ dragen, wat nog zuiniger is.

 Voorbeeld van een energielabel voor een wasmachine

Bespaar energie bij het gebruik!
Ook bij het gebruik kunnen we energie besparen. Dit kan door:
-  apparaten selectief en efficiënt te gebruiken; bv. door een wasmachine enkel te 

gebruiken als de trommel vol zit
-  apparaten uit te zetten wanneer ze niet worden gebruikt 
-  energieverslindende toestellen zoals een oude koelkast of wasmachine, te 

vervangen door een meer zuinige variant

Sluipverbruik of stand-by vreet aan uw energierekening!
Sluipverbruikers zijn de kleine lampjes op de toestellen in uw woning die dag en nacht 
energie verbruiken. De stand-by functie maakt het mogelijk dat u met één druk op 
de knop of de afstandbediening het toestel in werking kunt zetten. De bekendste 
voorbeelden zijn TV, video, computer, printer, microgolfoven… Bij deze apparaten is 
stand-by evenwel overbodig: het apparaat kan volledig uit.

De top-5 van grootste sluipverbruikers bestaat uit veelgebruikte apparatuur:
-  Computer met randapparatuur
-  TV plus video- of dvd-speler
-  Koffiezetapparaat
-  Tuner, versterker en cd-speler
-  (Combi) magnetron
(bron: milieucentraal.nl)

Toestellen die niet volledig uitgezet zijn, verbruiken nog energie. Het sluipverbruik loopt 
in veel woningen op tot 10% van het elektriciteitsverbruik! Bijna driekwart daarvan is te 
vermijden door de apparaten volledig uit te zetten. 

Geef oude apparaten een tweede leven
Misschien kan iemand uw oud maar nog werkend apparaat nog gebruiken. Dat 
spaart afval en grondstoffen en energie voor de productie van een nieuw apparaat. 
U kan het toestel dan naar De Kringwinkel (tel. 09/377.77.77) brengen (of grote 
toestellen door hen laten ophalen). Toestellen die niet meer werken, kunt u bij de 
aankoop van nieuwe exemplaren achterlaten bij de verkoper. Indien u geen nieuw 
vervangingstoestel koopt, kan u met het kapotte toestel zowel bij een verkoper als op 
het recyclagepark terecht. Dit is gratis.

Meer informatie over het recycleren van afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten vindt u op www.recupel.be.

Energiezuinige toestellen gebruiken loont!

Fietsdiefstal is binnen onze hedendaagse maatschappij 
een fenomeen geworden dat de burger nog nauwelijks 
beroerd. “Pakt u nen anderen fiets” wordt al te vaak 
in de mond genomen, zelfs door instanties die beter 
zouden moeten weten.

Het is nu reeds twee jaar dat de politie Maldegem een 
project rond fietsdiefstallen heeft opgestart waarbij de 
nadruk voornamelijk wordt gelegd op preventie.

Wij beschouwen fietsdiefstallen immers wel degelijk 
als een probleem, een probleem dat niet alleen voor 
enorm veel frustratie zorgt bij de benadeelde maar ook 
een hele rits neveneffecten kent : De fiets blijft op stal uit 
vrees voor diefstal en men grijpt terug naar de auto of er 
wordt een oude fiets genomen om zich te verplaatsen 
die technisch zo goed als niet in orde is wat dan weer 
een weerslag heeft op de verkeersveiligheid.

In 2014 kenden wij een opmerkelijke daling van het 
aantal fietsdiefstallen, wij noteerden er slechts 73 
(tegenover 116 in 2013) Onder die 73 gestolen fietsen 
bevonden er zich slechts 5 die én slotvast waren én 
geregistreerd. Al de andere fietsen waren ofwel niet 
slotvast ofwel niet geregistreerd.
Deze cijfers tonen duidelijk aan dat je fiets het minste 
kans loopt om gestolen te worden wanneer de fiets én 
slotvast én geregistreerd is. In 2015 zal dan nog meer de 
nadruk gelegd worden op preventie.

Uiteraard begint preventie bij jezelf, dit geldt niet 
alleen voor fietsdiefstallen maar ook voor inbraken in 
woningen, voertuigen, enz.... Een goed fietsslot is dan 
ook van goudwaarde.

Weet dat een kwalitatief slot niet goedkoop is maar in 
ieder geval veel goedkoper is dan een nieuwe fiets.
Veel fietsen zijn reeds uitgerust met een zogenaamd 
‘ringslot’ vastgemaakt aan het frame van de fiets zelf.
Toch raden wij in combinatie hiermee het gebruik van 
een tweede slot aan. Tracht je fiets altijd aan een vaste 
constructie vast te maken met je -tweede- slot of maak 
de fietsen aan elkaar vast wanneer je in groep fietst.
Naast een fietsslot is het bovendien aan te raden om je 
fiets te registreren.

Wanner je een uniek merkteken laat aanbrengen in je 
fiets dan wordt je fiets hierdoor herkenbaar en kan de 

fiets makkelijker worden terugbezorgd indien hij toch zou 
gestolen zijn. Op die manier belandt de fiets dan niet 
tussen de vele honderden anonieme fietsen in de loods.

Binnen onze politiezone zijn wij afgestapt met het 
graveren van fietsen. Vaak wordt dit als onveilig 
beschouwd omdat de kans op roestvorming en/of 
beschadiging hierdoor zou toenemen. Wij hebben 
dan ook gekozen voor het aanbrengen van een etiket 
waarop je rijksregisternummer wordt geprint waarna het 
etiket op de fiets wordt aangebracht. Deze service is 
gratis en zal in de toekomst opnieuw op diverse plaatsen 
in Maldegem aan de bevolking worden aangeboden.

Een eerste fietsregistratie zal doorgaan op 
Paasmaandag 6 april 2015 tussen 9 en 12 uur ter 
hoogte van het gemeentehuis van Maldegem 
(marktdag)

Tot slot, mocht je fiets toch nog worden gestolen, doe 
dan altijd aangifte hiervan.
De aangifte op zich bij de politie duurt slechts een 
kwartiertje en zelfs wanneer u zich moeilijk kan 
verplaatsen dan kunt u de aangifte ook steeds 
elektronisch laten gebeuren via www.police-on-web.be 
U ontvangt dan per post een bevestiging dat uw 
aangifte werd geregistreerd.

Fietsdiefstal

politie
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Digitale Maand Maldegem
Van 21 april tot en met 20 mei 2015 vind je in Maldegem activiteiten die je 
wegwijs maken in de digitale wereld.  Iedereen die wil bijblijven met nieuwe 
digitale evoluties en toepassingen kan deelnemen aan dit laagdrempelige 
vormingsaanbod. Inschrijven is nodig, via Vormingplus Gent-Eeklo, www.
vormingplusgent-eeklo.be, info.gent.eeklo@vormingplus.be, 09 224 22 65. Neem 
contact op met Vormingplus voor kortingsvoorwaarden.

Google Drive: bestanden in the cloud 
Wil je veel foto’s, adressenbestanden, tekstdocumenten of presentaties online delen? 
Heb je bestanden die te groot zijn voor een bijlage in een e-mail? Lijkt het jou een 
goed idee om een back-up te maken van al je bestanden? Google Drive biedt 
al deze diensten gratis aan. Je leert bestanden bewaren en synchroniseren tussen 
verschillende computers. Zowel de voor- en nadelen van deze diensten worden 
toegelicht. We lichten ook enkele alternatieven toe zoals Dropbox en SkyDrive.

Dinsdagavond (19.30u-21.30u): 21/4 2015
Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3-5
Carina Gülcher
€ 7
Code: 15046

Kennismaking met de smartphone 
Je hebt een smartphone gekocht en wil er graag mee leren werken? Carina Gülcher 
geeft uitleg en tips over de basisfuncties van je smartphone. Stap voor stap leer je 
de mogelijkheden van je toestel kennen zoals het werken met de menu’s, berichten 
versturen en ontvangen, fotograferen ... Ook ontdek je hoe je met je smartphone 
verbinding met het internet kan maken. Daarnaast krijg je tips voor accessoires, 
oplossingen voor eventuele problemen en meer. Deze cursus is bedoeld voor wie 
begint te werken met een smartphone.

3 woensdagnamiddagen (14u-16.30u): 22/4, 29/4 + 13/5 2015 
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92
Carina Gülcher
€ 31.50
Code: 15047 

De beste apps voor je smartphone of tablet
Gebruik je wel het volle potentieel van je smartphone of tablet? Weet je bijvoorbeeld 
hoe je gratis kan sms’en met WhatsApp? Hoe je muziek op de radio kunt herkennen 
via je smartphone? Weet je hoe je eenvoudig opzoekt wanneer je volgende bus of 
trein vertrekt? Of hoe je je gsm laat vertellen wanneer het gaat regenen en welke 
vuilniszakken je moet buitenzetten? 
Kristof D’hanens overloopt de populairste en nuttigste applicaties (apps) van Google 
en Apple die je zowel gratis als betalend kunt downloaden. En zoals je zal zien: het is 
helemaal niet moeilijk!

Woensdagavond (19.30u-22.30u): 22/4 2015
Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3-5
Kristof D’hanens
€ 10.5
Code: 15044

Muziek op je Android smartphone of tablet
We zoomen tijdens deze lezing in op het gebruik van de Android smartphone als 
muziekspeler. Geert Lauwers demonstreert hoe je muziek van je pc overzet naar je 
smartphone. Je leert apps kennen waarmee je muziek kan beluisteren, beheren en 
aankopen. Je verkent ook de mogelijkheden om gratis en legaal naar muziek te 
luisteren. Ook de trend van ‘streaming’, waarbij je online muziek afspeelt via apps 
zoals Spotify of Youtube, komt aan bod. Aan het eind van de avond is er ruimte voor 
vragen. 
Voorkennis: de basisfuncties van een Android smartphone beheersen zoals werken 
met menu’s en apps kunnen installeren. Basis pc- en internetkennis vereist.

Donderdagavond (19.30u-22u): 23/4 2015
Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
Geert Lauwers
€ 8.50
Code: 15045

Aan de slag met Facebook
Is Facebook nu een handig hulpmiddel om je sociaal leven verder uit te bouwen? Of 
gooi je hierdoor je privacy te grabbel? Je krijgt antwoord op verschillende vragen en 
je leert hoe je op een verantwoorde manier omgaat met dit fenomeen. Je gaat ook 
zelf aan de slag op de pc om een account aan te maken, in te stellen en het gebruik 
ervan te leren.

3 maandagnamiddagen (14u-16.30u): 27/4 + 4/5, 11/5 2015
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92
Carina Gülcher
€ 31.50
Code: 15043

Vorming voor vrijwilligers: Een nieuwsbrief maken met MailChimp
Digitale nieuwsbrieven zijn de magazines en folders van deze tijd. Heel wat 
verenigingen communiceren met hun leden en vrijwilligers via een digitale nieuwsbrief. 
Mailchimp is een zeer handige website met kant-en-klare sjablonen om een 
nieuwsbrief op te maken en te versturen. Je kan er gratis gebruik van maken tot 2 000 
e-mailadressen en 12 000 e-mails per maand. Bovendien kan je via Mailchimp ook 
statistieken opvragen zodat je te weten komt wie jouw e-mails opent en hoe vaak er 
wordt doorgeklikt op een link. Mailchimp gebruikt Engels als voertaal, maar in deze 
workshop legt online communicatie-expert Kristof D’hanens je stap voor stap uit hoe je 
deze dienst kan gebruiken.

2 woensdagvoormiddagen (9.30u-12.30u): 6/5, 20/5 2015
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92
Kristof D’hanens
€ 14
Code: VVV159

Vorming voor vrijwilligers: Promotie voeren via internet
Het lokale verenigingsleven in Vlaanderen is bijzonder succesvol en organiseert 
een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten. In deze cursus leer je hoe je je werking 
en activiteiten binnen en buiten de vereniging bekendmaakt. Je krijgt inzicht in de 
basisprincipes van een goede communicatiestrategie. Communicatie-expert Kristof 
D’hanens biedt je handvaten aan voor de opmaak van een communicatieplan. Je 
krijgt praktische tips over de inzet van offline- en online-promotiekanalen. Door de 
concrete opdrachten en interactie met elkaar, ontdek je de geschikte aanpak om 
succesvol promotie te voeren voor je vereniging.

2 woensdagnamiddagen (14u-17u): 6/5, 20/5 2015 
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92
Kristof D’hanens
€ 14
Code: VVV160

Dit aanbod kwam tot stand dank zij een samenwerking tussen Vormingplus Gent-
Eeklo, Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem, OCMW Maldegem, 
bibliotheek Maldegem, gemeentebestuur Maldegem, Vrijwilligersacademie Oost-
Vlaanderen en provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

OCMW

Nieuws van de inclusieambtenaar
Beurs zonder beperkingen

Laat jij je niet beperken door je beperkingen? 

Dan is een bezoek aan REVA 2015 de moeite waard. 

Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op REVA 
vindt u zeker de juiste oplossing!  Met meer dan 150 standhouders biedt de beurs 
informatie over een groot gamma aan producten en activiteiten voor elke 
doelgroep. Zo kom je er onder andere meer te weten over vakanties op maat, over 
het nieuwste model traplift of over de verbeterde capaciteiten van een sportrolstoel. 
Maar evengoed kan je er deelnemen aan een workshop of seminarie rond een 
bepaald thema.
De 14e editie van deze informatiebeurs heeft aandacht voor een steeds breder 
publiek. Van jong tot oud, van mensen met een kleine tot meer ingrijpende 
beperkingen, van professionele hulpverleners tot mantelzorgers en familie.

De informatiebeurs palmt op 23, 24, 25 april 2015 van 10u tot 18u de Gentse Flanders 
Expo in.

Voor meer informatie omtrent de workshops, seminaries en standhouders, kun 
je terecht op de website www.reva.be of bij de inclusieambtenaar. Gratis 
toegangskaart verkrijgbaar in het Sociaal Huis (zolang de voorraad strekt).

Contactgegevens 
Linde Vande Woestyne, inclusieambtenaar
Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
tel. 050/40.39.23 (rechtstreeks) of 0800/ 96.524 (gratis nummer)  
E-mail: linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be
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gemeenteraad

De gemeenteraad is samengesteld uit vier fracties: CD&V, Groen, N-VA en Open-VLD. De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten onderling een bestuursakkoord. Tijdens 
de besprekingen streeft de gemeenteraad steeds naar unanimiteit in de besluitvorming. Maar dat wordt niet altijd bereikt. De punten die de fracties unaniem goedkeurden, 
zijn met een sterretje     aangeduid. Bij de andere punten was de stemming verdeeld.

NIEUWS UIT DE 
GEMEENTERAAD VAN 
26 FEBRUARI 2015
STRAATNAAMGEVINGEN AAN NIEUWE 
STRATEN IN VERKAVELING ASCOT 
TE ADEGEM NABIJ DE HILLESTRAAT : 
PRINCIPIËLE BESLISSING

    De gemeenteraad kent in de nieuwe 
verkaveling die uitkomt in de Hillestraat 
te Adegem principieel volgende 
straatnamen toe :
• Aan de straten (oost-west): ‘De 

Geuzen’
• Aan het pad, gelegen tussen de 

meest noordelijke en de meest 
zuidelijke straten: ‘Het Geuzenpad’

STRAATNAAMGEVING AAN NIEUWE 
STRAAT IN VERKAVELING HYBOMA NABIJ 
DE KALLESTRAAT TE ADEGEM : PRINCIPIËLE 
BESLISSING

    De gemeenteraad kent in de nieuwe 
verkaveling Hyboma te Adegem die 
uitkomt in de Kallestraat volgende 
straatnamen principieel toe :
- aan het deel dat aansluit bij Albert De 

Kesel : ‘Albert De Keselstraat’
- aan de andere straat : ‘Lekvijversdreef’

STRAATNAAMGEVING ‘HOUTSTUK’ AAN 
NIEUWE STRAAT IN VERKAVELING TE 
ADEGEM, UITKOMENDE IN MIDDELLEEN: 
DEFINTIEVE BESLISSING

    De gemeenteraad besliste in zitting 
van 27 november 2014 principieel om 
de naam ‘Houtstuk’ toe te kennen 
aan de nieuw aangelegde straat in de 
verkaveling te Adegem die uitkomt in 
Middelleen.

De gemeenteraad kent definitief de 
naam ‘Houtstuk’ toe aan de nieuw 
aangelegde straat in de verkaveling te 
Adegem, uitkomende in Middelleen.

GEMEENTEPATRIMONIUM - 
BEDRIJVENCENTRUM MEETJESLAND 
- BEËINDIGING ERFPACHT - VERKOOP - 
PRINCIPIËLE BESLISSING.

   De gemeente is eigenaar van het 
perceel grond gelegen te Maldegem 
waarop een erfpachtovereenkomst werd 
afgesloten tussen het gemeentebestuur 
Maldegem en de NV Bedrijvencentrum 
Meetjesland.  In zitting van 14 oktober 
2014 besloot de nv Bedrijvencentrum 
Meetjesland om het gebouw van 
het bedrijvencentrum te verkopen. 
Dit zou een effectief einde aan de 
erfpachtovereenkomst brengen. Hiervoor 
is een vroegtijdige beëindiging van de 
erfpacht nodig. 

De gemeenteraad gaat principieel 
akkoord met het beëindigen van de 
erfpachtovereeenkomst met de nv 
Bedrijvencentrum en met de verkoop van 
het perceel waarop het bedrijvencentrum 
gevestigd is.

Verder besliste de gemeenteraad 
volgende punten :

• De gemeenteraad gaat akkoord  
met het vestigen van een 
erfdienstbaarheid voor nutsleidingen 
en van overgang op het perceel 
gelegen te Maldegem, Vliegplein 14 
(doorgangsgebouw POM).

 
• De gemeenteraad gaat  akkoord 

met het verzoek tot aanstelling 
van een bijkomende provinciaal 
sanctionerende ambtenaar.

  

• De gemeenteraad beslist  om niet in 
te stappen in het investeringsproject 
Wind4Flanders.

 
• De gemeenteraad verleent haar 

goedkeuring aan het tracé en het 
technisch dossier van de aanvraag tot 
verkavelingsvergunning op naam van 
Ascot Belgium  - Oude Weg 39 te 9991 
Maldegem en dit voor de gronden 
gelegen langsheen de Staatsbaan.  

 
• De gemeenteraad verleent haar 

goedkeuring aan het tracé en het 
technisch dossier van de aanvraag 
tot verkavelingsvergunning op 
naam van Terra² en Finspico voor 
de gronden gelegen binnen BPA 
Hof Ter Ede, afgebakend door 
Weggevoerdenlaan, Bogaardestraat, 
Markt en de Ede. 

 
• De gemeenteraad keurt het 

aangepast ontwerp vanwege De 
Watergroep voor het vervangen 
van de FGG leidingen fase 2 in de 
Oude Staatsbaan, delen van de 
Prins Boudewijnlaan, Lijsterlaan en 
Malecote, met een totaal geraamde 
kostprijs van 331.214,40 euro ten laste 
van het onderlinge solidariteitsfonds, 
35.905,20 euro ten laste van Aquafin 
nv en 11.599,60 euro ten laste van de 
gemeente Maldegem goed. 

 
• De gemeenteraad neemt kennis van 

de vernietiging door de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen 
en Armoedebestrijding van het 
gemeenteraadsbesluit van 25 
september 2014, houdende ‘Netwerk 
Meetjesland - toetreding, goedkeuring 
statuten en convenant en aanduiding 
vertegenwoordigers’.

• De gemeenteraad neemt akte  van 
de impact op de rapportering  door 
de overschakeling naar een nieuw 
software pakket voor de boekhouding 
en de budgettering.

• De gemeenteraad legt de prestaties 
van een levend model in de KuMa 
vast op maximum 10u./week 
gedurende ten hoogste 20 weken per 
schooljaar.

 
• De gemeenteraad kent aan 

een medewerker van de politie 
ingevolge het erkend arbeidsongeval 
een blijvende invaliditeit toe.  De 
medewerker van de politie heeft recht 
op een bovenwettelijk gedeelte in 
kapitaal. 

 
• De gemeenteraad consolideert het 

arbeidsongeval  overkomen aan een 
medewerker van de politie.

Ter info :
De volgende gemeenteraadszitting zal 
doorgaan op donderdag 23 april 2015.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan 
de zitting, bekend gemaakt worden op de 
gemeentelijke website : www.maldegem.
be/gemeenteraad.

De zitting gaat 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 eveneens 
raadplegen op de gemeentelijke website.

speelstraten in Maldegem

Wie z’n straat wat meer kleur en animo wil geven, kan terecht bij de Jeugddienst om een speelstraat aan te vragen voor de zomervakantie. 
Een speelstraat is een straat die tussen 14.00 en 19.00 uur kan worden afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat kinderen de mogelijkheid 
krijgen om op straat te spelen. Kinderen hebben gedurende deze periode voorrang op het verkeer. Buurtbewoners die hun auto in de straat 
willen parkeren mogen dat, maar ze moeten stapvoets rijden. 

Hoe gaat alles concreet in z’n werk? 
In elke speelstraat worden minimum drie peters of meters aangeduid die 
verantwoordelijk zijn voor de speelstraat. Ze staan in voor de aanvraag van de 
speelstraat, het contact met de buren, de verantwoordelijkheden de dag(en) zelf 
en de evaluatie achteraf. De peters dienen 6 weken voorafgaand de inrichting van 
de speelstraat een aanvraagdossier met buurtenquête binnen bij de jeugddienst, 
die het dossier onderzoekt op haalbaarheid en zorgt voor de nodige feedback en 
ondersteuning. 

Wat biedt het Gemeentebestuur aan?
• Logistieke en materiële ondersteuning.
• Ondersteuning betreffende de communicatie van het project.
• Een voorafgaande coördinatievergadering bijeenroepen met de betrokken partners 

(politie, dienst mobiliteit, meters en/of peters en jeugddienst)
• De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen’ voor 

de peters en meters. De andere bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele 
toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen.

Wat is de taak van de peters en meters?
• Instaan voor de voorbereiding van de speelstraat (aanvraagdossier, 

bewonersenquête, plattegrondplan, aanwezigheid op een coördinatievergadering, 
omwonenden informeren via een infobrochure,…).

• Plaatsen van de verkeershekkens ten vroegste om 14.00 uur en het weghalen ervan 
ten laatste om 19.00 uur.

• Ter plaatse toezicht houden op de speelstraat, op het respecteren van de ‘speeltijd’ 
en de goede werking van de speelstraat.

• Melden van eventuele problemen of onregelmatigheden aan de jeugddienst.
• Evalueren van de speelstraat.

Het volledige reglement, aanvraagformulier en afsprakennota is vrijblijvend te verkrijgen 
bij de Jeugddienst in de Marktstraat 7.
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Digitale boekenkast Cd verkoop in de bibliotheek

Aanvragen subsidies ontwikkelingssamenwerking
Inwoners van Maldegem die actief zijn binnen het thema 
Ontwikkelingssamenwerking, kunnen uiterlijk tot 15/08/2015 een 
aanvraag indienen voor het verkrijgen van subsidies.

Mensen die actief zijn bij projecten ter plaatse of hier 
sensibilisatiecampagnes uitwerken, jongeren die voor korte 
periode mee gaan helpen aan projecten of scholen die actief 
werken rond Noord – Zuid relaties, duurzame ontwikkeling en 
mondiale vorming komen in aanmerking.

De projecten moeten plaatsvinden in Ontwikkelingslanden of 
voormalige Oostbloklanden.

Meer informatie over de verschillende categorieën voor de 
aanvraag is te vinden op de website van Maldegem onder 
adviesraden – Raad voor Ontwikkelingssamenwerking – 
subsidiereglement

Tevens kan u terecht bij de Noord – Zuid dienst op het nummer 
050/728951

Wie herinnert zich nog de lange rij kaartenbakken in de plaatselijke bibliotheek? 
Deze catalogi werden lang geleden (eind jaren ‘80 begin jaren ‘90) gedigitaliseerd. 
Vandaag rukt de digitalisering verder op, en worden ook de boeken zelf in digitale 
vorm aangeboden. Voor de traditionele boekenwurm is dit een gedroomde evolutie: 
met een e-reader (digitale boekenlezer) heb je altijd tientallen, honderden of 
duizenden boeken op zak. 
Tijdens deze lezing nemen we je mee doorheen het bos van e-readers, tablets en 
nog veel meer. Je krijgt een overzicht van de huidige technologische ontwikkelingen 
en voorbeelden van het praktisch gebruik ervan.

Waar: 
Eeklo en Maldegem,  in Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3-5

Wanneer: 
24 april 2015, van 19h30-21h30.

Inschrijven: 
Gratis, rechtstreeks in de bibliotheek, telefonisch via 050 71 55 22, of via thomas.
de.groote@maldegem.be

Tijdens de maand april kan je in de bibliotheek terecht voor een nieuwe 
selectie afgevoerde materialen. Deze keer vind je er geen boeken, maar een 
ruime selectie van Cd’s en een beperkte collectie van DVD’s. 

De CD’s en DVD’s worden tijdens de maand april te koop aangeboden aan  1 
euro per stuk. 

Oxfam Trailwalker, verdraaid straf!

Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve 
uitdaging van formaat. De Oxfam-projecten in Zuid en 
Noord delen in de prijzen.

Afspraak op 29 en 30 augustus 2015 voor een uitdaging 
die zowel je spieren als je verbeelding, je teamspirit en 
je solidaire inborst op de proef stelt. Want dat is Oxfam 
Trailwalker. Voor de achtste editie verwachten we niet 
minder dan 300 teams van vier stappers aan de start van de 
100 kilometer lange tocht door de Hoge Venen. 

Een sportieve uitdaging
100 kilometer wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de 
nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij onze 
georganiseerde wandeltrainingen (zie agenda) en onze 
online trainingsmodule kun je inschatten of je klaar bent 
voor de grote dag. Het grootste deel van de stappers haalt 
de finish, jij ook?

Een solidaire uitdaging
Per team zamel je minimum 1.500 euro in, die onder andere 
naar Oxfam-projecten rond de klimaatkwestie gaan. Dit lijkt 
misschien veel, maar de meeste teams halen of overstijgen 
dit bedrag gemakkelijk.

Teamspirit
Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur 
aangaat, met vier dat je de centen inzamelt, met vier 
dat je elkaar aanmoedigt… tot de laatste kilometer. Dit 
alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun van een 
enthousiast team supporters. Ook dat is solidariteit.

Teambuildingbuilding
Bestaat er een betere vorm van teambuilding dan je 
collega’s bijeenbrengen voor een zaak waar jullie volledig 
achter staan? Ga deze uitdaging aan en versterk jullie 
onderlinge band. Je werkgever krijgt bovendien de kans om 
zich als sponsor van zijn beste kant te laten zien.
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WAK

Maar liefst 2 miljoen mensen in Vlaanderen en Brussel gaan 
in hun vrije tijd de artistieke toer op: ze schrijven, schilderen, 
acteren, musiceren, zingen en creëren, allen of in groep. Omdat 
zoveel talent niet achter gesloten deuren mag blijven, staan 
amateurkunstenaars 10 dagen in de schijnwerpers tijden de week 
van de amateurkunsten, kortweg de WAK.

Dit jaar loopt de WAK van vrijdag 24 april tot en met zondag 3 mei. 
De 10-daagse staat helemaal in het teken van DE KLEINE ARTIEST. 
Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de 
kleine man in de straat, over kleine kunst, over de invloed van 
jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plekken, over 
experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en durven, 
over (her)ontdekken en doen!

In Maldegem staan heel wat activiteiten op het programma! 
Hieronder vind je een volledig overzicht van deze activiteiten. De 
meeste zijn toegankelijk voor mindervalide en – het WAK-thema 
indachtig – uiteraard geschikt voor kinderen en jongeren. 

Meer info:
Cultuurdienst
Marktstraat 7
9990 Maldegem
tel.: 050 72 89 79
e-mail: cultuurdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/wak
www.facebook.com/UitinMaldegem

Jeugddienst focust op kleine artiesten met creatieve workshops voor kleuters
Tijdens de WAK biedt de jeugddienst een aantal creatieve workshops aan voor de kleine 
artiesten van de 2de kleuterklas van De Parel, BS Kruipuit, De Driesprong en De Rakkertjes. 
Een aantal klasjes worden ondergedompeld in een verhaal rond een sprookjesschaar, 
waarbij ze op het einde van de workshop naar huis gaan met een eigen geknutseld 
sprookjesboek. Een andere kleuterklas treedt in de voetsporen van architect Gaudi. De 
kindjes ontwerpen echte plannen voor een uniek bouwwerk met tegels en boetseerklei. 
Voor deze workshops doet de jeugddienst beroep op Artforum en Spetters Workshops. 
De 41 kleuters van De Papaver krijgen Kip van Troje op bezoek met de voorstelling 
‘Knibbel Knabbel Knuis’. Dit sappig verteltheater brengt hen op een educatieve manier 
in contact met het thema gezondheid: ze serveren een lekker streekverhaal, een 
smaakpalet poëzie, verfrissends van ’t veld, dagverse dromen en krokante quizvraagjes… 
Kortom, verteltheater om verantwoord van te snoepen!
Meer info: jeugddienst@maldegem.be

Fototentoonstelling Studio ‘74
Tentoonstelling
Wat: de leden van fotoclub Studio’74 stellen hun foto’s tentoon in de foyer van Den 
Hoogen Pad. 
Wanneer: van 01/04/15 tot 31/05/15
ma: 09.00 – 12.00 uur
di: 09.00 – 12.00 uur
wo: 09.00 – 12.00 uur / 14.00 – 17.00 uur
do: 09.00 – 12.00 uur
vr: 09.00 – 12.00 uur
en tijdens activiteiten in Den Hoogen Pad
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Johan De Smet, 050 71 45 81, fa849692@skynet.be

Expo @ KUMA 
Tentoonstelling
Wat: tentoonstelling, samengesteld door twee curatoren uit het KUMA-lerarenkorps, met 
kunstwerken van leerlingen.
Wanneer: van 24/04/15 tot 02/05/15
ma: 13.30 – 20.00 uur
wo: 13.30 – 20.00 uur
do: 13.30 – 17.00 uur
za: 10.00 – 15.00 uur
Waar: KUMA - Kunstacademie Maldegem, 
Mevr. Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem
Meer info: 050 72 89 50, kunstacademie@maldegem.be, www.academiekuma.be

Open Ateliers @ KUMA 
Opendeurdag
Wat: tijdens de WAK zijn alle ateliers in de KUMA tijdens de lesuren toegankelijk voor het 
publiek.
Wanneer: van 24/04/15 tot 02/05/15
ma: 13.30 – 20.00 uur
wo: 13.30 – 20.00 uur
do: 13.30 – 17.00 uur
za: 10.00 – 15.00 uur
Waar: KUMA - Kunstacademie Maldegem, 
Mevr. Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem
Meer info: 050 72 89 50, kunstacademie@maldegem.be, www.academiekuma.be

Kleine kerk in grote kerk
Tentoonstelling
Wat: Willy Van de Velde exposeert zijn maquette in recyclagemateriaal van de Sint-
Adrianuskerk in de Adegemse kerk zelf. 
Wanneer: van 24/04/15 tot 03/05/15
elke dag: 09.00 – 18.00 uur (o.v. liturgische diensten en uitvaarten)
Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem-Dorp 16, 9991 Adegem
Meer info: Willy Van de Velde, 050 71 75 15

Kunst in de vitrine
Fiets- of wandelroute
Wat: in de omliggende straten van het gemeentehuis, maar ook in Adegem-Dorp, vind je 
kunstwerken in winkelramen! Deelnemende handelszaken herken je aan het WAK-logo in 
de etalage. Een overzicht van wie waar exposeert, vind je in de folder, die je vanaf 24/04 
aan het onthaal in het gemeentehuis kunt bekomen of op www.maldegem.be/wak.
Wanneer: doorlopend van 24/04/15 tot 03/05/15
Waar: Diverse locaties in Maldegem-centrum en Adegem-Dorp
Meer info: Cultuurdienst

Kunst in het gemeentehuis
Tentoonstelling
Wat: diverse kunstenaars exposeren in het gemeentehuis.
Wanneer: van 24/04/15 tot 03/05/15
ma:  08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 17.00 uur
di:  08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 17.00 uur 
wo:  08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 17.00 uur 
do:  08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 18.30 uur 
vr:  08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 17.00 uur
Gesloten op zon- en feestdagen met uitzondering van:

WEEK 24.04.2015 VAN 03.05.2015 DE AMATEURKUNSTEN

za 02/05/2015: 09.00 – 11.45 uur
zo 26/04/2015: 10.00 – 18.00 uur
Waar: Gemeentehuis, Marktstraat 7, 9990 Maldegem 
Meer info: Cultuurdienst
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WAK

WEEK 24.04.2015 VAN 03.05.2015 DE AMATEURKUNSTEN
Cloudburst Metalfest
Concert
Wat: muziekfestival met diverse metalbands. Line-up: Crimson Falls, Drown my day, 
Kill with hate, Family of dag, Reject the sickness, Carrion, Primal creation, Badder. 
Aansluitend party met dj Haribox & dj Cute.
Wanneer: vr 24/04/2015 – vanaf 18.00 uur
Waar: JH-JOC De Redekiel, Bloemestraat 13, 9990 Maldegem 
Meer info: redekiel@skynet.be, www.cloudburstmetalfest.com

Beeldhouwkunst in Boomgaerd
Tentoonstelling
Wat: 13 beeldhouwers stellen hun werk tentoon in de boomgaard van Trui Hoste. 
Deelnemende kunstenaars zijn: Hilde De Bolster, Linne Belis, Els Wallaert, Frank Talloen, 
Ieza Stoef, Peter Dezwaef, Henk Vandevoorde, Astrid Schoovers, Maria Cocquyt, Sam 
Van Hoecke, Trui Hoste, Catherine De Waele. 
Wanneer: doorlopend van 25/04/15 tot 03/05/15
Waar: Boomgaerd, Dijkstraat 23, 9992 Middelburg 
LET WEL: met de auto enkel te bereiken via Nieuwe Weg 1, Eede (NL)
Meer info: www.qwebbels.be/boomgaerd

TALENTENTENT 2.0
Workshop
Wat: workshop waarin jong talent op een speelse manier kennis maakt met een paar 
basistechnieken van het theater: stem, beweging, ruimte, ritme, gevoelens, sfeer, 
verhaal, ... . Een paar ervaren toneelspelers van het AVT begeleiden de deelnemers 
doorheen de workshopdag. De workshop mondt uit in een kort toonmoment voor het 
publiek. 
Doelgroep: Jonge artiesten van 10 tot 18 jaar, jongens en meisjes, groot en klein. 
Enige  voorwaarde: durven en doen! 
Het aantal deelnemers wordt tot 10 beperkt. 
Inschrijven is dus noodzakelijk en kan tot uiterlijk 20 april (zie bij meer info).
Wanneer: za 25/04/2015 –  10.00 – 18.00 uur. 
Lunchpauze:  12.00 – 13.00 uur
Toonmoment voor een publiek: 17.30 uur
Waar: Concertzolder Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info en inschrijven: Christa Grijp, Walland 5, 9991 Adegem, 050 71 72 01, 
christagrijp@gmail.com

Let’s dance...
Concert
Wat: de Koninklijke Katholieke Fanfare & Drumband Nut en Vermaak Maldegem 
brengt onder leiding van Pieter Delaere een concert dat volledig in het teken staat 
van Let’s dance.
Wanneer: za 25/04/15 – 19.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info en tickets: 050 71 62 72, info@nutenvermaakmaldegem.be

Kunstmarkt
Markt - braderie
Wat: lokale kunstenaars tonen en demonstreren hun kunsten op de markt voor het 
gemeentehuis. 
Wanneer: zo 26/04/15 – 10.00 – 17.00 uur
Waar: Markt Maldegem
Meer info: Cultuurdienst

Tentoonstelling keramiek, schilderijen, juwelen & droogbloemen – 
Keramiekatelier in werking 
Opendeurdag - tentoonstelling
Wat: De kletepot en cursisten stellen samen met enkele andere kunstenaars keramiek, 
schilderijen, juwelen en droogbloemen tentoon. Er worden demonstraties gegeven en 
in de mate van het mogelijke kunnen degenen die dit wensen zelf aan de slag.
Wanneer: za 02/05 en zo 03/05 – 14.00 – 18.00 uur
Waar: Keramiekatelier De kletepot, Butswervestraat 14, 9990 Maldegem
Meer info: truidecuyper@scarlet.be

Voorjaarsconcert – 125 jaar VVA 
Concert
Wat: De Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem (VVA) bestaat 125 jaar 
en dit wordt gans het jaar gevierd. De festiviteiten beginnen met dit ‘Voorjaars-/
Jubileumconcert’. Iedereen is welkom !
Wanneer: za 02/05/15 – 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info & tickets: verenigdevrienden@adegem.net

Kleine sterren sluiten de WAK 2015 af
Dans - muziek - workshop
Wat: Onder het motto KLEINE STERREN bezetten de dansers van Sy-dansstudio op 
zondagnamiddag het CC en luiden zo het einde van de WAK 2015 in. Verwacht je 
niet aan een klassieke dansvoorstelling, maar aan verschillende demo’s, een gezellige 
babbel en aan koffie met gebak. Voor de allerkleinsten is er ook een creatieve hoek 
met Griet Vanwolleghem. Van harte welkom!
Wanneer: zo 03/05/15 – 14.00 – 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Cultuurdienst

VOLG ONZE WAK-REPORTER!
Maldegems schrijfster Marianne Posman brengt in de aanloop van, tijdens en na de WAK verslag uit over de WAK-activiteiten in Maldegem. 
Volg onze WAK-reporter Marianne in het Vrij Maldegem en op de WAK-blog – www.bloggen.be/wakinmaldegem.
Meer info: Marianne Posman, 050 71 29 11, livinaleonie@live.be



EXPO Over ERVEN, het Maldegemse notariaat en notaris-
huis Wallyn

Wat:  Aan de hand van een aantal merkwaardige Maldegemse ‘erf’gevallen 
verneem je hoe erven in zijn werk gaat en wat dit precies inhoudt. Ook de 
werking en de geschiedenis van het (Maldegemse) notariaat wordt er uit 
de doeken gedaan, alsook de geschiedenis van een van de notarishuizen 
in Maldegem, huis Wallyn. 

Wanneer: van 10.00 uur tot 18.00 uur - rondleiding om 11.00 uur en 16.00 uur
 Ook open op maandag 27 april 2015 van 09.30 uur tot 13.00 uur 
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

DEMO  De morsecode door de Meetjeslandse 
 Radioamateurs

Wat:  De Meetjeslandse Radioamateurs brengen een eerbetoon aan de morse-
code. Voor de komst van internet en satellietcommunicatie was morse-
code immers de enige veilige manier om te communiceren op lange 
afstand. Nu zijn het enkel nog de radioamateurs die deze code gebruiken 
om contacten te leggen. Kom en ontdek hoe ze dit erfgoed in stand hou-
den!

Wanneer: van 10.00 uur tot 18.00 uur
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

EXPERT ‘Schatten onder ’t dak… vergeten erfstukken’ door
BEURS  Gezinsbond Adegem

Wat:  Wil je meer weten over de herkomst van een schilderij dat al jaren op 
zolder staat? Heb je er geen idee van hoe oud de porseleinen schotel is, 
reeds jaren in de familie? Heeft het zilveren bestek van grootmoeder za-
liger enige waarde? Zak dan op Erfgoeddag met je meest geliefkoosde 
erfstuk af naar Huis Wallyn. Een specialist neemt er je schat onder de loep. 
Wie weet is je voorwerp wel veel meer waard dan je ooit voor mogelijk 
hield! 

 Heb je zelf geen bijzonder erfstuk, maar ben je wel benieuwd welke schat-
ten worden  aangeboden en hoe een expert beoordeelt? Aarzel niet om 
de sfeer te komen opsnuiven in Huis Wallyn.

Inschrijven: is noodzakelijk en kan via piet.blomme@gmail.com of 050/71.43.57.
 Vermeld bij je inschrijving je naam, details van het voorwerp en het uur dat 

je voorkeur geniet. Je kan maximum twee erfstukken aanreiken.
 Maldegemnaars krijgen voorrang.

Wanneer: 1ste sessie  van 10.30 uur tot 12.00 uur - 
 2de sessie van 14.30 uur tot 16.00 uur
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

EXPERT ‘Je familienaam, kostbaar erfgoed’ door Familie-
BEURS  kunde Vlaanderen – regio Meetjesland

Wat:  Op hetzelfde ogenblik als SCHATTEN ONDER ’T DAK kan je ook met vragen 
over de herkomst van je familienaam, over hoe en waar je familiekundige 
opzoekingen doet terecht bij een aantal experten inzake familiekunde en 
genealogie..

Wanneer: 1ste sessie  van 10.30 uur tot 12.00 uur - 
 2de sessie van 14.30 uur tot 16.00 uur
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

LEZING  Verleden, heden en toekomst van het notariaat
                   Aperitieflezing door notaris Vanhyfte

Wat:  ‘Een notaris stelt authentieke akten op wanneer de wet hem of haar die 
bevoegdheid toekent of wanneer een partij dit van hem verlangt.’ Klinkt 
vrij abstract, nee? Maldegems notaris Christian Vanhyfte schetst het ont-
staan en de geschiedenis van zijn edele stiel, maar werpt ook al een blik 
op het notariaat in de toekomst. Aansluitend biedt cultuurraad Maldegem 
een aperitiefje aan.

Wanneer: om 10.30 uur
Waar: Gemeentehuis (3de verdieping - zaal Adegem)

LEZING Meneer de notaris
                   Koffielezing door Bert Kruismans

Wat: In 2013 bundelde cabaretier, columnist en jurist Bert Kruismans de me-
moires van tientallen Belgische notarissen in het unieke boek ‘Meneer de 
notaris’. Tijdens deze lezing onthult hij op meesterlijke wijze oude familiege-
heimen en geldperikelen uit die memoires.

 Deze lezing is een samenwerking met CC Den Hoogen Pad.

Wanneer: om 17.00 uur
Waar: Gemeentehuis (3de verdieping - zaal Adegem)

Ticketprijs: 6 euro

Meer info  via CC Den Hoogen Pad 
 050/71.00.21 of  cultureelcentrum@maldegem.be
en tickets:  of via Erfgoedcomité Maldegem - 
 Etienne Dhont, 050/71.31.32, etienne.dhont@telenet.be
 Piet Blomme, 050/71.43.57, piet.blomme@gmail.com
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Op zondag 26 april is hij er op-
nieuw: de jaarlijkse Erfgoeddag, 
dé hoogdag voor het culturele 
erfgoed in Vlaanderen en Brussel. 
Deze vijftiende editie zoomt in op 
de ‘Erf!’ van ‘erfgoed’, maar ook 
van ‘erfenis’ en ‘erfgenaam’. Elk 
van die woorden heeft met erven 
te maken, maar wat precies? Wat 
betekent het eigenlijk om iets te 
erven? Is alle erfgoed sowieso een 
erfenis, en zijn alle erfenissen goed 
om te erven? Wat kan er allemaal 
geërfd worden? Beseffen we altijd 
hoe we erven, wat we hebben 
geërfd en wat we zelf nalaten? Het 
antwoord op dit soort vragen kom 
je beslist te weten tijdens een van 
onderstaande activiteiten:

Meer info: Cultuurdienst - 050 72 89 79 - cultuurdienst@maldegem.be.

Met dank aan het erfgoedcomité van de gemeentelijke cultuurraad van Maldegem en de tijdelijke werkgroep in kader van Erfgoeddag 2015.
Voor Erfgoeddagactiviteiten in het Meetjesland: zie www.uitinhetmeetjesland.be.
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cultuur

Wat valt er allemaal te beleven?

	 In de filmzaal kan u genieten van de kortfilm ‘Het Bladelin-Mysterie’. Dit is een (ont)
spannende hedendaagse film over de geschiedenis van Middelburg en zijn stich-
ter Pieter Bladelin. Naast hoofdrolspelers Carry Goossens en Gunther Lesage, figu-
reren er ook heel wat inwoners van Middelburg in de film. Er wordt ook een digitale 
visualisatie vertoond van het kasteel van Pieter Bladelin in de late middeleeuwen 
en vroeg moderne tijd. Dankzij deze visualisatie kunt u zich als bezoeker een histo-
risch vrij accuraat beeld vormen van hoe het kasteel er moet hebben uitgezien. 
Bovengronds bleef er immers niets meer van bewaard.

	 In de tentoonstellingsruimte wordt de geschiedenis van Middelburg verteld, met 
aandacht voor zowel de stichting van de stad door Pieter Bladelin in de 15de eeuw, 
het leven tijdens de godsdienstoorlogen in de 16de en 17de eeuw, als de evolutie 
van het landschap. We vinden er een 40-tal archeologische voorwerpen terug die 
tijdens de opgravingen op de kasteelsite (2002-2004) teruggevonden werden.
Daarnaast is er ook het tentoonstellingsluik ‘Over de vloer bij Pieter Bladelin’. Hierbij 
wordt gefocust op de vloertegels, die tijdens de opgravingen van het kasteel wer-
den terug gevonden. Dat Pieter Bladelin zijn vloertegels liet voorzien van zijn eigen 
initialen is op zich al bijzonder te noemen en getuigt van zijn grote eigendunk. 
Wetenschappelijk onderzoek van verschillende historici aangesloten bij de UGent 
wees echter uit dat de tegels ook om nog andere redenen bijzonder zijn. Zo bleek 
dat de tegels speciaal besteld en gefabriceerd werden in Spanje, Valencia meer-
bepaald. Ze vertellen een boeiend verhaal van de macht van Bladelin en van de 
contacten, die hij onderhield met het koninkrijk van Aragon.

Een gezellige wandeling langs de Meulekreek en de verschillende infopanelen in het 
dorp is de ideale afsluiter zijn van een geslaagd (mid)dagje uit!

Waar?
Bezoekerscentrum Middelburg
Groene Markt 8a,  9992 Middelburg

Wanneer?
Het bezoekerscentrum is vrij toegankelijk voor de individuele bezoeker van zaterdag 25 
april t/m zondag 27 september. De openingsuren zijn als volgt:

	 donderdag:  van 13.30 uur tot 17.00 uur  
enkel tijdens de maanden juli en augustus

	 vrijdag:   van 13.30 uur tot 17.00 uur  
enkel tijdens de maanden juli en augustus

	 zaterdag:   van 13.30 uur tot 17.00 uur
	 zon- en feestdag:  van 13.30 uur tot 17.00 uur

Groepsbezoek
Groepen vanaf 8 personen kunnen het hele jaar door een bezoek reserveren via de 
dienst toerisme.

MEER INFO
UiTloket (Gemeentehuis)
Marktstraat 7
9990 Maldegem
Tel.: 050 72 86 22
e-mail: toerisme@maldegem.be
www.maldegem.be/toerisme

Tot eind september kan u terug in het bezoekerscentrum van Middelburg terecht!

www.denhoogenpad.be

loket CC Den Hoogen Pad

Adegem-Dorp 16B  / 9991 Adegem

050 71 00 21 / cultureelcentrum@maldegem.be

openingsuren: ma – vr: 09.00 – 12.00 uur  / 

 

woe: 14.00 – 17.00 uur

www.facebook.com/denhoogenpad

 

Woensdag 8 april 2015, 14.00 uur - jeugdfilm Epic
Een tienermeisje wordt getransporteerd 
naar een bosrijke omgeving waar er een 
strijd heerst tussen goed en kwaad. Ze 
neemt de taak op zich om de wereld te 
redden.

Inkom: € 2

Tickets zijn enkel de dag zelf verkrijgbaar aan de kassa vanaf 13.30 uur.

Zondag 12 april 2015, 15.00 uur- Arte Amanti
Het kamermuziekfestival Arte Amanti wil internationale en Belgische musici en ensem-
bles op toegankelijke wijze bekendmaken bij een ruim publiek. Hierbij gaat er speciale 
aandacht naar jonge talenten die ieder concert openen met een prelude.
De zesde editie van het festival houdt halt in de Sint-Adrianuskerk in Adegem. Het ge-
renommeerde Suys-kwartet brengt een programma met stukken van Shostakovich, 
Webern en Borodin. Adegemnaar Aaron Pausenberger, op orgel, neemt de prelude 
voor zijn rekening. Nadien kan je napraten met musici, familie en vrienden tijdens een 
receptie.

In samenwerking met Orgelpunt Adegem en Cultuurraad Maldegem.

€ 12 (VVK & ADK)
€ 10 (KABO & GABO)
€ 25 (Familiekaart)

Deze voorstelling gaat door op locatie in de Sint-Adrianuskerk in Adegem.

Vrijdag 17 april 2015, 20.30 uur - David Galle 
‘Overleven in de chaos’
Het leven zit vol chaos. Onze kop zit vol chaos. 
De garage en de kasten zitten vol chaos. Struc-
tuur hebben we nodig. Structuur is de oplossing.

Comedian David Galle heeft de oplossing. 
Maar structuur? Nee, dat heeft
hij niet.

In deze show gaat David Galle, onder meer ge-
kend van de Comedy Casino Cup en Twee tot 
de Zesde Macht, op zoek naar de oorzaak en 
de oplossingen voor de chaos die ons omringt.

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (GABO)

Korting voor Maldegemse rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetko-
ming (RVV) of personen met OMNIO-statuut
Vanuit het gemeentebestuur wordt er een korting toegekend aan inwoners van de ge-
meente Maldegem die het financieel iets moeilijker hebben. Hoe kan u controleren of 
u recht heeft op deze korting van 20% op de ticketprijs? Dit ziet u op uw gele klevertje 
van de mutualiteit: u komt in aanmerking voor deze korting wanneer de code onder-
aan tweemaal eindigt op een 1. 
Kaarten met dergelijke korting kunnen in Den Hoogen Pad op vertoon van het gele 
klevertje van de mutualiteit aangekocht worden.

Later dit seizoen in CC Den Hoogen Pad en op locatie (*) • Vr 1 mei 2015 The Lunatics – De grote lenteshow * • Woe 13 mei 2015 Begijn Le Bleu – Ontploft!

©
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ORGANISATIEPARTNER WORDEN VOOR VLAANDEREN FEEST! IN 2015? Een optie op een feestcheque tot 170 euro is mogelijk!

Ook dit jaar plant Vlaanderen Feest! een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap. Hij vormt de aanloop naar de Vlaamse feestdag, met 11 juli zelf als orgelpunt en nog een zondagse uitloper de dag erna. Concreet 
start Vlaanderen Feest! met een openingsweekend op 27 en 28 juni om daarna op kruissnelheid verder te lopen van 4 tot en met 12 juli. Gangmakers 
van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen lokale organisatiepartner worden. Nuttig om weten: zij komen daardoor meteen ook in 
aanmerking voor een feestcheque tot 170 euro als honorering van de samenwerking! Alle informatie plus het formulier om te kandideren is beschikbaar 
op de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.eu (doorklikken op kandideren >lokale initiatieven). 

Daar leest u alles over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in 
aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de feestcheque effectief te bekomen. 

Openingsuren 
Elke werkdag: 08.30 – 12.00 uur
Woensdag: 14.00 – 16.00 uur 
Donderdag: 16.00 – 18.30 uur 
Zat.-, zon.- en feestdagen gesloten
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sport

Zwemschool tijdens de vakantie en tijdens het schooljaar.
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor de zwemschool, wees er snel bij!

In uw eigen gemeente Maldegem, op het sportpark, liggen 4 PRACHTIGE GRAVEL 
TENNISTERREINEN uitnodigend op u te wachten:
Wil je een vast tennisuur per week in uw sportagenda reserveren?
Neem dan een seizoenabonnement (vanaf 1 april tot ± 15 oktober): 

VOLWASSENEN   € 100,00/terrein/uur als speler
    € 250,00/terrein/uur als lesgever

JEUGD    € 75,00/terrein/uur als speler 

Hiernaast vindt u een aanvraagformulier voor een tennisabonnement seizoen 2015 
(april tot oktober).

Tennis in Maldegem
AANVRAAGFORMULIER TENNISABONNEMENT 
MAURICE DE WAELE SPORTSTADION - SEIZOEN 2015

Dit formulier dient afgegeven te worden aan de Gemeentelijke Sportdienst, 
Bloemestraat 36D  te Maldegem
Tel: 050/72 89 70  e-mail: sportdienst@maldegem.be

Naam:  ____________________________________________   Geboortejaar: _______________

Adres: _________________________________________________________________________

           ____________________________________________  Tel.      _________________________

Wenst een seizoenabonnement 2015 te bekomen
VOOR:     TENNIS OP GRAVELBAAN                  als        Speler            Lesgever

LET OP! Indien op uw uur les of training wordt gegeven dan dient dit uur 
aangevraagd te worden door de lesgever (trainer of club)!!! 

TENNISTERREIN
OP GRAVELBAAN

DAG 

UUR 

DAG 

UUR 
                                                   ALTERNATIEVE MOGELIJKHEID (*):

DAG 
UUR 

Bijkomende info: Dit aanvraagformulier ingevuld terug bezorgen op de kantoren van de 
sportdienst. Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een factuur.

Wil je vrij, als het jou past, een uurtje tennissen met gezin of vrienden?
Koop op voorhand enkele STICKERS à € 10/stickers Met een sticker kan je 1 uur per 
terrein tennissen, dus niet per persoon. Speciale lesstickers : € 15,00 voor 1 terrein/1 uur
De sticker kleef je vooraf op het reservatiebord aan de tennisterreinen en spelen 
maar!!

✁

✁
Op dinsdag 5 mei wordt Assenede de sportelhoofdstad van het Meetjesland. Die dag 
organiseren de sportdiensten van het Meetjesland een sportieve dag voor actieve en 
minder actieve 50-plussers. Sportelen, dat is samen van het leven en sport genieten!

Programma
Op het programma staan tal van activiteiten zoals curve bowl, fitness, lijndans, netbal, 
badminton, tai chi, yoga, drums alive, conditiecircuit, kubb en nog vele andere! 
Daarnaast worden ook wandelingen en fietstochten doorheen de poldergemeente 
Assenede. 

Praktisch
Deze sportdag gaat door op 5 mei 2015 in en rond de sporthal van Assenede van 
9.45h tot 16.30h
Prijs: €6 voor een hele dag  of €4 voor een halve dag. Deze prijs omvat: deelname aan 
de sportactiviteiten, busvervoer vanuit Maldegem, verzekering en taart en koffie op het 
einde van de sportdag.
Let op: u kunt alleen van het gratis busvervoer gebruik maken indien u inschrijft voor 
een volledige dag.

Meer info en inschrijven
Sportdienst Maldegem
Bloemestraat 36d
9990 Maldegem
050/72 89 70 
bieke.moerman@maldegem.be

Sportdag voor 50+ in Assenede

waar:   Sporthal MEOS
wanneer:  maandag 4, 11 & 18 mei 2015
  maandag 1, 8, 15 & 22 juni 2015
uur:  van 17.30 tot 18.45 uur
doelgroep: 2e kleuterklas t.e.m. 2e leerjaar
  Op een speelse, doelgerichte en kindvriendelijke methode de  
  spelertjes de basistechnieken en -tactieken van het voetbalSPEL  
  bijbrengen. Van algemene bewegingsvaardigheden
  naar specifieke bewegingsvaardigheden.
  
Leren bewegen van de bal - beheersen van de bal - voetig/handig met de bal

Inschrijven vanaf zaterdag 28 maart via:
* Online via www.maldegem.be/voetbalspeeltuin
* Sportdienst Maldegem, Sporthal MEOS,Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem
  (betaling cash of via bancontact)

Meer info: Openingsuren Sportdienst: ma-vrij: 8.30 tot 12.00 uur/13.00 tot 16.30 uur
zat: 9.00 tot 12.00 uur

tel.: 050 72 89 70 e-mail: sportdienst@maldegem.be 
Prijs: € 24,50

Teruggave inschrijvingsgeld enkel geldig via doktersbriefje.
Alle deelnemers zijn verzekerd via ISB.

Voetbalspeeltuin
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woensdag 1 april
Buitenspeeldag Maldegem  
van 13:00 tot 17:00
Waar : Jeugdlokalen Piramide, 
Gidsenlaan zn, 9990 Maldegem
Meer info : jeugddienst Maldegem, 
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be

donderdag 2 april
Paasfeest  
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : lokaal dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef i.s.m. Ziekenzorg CM, 
050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
 www.ocmwmaldegem.be

Uit eten met de leden  
van 12:00 tot 17:00
Waar : Huyze De Baere, Noordstraat 66, 
9990 Maldegem
Meer info : 09/3745952, 
nicolebanckaert@telenet.be

vrijdag 3 april
ruilbeurs van champagnecapsules  
van 13:00 tot 18:00  
Waar : Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info : Maldocaps, 
http://maldocaps.weebly.com

Yoga  
van 14:00 tot 15:00  
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 7 april
Grabbelpas: Workshop Afrikaanse percussie 
& atelier - 
van 14:00 tot 17:00
Waar : Sporthal Van Cauteren, 
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info : jeugddienst Maldegem, 
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be

Infosessie gebruik gsm door senioren  
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

woensdag 8 april
Workshop 
‘Werken met gemengde technieken’  
van 09:00 tot 12:00  
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

Jeugdfilm ‘Epic’  
van 14:00 tot 16:15
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem 
Dorp 16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad, 
www.denhoogenpad.be

Workshop gelaatsverzorging 
om 19:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92
Meer info : Femma Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
050 40 39 22, centrumleider@ocmwmalde-
gem.be, www.ocmwmaldegem.be

donderdag 9 april
Wandelen Brugge - Haegeman Elie
van 13:30 tot 17:00
Waar : Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/713520, 
www.neosvzw.be/maldegem

Grabbelpas: 
Op ontdekkingstocht in het park  
van 14:00 tot 16:30
Waar : Sint-Annazwembad, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : jeugddienst Maldegem, 
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be

vrijdag 10 april
Grabbelpas: Cupcake party  
van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00
Waar : Sporthal Van Cauteren, 
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info : jeugddienst Maldegem, 
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be

zondag 12 april
Arte Amanti - Aaron Pausenberger,
Suys-kwartet
van 15:00 tot 16:30
Waar : Sint-Adrianuskerk, Adegem-Dorp 16, 
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad, 
www.denhoogenpad.be

maandag 13 april
Jobstudentenbeurs Maldegem  
van 14:00 tot 16:00
Waar : Jeugdhuis Redekiel, Bloemestraat  13, 
9990 Maldegem
Meer info : ACV Gent-Eeklo, 
surplus@acv-csc.be

PC-lessen  t.e.m. 16 april, 
groep 1: 9u30 – 12u en 
groep 2: 13u30 – 16u, 
Meer info: centrumleider@ocmwmaldegem.
be, www.ocmwmaldegem.be, 050 40 39 22

dinsdag 14 april 
Grabbelpas: Paaslammetjes op de boerderij 
van 14:00 tot 16:00
Waar : Kinderboerderij, Rokalseidestraat 18, 
9990 Maldegem
Meer info : jeugddienst Maldegem, 
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be

Voordracht ‘Onze kust anders bekeken’  
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : 50 Actief Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Maldegem, 
050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

woensdag 15 april
Gezondheidsconsultatie  
van 09:00 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
jolien.maes@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

Workshop 
‘Werken met gemengde technieken’ 
van 09:00 tot 12:00  
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

Genealogisch dienstbetoon (familiekunde)  
Marc Maeyens
van 20:00 tot 22:00  
Waar : Refter Technische Dienst 
gemeente Maldegem, Bloemestraat 45, 
9990 Maldegem
Meer info : Familiekunde Vlaanderen - 
regio Meetjesland, 
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be

Knuffelturnen met kleuters
Om 16:00
Waar : Poermolen Donk
Meer info : KVLV Donk, +32 50 71 59 59

vrijdag 17 april
David Galle - Overleven in de chaos - 
van 20:30 tot 22:30
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad, 
www.denhoogenpad.be

Zaterdag 18 april
Pannenkoekenverkoop
Vanaf 10:00
Meer info : KF Verenigde Vrienden Adegem, 
els.vanhulle1@telenet.be

zondag 19 april
danswedstrijd street en showdance  
van 09:00 tot 19:00
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info : Dansliga en S-pression, 
www.s-pression.be

maandag 20 april
PC-dokters  
van 14:30 tot 17:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

Bingo  
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 21 april
Cursus ‘Aquareltechnieken’  
van 13:30 tot 16:30  
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

minigolf te maldegem  
van 13:30 tot 16:30
Waar : indoorgolf Hole-in-one, 
Brielstraat 81/a, 9990 Maldegem
Meer info : 050/50 16 56

donderdag 23 april
Daguitstap naar Keukenhof  
van 07:00 tot 22:00
Waar : Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 
050/78 80 81, 
www.neosvzw.be/maldegem

vrijdag 24 april
Yoga  
van 14:00 tot 15:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : , 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

Digitale boekenkast (e-boeken)  
van 19:30 tot 21:30
Waar : Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3, 9990 Maldegem
Meer info : 050 71 55 22, 
bibliotheek@maldegem.be, 
www.maldegem.be/bibliotheek

Wil je jouw activiteit in de infokrant zien verschijnen? Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be 
en vraag je invoeraccount aan. Je activiteit verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op 
www.uitinvlaanderen.be en www.maldegem.be. Geef je info wel door vóór de 5de van de 
maand voorafgaand aan de volgende editie. Meer info: communicatie@maldegem.be – 
+ 32 50 72 89 54

Geef zelf je activiteit in!
UiTdatabank.be
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De         tip! van fijnproever PIET!

Houdt van: wilde ideeën • opera • con-
certen • festivals • toneel • trage films • 
tomaten uit de serre • zijn lief en dochter 
• de stilte van de tuin • niks doen
Verzamelt: niks in het bijzonder

Vrijetijds-DNA: neemt vaak plaats aan 
de culturele tafel • klassieke kunsten • 
kunstmusea • klassieke muziek  • the-
ater • arthouse films • een goed boek 
• probeert graag iets uit • actief bezig 
met muziek • verhalen schrijven 

In 1515, precies vijfhonderd jaar geleden 
dus, werd in Middelburg een Arme Cla-
renklooster opgericht: het “monasterium 
Clarissarum de Middelburg in Flandria”. 
Als herdenking van die verjaardag werk-
te Erfgoedcomité Maldegem volgend 
feestprogramma uit:

Zaterdag 4 april 2015, 14.30 uur
OPENINGSVIERING met concert van Jos 
van Immerseel en inhuldiging beelden-
reeks Omer Gielliet @ Convent Santa 
Clara, Kloosterstraat 22 in Middelburg 

NOTEER OOK AL VOLGENDE DATA:

3, 4 en 5 juli 2015 - Opening tentoonstel-
ling en boekvoorstelling “Monasterium 
Clarissarum de Middelburg in Flandria”

Het klooster kende een bewogen be-
staan van bijna een eeuw. Aan deze 
geschiedenis – van de stichting, de bloei 
tot en met de teloorgang van het kloos-
ter –  wordt een tentoonstelling gewijd 
en een publicatie.  Je kan deze ten-
toonstelling in de kerk van Middelburg 
bezoeken tot Open Monumentendag 
2015 op 13 september. De boekvoor-
stelling en de opening van de tentoon-
stelling is voorzien in het weekend van 
Middelburg-kermis – op 3,4 en 5 juli 2015.

Zaterdag 12 september 2015 - 
Colloquium 

Op zaterdag 12 september sluiten we 
de festiviteiten af met een colloquium. 
Bedoeling hiervan is Middelburg terug 
in de spots te plaatsen en een visie te 
ontwikkelen omtrent de toekomst en 
de toeristische troeven die de unieke 
geschiedenis van Middelburg en zijn 
omgeving bieden. Meer info over aan-
vangsuur en locatie volgen later.

Meer info:
- Etienne Dhont, Bloemendaelelaan 1 

in Maldegem, 050 71 31 32
- Piet Blomme, Ringbaan 17 a in 
 Adegem, 050 71 43 57
- Eric Verstraete, Gentsesteenweg 131 

in Maldegem, 0492 97 91 20
- Paul Verstraete, Convent Santa 
 Clara, Kloosterstraat 22 in 
 Middelburg, 0494 51 14 09

Ben jij net als PIET een fijnproever? Ontdek zijn UiT-tips op www.UiTinmaldegem.be.

Wil je jouw activiteit in de infokrant zien verschijnen? Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be 
en vraag je invoeraccount aan. Je activiteit verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op 
www.uitinvlaanderen.be en www.maldegem.be. Geef je info wel door vóór de 5de van de 
maand voorafgaand aan de volgende editie. Meer info: communicatie@maldegem.be – 
+ 32 50 72 89 54

Geef zelf je activiteit in!
UiTdatabank.be

vrijdag 24 april
Kwis Van-R  
om 20:00
Waar : Sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info : http://home.scarlet.e/~jb455439/
van-r.htm

zaterdag 25 april
Kom je mee helpen in het Maldegemveld?  
van 09:00 tot 13:00  
Waar : Loods Natuurpunt, Urselweg 81B, 
9990 Maldegem
Meer info : Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare, 0474 48 30 22, 
0494 06 60 78, 0474 87 17 62, 
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknes-
selare.be, 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

Startdag inschrijvingen zomeraanbod
9:00 tot 13:00
Waar : Gemeentehuis Maldegem, 
Marktstraat 7
Meer info : jeugddienst@maldegem.be

zondag 26 april
Lentemarkt op school !  
van 14:00 tot 17:00
Waar : VBS De Ark, Marktstraat  15, 
9990 Maldegem
Meer info : deark.markt15@gmail.com

maandag 27 april
Filmnamiddag ‘Yo, también’  
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem

Meer info : Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

LEESGROEPBIJEENKOMST: 
“DIT ZIJN DE NAMEN” - 
Waar : ‘t Kasteeltje, Noordstraat 15, 
9990 Maldegem
Meer info : DavidsfondsMaldegem 
[Meetjesland], www.davidsfonds.be

dinsdag 28 april
Basiscursus fietsonderhoud - Dries Van Gils, 
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Maldegem
van 13:30 tot 16:30  
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef Maldegem, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Vormingplus Gent-Eeklo, 
09 2242265, 
info.gent.eeklo@vormingplus.be, 
www.vormingplusgent-eeklo.be 

Kookles ‘Koken van a tot z’  
om 19:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
9990 Maldegem
Meer info : Femma Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

donderdag 30 april
Fietstocht Neos Maldegem  

van 13:30 tot 17:30
Waar : Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/713520

Vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei en 
zondag 3 mei
Stoomfestival 2015  
van 10:00 tot 18:00
Waar : Stoomcentrum Maldegem, 
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info : Stoomcentrum Maldegem, 
www.stoomcentrum.be

vrijdag 1 mei
The Lunatics - De Grote Lenteshow - 
van 20:30 tot 22:00
Waar : Kanunnik Andrieszaal, Kloosterstraat 
zn, 9992 Middelburg (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad, 
www.denhoogenpad.be

Activiteiten LDC Oud Sint-Jozef:
Fietsen: elke dinsdag om 13u30
Kaarten: elke woensdag 14u - 16u30
BreiKaffee: elke donderdag 13u30 - 16u30
Petanque: elke donderdag 13u30 - 16u30

OPROEP! Het Adegems Volkstheater zoekt onderdak
De Adegemse toneelbond is op zoek om een (kleine) loods te huren voor het droog en netjes opbergen van decors en ander 
materiaal. Een beetje plaats om decors te timmeren is uiteraard een meerwaarde. Een niet te hoge huurprijs kan geen hinderpaal zijn. 
Heeft iemand een suggestie? Heb jij zo een bergruimte? Of ken je iets dat ons kan dienen?
Laat horen! Neem contact op met AVT-voorzitter Christa Grijp, Walland 5, Adegem of via christagrijp@gmail.com Alvast bedankt namens alle AVT’ers

19:00
Meet & Greet

with the Captain

20:00
Captain’s
Seafood
Dinner

€40
p.p.

22:
00 CAPTAIN’S PARTY
DRESS TO IMPRESS THE 80’S

Multicultureel festival 

5 juni met ‘de Piotto’s’

De Elfnovembergroep uit Kemmel werkt vol ijver aan de aanleg van een gedachtenistuin in Westouter 
om niet te vergeten dat zo velen familie zijn van vluchtelingen. Het gaat over vluchtroutes uit de Eerste 
Wereldoorlog, met daartussen vluchtroutes uit de Tweede Wereldoorlog, uit de actualiteit, want vluchten 
is immers van alle tijden.

Wie is er in het bezit van een vluchtroute van een familielid ? Geef uw info voor 1 mei door aan vzw 
Elfnovembergroep, Wijtschatestraat 2, 8956 Kemmel of 11nov.org@gmail.com.
De opening van de Gedachtenistuin Vluchtelingen is voorzien op de Wereldvluchtelingendag op zater-
dag 20 juni 2015.


