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Woordje burgemeester
Decembermaand: winterpret en een aangename sfeer, ook in Maldegem. De 
kerstverlichting ziet er ook dit jaar, dankzij de samenwerking met de verenigde 
handelaars van Maldegem Centrum, heel sfeervol uit.  
En telkens opnieuw, wanneer de maand december er weer aankomt, beseffen 
we met z’n allen hoe vlug een jaar voorbij is gegaan. Dan maken we, tussen al 
de eindejaarsdrukte door, eventjes tijd voor elkaar en blikken we terug op wat 
voorbij is. Hopelijk zien jullie dat het goed geweest is, dat 2014 een jaar is dat voor 
herhaling vatbaar is. En mocht dit niet zo zijn, dan hoop ik van harte dat 2015 
voor jullie een beter jaar mag zijn. 
Wij kijken alvast hoopvol uit naar het nieuwe jaar en beseffen dat ieder jaar weer 
anders is: nooit is het ene jaar exact hetzelfde als het voorgaande en dit maakt 
het ieder jaar weer boeiend. Wat wel telkenjare opnieuw terugkeert, is het vele 
werk dat we met zijn allen verzetten in het belang van onze gemeente.  

Gemeente
Maldegem

@ Maldegem
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De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

• Woensdag 24 december
Dienst onthaal en burgerzaken zijn open in de voormiddag, 
in de namiddag gesloten

• Donderdag 25, vrijdag 26 december

• Woensdag 31 december
Dienst onthaal en burgerzaken zijn open in de voormiddag, 
in de namiddag gesloten

• Donderdag 1 januari

Jeugddienst is gesloten vanaf vrijdagavond 19 december tot en 
met maandagmorgen 5 januari.

Wijziging huisvuilinzameling op kerstdag, 
2de kerstdag en nieuwjaar

Donderdagronde:
- op 25 december wordt er geen huisvuil ingezameld. Deze 

inzameling is voorzien op vrijdag 26 december.
-  het PMD en papier/karton zal uitzonderlijk op woensdag 24 

december opgehaald worden.
-  op 1 januari is er geen huisvuilinzameling.
 Vrijdagronde:
-  op 26 december is er geen huisvuilinzameling.
-  er wordt wel PMD en papier/karton opgehaald.
-  op 2 januari is er huisvuilinzameling.

Sluitingsdagen recyclagepark:

25, 26 en 27 december en 1 januari

ProGraMMa:

Namiddag: Kerstmuziek en Kerstman

Kleurwedstrijd met als 1ste prijs 1x10 beurtenkaart

Avond: Kerstmuziek en Kerstman

Winter-bbq van 19:00 tot 21:00  vooraf inschrijven

Zwembeurt + 1 braadworst of 1 hamburger: €5/pers.
Zwembeurt + 1 braadworst én 1 hamburger: €6/pers.

1 braadworst of 1 hamburger (zonder zwemmen): €2,5/stuk

De uitbaters van de cafetaria zorgen voor een drankstandje 
met Glühwein, jenever, kerstbiertje en niet-alcoholische dranken

14:00 tot 16:00 
19:00 tot 21:00

Beste feestvierder
Beste reiziger

Zet u het nieuwe jaar in met een knallend feestje of 
bezoekt u vrienden of familie?
Neem dan de bus.
De chauffeurs van De Lijn brengen u veilig naar het 
feest en teug naar huis.

Het speciaal feestbiljet kost 3 euro. Daarmee reist u onbeperkt met alle 
bussen en trams van De Lijn vanaf 31 december om 18u tot en met 
middernacht op 1 januari.
Het feestbiljet is ook te koop bij het onthaal van het gemeentehuis, 
Markstraat 7, 99901 Maldegem.

Openingsuren Onthaal: van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur 
en van 14 tot 17 uur.

De medewerkers van de Lijn die de hele nacht werken, zorgen er voor 
dat u zo lang kunt feesten als u wilt, zonder stress of parkeerzorgen !
Twijfel niet en neem de feestbussen van de Lijn.

Als burgemeester ben ik dan ook blij dat ik op jullie—collega’s schepenen en gemeenteraadsleden, personeelsleden, vrijwilligers 
en de inwoners van onze gemeente—kan rekenen. Jullie maken samen van Maldegem een plek waar het goed is, waar we tot 
rust kunnen komen, ook in de drukke eindejaarsperiode. 
Ik hoop op dezelfde samenwerking in 2015, want een aangename sfeer creëren doe je niet alleen met sfeerverlichting, maar 
door met zijn allen samen te werken, jaar in jaar uit. 
Ik wens jullie allen een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar toe.

Uw burgemeester,
Marleen Van den Bussche
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Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot 
een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom 
en aardgas van het oost-Vlaamse provinciebestuur. ook de gemeente Maldegem 
ondersteunt dit initiatief, en dit al voor de vierde keer op rij. Tot en met 21 januari 2015 
kan je eenvoudig en vrijblijvend inschrijven. 

Ben je overtuigd? Schrijf dan in via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op 
provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot en met 21 januari 2015. De veiling vindt 
plaats op 22 januari 2015. Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg 
vindt. Ga je in op het voorstel? Dan brengt de Provincie Oost-Vlaanderen de overstap 
in orde. Het nieuwe contract zal ingaan tussen 1 april en 1 juni volgend jaar, afhankelijk 
van de winnende leverancier. Door de afschaffing van de verbrekingsvergoeding kan 
je altijd kosteloos overstappen naar een nieuwe leverancier, ongeacht de duur van je 
contract.

Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit 
jaar opnieuw deelnemen.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente Maldegem je graag 
verder. Meerbepaald kan je zonder afspraak terecht op de wekelijkse zitmomenten 
van Woonwijzer Meetjesland:
Zitmomenten in het dienstencentrum oud St. Jozef: elke donderdag van 9u tot 
12u, elke eerste en derde maandag van de maand van 18u tot 20u, en elke eerste 
zaterdag van de maand van 10u tot 12u.

Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle 
gegevens meteen bij de hand hebben om jouw inschrijving te kunnen doen. 
Ook voor andere vragen omtrent de samenaankoop kan je bij Woonwijzer terecht. 
Woonwijzer Meetjesland vind je op het adres Moeie 16a, 9900 Eeklo en is te bereiken 
via het nummer 09 378 61 70 of via info@woonwijzermeetjesland.be. Meer informatie 
vind je op www.woonwijzermeetjesland.be

Wens je meer informatie over besparen op jouw energiefactuur? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.energiebesparenmeetjesland.be 

Kies voor goedkopere, groene energie!

Niets leuker om te krijgen dan een cadeau dat helemaal bij jou past. Een 
zelfgeschreven gedicht in een mooie oude kader, een leuk kastje in je favoriete kleur 
geschilderd of iets dat helemaal voor jou in elkaar geknutseld werd… Inspiratie én 
spulletjes vind je ongetwijfeld in De Kringwinkel. Daar zouden ze het heel leuk vinden 
dat iedereen dit jaar een echt cadeau geeft, een stukje van zichzelf. Waarom? 
Omdat het origineel is, maar ook omdat je met een cadeau van jezelf opkomt tegen 
alle cadeaus die de dag erna weggegooid worden, tegen cadeaus die goedkoop 
geproduceerd moeten worden en zo het milieu belasten. Geef jij dit jaar een stukje 
van jezelf? Vertel het op de Facebook-pagina van De Kringwinkel.

Naast spitsvondige cadeautjes vind je in De Kringwinkel natuurlijk ook alles voor in 
de kerstboom en aan de feesttafel. Kom zeker eens snuisteren in de honderden 
kerstballen, de talrijke serviezen, de feestcollectie en zoveel meer. 

INFO | De Kringwinkel in Maldegem – Vliegplein 54 - zal gesloten zijn op 25 & 26 
december en op 30 & 31 december en 1 januari. Op 24 december sluit de winkel 
om 16u. Op zaterdag 27 december zijn we gewoon open. Fijne feesten! Meer info op 
www.kwmeetjesland.be en op Facebook. 

Iemand versieren ... doe je met een stukje 
van jezelf

Infovergadering heraanleg gemeentelijke 
begraafplaats

Vanaf het voorjaar 2015 start het gemeentebestuur met de heraanleg van het oud 
deel van de gemeentelijke begraafplaats in de Kleine Katsweg te Maldegem en de 
heraanleg van de oude gemeentelijke begraafplaats in de Kleitkalseide te Kleit.
De zandpaden en – vlaktes zullen ingezaaid worden met gras en er wordt streekeigen 
beplanting aangebracht.

Daarvoor wordt aan de concessiehouders en nabestaanden gevraagd om eventuele 
beplanting, aangebracht buiten de concessie te verwijderen voor 31 maart 2015.
op een infovergadering op maandag 12 januari om 20 uur in Zaal adegem, derde 
verdieping gemeentehuis, Marktstraat 7, wordt meer info gegeven.
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Slechthorend of (plots)doof? 
Met het Limited Hearing bordje ontspannen 
en veilig deelnemen aan het verkeer! 
Wanneer je volgend bordje ziet op een fiets, bromfiets of rolstoel, wil dat zeggen dat de 
bestuurder doof of slechthorend is en dat extra oplettendheid dus noodzakelijk is.

Men zegge het voort! 

Want hoe meer mensen dit bordje herkennen, hoe veiliger. 
Namens alle doven en slechthorenden, een welgemeende dankjewel!

Wil je zelf ook de positieve effecten ervaren van het Limited Hearing bordje? 
Bestel dan je bordje via de website: www.worldwidevisible.com. 
De prijs per bordje is €14,95  (incl. btw en bevestigingsmateriaal). De verzendkosten zijn 
afhankelijk van het aantal bordjes dat je bestelt.

Meer info ?
Linde Vande Woestyne, inclusieambtenaar 
Sociaal Huis,  Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
telefoon: 050/40.39.23 (rechtstreeks) of 0800/ 96.524 (gratis nummer)  
e-mail: linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

rECHT oP EEN BraNDSToFToELaGE ?
Met de winter voor de deur is het belangrijk even stil te staan bij onze energiekosten. 
Deze kosten betekenen voor heel wat gezinnen een flinke hap uit hun budget.
afhankelijk van uw situatie, hebt u misschien recht op de brandstoftoelage (maximum 
350 euro) die vanuit het oCMW wordt toegekend. 

Meerekenbare inkomsten zijn:
-  uw maandelijkse inkomsten (refertemaand september 2014)
-  spaargelden boven de 6.200 euro
-  onderhoudsgeld dat u voor uzelf ontvangt
-  …

Aftrekbare kosten zijn:
-  onderhoudsgeld dat u zelf betaalt
-  de maandelijkse huur met een maximum van 350 euro per maand
-  …

Hoe aanvragen ?
U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 03 2015 bij de Cel Welzijn van het OCMW, in 
het administratief centrum, Lazarusbron 1 te 9990 Maldegem, elke werkdag tussen 8u30 
en 11u30.   

Wat brengt u mee ? 
- een bewijs van alle inkomsten van uw gezin voor de maand september 2014 aan de 

hand van een rekeninguittreksel
- een bewijs van de huidige huurprijs of hypothecaire aflossing die u betaalt
- een bewijs van uw verwarmingskosten: recentste afrekening indien u met elektriciteit 

of gas verwarmt
- bewijsstukken van onderhoudsgeld dat u ontvangt voor uzelf of zelf betaalt
- een rekeninguittreksel van uw spaargelden

Uitbetaling ?
- de maximale brandstoftoelage bedraagt 350 euro 
- een eerste schijf wordt uitbetaald tegen uiterlijk eind december 2014. 
- een tweede schijf ontvangt u in februari 2015 op voorwaarde dat u een bewijs van 

aankoop van brandstof kan voorleggen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan 
de toelage die u ontving eind december 2014.

Meer info ? 
Contacteer het OCMW op 050/72.72.10.

Enkele concrete voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Marcel is een alleenstaande man met een maandelijks inkomen van 817,78 euro per 
maand. Zijn huur bedraagt 430 euro per maand.  
Marcel  heeft recht op de volgende toelage: 
Barema - (inkomen - huur)
838,20 euro - (817,78  euro - 350 euro)
838,20 euro - 467,78 euro
370,42 euro
Marcel heeft recht op de maximale brandstoftoelage van 350 euro.

Voorbeeld 2:
David is een gescheiden man. Hij ontvangt een werkloosheidsuitkering van 1.159,29 euro 
per maand.
Voor zijn woning betaalt hij maandelijks 465,65 euro huur. Aan zijn ex-vrouw betaalt hij 
maandelijks 75 euro voor zijn zoontje. 
David heeft recht op de volgende toelage: 
Barema - (inkomen - (huur + te betalen onderhoudsgeld))
838,20 euro - (1.159,29 euro - (350 euro + 75 euro))
838,20 euro - (1.159,29 euro – 425 euro)
838,20 euro – 734,29 euro
103,91 euro
recht op brandstoftoelage van 200 euro.

Voorbeeld 3:
Lies woont na haar scheiding tijdelijk in bij haar ouders samen met haar twee kinderen. 
Zij heeft een maandelijks inkomen van 1.350 euro. Zij heeft geen recht op een 
brandstoftoelage aangezien ze inwoont bij haar ouders en zelf geen vaste kosten heeft.

Voorbeeld 4:
Maria is een 78-jarige weduwe. Zij geniet een weduwepensioen van 1.020 euro 
per maand. Zij heeft 7.000 euro aan spaargelden. Maria heeft geen recht op een 
brandstoftoelage.  

Vrijstelling wekelijkse rustdag
Het College van Burgemeester en Schepen legt een aantal periodes vast waarin er 
vrijstelling gegeven wordt van de wekelijkse rustdag. Voor 2015 werden volgende 
periodes vastgelegd : 

a. Voor aLLE HaNDELSZaKEN VaN GrooT-MaLDEGEM

GELEGENHEID VOORGESTELDE PERIODE
1. Start wintersolden (= zat 3 jan 2015) zaterdag 3 jan t.e.m. donderdag 8 jan

2. Valentijn (=zat 14 feb 2015) zaterdag 7 feb t.e.m. zaterdag 14 februari

3. Handelskilometer (14 en 15 maart 2015) maandag 9 maart t.e.m. zondag 15 maart

4. Moederdag (= zon 10 mei 2015) maandag 4 mei t.e.m. zondag 11 mei

5. Vaderdag (= zon 14 juni 2015) maandag 8 juni t.e.m. zondag 14 juni

6. Start zomersolden (= woe 1 juli 2015) woensdag 1 juli t.e.m. maandag 6 juli

7. Sunday Shopday 2015 (= 4 okt 2015) vrijdag 2 okt t.e.m. zondag 4 okt

8. Sinterklaas (= zondag 6 dec 2015) zondag 29 nov t.e.m. zondag 6 dec
9-10-11 Eindejaarsactie UNIZO donderdag 10 t.e.m. woensdag 16 dec
             (drie laatste weken) donderdag 17 t.e.m. woensdag 24 dec 
 donderdag 25 t.e.m. donderdag 31 dec

B. Voor aLLE HaNDELSZaKEN VaN DE DEELGEMEENTE aDEGEM, NIET GELDEND Voor 
DE HaNDELSZaKEN VaN DE DEELGEMEENTE MaLDEGEM EN DE WIJK KLEIT;

GELEGENHEID VOORGESTELDE PERIODE
12. Zomerkermis (zondag 12 juli 2015) zaterdag 11 juli t.e.m. vrijdag 17 juli

13. Winterkermis (zondag 11 oktober 2015) woensdag 7 t.e.m. dinsdag 13 oktober
 

C. Voor DE HaNDELSZaKEN IN DE WIJK KLEIT, NIET GELDEND Voor DE HaNDELSZaKEN 
VaN DE DEELGEMEENTEN MaLDEGEM EN aDEGEM

GELEGENHEID    VOORGESTELDE PERIODE
12. Zomerkermis (zondag 19 juli 2015) donderdag 16 t.e.m. woensdag 22 juli

13. Winterkemis (zondag 15 november 2015) donderdag 12 t.e.m. woensdag 18 nov

D. aaN DE HaNDELSZaKEN VaN DE DEELGEMEENTE MaLDEGEM, NIET GELDEND Voor DE 
HaNDELSZaKEN VaN DE DEELGEMEENTE aDEGEM EN DE WIJK KLEIT

GELEGENHEID VOORGESTELDE PERIODE

12. Braderie Maldegem Centrum  vrijdag 19 t.e.m. maandag 22 juni

      (zondag 21 juni 2015) 

13. Maldegem kermis vrijdag 18 t.e.m. donderdag 24 september

      (zondag 20 september 2015)  

lokale economie
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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 
27 november 2014
    STraaTNaaMGEVING aaN NIEUWE 
STraaT IN VErKaVELING CoNDIUS : 
PrINCIPIËLE BESLISSING
Het stedenbouwkundige dossier betref-
fende de verkaveling Condius aan Mid-
delleen is voltooid. De nieuw aangelegde 
straat kan een naam krijgen.
Het college stelt voor de naam ‘Houtstuk’ 
toe te kennen aan de nieuwe straat. Het 
toponiem Houtstuk ligt pal op de plaats 
van de nieuwe verkaveling.
De gemeenteraad kent principieel de 
naam Houtstuk toe aan deze nieuwe 
straat.

    STraaTNaaMGEVING aaN NIEUWE 
STraaT IN VErKaVELING KLEINE 
MoErWEGE : DEFINITIEVE BESLISSING
In de gemeenteraad van 25 september 
2014 werd de naam Brouwershoek princi-
pieel toegekend aan de nieuwe straat in 
de verkaveling Kleine Moerwege. De ge-
meenteraad kent definitief de naam Brou-
wershoek toe aan deze nieuwe straat.

    GEMEENTEPaTrIMoNIUM - VErHUrING 
aPParTEMENT BLoEMENDaLELaaN 4a - 
PrINCIPIËLE BESLISSING
Het appartement in de Bloemendalelaan 
4a dat gebruikt wordt als werkruimte voor 
de brandweer zal, na de opstart van de 
brandweerzone, terug ter beschikking 
staan van het gemeentebestuur. 
De gemeenteraad gaat principieel ak-
koord met de verhuring van het apparte-
ment gelegen aan de Bloemendalelaan 
4a, 9990 Maldegem. Dit appartement zal 
worden verhuurd als hoofdverblijfplaats.

    GECoÖrDINEErD PoLITIErEGLEMENT 
BETrEFFENDE DE aFBaKENING VaN DE 
BEBoUWDE KoMMEN IN MaLDEGEM
De leden van de verkeerscel stellen voor 
om de bebouwde kom uit te breiden tot 
aan het kruispunt Bloemestraat - Kleine 
Warmestraat ter hoogte van de verkeers-
drempel. Dit impliceert dat het kruispunt 
Rapenbrugstraat - de Kleine Warmestraat 
en Molenberg wordt opgenomen in de 
bebouwde kom. Tevens worden de Kleine 
Warmestraat als de Bloemestraat tot aan 
de verkeersdrempel net voor de Kwezel-
weg, opgenomen in de bebouwde kom.

    PoLITIErEGLEMENT HoUDENDE DE 
INVoEr VaN EEN VaSTE STaNDPLaaTS 
Voor EEN TaXI
Het gemeentebestuur is  verplicht om een 
vaste plaats voor een taxi te voorzien.
Deze parkeerplaats zal komen in de 
Marktstraat ter hoogte van nr. 20. De 
parkeerplaats voor korte duur in de Markt-
straat ter hoogte van de woning nr. 20  
blijft elke dag geldig tussen 9:00 uur en 
18:00 uur. Tijdens de nacht van vrijdag op 
zaterdag en tijdens de nacht van zater-
dag op zondag tussen 19:00 uur en 5:00 
uur zal deze parkeerplaats worden voor-
behouden als een standplaats voor een 
taxi. De gemeenteraad keurt dit politiere-
glement goed.

VErKaVELING HYBoMa - KaLLESTraaT
Hyboma NV, uit Kortemark,  diende een 
aanvraag in voor het  verkavelen van 
gronden nabij de Kallestraat. De aan-
vraag behelst het verkavelen van een site 
in 27 loten waarvan 5 voor open, 18 voor 
half-open en 4 voor gesloten bebouwing, 
met aanleg wegenis, nutsvoorzieningen 
en infrastructuur.
De gemeenteraad keurt het tracé van de 
nieuwe weg, voorzien in het verkavelings-
ontwerp goed.

    aaNPaSSING rEGLEMENT SPEELSTraTEN
De gemeenteraad gaat akkoord met de 
wijziging van het reglement op de organi-
satie van speelstraten. 

aaNVULLENDE BELaSTING oP DE 
PErSoNENBELaSTING
De gemeenteraad keurt voor het aan-
slagjaar 2015 een aanvullende belasting 
op de personenbelasting van 7,5 % goed. 

GEMEENTELIJKE oPCENTIEMEN oP DE 
oNroErENDE VoorHEFFING
De gemeenteraad keurt voor het aan-
slagjaar 2015  een heffing van 1.650 op-
centiemen op de onroerende voorheffing 
goed.

    VErLENGING ProJECTVErENIGING 
rEGIoNaLE JEUGDDIENST MEETJESLaND
De projectvereniging Regionale Jeud-
dienst Meetjesland wordt verleng voor 
een termijn van 3 jaar. 

     aaNPaSSINGEN WaTErLEIDINGSNET 
aDEGEM NaV SPaM 6 ProJECT 
CoLLECTor LIJSTErLaaN - MaLECoTE - 
FaSE 2
De Gemeenteraad ging in zitting van 26 
juni 2014 akkoord met de aanpassingen 
aan het waterleidingsnet in Staalijzer, 
Malecote, Kraaienakker, Mollevijver en 
Oosteindeke. De gemeenteraad keut het 
ontwerp  met een totaal geraamde kost-
prijs van 331.195,00 euro ten laste van het 
onderling solidariteitsfonds en een totaal 
geraamde kostprijs van 47.452,80 euro ten 
laste van Aquafin nv, goed.

    WEGENIS EN rIoLErINGSWErKEN 
IN DE VELDHoEK EN DEEL VaN DE 
ooSTWINKELSTraaT (ZoMErGEM)
De gemeente Zomergem plant in het 
voorjaar van 2015 de uitvoering van we-
gen- en rioleringswerken in de Veldhoek 
en een deel van Oostwinkeldorp.  In deze 
werken hoort ook een deel van de duiker 
in de Wagemakersbeek (ook op grondge-
bied van Maldegem) en het doortrekken 
van de fietspaden en het herstel van de 
rijweg. De gemeenteraad gaat akkoord 
met de uitvoering van de werking en het 
opstellen van een samenwerkingsover-
eenkomst met Zomergem en TMVW.

     HUISHoUDELIJK rEGLEMENT, 
rETrIBUTIErEGLEMENT EN SCHrIFTELIJKE 
oVErEENKoMST GEMEENTELIJKE 
KINDEroPVaNG UKKIE-PUKKIE
Elke kinderopvangvoorziening beschrijft 
zijn werking en leefregels in een huis-
houdelijk . Er wordt ook een schriftelijke 
overeenkomst afgesloten met de gezin-
nen van de kinderen die naar de opvang 
komen. Er zijn nieuwe richtlijnen over de 
inhoud van het huishoudelijk reglement 
en de schriftelijke overeenkomst. De 
gemeenteraad gaat akkoord met deze 
wijzigingen. 

GoEDKEUrEN DaDING MET FINSPICo 
oMTrENT HUN ProJECToNTWIKKELING 
BINNEN HoF TEr EDE
Om tot een oplossing te komen met Fin-
spico over de realisatie van Hof ter Ede 
werd een werkgroep opgericht die een 
“compromisplan” moest uitwerken. Zowel 
het College als de bouwheer kon zich in 
dit plan vinden en er werd een dading 
opgemaakt.
De gemeenteraad keurt deze dadings-
overeenkomst goed. 

GoEDKEUrING ToEKoMST 2050 Voor 
aDEGEM CENTrUM
Het studiebureau BUUR (Bureau voor Urba-
nisme) uit Leuven/Gent werdaangesteld 
voor de opmaak van een masterplan/
toekomstbeeld voor het centrum van 
Adegem.

Het plan wil tegemoet komen aan de 
bezorgdheden van de bewoners, aan 
de nood aan verdichting op een kwalita-
tieve manier, aan de nood aan opvang 
voor water, aan de vraag naar vlotte as-
sen voor zachte weggebruikers,...  en dit 
zonder het “dorps” karakter van Adegem 
teniet te doen. Het document: “Adegem 
oud en nieuw ... Het dorp buiten de we-
reld!” wordt goedgekeurd.

Verder behandelde de gemeenteraad 
volgende punten :

     De toegangsweg tot de Oude Kasteel-
dreef wordt verhard en de zijstrook wordt 
heraangeplant.. 

     Lokale politie - huur ASTRID radiotoe-
stellen. Het huidig huurcontract voor AS-
TRID-radio loopt ten einde op 31/12/2014.  
Om de operationele werking van het 
korps te garanderen wordt voorgesteld 
om een nieuw huurcontract voor de pe-
riode van 60 maanden af te sluiten voor 
nieuwe apparatuur met inbegrip van on-
derhoud voor deze apparatuur.
De gemeenteraad keurt de huur, met in-
begrip van onderhoud, van 25 draagbare 
ASTRID-radio’s met toebehoren en 1 office 
kit goed, voor een periode van 60 maan-
den, startend op 1 januari 2015, goed.

De Polders en de Wateringen moeten 
jaarlijks instaan voor het onderhoud van 
de onbevaarbare waterlopen van de 3de 
categorie gelegen binnen de omschrij-
ving van hun gebied. 

    Onderhoudswerken aan waterlopen 
van de derde categorie binnen het ge-
bied van de polders en de wateringen - 
oostkustpolder - ramingen 2015
De gemeenteraad keurt de voorgestelde 
raming van  het bestuur van de Oostkust-
polder van 8000 euro voor 2015 goed.

     Onderhoudswerken aan de waterlo-
pen van de 3de categorie binnen het 
gebied van de polders en de wateringen 
- polder van maldegem - raming 2015
De gemeenteraad keurt de voorgestelde 
raming van de Polder van Maldegem van 
50.414 euro goed.

     Onderhoudswerken aan waterlopen 
van de 3de categorie binnen het gebied 
van de polders en de wateringen - wate-
ring van de wagemakerstroom - raming 
2015
De gemeenteraad keurt de voorgestelde 
raming van de Watering van de Wage-
makersstroom van 21.066 euro goed.

     BAK - Convenant korte vervangingen - 
goedkeuring
Na de vernieuwing van de scholenge-
meenschap (gemeenteraad september) 
moet nu ook de hernieuwing van het 

convenanat korte vervangingen (dat 
afhangt van de samenstelling en werking 
van de scholengemeenschap) hernomen 
worden
De gemeenteraad keurt  het ‘convenant 
korte vervangingen’ voor onze gemeen-
telijke basisschool Kruipuit goed.
Ook het huishoudelijk reglement van de 
Scholengemeenschap Meetjesland wordt 
goedgekeurd.

     Informatieveiligheidsbeleid
Artikel 17 van de privacywet schetst de 
algemene context en schept de moge-
lijkheid tot het voorzien van een ‘aange-
stelde voor de gegevensbescherming’ 
die moet toezien op de toepassing van 
de privacywetgeving.
De gemeente heeft een contract afge-
sloten met het piva eGov. Er werd een 
document ‘informatiebeveiligingsbeleid 
gemeente Maldegem’ opgesteld dat 
door de gemeenteraad goedgekeurd 
wordt.

     De gemeentelijke vertegenwoordigers 
voor Finiwo – BAV worden aangeduid.

     De gemeenteraad keurde de agenda 
en de agendapunten van de buitenge-
wone algemene vergadering van Finiwo 
goed.

     De gemeenteraad geeft opdracht 
aan de werkmaatschappij Eandis cvba 
om de goedgekeurde bedragen voor de 
overname van aandelen over te maken 
aan Electrabel. 

     In dit kader wordt de bijkomende kapi-
taalverhoging Imewo goedgekeurd.

     De agenda en de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering 
van Imewo worden goedgekeurd.

     De gemeentelijke vertegenwoordiger 
bij de buitengewone algemene vergade-
ring Veneco² worden aangeduid.

     De agenda en de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering 
Veneco² worden goedgekeurd.

     De gemeenteraad keurt het voorstel 
van de gouverneur tot afrekening van de 
forfaitaire bijdragen voor de brandweer 
voor 2012 en 2013 goed.
Er gebeurt een aktename van een interne 
kredietaanpassing naar aanleiding van 
de aankoop van de stroomgroep.

     De statuten van ILV Burensportdienst 
Meetjesland worden goedgekeurd.

     De wijziging aan het reglement op de 
gemeentelijke begraafplaatsen wordt 
goedgekeurd.
Het retributiereglement op het huwelijks-
ceremonieel wordt verlengd

     Filip Standaert wordt bevorderd tot 
luitenant-geneesheer bij de Gewestelijke 
Vrijwillige Brandweer Maldegem..

     Filip De Maertelaere krijgt eervol ont-
slag bij de Gewestelijke Vrijwillige Brand-
weer Maldegem en mag de eretitel in zijn 
graad dragen.

     Twee arbeidsongevallen bij de lokale 
politie werden geconsolideerd.
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In november brachten we nationaal en gemeentelijk 
de problematiek van de voedselverspilling onder de 
aandacht. Vele vrijwilligers zetten zich opnieuw in om 
de mensen te sensibliseren en geld in te zamelen. En 
de inspanningen werpen vruchten af met zo’n €6500 
opbrengst tot nu toe voor Maldegem. En dit bedrag stijgt 
nog elke dag door overschrijvingen.

De campagnedag op 8 november bracht heel wat 
volk op de been, zowel vrijwilligers die geld inzamelden 
als mensen die de campagne steunden door zich in te 
schrijven voor de bio-spaghetti avond. 

In Adegem konden we opnieuw rekenen op enkele 
mensen die op pad gingen in hun eigen straat om 
enveloppen in te zamelen, in Middelburg verkocht de 
KVLV met succes pannenkoeken, in Donk trotseerde 
men dapper het slechte weer voor het goede doel 

en ook enkele jeugdverenigingen stonden paraat 
om mee te helpen met de geldinzameling en/of 
chocoladeverkoop in Kleit en Maldegem.
Daarom een grote Dankjewel aan iedereen die de 
11.11.11 campagne steunt en /of eraan meewerkt! 

Want net zoals de ongelijkheid tussen Noord en Zuid een feit 
is, is het een feit dat de kleinste structurele veranderingen 
die worden verwezenlijkt, mede mogelijk worden gemaakt 
door de vele inspanningen van de vrijwilligers en diegenen 
die campagnes als 11.11.11 steunen.

Sorry is niet genoeg

In schril contrast met 2013 was het 
afgelopen jaar voor gans Vlaanderen 
een buitengewoon broedsucces voor 
de kerkuil.  Specifiek voor Maldegem is 
er  in alle deelgemeentes/dorpskernen 
minstens één broedkast bezet.  De 
broedsels waren zeer vroeg en groot 
met een hoog uitvliegpercentage(89%).  
Voor het eerst werd een tweede broedsel 
vastgesteld.

Door het uitblijven van een echte 
winter kon de muizenpopulatie blijven 
aangroeien, dit is normaal niet het 
geval.  Kerkuilen, als bijna uitsluitende 
muizenpredatoren, konden hiervan 
optimaal profiteren.  Ze hadden daarom 
reeds vroeg voldoende energie om met 
broeden te beginnen.  We hebben o.a.  
op 5 locaties broedsels geringd met 6 
jongen en dit tussen 9 mei en 13 juni.  Een 
broedkoppel is er in geslaagd om in Donk 
een tweede broedsel te hebben van nog 
eens 4 jongen.  

Voor 2014 werd er per locatie een lot 
van 10 kerkuilbraakballen gecollecteerd 
voor onderzoek.  Hierbij willen we het 
voedsel van de kerkuil analyseren  en 
de verspreiding van hun prooien in 
kaart brengen.  De afwezigheid van 

bijvoorbeeld de veldmuis in Adegem en 
Kleit lijkt frappant.  Een aantal locaties 
hebben dan weer spitsmuizen(bos- en/of 
huis-) als hoofdaandeel in de braakballen 
zitten. 

Nog nieuw was de registratie van een 
vrij broedsel in een brede, ongebruikte 
wachtbuis van kunststof.  Dit is een 
simulatie van hun natuurlijk gedrag als 
holenbroeder.  Het is daarom voor ons van 
belang om die ongekende broedlocaties 
b.v. in verlaten(bedrijfs)gebouwen en 
boerderijen te kennen.  Het Vlaams 
gemiddelde van broedsels in broedkasten 
bedraagt 85%.  Op basis van onze 
terugmeldingen komen we nauwelijks 
aan eerder 40%.  De influx vanuit Zeeuws-
Vlaanderen, waar niet geringd wordt, kan 
dit verschil niet volledig verklaren.  We 
zouden dan ook graag achterhalen waar 
de resterende ongekende kerkuilen in de 
door ons gecontroleerde broedkasten 
vandaan komen. 

Contactgegevens:
Frank Van De Keere
Rokalseide 8, 050715698
frank.vandekeere @scarlet.be

Kerkuil in Maldegem 2014: ongezien broedsucces
Vgl 2012-2014 Kerkuilpopulatie in Maldegem
    2012 2013 2014 
Gecontroleerde broedlocaties 30 32 32 
Broedsels(Mislukt)           8(2) 3(0) 12(0) 
Waarvan vrij broedsel    1 
Waarvan tweede broedsel   1 
Pulli    31 3 56 
Uitgevlogen   27 3 50 
%uitgevlogen   87% 100% 89% 
Nestgemiddelde   3,9 1,0 4,7 
Aanwezig   2 7 6 
Verse sporen   1 6 1 
Totaal waargenomen adulten 11 10 17 
          waarvan geringd  3 5 6 
          waarvan ongeringd  7 4 9

WErELDraaD EEKLo en roM MaLDEGEM nodigen uit:

Jaarlijks richten De Wereldraad Eeklo en roM Maldegem samen een avond in waarop 
nagedacht wordt over de functie en de mogelijkheden van een gemeentelijk beleid 
rond ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar komt daar iets extra bij : De wereldwinkel 
Eeklo bestaat 20 jaar en dat mag ook wel eens in de bloemetjes gezet worden.
Daarom is er dit jaar toch wel een bijzonder feestelijke dag gepland.

Op maandag  2 februari om 20 u is er in het cultureel centrum  de Herbakker een groot 
debat met eminente sprekers, niet enkel over de rol van de stad inzake solidariteit met 
het zuiden, maar ook over de toekomst van onze geglobaliseerde wereld.
Hiervoor hebben we een aantal bijzondere gasten uitgenodigd: 
Jan Pronk, Jan Breman, Bogdan Vandenberghe, Jan Vandemoortele, Bob D’haeseleer.

Het geheel wordt gemodereerd door Eric Goeman , moderator van de 
Maatschappelijke debatten tijdens de Gentse feesten en voorzitter Democratie 2000, 
woordvoerder FAN (Financieel Actie Netwerrk) en woordvoerderATAC.

Iedereen welkom op de sprekersavond om 20 uur in het 
Cultureel Centrum De Herbakker op maandag 2 februari 2015 !

met o.a. Bogdan Vandenberghe, Bob D’haeseleer, Jan Vandemmortele
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WOENSDAG 04.02.2015
De Parkcross is steeds de eerste cyclocrosswedstrijd na het 
wereldkampioenschap. Het is dan ook de enige echte WK-herkansing. 
Deze internationale cross vindt plaats in het Sint-Annapark in Maldegem.

Sven Nys sleepte vorig jaar de overwinning in de wacht en is ook deze keer 
opnieuw van de partij. Voor de eerste keer staat er ook een elitewedstrijd voor 
dames op het programma. Niemand minder dan de wereld- en olympisch 
kampioene Marianne Vos komt naar Maldegem.

Wedstrijdprogramma
11.30 uur: Masters B & C
12.30 uur: Masters A & amateurs
13.45 uur: Elite dames
15.15 uur: A-renners en -23-jarigen

Tickets
€ 10 voorverkoop
€ 11 aan de inkomposten
Gratis tot en met 12 jaar

Voorverkooppunten
· Spar Kleit: Kleitkalseide 144A, 9990 Maldegem
· De Tol Middelburg: Tol 1, 4529 PT Eede, Nederland
· onthaal Gemeentehuis: Marktstraat 7, 9990 Maldegem
· ‘t Schrijverke: Staatsbaan 96, 9991 Maldegem (nieuw adres vanaf 22/12)
· ‘t Pleintje Donk: Donkstraat 69, 9990 Maldegem
· Café Damberd: Dorp 15 9991 Adegem
· Fietsen De Vogelaere: Francis de Meeuslaan 4, 9990 Maldegem
· CC Den Hoogen Pad: Adegem Dorp 16B, 9991 Adegem
· Sint-annazwembad: Gidsenlaan, 9990 Maldegem
· Sportdienst: Sporthal MEOS - Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem
· Cafetaria Sporthal MEoS: Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

woensdag 4 februari 2015
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Klaas Vantornout

Sven Vanthourenhout
Michael Vanthourenhout

Gianni Vermeersch 

nieuw elitewedstrijd dames

met wereld- en olympisch 
kampioene Marianne Vos

& Belgisch kampioene
Sanne Cant

Meer info
Sportdienst Maldegem

Sporthal MEOS
Bloemestraat 36D

9990 Maldegem

tel.: 050 72 89 70

e-mail: sportdienst@maldegem.be

Parkcross Maldegem
woensdag 4 februari 2015
De enige echte WK-herkansing in het Sint-Annapark

www.parkcrossmaldegem.be
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Mijnheerke Van Maldeghem

Sportelinstuif voor 50-plussers
Ben je een 50-plusser? Heb je zin om een leuke actieve namiddag te beleven? Kom 
dan zeker naar de sportelinstuif op donderdag 22 januari in sporthal Meos. om 13.00 
uur vliegen we erin!

Er zijn 2 sessies van elk 60 minuten. Per sessie kies je één activiteit. Je kan kiezen uit: 
Drums Alive, Fitbal, Yoga, Step Aerobic, netbal, Sportelcircuit, Kubbs en een fitheidstest 
van BLOSO.

Een divers aanbod, waarmee je je naar hartenlust kan uitleven? Je krijgt professionele 
begeleiding, je bent uiteraard verzekerd en we sluiten af met een lekker stuk taart, 
koffie en zelfs een muzikale bingo.

Inschrijven
Deelnemen kost €5. Inschrijven kan nog tot 16 januari 2015:
• Online via MijnEvent op http://www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.

htm#instuif
• Op de Sportdienst: sporthal Meos – Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Meer info
Je vindt de folder met meer info in het Gemeentehuis en de Sportdienst. Of je kan 
hem downoaden op: www.maldegem.be (Sport / Sportactiviteiten / Sportelinstuif)

Op zo 11/01 organiseert Atletiekclub Meetjesland de 24e editie 
van zijn veldloop ‘Grote Prijs AC Meetjesland’. 
Deze wedstrijd is voor ACME alvast het hoogtepunt van het winterseizoen.  
Tevens is het één van de vaste toporganisaties in België met jaarlijks zo’n 1.000 
deelnemers !
 
Om 11.30u starten we met een recreatieve volksveldloop.  Deze volksloop staat 
open voor alle lokale sportievelingen van alle leeftijden.  De afstand is zo’n 3.750 
meter.  Er is een naturaprijs voor elke deelnemer.
Een prima idee dus voor een gezonde & leuke inzet van het nieuwe jaar !
Inschrijven hiervoor kan op de dag zelf –ter plaatse in de jeugdlokalen (piramide)– 
vanaf 10.00u tot 11.15u.
 
Na deze recreatieve wedstrijd starten we vanaf 12.30u met het officiële programma 
(19 reeksen per leeftijdscategorie).

 
Vragen of info ? à Andy Despiegelaere (0479/79.89.76 – andydespiegelaere@hotmail.com) 
of Marc Huys (0475/53.81.29 – marc.mh.huys@skynet.be)

Grote Prijs aC Meetjesland - zondag 11 januari 2015

Enerzijds gaat het om de streek-Gr Uilenspiegel: 210 km bewegwijzerde wandelpaden 
langs kreken, door het Meetjesland en de Brugse rand, anderzijds gaat het om 
dagwandelingen die geënt zijn op dit lange afstandswandelpad.

De streek-GR Uilenspiegel is een grensoverschrijdend lange afstandswandelpad door 
Oost- en West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen in Nederland. Je wandelt door het 
vlakke land van polders en kreken, bossen en weiden, kastelen en pittoreske dorpjes. 
Knotwilgen, rietkragen en imposante waterpartijen sieren je tocht.

De hoofdroute is een lus van 160 km en rijgt in het noorden de markante plaatsen 
Damme, Het Zwin, Sluis, Oostburg en Terneuzen aan elkaar. In de omgeving van 
Boekhoute verlaat je het polderlandschap en meer naar het zuiden maak je kennis met 
de Lembeekse bossen, het provinciaal domein Het Leen en het Drongengoedbos. Aan 
de rand van Brugge maak je kennis met het domeinbos Rijckevelde en Abdij van Male. 
De krekenvariante (50 km) wijst je de weg van de Damse vaart naar Watervliet via het 

Wandelen in het land van Uilenspiegel.
Meer dan 350 km wandelgenoegen in eigen streek

pittoreske Aardenburg en het piepkleine Sint-Jan-In-Eremo.
Grote Routepaden heeft een kaart van de volledige route uitgebracht op schaal 
1/50000.

Deze drie delen van de Uilenspiegelroute zijn bovendien gekruid met twintig 
lusvormige wandelingen, “KRINGWANDELINGEN” genoemd, elk over een afstand 
tussen de 10 en 25 km met mogelijkheid tot inkorten.
VJH Trekkersgroep de Smokkelaars, die trouwens instonden voor beide realisaties, 
heeft i.v.m. deze kringwandelingen een wandelgids uitgegeven.

De kaart is te koop voor 8,00 EUR (7,20 EUR voor GR leden), de wandelgids kost 4,00 
EUR. Wie beide aanschaft betaald 10,00 EUR.

Waar info / te koop: 
Johan.Maenhout1@telenet.be of 050 71 39 22.
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Feestcomité adegem 

ZoNDaG 4 JaNUarI 
NIEUWJaarSrECEPTIE

Van 10u30 tot 14u
op het kerkplein 

van adegem

Org. van het feestcomité 
ism het Gemeentebestuur 

en de plaatselijke middenstand

De WAK komt er aan ... WAKBLIEFT?

Ben jij gebeten door kunst? Beschik je over creatief talent en de drang om je kunst-
zinnig te uiten? Laat jouw talent niet achter gesloten deuren en doe mee aan de 
Week van de amateurkunsten, kortweg: de WaK.  

In 2015 vindt de WAK plaats van vrijdag 24 april t.e.m. zondag 3 mei. Gedurende die 
10 dagen zetten we in Maldegem de amateurkunsten in de spotlights. 

Het thema van de WAK 2015 is ‘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!

Je bent alvast van harte welkom op de infovergadering op woensdag 7 januari 2015 
om 19:30 in het gemeentehuis (3de verdieping, conferentiezaal Adegem), Markstraat 
7 in Maldegem. Je kan er inspiratie opdoen over het thema en verneemt er alles over 
de WAK 2015 in Maldegem: welke ideeën al leven, hoe je kan deelnemen, op welke 
ondersteuning je kan rekenen, … . 

Meer info:
cultuurdienst@maldegem.be – 050 72 89 79 – www.maldegem.be/wak

20ste HEEMKUNDIG JAARBOEK
 
De heemkundige Kring Het ambacht Maldegem geeft zijn 
20ste jaarboek uit. Het verschijnt op 20 december a.s.

De familie Van Mullem komt aan bod, naar aanleiding van de schenking
van de arreslee, die burgemeester-dokter Desiré Van Mullem nog gebruikte, 150 jaar 
geleden.

Een vierde bijdrage over W.O. I, geeft veel details over de eindstrijd in oktober 1918 
bij Rapenbrug, Celie, Balgerhoeke, Malecote en het dagelijks leven op het eind van 
de oorlog.

Ook de fotoreeks over de inwijding van het monument van Burkel in 1931.
Verder komt de geschiedenis van de tram in Maldegem aan bod, die reed van 1887 
tot 1947 en verbinding bood met Breskens. Veel ‘petite histoire’ over de tram: onge-
vallen enz.

Er is aandacht voor de jubilea van de Maldegemse meisjesgidsen (50 j.), 50 jaar au-
towijding in Adegem, 150 jaar Tekenschool, en 175 jaar muziek De Ware Vrienden 
van Middelburg,  Het gebeurde in 1918 en kerkvisitatie in Middelburg enz.
Een boek van bijna 400 pagina’s met heel veel foto’s, een waardige afsluiter van 
twee decennia boeken over groot Maldegem.

Nog te verkrijgen door storting van 20 euro op rekening IBAN BE 51979959393962.
Of in Adegem: Jozef Dobbelaere, Weide 4. Maldegem: Walter Notteboom, Noordstr. 
196, Maldegem. Kleit: Jeroom Van Maldeghem, Kleitkalseide 145. Donk Koenraad De 
Ceuninck, St.-Jansherenplein 7. Middelburg: Marc Martens: Schorreweg 15.



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

 

Zondag 11 januari 2015, 15.00 uur – 
Lenny Kuhr ‘Wie ben je’
Wie ben je als je niet meer diegene bent die je dacht te 
zijn? Het is een van de meest essentiële vragen die een 
mens zich kan stellen. Op indringende en speelse wijze 
bezingt Lenny Kuhr, winnares van het Eurovisiesongfestival in 
1969, het antwoord op deze vraag.

Een spannende en verheff ende muziektheatervoorstelling.

                                                                                                                            © Milo Goldbach

€ 9 (VVK)
€ 12 (ADK)
€ 8 (KABO)
€ 6 (-26 & GABO)

Deze voorstelling gaat door op locatie in Concertzolder Oud Sint-Jozef, 
Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
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Woensdag 14 januari 2015, 14.00 uur – 
jeugdfilm Verschrikkelijke Ikke 2
Bereid je voor op nog meer ondeugende Minions in deze animatiefilm voor de hele fami-
lie: Verschrikkelijke ikke 2.

Animatiefilm | VS 2013 | Chris Renaud en Pierre Coffin | 98 minuten | Alle leeftijden, 
kinderen onder de 8 jaar mogen niet zonder begeleiding in de zaal
Inkom: € 2 Zaterdag 24 januari 2015, 20.30 uur – 

Fred Delfgaauw  ‘Minder is meer’

Less is more, dacht theaterkunstenaar Fred Delfgaauw. Dus besloot hij maar om een 
voorstelling te maken over de kracht en de pracht van de eenvoud. In Minder is meer 
overrompelt hij zijn publiek met theatrale hoogstandjes, fijne humor en uit het leven ge-
grepen onwerkelijkheden.

“Het werk van Delfgaauw laat zich moeilijk omschrijven. Simpelweg omdat je het moet 
meemaken. Hij is uniek in Europa en misschien wel in de hele wereld.” (uit De Volkskrant) 

€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)

Donderdag 29 januari 2015, 20.00 uur – 
GEDICHTENDAG met het ADEGEMS 
VOLKSTHEATER en GOES & DE GASTEN

Gedichtendag is dé poëtische hoogdag in Vlaanderen en Nederland en meteen ook de 
start van de Poëzieweek. In Maldegem laten we die dag dan ook niet onopgemerkt aan 
ons voorbij gaan. Zo focussen we die avond op het Stroatluuëbers-project: we blikken te-
rug op de verschillende activiteiten in Maldegem en wat we verder nog mogen verwach-
ten. Kers op de taart is de bekendmaking van het Schuunste Woord van ‘t Meetjesland. 

Voor de gelegenheid brengt het Adegems Volkstheater nog eens het beste uit Ekkerde-
schekker en scherlewiep, een voorstelling vol schuene Aoigemse woorden - omdat we 
ze noois zoen vergeetn. Goes & de Gasten zorgen op hun beurt voor de muzikale omka-
dering. Frontman Michel Goessens (zang, gitaar) vormde voorheen samen met Werner 
Dumez de groep Aardvark. Dan kwam Aardvark & de Zandmannen. Nu is er Goes & de 
Gasten. Met Goes & de Gasten bewijst Goessens dat hij bovenal een chroniqueur en lied-
jesschrijver is in hart en nieren en dat het Sleins even muzikaal is als pakweg het Engels, het 
Frans of, desnoods, het Gregoriaans. 

Sven De Potter van Poppunt omschrijft hun muziek als volgt: Goessens balanceert mooi op 
het slappe koord tussen drama en humor en serveert ogenschijnlijk tongue-in-cheek anek-
dotes met weerhaken. Zijn songs doen wat ze moeten doen en halen even onze voet van 
het gaspedaal. Wie tijd heeft om te luisteren, hoort meer. 

Dit programma is gratis en ook jij kan erbij zijn! Reservatie is evenwel noodzakelijk en kan 
tot uiterlijk 28 januari. Wees er dus snel bij!

reservatie | 050 71 00 21 | cultureelcentrum@maldegem.be

STROATLUUËBERS is een project van : 

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 kle-
vertje van de mutualiteit aangekocht worden.

Later dit seizoen in CC Den Hoogen Pad en op locatie (*)
Vr 13 februari - VRT Bigband & Marijn De Valck – Valentijnsvoorstelling
Vr 6 maart - Steven Goegebeur – Man van de wereld
Vr 13 maart - Kris De Bruyne, Wouter Berlaen, Evi Hanssen & Leki – Prachtig nieuw lief
Zo 22 maart - Piv Huvluv – Stand-up 4 kids *
Zo 12 april - Klassiek festival Arte Amanti *
Vr 17 april - David Galle – Overleven in de chaos
Vr 1 mei - The Lunatics – De grote lenteshow *
Woe 13 mei - Begijn Le Bleu – Ontploft!



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
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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

Iedere maandag
Knutselnamiddag  
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 
9990 Maldegem
Meer info : , 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

badminton 
van 19:30 tot 22:30 
(zo, di, woe, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D 
9990 Maldegem
Meer info :  bogaert.jan@gmail.com, 

Capoeira  
van 19:00 tot 20:30 
(zo, di, woe, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, Bloemes-
traat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm, 

aerobics BBB  
van 20:30 tot 21:30 
(zo, di, woe, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm, 

Conditiegym van de GSF-adegem 
van 19:30 tot 20:30 en 20:30 tot 21:30 
(zo, di, woe, do, vrij, za gesloten)
Waar : De Papaverschool-Adegem, 
Adegem-dorp 10 9991 Adegem 
Meer info : GSF-Adegem, 
Karel.de.roo@pandora.be, 

Hydrobic  
van 19:15 tot 20:00
Waar : St-Anna Zwembad, 
Gidsenlaan z/nr 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm

Iedere dinsdag
Fitgym Ball  
van 09:00 tot 10:00 
(zo, ma, woe, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, Bloemes-
traat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm

Yoga  
van 20:00 tot 21:00 
(zo, ma, woe, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm

Pilates 
van 19:00 tot 20:00 
(zo, ma, woe, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm, 

Iedere woensdag
Kaartnamiddag  
van 14:00 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,

Zumba  
van 20:00 tot 21:00 
(zo, ma, di, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : Filip, http://www.maldegem.be/
sport/sportactiviteiten.htm

Hydrobic  
van 20:45 tot 21:30
Waar : St-Anna Zwembad, 
Gidsenlaan z/nr 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.htm, 

Step aerobic  
van 19:00 tot 20:00 
(zo, ma, di, do, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm

Iedere donderdag
Sportelcircuit  
van 09:00 tot 10:00 
(zo, ma, di, woe, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm, 

Brei Kaffee  
van 14:00 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, 

Pilates  
van 19:30 tot 20:30 
(zo, ma, di, woe, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, Bloemes-
traat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm

Bounce aerobic  
van 20:30 tot 21:30 
(zo, ma, di, woe, vrij, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, Bloemes-
traat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm

Iedere vrijdag
Tai Chi  
van 09:30 tot 11:00 
(zo, ma, di, woe, do, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D 
9990 Maldegem

Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm

Spelnamiddag  
van 14:00 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, 
http://www.ocmwmaldegem.be, 

Dansacademie aalter  
van 16:30 tot 19:30 
(zo, ma, di, woe, do, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : Dansacademie Aalter, 
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm

Fatburner  
van 19:30 tot 20:30 
(zo, ma, di, woe, do, za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36 D 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm, 

van 14:00 tot 15:00
Yoga – (vanaf 9 januari)
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, 

Iedere zaterdag
Trainingscircuit voor volwassenen  
van 09:30 tot 10:30 en 10:30 tot 11:30 
(zo, ma, di, woe, do, vrij gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D 
9990 Maldegem
Meer info : Sabine, 0474/80 74 45, 
ptmaldegem@outlook.be

Vrijdag 26 december
Gezellig samen bordspelen spelen 
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, 

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

Zaterdag 27 december
Kom je mee helpen in het Maldegemveld?
van 13:00 tot 17:00
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@natuurpunt-
maldegemknesselare.be, 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be, 

Isolde et les Bens - Soirée Surprise 
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, 

van 29/12/14 tot 30/12/14   
omnisportkamp  
open alle dagen  van 09:00 tot 16:00
van 13:00 tot 16:00
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D 
9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/vrijetijd, 

van 29/12/14 tot 30/12/14   
Zwem- en omnisportkamp  
Waar : Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n 
9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/vrijetijd, 

van 29/12/14 tot 30/12/14   
Kleutersportkamp kerstvakantie  
open alle dagen  van 09:00 tot 12:00
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D 
9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/vrijetijd

woensdag 31 december 
Kaartnamiddag 
van 14:00 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, 

zondag 4 januari
ruilbeurs van champagnecapsules  
van 09:00 tot 16:00
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : Maldocaps, 
http://maldocaps.weebly.com

Nieuwsjaarswandeling in het Maldegemveld 
van 09:30 tot 12:00
Waar : Drongengoedweg - Krakeelweg - 
Maldegem, Krakeelweg 1 9990 Maldegem
Meer info : Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

donderdag 8 januari 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
om 12:00
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,

vrijdag 9 januari 
Dansnamiddag 
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.ocmwmadelgem.be

zondag 11 januari 
Lenny Kuhr - Wie ben je 
van 15:00 tot 16:30
Waar : Concertzolder Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92 9990 Maldegem
Meer info : CC Den Hoogen Pad, 
www.denhoogenpad.be, 

maandag 12 januari
PC-dokters  
om 14:30
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, 

Leeskring oud Sint-Jozef  
om 13:30
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 
9990 Maldegem
Meer info : ,050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be, 

woensdag 14 januari 
Jeugdfilm ‘Verschrikkelijke ikke 2’  
van 14:00 tot 16:00
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad, 
www.denhoogenpad.be, 
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De         tip! van fijnproever Piet Notteboom!

naam: Piet | familienaam: Notteboom
geboortejaar: 1984 | woonplaats: 
Speyestraat, Maldegem
burgerlijke stand: samenwonend met 
Emma, papa van rosa |  beroep: 
leerkracht

Houdt van: wilde ideeën • opera • 
concerten • 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  • 
theater • arthouse films • een goed 
boek • probeert graag iets uit • actief 
bezig met muziek • verhalen schrijven 

ToaST LITEraIr met Geert van 
Istendael
Niets zo gezellig als een uitgebreide 
brunch op zondagochtend. En niets 
zo ontspannend als wegdromen 
in een boek tijdens het weekend. 
Davidsfonds combineert beide en 
stelt op 18 januari 2015 de vijfde 
editie van de grootste taal- en 
leesbrunch voor: Toast Literair. 
Op zo’n 200 plekken in Vlaanderen 
kan je die zondag terecht voor een 
uitdagende, grappige, ontroerende, 
speelse ... literaire activiteit in 
combinatie met een ontbijt, een 
brunch of een aperitief. 

In Maldegem hebben we niemand 
minder dan Geert van Istendael 
te gast in de bib. Van Istendael, 
gewezen journalist en nieuwslezer 
bij de VRT, is sinds 1993 zelfstandig 
schrijver. Als essayist, columnist, 
polemist en prozaschrijver blijft hij 
gefascineerd door het Belgische 
politieke bestel en in het bijzonder 
door zijn geboorte- en woonplaats 
Brussel. Hij raakte bij het grote 
lezerspubliek bekend met werken 

als het Belgische labyrint, De 
schoonheid van de wanstaltigheid 
en  Alle uitbarstingen. Hij is ook 
een gevleugeld dichter met 
aandacht voor alledaagse zaken. 
In zijn poëzie vind je een duidelijk 
menselijk engagement. Interviewer 
Jooris Van Hulle neemt je samen 
met Van Istendael mee doorheen 
het uitgebreide oeuvre van deze 
Nederlandse Brusselaar. Of is het 
Brusselse Nederlander? 

Verwelkoming met koffie en koek, 
na het gesprek is er ruimte voor een 
babbel met cava

Wanneer: zondag 18 januari 2015 
om 10.00 u
Waar: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3, 
9990 Maldegem
Deelnemersprijs: toegang € 7, met 
Davidsfonds cultuurkaart of lid van 
de bibliotheek € 5, ontbijt en cava 
inbegrepen
Inschrijven: via betaling voor 10 
januari 2015 op rekeningnummer 
BE93 7470 3294 5267 van 

Davidsfonds Maldegem met 
vermelding van Toast Literair en het 
aantal personen

Info: Davidsfonds Maldegem, 
050 71 31 13, damasec@telenet.be
Bibliotheek Maldegem, 
050 71 55 22, 
thomas.de.groote@maldegem.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

zondag 18 januari
ToaST LITEraIr MET GEErT VaN ISTENDaEL  
Davidsfonds Maldegem
Waar : Maldegemse Bibliotheek,
Schouwburgplaats  3-5 9990 Maldegem
Meer info : DavidsfondsMaldegem [Meetjes-
land], www.davidsfonds.be/activity/division/
activitydetail. 

maandag 19 januari 
Bingo 
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 
9990 Maldegem
Meer info : , 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 20 januari 
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,

reisreportage ‘Madeira’ 
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 21 januari 
Gezondheidsconsultatie  
van 13:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, 050 40 39 21,
 jolien.maes@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be, 

vrijdag 23 januari 
Gezellig samen bordspelen spelen  
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.ocmwmaldgem.be, 

zaterdag 24 januari 
Fred Delfgauw - Minder is meer  
van 20:30 tot 22:00
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad, 
www.denhoogenpad.be, 

zondag 25 januari 
Permacultuur introductiereeks  
van 13:30 tot 17:30  
Waar : Anupana, Rapenbrugstraat 
Noord 13 9990 Maldegem

Meer info : Anupana, 0494454297, 
anupana@live.be

maandag 26 januari 
Filmnamiddag ‘The Notebook’  
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-
Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 9990 Malde-
gem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, http://www.ocmw-
maldegem.be

vrijdag 30 januari 
-18/+18  QUIZ - Paul Hamerlynck, 
Elisabeth Goemaere
om 19:00
Waar : Feestzaal Campus Courtmanslaan 
Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 80 
9990 Maldegem
Meer info : Midenschool en atheneum 
Courtmanslaan Maldegem, 050728880, 
quiz@couma.be, www.couma.be/quiz, 

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

Een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar 
aan al onze lezers!

Waterbekken in Kleit • foto: Marie Jeanne ackx


