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inhoud

Maldegem Ontzettend Proper 
Beste inwoner

Nu de grassen en bomen weer fris 

groen kleuren, is goed te zien in 

welke mooie, landelijke gemeente wij 

mogen wonen. Een gemeente met 

een keur aan verschillende landschappen, gaande van de kreken 

in Middelburg en de zandhoogte tot de Burkelse bossen en het 

Drongengoed, om er slechts enkele te noemen.

Deze uitgestrekte gemeente proberen wij als bestuur goed 

te onderhouden en netjes te houden. We hebben een eigen 

veegwagen, een eigen huisophaaldienst en ook een gemeentelijk 

recyclagepark waar we met ons afval terecht kunnen. Het 

gemeentepersoneel dat op die diensten werkt, doet dit in het 

belang van ons allen. Ook het OCMW ondersteunt ons sterk via het 

MOP-team. Deze mensen leveren schitterend werk, deze mensen 

houden onze gemeente mee proper. 

Alleen is het spijtig dat ze dit dag in dag uit moeten doen, omdat 

mensen nog steeds zwerfvuil achterlaten of zelfs sluikstorten… 

Met de zomer in het vooruitzicht zullen weer meer mensen buiten 

te zien zijn die eventjes verpozen op de vele mooie plekjes die 

Maldegem rijk is. Ik hoop dat iedereen beseft dat die alleen proper 

kunnen zijn, als we daar met zijn allen aan meewerken, als we 

daarin allen onze eigen verantwoordelijkheid dragen. Enkel op 

die manier zal het mogelijk zijn om deze zomer, al fietsend of 

wandelend, volop te kunnen genieten van de mooie landschappen 

in onze gemeente.

MOP: Maldegem Ontzettend Proper. Dankzij u allen! 

2 Oproep uitbater pop-uprestaurant

3 Voorwoord

4 Kort

6 MOP-team viert jubileum

8 Zonnepanelen op jouw woning waren nog nooit zo rendabel

9 Uit de gemeenteraad

12 Studeren in de Maldegemse bibliotheek

13 UiT in Maldegem

17 Tentoonstelling ‘De Kleren van de Keizer’ 

18 2015 is een actiejaar van het Kom Op Team Maldegem

20 Iedereen stoepredder in Maldegem

21 Plan je een evenement, gebruik het evenementenformulier

22 Eerste Classic Damme-Maldegem-Damme op 12 juli

23 Sint-Annazwembad viert 40 jaar

24 A Kapella

25 Seizoen 2015-2016 in CC Den Hoogen Pad

26 Ontmoeting met andere culturen op vrijdag 5 juni

27 Bio Spaghetti-avond

Pop-uprestaurant 
Maldegem 
zoekt 
creatieve uitbater
Gemeente Maldegem biedt je de unieke kans  
om van 1 september tot en met 31 december  
2015 een pop-uprestaurant uit te baten in het  
Oud-Schepenhuis, een historisch pand in het 
commerciële hart van Maldegem.
 
Bezorg ons jouw offerte ten laatste op maandag  
15 juni 2015. Alle informatie en voorwaarden  
vind je op www.maldegem.be/pop-up.

Info
 050 72 89 51 | Steven De Jaeger

 college@maldegem.be

Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar 

en is een uitgave van de dienst Communicatie – 

Gemeente Maldegem.

Verantwoordelijke uitgever:  

Marleen Van den Bussche

Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór 

de 5e van de maand. Of heb je vragen over het 

infomagazine? Contacteer de dienst Communicatie: 

 050 72 89 54

 communicatie@maldegem.be

 Gemeentehuis / Marktstraat 7, 

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/infomagazine

 facebook.com/maldegem

 @Maldegem
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De Academie voor muziek, 
woord en dans in Maldegem

Ben je gebeten door muziek, gepassioneerd door dans of 

enthousiast met woord bezig ? Dan kan je op de Academie 

terecht voor een kwalitatieve opleiding.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016 

Filiaal Maldegem: Mevr. Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

Op dinsdag 23 juni van 17.30 tot 19.30 uur

Info 
 050 72 89 58 | Academie voor muziek, woord en dans

 academie@aalter.be

Festiviola:  
een minifestival voor jong 
en oud, groot en klein
Op zondag 7 juni zakt het Reizend Speeltheater Kip van Troje naar 

CC Den Hoogen Pad af n.a.v. de 90e verjaardag van Gezinsbond 

Adegem. Het minifestival Festiviola tussen 15.00 uur en 17.00 uur 

is volledig gratis. 

De vrolijke presentator Fiola praat de boel aaneen. Poppy,  

Tom Toonladder en Diederdiedirx helpen hem daar heel graag bij. 

Bezoekers kunnen zelf aan de slag.

Tokkelen op djembees, blaasinstrumenten uitproberen en gitaar 

spelen met je tenen… Je kan het zo gek niet bedenken. Je eigen 

handpop, knuffeldier of figurenmarionet maken, figuratief  

of abstract, alles kan. En uiteraard kan iedereen naar  

hartenlust meespelen.  

Info
 050 71 61 33 | Gezinsbond Adegem

 gezinsbond@adegem.net

Wegenwerken
Gidsenlaan: uitvoeren van de versmalling + herstellen van een deel van het voetpad.  

De werken starten op dinsdag 26 mei en duren ongeveer 2 weken.  

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

Gedeeld:  
Door Maldegem  
op zondag 14 juni
Deeleconomie?! Wadisda?!

Delen maakt je leven rijker. Letterlijk zelfs – want  

door dingen te delen, kun je enorm veel kosten 

besparen én tegelijkertijd je sociale netwerken 

versterken. Daarbovenop ben je ook nog eens 

milieuvriendelijk bezig.

Deeleconomie is ruimer dan je denkt: samenaankoop 

van energie of goederen, autodelen, huisruil, tuindelen, 

diensten uitwisselen, kledij en boeken ruilen of waarom 

niet gewoon iemand anders blij maken met wat je zelf 

niet meer nodig hebt? Kom ze ontdekken van 13.00 tot 

17.00 uur in LDC Oud Sint-Jozef!  

TIP: 
je kunt op deze dag ook boeken, kleren en plantjes 

ruilen, dus haal die kasten & die tuin maar eens  

goed ondersteboven! Zin om mee te werken met  

het transitieteam? Laat het ons weten.

Info
 transitiemaldegem@live.be
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Genieten van  
Maldegem op zondag  
30 augustus 2015.

Geen paniek! Maldegem wandelt, fietst, proeft en 

swingt krijgt na 16 jaar een nieuwe naam, Genieten van 

Maldegem. Het concept blijft grotendeels gelijk maar de 

nadruk wordt meer gelegd op het effectief genieten van, 

in en met Maldegem.

Reserveer alvast deze datum in je agenda!

Meer info in het volgende magazine. 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Communicatie

 communicatie@maldegem.be

Het nieuwe adres van  
De Federale Overheidsdienst 
Financiën – Kadaster,  
registratie en domeinen 
De kadasterdiensten bevoegd voor Maldegem  

zijn verhuisd (vroeger in Deinze).  

Hun nieuw adres is:
Kadaster antenne mutaties 402

Rac Ter Plaeten

Sint-Lievenslaan 27

9000 Gent

Info
 02 57 72 430

 meow.antenne.402@minfin.fed.be
Dossier Maldegem in 
Vlaanderen Manager &
Max Lifestyle Vlaanderen 

In de zakenmagazines Vlaanderen Manager  

en Max Lifestyle Vlaanderen verschijnt er een 

artikel over de ondernemers in Maldegem.  

De vertegenwoordigers van Manager Magazines 

kloppen bij de Maldegemse middenstand  

aan om informatie in te winnen voor het  

dossier Maldegem.

Info
 050 72 89 53 | Secretariaat burgemeester

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be
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Wie heeft ze nog niet gezien? 
De medewerkers van het 
MOP-team. Als ze ijverig de 
vernieuwde gemeentelijke 
infogids bedelen, 
bushokjes reinigen of 
zwerfvuil opruimen. MOP 
staat voor Maldegem 
Ontzettend Proper, het 
team maakt deel uit van 
de gemeenschapsdiensten 
van het OCMW van 
Maldegem, een sociaal 
tewerkstellingsproject en viert 
dit jaar het vijfjarig bestaan.

Dat sociaal tewerkstellingsproject 

bestaat uit een tiental personen 

tewerkgesteld in diverse sociale 

tewerkstellingsprojecten en een 

vaste begeleider. Klusjes aan huis 

en beperkt tuinonderhoud voor 

zorgbehoevenden, vervoer in het kader 

van de mindermobielencentrale en 

een boodschappendienst maken mee 

deel uit van het takenpakket. Maar 

het opruimen van zwerfvuil, bussen 

van gemeentelijke info, het reinigen 

van verkeersborden en bushokjes, 

onderhoud van straatmeubilair en 

het legen van blikvangers zijn hun 

voornaamste taken. Daarnaast staat het 

team ook in voor het onderhoud van de 

gemeentelijke tennisterreinen en zorgde 

het voor de heraanleg en het opfrissen 

van een aantal wegels. Daarbij doen ze 

ook kleine klussen en opdrachten voor 

het OCMW zelf. Elke dag, in weer en 

wind, zijn zes tot acht teamleden aan 

de slag op openbaar domein.

De medewerkers krijgen ook 

opleiding, vorming en begeleiding 

om een doorstroom naar andere 

tewerkstellingen te ondersteunen. De 

verantwoordelijken van het team hebben 

bovendien op regelmatige basis overleg 

met de gemeentelijke milieudienst en 

de politie wat leidde tot een unieke 

aanpak en nauwgezette registratie van 

sluikstorten en de aanpak van bepaalde 

vormen van overlast. Deze werkwijze 

zorgde ervoor dat in het verleden ook 

de identiteit van een aantal sluikstorters 

kon achterhaald worden zodat deze 

konden beboet worden.

Maar… een nette leefomgeving blijft een 

verantwoordelijkheid van iedereen. Draag 

daarom ook uw steentje bij om Maldegem 

ontzettend proper te houden.  

Info
 delphine.denys@ocmwmaldegem.be

  www.ocmwmaldegem.be

MOP-TEAM VIERT JUBILEUM
MOP: Maldegem ontzettend proper 

 Elke dag, in weer en 
wind, zijn zes tot acht 
teamleden aan de slag 
op openbaar domein!

Landschappelijk inkledingsproject Stevin

REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND 
STEEKT STEVIN IN EEN GROEN JASJE.
Regionaal Landschap Meetjesland organiseert i.s.m. Gemeente Maldegem en Elia een 
infoavond voor omwonenden van de nieuwe hoogspanningsleiding tussen Zeebrugge en 
Zomergem. Op dinsdag 9 juni, om 20:00 uur kom je in het gemeentehuis van Maldegem 
(zaal Adegem) alles te weten over de landschappelijke inkleding van het Stevin-project.  
Misschien maak jij wel aanspraak op een gratis aanplant. 

Het project Stevin van Elia brengt duurzame energie van de windturbines op zee landinwaarts. 

De realisatie van deze nieuwe verbinding heeft een impact op het landschap. Op basis van 

een landschapsstudie werd een ‘perimeter’ afgebakend waarin het Regionaal Landschap 

Meetjesland aanplantingen kan realiseren met middelen van het Elia-fonds. 

Houtkanten, bomenrijen, hagen of een boomgaard, deze zogenaamde ‘kleine 

landschapselementen’ kunnen jouw zicht op de hoogspanningslijn filteren. Bovendien is 

er voor sommige aanplantingen een beheersvergoeding voorzien. Elia geeft je in dat geval 

20 jaar lang een financiële ondersteuning om de aanplant te onderhouden. Dit geldt voor 

particulieren én landbouwers binnen de perimeter.

Heb je interesse in andere activiteiten en projecten van het Regionaal Landschap Meetjesland? 

Neem dan zeker een kijkje op www.RLM.be.  

Info
 050 70 00 42 | RLM

 patrick.dedeyne@rlm.be

  www.rlm.be © Vilda - Yves Adams
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Zonne-energie blijft een goede investering

ZONNEPANELEN OP JOUW WONING 
WAREN NOG NOOIT ZO RENDABEL

De Vlaamse Regering haalde 

vorig jaar de stekker uit de 

groenestroomcertificaten. Maar het  

is nog altijd interessant om 

zonnepanelen te plaatsen. 

Door de sterk verlaagde prijzen  

en de gestegen stroomfactuur zijn 

zonne-energie installaties meer dan 

ooit een goede investering. Aan de 

hand van de berekening zie je dat de 

terugverdientijd gelijk gebleven is. 

Berekening

Het rendement van zonnepanelen ligt 

momenteel rond de 10%. Voor een ideaal 

dak met zonnepanelen met een levensduur 

van 25 tot 30 jaar komt de kostprijs voor 

een installatie van 5000 Wp (Watt-Piek) op 

ongeveer 9250 euro, afhankelijk van de 

lokale condities van uw dak. Een gemiddeld 

gezin verbruikt 4250 kWh per jaar,  

wat neerkomt op 935 euro. Je verdient  

de panelen dus terug op minder dan 10 

jaar. Dat komt neer op meer dan 15 jaar 

gratis elektriciteit (25 werkingsjaren, min  

10 jaar afschrijftijd). Na de garantietijd 

van 25 jaar op de zonnepanelen, zullen 

die zeker nog een aantal jaren blijven 

doorwerken. Dus ook dan geniet je nog  

van gratis elektriciteit.

Bovendien wek je zelf groene stroom  

op, wat goed is voor het milieu!

De ene woning is natuurlijk meer 

geschikt dan de andere, maar als men 

de installatievoorschriften bekijkt, merk 

je al snel dat heel veel woningen in onze 

gemeente geschikt zijn om een installatie  

te plaatsen.  

De belangrijkste voorwaarden zijn:

○ voldoende vrije dakruimte   

 hebben om de zonnepanelen te  

 plaatsen (25 tot 30 m²)

○ een zuid, zuidoost of zuidwest  

 gericht dak hebben

○ geen of weinig schaduw van  

 schouwen, bomen of andere  

 daken- een licht hellend dak van  

 30° is het meest ideale, maar alle  

 hellingen tussen de 15 en 45°  

 zijn prima

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 23 APRIL 2015

1. Goedkeuring oversteekplaats voor voetgangers en invoer 

voorrangsregeling asverschuiving in de Gidsenlaan *

○ Om de veiligheid van de voetgangers die in de Gidsenlaan 

naar het Sint-Annapark oversteken te verhogen, wordt een 

oversteekplaats voor voetgangers voorzien. 

○ Aanvullend wordt de aanleg van een wegversmalling voorzien 

om de snelheid van de voertuigen te remmen. De weg wordt 

smaller gemaakt zodat wagens enkel beurtelings kunnen 

passeren en bestuurders moeten afremmen.

2. Goedkeuring invoer van een voorrangsregeling aan de 

Celiebrug gelegen tussen de gemeente Maldegem en de 

gemeente Sint-Laureins *

○ Het gemeentebestuur van Sint-Laureins is vragende partij 

om aan de Celiebrug ter hoogte van het Schipdonkkanaal 

een voorrangsregeling in te voeren. Omdat deze brug 

zowel op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins 

als de gemeente Maldegem ligt, zou het gaan om een 

gemeentegrensoverschrijdende maatregel. Dit impliceert dat 

beide gemeenten een politiereglement voor de invoer van een 

voorrangsregeling aan de Celiebrug dienen op te maken. 

 Op het grondgebied van Maldegem ter hoogte van de 

Celiebrug geldt een gebod om voorrang te verlenen aan de 

bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen. Het 

gemeentebestuur van Maldegem zal aan de gemeente Sint-

Laureins vragen om aan de Celiebrug een snelheidsbeperking te 

voorzien om de veiligheid te verhogen.

3. Goedkeuring van een tijdelijke snelheidsbeperking van 

50 km/u in Staalijzer - Kraaienakker – Raverschoot *

○ De werken in Veldekens zijn bezig. Er wordt gewerkt van net 

voorbij het Schipdonkkanaal tot voorbij het kruispunt ‘Kruipuit’. 

De einddatum van de werken is voorzien in juli 2015.

○ Door onvoorziene omstandigheden (slechte staat onderliggende 

betonvakken) lopen de werken vertraging op. 

○ De weg Staalijzer – Kraaienakker – Raverschoot waar de   

 toegelaten snelheid momenteel 90 km/u is, wordt tijdens de

 werken nog meer als sluiproute gebruikt. Daarom wordt een   

snelheidsbeperking van 50 km/u tijdens de duur van werken aan 

de N499 ingevoerd.

4. Goedkeuring van de voorwaarden voor de concessie  

Pop-up restaurant *

○ De gemeente wenst het Oud Schepenhuis gedurende vier 

maanden (van 1 september tot 31 december 2015) te laten 

uitbaten als een pop-uprestaurant. 

○ Het doel van de concessie is het exploiteren van een 

eetgelegenheid/restaurant met gebruik van Meetjeslandse 

streekprodukten. De prijs zal bepaald worden naargelang 

het resultaat van de publicatie van de concessie. De 

concessiehouder zal persoonlijk verplicht zijn voor de 

 uitbating van het restaurant in te staan. Een gerant kan 

aangeduid worden.

○ De toewijzing zal gebeuren op grond van volgende criteria: 

de concessieprijs, het gebruik van streekproducten, een 

uitbatingsplan, aantoonbare voorgaande ervaring in het 

uitbaten van pop-uprestaurants. Een jury beoordeelt het 

tweede, derde en vierde criterium.

5. Het besluit van de burgemeester van 27 maart 2015 

betreffende “Maatregelen voor het voorkomen van 

wateroverlast aan de Beke” wordt bekrachtigd *

○ De Kom in Adegem stond wekenlang blank door de natte  

winter en door het niet meer kunnen aflopen van de waterloop.

○ De reële dreiging en het acuut gevaar van deze situatie waarbij 

het geringste uitstel van de uit te voeren werken kon leiden 

tot de overstroming van de omliggende woningen maakte het 

noodzakelijk dat de burgemeester toestond dat er werken 

konden uitgevoerd worden om wateroverlast aan de Beke  

te voorkomen.

6. Goedkeuring ontwerp SPAM 12 - Rioleringswerken 

Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk *

○ Op 16 september 2009 keurde de gemeenteraad het Strategisch 

Plan Afvalwater Maldegem (afgekort SPAM) goed en ging 

op 30 juni 2010 akkoord met de rioleringswerken in de 

Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk.

○ De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 

2.873.270,42 euro (excl. BTW), waarvan 1.063.232,08 euro ten  

laste van Aquafin en 1.810.038,34 euro ten laste van Maldegem.

>>
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○ De rioleringswerken ten laste van Maldegem, 100% 

subsidieerbaar in het kader van het Vlaamse Mina fonds,  

worden geraamd op 461.768,83 euro.

7. Goedkeuring leasing van vier elektrische politievoertuigen: 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze *

○ De huidige leasingcontracten van de voertuigen van het   

contactteam van de lokale politie lopen af in september 2015.

○ Het gemeentebestuur wil maatschappelijk verantwoord   

ondernemen en kiest daarom voor elektrische voertuigen. 

8. Definitieve beslissing straatnaamgevingen aan nieuwe 

straten in verkaveling Ascot te Adegem nabij de Hillestraat *

○ De gemeenteraad besliste op 26 februari 2015 principieel om 

aan de nieuw aangelegde straten in de verkaveling te Adegem 

die uitkomt in de Hillestraat volgende straatnamen toe 

 te kennen:

-  aan de straten: ‘De Geuzen’

-  aan het pad: ‘Het Geuzenpad’

9. Definitieve beslissing straatnaamgeving aan nieuwe straat 

in verkaveling nabij de Kallestraat te Adegem *

○ De gemeenteraad besliste op 26 februari 2015 principieel om 

volgende straatnamen toe te kennen: 

-  aan het deel dat aansluit bij Albert De Keselstraat:  

‘Albert De Keselstraat’;

-  aan de andere straat:’Lekvijvers’

Bijkomende agendapunten:
○ Aktename van het Informatieveiligheidsplan.

○ Politiereglement houdende de parkeerplaatsen voor personen 

met een beperking*

○ Goedkeuring verplaatsen van een parkeerplaats voor mensen 

met een beperking In de Middelburgse Kerkstraat en het 

aanbrengen van een gele onderbroken lijn.

○ Afsluiten van een akte van erfpacht met het OCMW 

 Maldegem, voor een deel van de site ‘Oud Sint-Jozef’ in de  

Mevr. Courtmanslaan 92 te Maldegem, met een oppervlakte van 

2.210 m², voor het bouwen van een uitbreiding van de KuMa en  

het Jeugdcentrum.

○ Goedkeuring wijziging van de overeenkomst met  

statutaire draagkracht betreffende Interlokale vereniging 

Wooncentrum Meetjesland.

○ De gemeenteraad vertrouwt het beheer en de verdere opmaak 

van het register van leegstaande gebouwen en woningen in 

Maldegem toe aan Wooncentrum Meetjesland. 

○ Goedkeuring subsidieaanvraag voor het project Wooncentrum 

Meetjesland en de deelname aan dit project voor de periode 

2015-2018.

○ Goedkeuring van de desaffectatie en de verkoopsovereenkomst 

van het restperceel van buurtweg nr. 4 gelegen voor de woning 

Schautenstraat 248.*

○ Goedkeuring van het jaarverslag 2014, waarvan het financieel 

verslag 2014 deel uitmaakt, van de interlokale vereniging 

‘Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter’.*

○ Kennisname van de brief van de gouverneur in het kader van 

het toezicht op de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 

2014 en van de niet uitvoerbaarheid ervan.

○ Kennisname van de goedkeuring van de begroting  

voor dienstjaar 2015 van de politiezone Maldegem door  

de Gouverneur.

○ Vaststelling van de rekening 2014 van de politiezone Maldegem.*

○ Goedkeuring van de politiebegroting 2015 overeenkomstig de 

wijziging nr. 1 (gewone dienst). Het geraamd algemeen resultaat 

van de gewone dienst bedraagt 139.003,67 euro.

 De politiebegroting 2015 wordt overeenkomstig de wijziging 

 nr. 2 (buitengewone dienst) goedgekeurd. Het geraamd 

algemeen resultaat van de gewone dienst bedraagt 0,00 euro.*

○ De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake 

overheidsopdrachten voor de lokale politie (gewone dienst 

opdrachten dagelijks beheer - buitengewone dienst - overdracht 

bevoegdheden voor kleine investeringen) worden, onder 

bepaalde voorwaarden, overgedragen aan het college van 

burgemeester en schepenen.

○ De gemeenteraad beslist om aan het OCMW Maldegem een 

bedrag van 93.848,67 euro uit te betalen als gemeentelijke 

investeringstoelage.*

○ Raadslid Isabelle Colpaert wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

ledenvergadering van Ethias op dinsdag, 19 mei 2015 en voor de 

eventuele tweede algemene vergadering die werd vastgelegd op 

19 juni 2015.*

○ De gemeenteraad stelt de vaste formule voor de berekening  

van de prijs van de voorstellingen van CC Den Hoogen Pad  

voor het seizoen 2015-2016 vast.*

○ Vaststelling van het huishoudelijk reglement, het 

retributiereglement en de schriftelijke overeenkomst voor  

het initiatief buitenschoolse opvang De Zandloper.*

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 college@maldegem.be

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier 

politieke fracties: CD&V, Groen, N-VA en Open Vld. 

De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten een 

bestuursakkoord. De gemeenteraad streeft steeds 

naar unanimiteit in de besluitvorming maar dat 

wordt niet altijd bereikt. De punten die alle fracties 

unaniem goedkeurden, zijn gemarkeerd met 

een sterretje. Bij de andere punten was de 

stemming verdeeld.
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De volgende gemeenteraadszittingen zullen 
doorgaan op donderdag 28 mei en donderdag 
25 juni 2015.

De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan 
de zitting, bekend gemaakt worden op de 
gemeentelijke website: www.maldegem.be/
gemeenteraad.

De zittingen gaan door om 19.30 uur  
in ‘zaal Maldegem’ op de derde verdieping  
in het gemeentehuis, Marktstraat 7. 
Je bent van harte welkom bij de  
openbare zitting. 
Het volledige verslag van de vorige 
gemeenteraad kan je eveneens raadplegen  
op de gemeentelijke website.

>>
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Zondag 31 mei 

Garageverkoop - 
Buurtbewoners
zondag 31 mei van 11.00 tot 16.00 uur

Waar: Garages en opritten, Ringbaan en 

Zandakkers z/n, 9991 Adegem

Info: Buurtcomité Ringbaan-Zandakkers-

Blekkersgat Adegem, 0474 44 92 14,  

nancy_cabooter@hotmail.com

Maandag 1 juni

Capoeira
maandag 1 juni van 19.00 tot 20.30 uur

maandag 8 juni van 19.00 tot 20.30 uur

maandag 15 juni van 19.00 tot 20.30 uur

maandag 22 juni van 19.00 tot 20.30 uur

maandag 29 juni van 19.00 tot 20.30 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sportactiviteiten
 

Hydrobic
tot 24 juni 

maandag van 19.15 tot 20.00 uur

woensdag van 20.45 tot 21.30 uur

Waar: Sint-Anna Zwembad: Gidsenlaan z/n, 

9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten

Conditiegym  
van de GSF-Adegem
maandag 1 juni van 19.30 tot 20.30 uur, 

20.30 tot 21.30 uur

maandag 8 juni van 19.30 tot 20.30 uur, 

20.30 tot 21.30 uur

maandag 15 juni van 19.30 tot 20.30 uur, 

20.30 tot 21.30 uur

maandag 22 juni van 19.30 tot 20.30 uur, 

20.30 tot 21.30 uur

Waar: De Papaver: Adegem-Dorp 10, 

9991 Adegem

Info: GSF-Adegem, karel.de.roo@pandora.be
 

Badminton
maandag 1juni van 19.30 tot 22.30 uur

maandag 8 juni van 19.30 tot 22.30 uur

maandag 15 juni van 19.30 tot 22.30 uur

maandag 22 juni van 19.30 tot 22.30 uur

maandag 29 juni van 19.30 tot 22.30 uur

Waar: Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D, 

9990 Maldegem

Info: bogaert.jan@gmail.com
 

Aerobics BBB
maandag 1 juni van 20.30 tot 21.30 uur

maandag 8 juni van 20.30 tot 21.30 uur

maandag 15 juni van 20.30 tot 21.30 uur

maandag 22 juni van 20.30 tot 21.30 uur

maandag 29 juni van 20.30 tot 21.30 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sportactiviteiten
 

Tentoonstelling 
‘Discriminatie gestript’
Maandag 1 juni tot 12 juni, tijdens de 

openingsuren

Waar: Gemeentehuis: Marktstraat 7,  

9990 Maldegem

Meer info: noordzuiddienst@maldegem.be

Dinsdag 2 juni

Fitgym Ball
dinsdag 2 juni van 09.00 tot 10.00 uur

dinsdag 9 juni van 09.00 tot 10.00 uur

dinsdag 16 juni van 09.00 tot 10.00 uur

dinsdag 23 juni van 09.00 tot 10.00 uur

dinsdag 30 juni van 09.00 tot 10.00 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten
 

Zwemlessen schooljaar  
2014-2015 tot 19 juni
dinsdag van 16.10 tot 17.00 uur

woensdag van 14.10 tot 15.00 uur, 15.10 tot 

16.00 uur, 16.10 tot 17.00 uur

donderdag van 16.00 tot 16.50 uur 

vrijdag van 16.10 tot 17.00 uur, 18.40 tot 19.30 uur

zaterdag van 14.10 tot 15.00 uur, 15.10 tot 16.00 

uur, 16.10 tot 17:00 uur

zondag van 09.40 tot 10.30 uur, 10.40 tot 11.30 uur

Waar: Sint-Annazwembad: Gidsenlaan z/n, 

9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 050 71 19 30, 

zwembad@maldegem.be
 

Pilates
dinsdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur

dinsdag 9 juni van 19.00 tot 20.00 uur

dinsdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur

dinsdag 23 juni van 19.00 tot 20.00 uur

dinsdag 30 juni van 19.00 tot 20.00 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem,  

www.maldegem.be/sportactiviteiten
 

kom jij ook bloed geven?
dinsdag 2 juni in cc Den Hoogen Pad in Adegem

vrijdag 12 juni in de poermolen in Donk

dinsdag 16 juni in dienstencentrum  

Oud Sint-Jozef in Maldegem centrum

dinsdag 23 juni in sporthal De Berken in Kleit

De bloedinzamelingen starten steeds om  

17.00 u en duren tot 19.30 u – enkel uw 

identiteitskaart meebrengen.
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De leeszaal als studieplek

STUDEREN IN DE  
MALDEGEMSE BIBLIOTHEEK
Het wordt stilaan een vertrouwd beeld in bibliotheken: 

studenten vol concentratie gebogen over hun 

studiemateriaal, in groep of individueel. Steeds meer 

kiezen jongeren de leeszaal als studieplek boven de 

eenzaamheid van het kot of de knusse studeerkamer. 

Ook met de examens in aantocht blijkt de stilte van de 

leesruimte erg aanlokkelijk. 

In de Maldegemse bib kan je terecht in de leeszaal, of op de 

eerste verdieping. Je vindt er niet alleen werktafels, je kan ook 

gebruik maken van de wifi van de bibliotheek. 

Dus: heb je binnenkort examens, spring dan gerust eens binnen, 

pak die cursussen onder de arm, laat dat zicht op die vier 

muurtjes en kom een paar uurtjes bij ons zitten blokken.

Je kan de bibliotheek bezoeken tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek (zie http://maldegem.bibliotheek.be/). 

Wil je op een ander moment studeren in de bib, neem dan 

contact op met thomas.de.groote@maldegem.be. Vergeet niet 

het moment (dag, uur, duurtijd) en het aantal personen die 

willen komen studeren door te geven.   

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek

 bibliotheek@maldegem.be

© Mobiel 21.
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Yoga
dinsdag 2 juni van 20.00 tot 21.00 uur

dinsdag 9 juni van 20.00 tot 21.00 uur

dinsdag 16 juni van 20.00 tot 21.00 uur

dinsdag 23 juni van 20.00 tot 21.00 uur

dinsdag 30 juni van 20.00 tot 21.00 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem,  

www.maldegem.be/sportactiviteiten

Woensdag 3 juni

Waterspeeltuin  
schooljaar 2014-2015
woensdag 3 juni van 13.10 tot 14.00 uur

zaterdag 6 juni van 13.10 tot 14.00 uur

woensdag 10 juni van 13.10 tot 14.00 uur

zaterdag 13 juni van 13.10 tot 14.00 uur

Waar: Sint-Annazwembad: Gidsenlaan z/n, 

9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 050 72 89 71, 

zwembad@maldegem.be
 

Step Aerobic
woensdag 3 juni van 19.00 tot 20.00 uur

woensdag 10 juni van 19.00 tot 20.00 uur

woensdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur

woensdag 24 juni va, 19.00 tot 20.00 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sportactiviteiten
 

Zumba
woensdag 3 juni van 20.00 tot 21.00 uur

woensdag 10 juni van 20.00 tot 21.00 uur

woensdag 17 juni van 20.00 tot 21.00 uur

woensdag 24 juni van 20.00 tot 21.00 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem,  

www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten

Donderdag 4 juni

Sportelcircuit
donderdag 4 juni van 09.00 tot 10.00 uur

donderdag 11 juni van 09.00 tot 10.00 uur

donderdag 18 juni van 09.00 tot 10.00 uur

donderdag 25 juni van 09.00 tot 10.00 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sportactiviteiten
 

KVLV Maldegem-Donk
Sportieve dag met bedrijfsbezoek

Van 10.00 tot 16.00 uur

Info: 050 71 59 59,  

kathleen.demeulenaere@telenet.be
 

Pilates +
donderdag 4 juni van 19.30 tot 20.30 uur

donderdag 11 juni van 19.30 tot 20.30 uur

donderdag 18 juni van 19.30 tot 20.30 uur

donderdag 25 juni van 19.30 tot 20.30 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten
 

Bounce Aerobic
donderdag 4 juni van 20.30 tot 21.30 uur

donderdag 11 juni van 20.30 tot 21.30 uur

donderdag 18 juni van 20.30 tot 21.30 uur

donderdag 25 juni van 20.30 tot 21.30 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sportactiviteiten

Vrijdag 5 juni

Belevingsgerichte omgang 
met personen met dementie
van 09.30 tot 12.00 uur

Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef: 

Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Info: Vormingplus Gent-Eeklo, 092 24 22 65, 

info.gent.eeklo@vormingplus.be, 

www.vormingplusgent-eeklo.be
 

Tai Chi
vrijdag 5 juni van 09.30 tot 11.00 uur

vrijdag 12 juni van 09.30 tot 11.00 uur

vrijdag 19 juni van 09.30 tot 11.00 uur

vrijdag 26 juni van 09.30 tot 11.00 uur

Waar: Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D,  

9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem,  

www.maldegem.be/sportactiviteiten, 

inschrijvingen.sport@maldegem.be
 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.00 tot 18.00 uur 

Waar: Cafetaria sporthal De Berken: 

Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem

Info: Maldocaps, http://maldocaps.weebly.com
 

Dansacademie Aalter
vrijdag 5 juni van 16.30 tot 19.30 uur

vrijdag 12 juni van 16.30 tot 19.30 uur

vrijdag 19 juni van 16.30 tot 19.30 uur

vrijdag 26 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: Dansacademie Aalter, 

www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten
 

Multicultureel festival
van 19.00 tot 23.00 uur

Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef: 

Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Info: OCMW Maldegem, 

cultuurdienst@maldegem.be

Start to Crawl
vrijdag 5 juni van 19.00 tot 20.00 uur

vrijdag 12 juni van 19.00 tot 20.00 uur

vrijdag 19 juni van 19.00 tot 20.00 uur

Waar: Sint-Annazwembad: Gidsenlaan z/n, 

9990 Maldegem

Info: Sportdienst Damme, 050 28 84 55, 

vrijetijd@damme.be, www.damme.be
 

Fatburner 
vrijdag 5 juni van 19.30 tot 20.30 uur

vrijdag 12 juni van 19.30 tot 20.30 uur

vrijdag 19 juni van 19.30 tot 20.30 uur 

vrijdag 26 juni van 19.30 tot 20.30 uur

Waar: Sporthal MEOS Spiegelzaal: 

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 

www.maldegem.be/sportactiviteiten

Zaterdag 6 juni

Trainingscircuit voor 
volwassenen
zaterdag 6 juni van 09.30 tot 10.30 uur, 

10.30 tot 11.30 uur

zaterdag 13 juni van 09.30 tot 10.30 uur, 

10.30 tot 11.30 uur

zaterdag 20 juni van 09.30 tot 10.30 uur, 

10.30 tot 11.30 uur

zaterdag 27 juni van 09.30 tot 10.30 uur, 

10.30 tot 11.30 uur

Waar: Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D, 

9990 Maldegem

Info: 0474 80 74 45, ptmaldegem@outlook.be
 

Peuterzwemmen  
schooljaar 2014-2015
zaterdag 6 juni van 16.30 tot 17.00 uur, 

17.00 tot 17.30 uur

zaterdag 13 juni van 16.30 tot 17.00 uur, 

17.00 tot 17.30 uur

Waar: Sint-Annazwembad: Gidsenlaan z/n, 

9990 Maldegem

Info: sportdienst Maldegem, 050 72 89 71, 

zwembad@maldegem.be

Zaterdag 6 juni  
tot en met 4 oktober

Wandelzoektochten t.v.v. 
Kom Op Maldegem
Info: dirk.temmerman9@telenet.be

Zondag 7 juni

Meetjeslandse Gordel
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Waar: Provinciaal domein Het Leen, Eeklo

Info: 09 377 93 00, 

www.meetjeslandsegordel.be
 

Festiviola
van 15.00 tot 17.00 uur

Waar: CC Den Hoogen Pad: Adegem-Dorp 

16B, 9991 Adegem

Info: Gezinsbond Adegem, 

gezinsbond@adegem.net
 

Natuur- en 
landschapswandeling
Om 9.00 uur

Waar: vertrek parking ANB

Meer info: vanaelst.etienne@skynet.be, 

0474 64 23 23

Zondag 14 juni

Gedeeld door Maldegem
van 13.00 tot 17.00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum Oud Sint-

Jozef: Mevr. Courtmanslaan 92, 

9990 Maldegem

Info: transitiemaldegem@live.be

Maandag 15 juni tot en 
met zondag 21 juni

Petanquemarathon
van 14.00 tot 17.00 uur

Waar: Petanquebanen aan LDC 

Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 

9990 Maldegem

Info: gauthier.van.cauwenberghe@telenet.be

Woensdag 17 juni

Genealogisch dienstbetoon 
(familiekunde)
van 20.00 tot 22.00 uur

Waar: Refter Technische Dienst: 

Bloemestraat 45, 9990 Maldegem

Info: Familiekunde Vlaanderen - 

regio Meetjesland, 

www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/

Zaterdag 27 juni

Ursel AVIA 2015
Zaterdag 27 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Zondag 28 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Waar: Vliegveld Ursel

Info: 0486 66 60 36
 

Processie A Kapella
Van 13.30 uur

Waar: Start en eindpunt aan Kuma, Mevr. 

Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

Info: UiT-loket 050 72 86 22, 0478 51 47 56, 

uit@maldegem.be, 

kunstacademie@maldegem.be
 

Tentoonstelling 
beeldhouwkunst Kuma
zaterdag 27 juni van 14.00 tot 17.00 uur

zondag 28 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Waar: Oud Schepenhuis: Marktstraat 38, 

9990 Maldegem

Info: UiT-loket 050 72 86 22, 0478 51 47 56, 

uit@maldegem.be,  

kunstacademie@maldegem.be
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Dinsdag 30 juni

Kom je mee helpen in het 
Maldegemveld?
van 09.00 tot 13.00 uur

Waar: Loods Natuurpunt: Urselweg 81B, 

9990 Maldegem

Info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 

0474 48 30 22, maldegemveld@

natuurpuntmaldegemknesselare.be, 

www.natuurpunt

Wil je jouw activiteit hier aankondigen?  
Surf naar www.uitdatabank.be en vraag je account aan. Je activiteit 

verschijnt dan ook op www.uitinvlaanderen.be en op de website van 

Maldegem. 

 

Opgelet: geef je info door voor de vijfde van de maand  

voorafgaand aan de volgende editie. 
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UiT-TIPvan Griet

‘Actieve ontspanner’
Profiel-ID:

naam: Griet | familienaam: 

Vanwolleghem

leeftijd: °1979 | woonplaats: Groot 

Burkeldreef 

burgerlijke stand: gehuwd met Kristoff 

en mama van Lou (2002) en Otto (2009)

beroep: bediende en in bijberoep Studio 

Rozewolkje

Houdt van: lopen met hond Jule en 

leute maken, repeteren met duSt en De 

Doltans, schilderen, tekenen, juweeltjes 

frutselen, foto’s maken van gekke  

dingen en eten koken... hoewel dat 

laatste soms wel eens misloopt.

Verzamelt: veel te veel

Vrijetijds-DNA: is een culturele 

veelvraat, wil van veel verschillende 

dingen proeven en staat open voor 

nieuwe dingen en voor multiculturele 

invloeden, speelt en luistert muziek,  

is graag artistiek en creatief, houdt  

van reizen, feestjes en de  

kindertjes entertainen.

UiT op de Avondmarkt

OPROEP AAN ALLE  
MALDEGEMSE VERENIGINGEN
Alle Maldegemse verenigingen krijgen 

opnieuw de kans om hun werking naar 

het brede publiek toe te promoten 

tijdens de jaarlijkse avondmarkt op 

vrijdag 18 september 2015, meteen ook 

de start van Maldegem-Kermis.

We bieden je vereniging een gratis 

stand aan op de avondmarkt. Wij 

voorzien verlichting en, indien gewenst, 

een stopcontact. Verenigingen met 

verschillende afdelingen in de gemeente 

slaan best de handen in elkaar om een 

stand in te nemen. Een beurtrolsysteem 

voor de bemanning van de stand maakt 

het engagement van jullie leden meteen 

meer haalbaar.

‘UiT op de avondmarkt’ op vrijdag 18 

september loopt van 18.00 tot 22.00 uur.  

Je kan je stand inrichten vanaf 17.00 

uur. De verenigingenkraampjes worden 

opgesteld tussen het Sint-Annakasteel 

en Huis Wallyn.  

Info & inschrijven
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

Tentoonstelling in de Bibliotheek

DE KLEREN VAN DE KEIZER
VAN 16 JUNI TOT 13 OKTOBER 

Tot mei 2016 reist de tentoonstelling ‘De Kleren van de Keizer’ van 

het Literair Museum door het Meetjesland. In de tentoonstelling 

‘De Kleren van de Keizer’  kan je de prachtige kostuums uit 

de sprookjesboeken in het écht bekijken, naast de originele 

illustraties en de boeken waar ze uit komen. 

In de tentoonstelling is er werk te zien van internationaal 

gerenommeerde illustratoren als Carll Cneut, Rébecca Dautremer, 

Charlotte Dematons, Thé Tjong-Khing en Lisbeth Zwerger. Zij 

bedachten prachtige baljurken en kostuums die de sprookjesfiguren, 

die we allemaal kennen, tot leven brengen. 

Het Literair Museum Hasselt heeft nu deze illustraties tot werkelijkheid 

gebracht. Modeontwerpster Anita Evenepoel maakte met haar team 

de kostuums en kunstenares Micheline Vandervreken zorgde voor 

hoeden, schoenen en andere accessoires in papier-marché. Deze 

ensembles worden op de tentoonstelling vergezeld door de bijhorende 

illustraties. De sprookjesspecialiste Harlinda Lox schreef verhelderende 

teksten bij de tentoonstelling.

Iedereen bezoekt deze tentoonstelling op zijn eigen tempo. 

Kinderen kunnen de kostuums en illustraties ontdekken  

met een speurtocht op hun maat, of wegdromen tussen  

de sprookjesboeken.  

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek

 bibliotheek@maldegem.be
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4 DOLLE SCHOTSE 
BRADERIEDAGEN!
Het monster van Loch Ness, van James Bond tot Harry 

Potter, whiskey en zalm, het stikt van de clichés als we  

over Schotland spreken.

Hoog tijd dus voor de De Verenigde Handelaars Maldegem 

Centrum om je op zondag 21 juni kennis te laten maken  

met de Schotse Higlands!

Programma:

○ Optreden van ‘The For Freedom Pipes & Drums band’  

 o.l.v. Diederik De Jaeger

○ Highlandgames for kids op de markt

○ Demonstratie schapendrijvers

○ Optreden Highland dansen 

○ Rugby demonstratie

○ Drone-demonstraties, Freestyle stuntkiten

De vele deelnemende winkeliers zorgen voor echte 

gunstkoopjes aan onklopbare braderieprijzen van  

vrijdag 19 juni tot en met maandag 22 juni.  

Info
Bestuur Verenigde Handelaars Maldegem Centrum 

 bestuurvhmc@gmail.com 

2015 IS EEN ACTIEJAAR VAN HET 
KOM OP TEAM MALDEGEM

De onpare jaren zijn voor het 
Kom Op Team Maldegem telkens 
actiejaren. Wij stellen alvast een 
aantal van onze acties voor.

2 WANDELZOEKTOCHTEN 
IN HET CENTRUM VAN MALDEGEM
Vanaf 6 juni tot en met 4 oktober kun je deelnemen aan onze 

wandelzoektochten in het centrum van Maldegem. Je kunt de 

familiale ontspannende wandelzoektocht doen: “Iedereen tegen 

Kanker” ofwel ben je een straffe zoeker en ga je de uitdaging aan 

met de familiale zoektocht “Al onder de Weg van Maldegem”.

Een deelnameboekje kost 10 euro en is te verkrijgen bij 

○ Café De Statie, Stationsplein 8B

○ Tearoom “Tasse Tout”, Nieuwstraat 86

○ Café ’t Voske, Nieuwstraat 57

○ Café De Gouden Leeuw, Marktstraat 16

○ Waanzinnig gedroomd, Stationsstraat 11

De prijsuitreiking is voorzien 25 oktober en iedereen heeft prijs.

Info 

 dirk.temmerman9@telenet.be

PETANQUEMARATHON
Van maandag 15 juni tot en met zondag 21 juni is er een 

petanquemarathon op de petanquebanen aan het Oud Sint-Jozef, 

Mevr. Courtmanslaan 92.

Het programma:

Inschrijvingen en ploegenvorming op maandag, dinsdag en 

woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Donderdag: inschrijvingen - 1/8 finales

Vrijdag: inschrijvingen - 1/4 finales

Zaterdag: inschrijvingen - 1/2 finales vanaf 14.00 uur

Zondag: inschrijvingen. apotheose, demonstratiewedstrijd en de finale

Er wordt per ploeg van 3 gespeeld en iedere deelnemer betaalt  

5 euro en kan gans de week spelen.

Info 

 gauthier.van.cauwenberghe@telenet.be

DODENTOCHT 
Deelnemers aan de Dodentocht in Bornem op 14 augustus, 

kunnen stappen ten voordele van het Kom Op Team Maldegem. 

De vorige editie bracht maar liefst 16.000 euro op en dit willen wij 

natuurlijk evenaren! Hiervoor zijn we op zoek naar verschillende 

enthousiastelingen die ons willen steunen en helpen op 

verschillende vlakken.

Dit kan door zelf de stapschoenen aan te trekken en de nodige 

kilometers voor je rekening te nemen, of door het aanbieden van 

logistieke steun o.a. een kinesist, verpleegster, sponsoring enz.

Op donderdag 11 juni om 19.30 uur houden wij een 

infovergadering in het fractielokaal in het gemeentehuis.  

Wie geïnteresseerd is, is zeker welkom. Elke stapt telt!

Info
 0474 87 67 51 | Dimitri De Coster

 costerke00@hotmail.com 

WIJNACTIE
Ons aanbod:

Witte wijn:

Gorgorito Rueda 7 euro/fles- 40 euro/6 fl.

Chardonnay Terroir – Domaine Bégude 10 euro/fles

Rode wijn:

Château Virgile Rouge 2012 7 euro/fles- 40 euro/6 fl.

Château Virgile Cuvée l’Enéide 2011 10 euro/fles

Bubbels:

Cava Grans Moments 8 euro/fles

Blanquette de Limoux Domaines Rosier 11 euro/fles

Onze wijnen zijn te koop bij:

○ Adegem: Maria Chaves Daguilar, Broekelken 20, tel. 050 71 46 53

○ Donk: Kathleen Demeulenaere , Donkstraat 65, tel. 050 71 59 59

○ Middelburg: Marc Van den Abeele, Midd. Kerkstraat 17,  

 tel. 050 71 13 82

○ Maldegem: Stephanie Bral, Brielstraat 42, tel. 0475 51 78 17

○ Kleit: Mariane De Coninck, Kleitkalseide 143/B, tel. 050 71 61 26

Ons rekeningnummer: BE08 4434 6437 8213

ZET ZELF EEN ACTIE OP POTEN!
Uiteraard is iedereen vrij om zelf een actie te plannen. Het Kom Op 

Team Maldegem kan je bij de organisatie ondersteuning geven en 

organisatietips geven. Laat je gerust horen!  

Info
 050 72 89 54 | Kom Op Team Maldegem

 rita.verleye@maldegem.be

  www.komopmaldegem.be

>>

2015 JUNI  |  19 



2015 JUNI  |  21 20  |  INFOMAGAZINE GEMEENTE MALDEGEM

Evenementen organiseren

PLAN JE EEN EVENEMENT  
GEBRUIK HET EVENEMENTENFORMULIER

Voor iedereen (vereniging, school,  

privépersoon, …) die vanaf 1 januari 

2015 een evenement wil organiseren 

heeft het gemeentebestuur een nieuwe 

aanvraagprocedure uitgewerkt. Zo word 

je ondersteund om jouw evenement 

vlekkeloos te organiseren en maken we 

het voor iedereen – organisatie, bezoekers 

en omwonenden – zo aangenaam mogelijk. 

In het aanvraagformulier ‘Evenementen’ is 

alles over je evenement gebundeld: gegevens 

over de activiteit en locatie, aanvragen voor 

feestmateriaal, inname openbaar domein en 

meer. Je kan invullen of aanvinken wat er 

voor jouw van toepassing is en per onderdeel 

vind je handige tips en regels om rekening 

mee te houden. Dit formulier kan je vinden 

onder E-loket-aanvraagformulier evenemen-

ten op de website van Maldegem. Waar je 

je voorheen tot verschillende gemeentelijke 

diensten moest wenden om jouw evenement 

te organiseren, is er nu slechts één aanspreek-

punt doorheen de aanvraagprocedure. Voor 

al jouw vragen kunt je terecht bij het UiTloket. 

De organisator moet 18 jaar oud zijn om een 

aanvraag te kunnen indienen. Om alles vlot te 

laten verlopen vragen wij je om het ingevulde 

formulier minstens één maand vóór de 

aanvang van het evenement ingevuld terug 

te bezorgen aan het UiTloket. 

Info

 050 72 86 22 | UiTloket

 uit@maldegem.be 

  http://www.maldegem.be/eloket 

Actie red de stoep

IEDEREEN  
STOEPREDDER  
IN MALDEGEM
Voor rolstoelgebruikers, blinden, bejaarden of ouders met  

een kinderwagen liggen gemeenten bezaaid met hindernissen. 

Nog al te vaak wordt hun bewegingsvrijheid beknot. Voor 

sommigen is dit zelfs een reden om zo veel mogelijk binnen  

te blijven. Daar wil de actie Red de stoep iets aan veranderen.

 In januari organiseerde het Sociaal Huis een enquête om de 

belangrijkste toegankelijkheidsproblemen in kaart te brengen. 

Oneffenheden, hinderlijke verkeersborden en te smalle stoepen 

zo veel mogelijk wegwerken is een taak voor de gemeente. Er 

zijn reeds enkele zaken gerealiseerd, op www.reddestoep.be/

maldegem vind je een overzicht van de geplande en uitgevoerde 

verbeteringen. Daarnaast zijn er ook veel hindernissen die door 

inwoners en bezoekers zelf op de stoep geplaatst worden. Fietsen 

en foutgeparkeerde wagens belemmeren vaak de doorgang, hagen 

en struiken die niet gesnoeid worden maken het voetpad smaller en 

in de winter zorgen sneeuw en ijzel voor ontoegankelijke stoepen. 

Verder is het ook belangrijk waar je op een ophaaldag je vuilniszak 

plaatst. Voor een vlotte doorgang hebben we al gauw een meter 

vrije doorgang nodig. 

Op pinkstermaandag hield het Red de stoep-team alvast zijn  

eerste actie. Fietsers werden verzocht hun fietsen in de 

fietsenstallingen te plaatsen en de marktbezoekers konden in  

een toegankelijkheidsparcours aan den lijve ondervinden hoe 

moeilijk het is om obstakels te passeren wanneer men minder 

mobiel is. Bovendien creëerde het campagneteam een tijdelijke 

fietsenstalling om de parkeercapaciteit, in afwachting van de 

nieuwe definitieve fietsenstallingen te vergroten. De gemeente 

is ondertussen volop bezig met het plannen van nieuwe 

permanente fietsenstallingen. De volgende campagne-acties  

vind je op www.reddestoep.be/maldegem.  

Wil jij ook een veilige stoep?
Word stoepredder door de volgende tips toe te passen:

○ Gebruik de fietsenstallingen om je fiets te stallen. Is er echt  

 geen plaatsje vrij? Plaats dan je fiets tegen de gevel en  

 houd voldoende ruimte vrij voor alle voetgangers.

○ Parkeer of plaats je auto of motor niet op de stoep of op  

 plaatsen waar voetgangers oversteken.

○ Plaats je huisvuilzakken naast elkaar tegen de gevel. 

○ Snoei hagen en struiken zodat het voetpad vrij blijft.

○ Ruim sneeuw, ijzel en bladeren op de stoep voor je woning  

 zo snel mogelijk weg.

Knelpunten melden kan via www.reddestoep.be/maldegem. 

Red de stoep is een initiatief van Mobiel 21 vzw en het  

Sociaal Huis Maldegem. De actie brengt heel wat verschillende 

partijen rond de tafel: de politie, de dienst economie, de dienst 

mobiliteit , de dienst infrastructuur, de dienst communicatie  

en de milieudienst.

Info
Sociaal Huis Maldegem

 Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

 050 40 39 23 (rechtstreeks) of 0800 96524 (gratis)

 Adelinde.VandeWoestyne@ocmwmaldegem.be
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Nieuw zomerevenement

EERSTE CLASSIC DAMME-MALDEGEM-DAMME OP 12 JULI
Het evenement start om 10.00 uur op het 

marktplein in Damme. Daarna rijden de 

koetsen langs het Schipdonkkanaal naar 

Donk en rond 14.00 uur worden de koetsen 

verwacht in het Sint-Annapark. Daar kan je 

genieten van een presentatie en wordt er 

uitleg gegeven tijdens het rijden van  

een kegelparcours.

De deelnemers zijn afkomstig uit Vlaanderen, 

Wallonië, Nederland en Frankrijk. Het zal een 

weergave zijn van hoe het er 100 à 200 jaar 

geleden aan toeging vóór de automobiel, 

mét de hippomobiel.  

De toegang is gratis. Iedereen is welkom!

Info
 ludovandenbussche@telenet.be

   www.menvereniging-nieuwege.be

Info
 050 72 89 71 | Sint-Annazwembad

 heidi.de.baets@maldegem.be 

ZWEMSCHOOL
Vergeet niet in te schrijven voor de zwemschool!

Van 6/7 tot 10/7 en/of van 24/8 tot 28/8

Keuze tussen 9.00 uur tot 10.00 uur of 10.30 uur tot 11.30 uur

Info
 050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

 sofie.de.candt@maldegem.be

Have fun op het 
beachvolleybalterrein!

Onlangs werden er nieuwe beachvolleybalnetten geplaatst 

op het Sportpark (Bloemestraat). Er liggen twee volwaardige 

terreinen, gratis te gebruiken. Je registreert je enkel met 

een Sport+pas op de sportdienst. Mits reservatie op de 

sportdienst kunnen de terreinen op een bepaald tijdstip 

worden vrijgehouden.   

TOP 40 POOL PARTY 
28/8 van 19.00 uur tot 22.00 uur

Vul je top 3 in en breng hem naar het zwembad of mail door 

naar heidi.de.baets@maldegem.be

NAAM:  

Nr 1.   

Nr 2. 

Nr 3. 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be

  1975 – 20
15
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Voor alle studenten: op vertoon van je studentenkaart  

of leerlingenkaart kunnen jullie tijdens de  
examen periode gratis komen ontspannen.

Je kan
hiervan 

getuige zijn 
en je waant 

je in 
vervlogen 

tijden. 
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Afsluitende activiteit KUMA

A KAPELLA
ZATERDAG 27 2015 13.30 UUR
Met een processie in het centrum van 

Maldegem wordt de tentoonstelling 

A Kapella en bijhorende route geopend.

Voorstelling van de werken van leerlingen 

Kuma Optie Beeldhouwkunst in het 

Oud Schepenhuis, Marktstraat 38

en uitdelen van de routefolder van 

de kunst-erfgoedroute A Kapella

Nadien wordt een hapje en drankje 

aangeboden in of aan de Kuma.

Waar: Start en eindpunt aan Kuma, 

Mevrouw Courtmanslaan 82, Maldegem

Info
 050 72 86 22 | UIT-Loket  

 hildedebolster@telenet.be

ZATERDAG 27 JUNI  
EN ZONDAG 28 JUNI
VAN 14.00 UUR TOT 17.00 UUR
Doorlopende tentoonstelling van 

werken van leerlingen Kuma Optie 

Beeldhouwkunst 

Waar: Oud Schepenhuis,  

Marktstraat 38, Maldegem

Info
 0478 51 47 56 | Hilde De Bolster,  

 contactpersoon kunstroute A Kapella

 hildedebolster@telenet.be

GEDURENDE DE 
ZOMERMAANDEN 
JULI EN AUGUSTUS
WANDEL-/FIETS KUNSTROUTE  
A KAPELLA
De leerlingen en enkele oud-leerlingen  

van de optie Beeldhouwkunst Kuma stellen 

hun werk, dat ze tijdens dit schooljaar in 

het kader van het project ‘kapel’ maakten, 

tentoon langs een route die loopt 

langs Maldegems cultureel erfgoed. De 

verwijzing of plaats van een gewone kapel 

of huiskapel diende als inspiratiebron voor 

hun werk. Aan de hand van een routefolder 

kan je deze werken gaan bekijken. 

Deze folder is te bekomen bij: 

○ Het uit-loket gemeente Maldegem.

○ In de Sint- Barbarakerk te Maldegem-

centrum (achteraan bij de doopvont) 

Deelnemers: (in volgorde van de route) 

Kathleen Adam, Francinne Marclé, Els 

Wallaert, Luc Van Hoecke, Ingrid Lameire, 

Rudiger Savat, Hilde De Bolster,alle 

leerlingen van de Lagere Graad , Jean-

Francois D’Hose, ,Trui Hoste, Line Belis,  

Rita Longueville, Victor Heyde,  

Winnie Haars, Thérèse Aernoudts

Info
 0478 51 47 56 | Hilde De Bolster,  

 contactpersoon kunstroute A Kapella

 hildedebolster@telenet.be
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 VR 3 JUL 2015 Bandits | Jonge Snaken @ Al onder de Rock van Maldegem 

 ZA 11 JUL 2015 De Post & DuSt | Concert op de markt 

 VR 16 OKT 2015 Radio Guga | INTEAM

 VR 23 OKT 2015 Koen Dewulf | Ecocriet

 VR 13 NOV 2015 Michael Van Peel | Van Peel overleeft 2015 (try-out) 

 VR 20 NOV 2015 Alain Coninx | Coninx’ smaak 

 ZO 6 DEC 2015 Sinterklaasvoorstelling | Piet Pepito op zoek naar het liedjesboek

 VR 11 DEC 2015 Theater aan de Stroom | Het Diner

 VR 18 DEC 2015 De Bende van Arne en Nasrien | Jonge Snaken for X-mas

 DO 28 JAN 2016 Gedichtendag | Hommage aan Toon Hermans

 VR 12 FEB 2016 Valentijnsvoorstelling met Wendy Van Wanten | Intiem

 ZA 27 FEB 2016 Jean Paul Van Bendegem, Kurt Defrancq en Ann Verhelst | VERF!

 VR 4 MAA 2016 Goes & de Gasten | OnsKentOns 

 VR 18 MAA 2016 Nele Bauwens | Ik moet beter luisteren

 ZO 10 APR 2016 Gents Madrigaalkoor | Ein deutsches Requiem  

 VR 15 APR 2016 Ygor uit Poperinge | 30 Februari

 ZA 30 APR 2016 De Riddershow | Pas geridderd 

 VR 6 MEI 2016 Maaike Cafmeyer, Bram Nolf en Piet Van Bockstal | De toverfluit in een note(n)dop 

 VR 20 MEI 2016 ABBA Gold | Tribute to ABBA

De ticketverkoop voor dit verrukkelijke programma start op dinsdag 9 juni.  

Hiervoor kan je op de website van CC Den Hoogen Pad terecht of aan het loket van het cultureel 

centrum. Hou er wel rekening mee dat de openingsuren vanaf dit jaar veranderd zijn.  

De nieuwe openingsuren zijn als volgt: Di – vr: 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 tot 17.00 uur.

 
op locatie
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Multi-cultureel festival

ONTMOETING MET  
ANDERE CULTUREN OP 
VRIJDAG 5 JUNI
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het 
OCMW en het Gemeentebestuur Maldegem het 
Multicultureel Festival. Dit jaar gaat het festival, 
dat reeds aan zijn 11e editie toe is, door op 
vrijdag 5 juni. Vanaf 19.00 uur ben je die avond 
in en rond het Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef welkom om kennis te komen maken 
met andere culturen en een andere leefwereld!

Geniet van allerlei hapjes, met liefde bereid door de inwoners  

van het Lokaal Opvanginitiatief of schuif mee aan de dialoogtafel  

om samen met 6 à 10 mensen van verschillende horizonten,  

ervaringen uit te wisselen rond een centraal thema.

Live-optredens van onder meer Karibu Orchestra, de Piotto’s, 

fanfare Murga Agrum, For Freedom Pipe Band en dansdemonstraties 

van Katootje en de Donkse Klopperdans zorgen ondertussen in en 

rond het Lokaal Dienstencentrum voor een gezellige sfeer en ambiance 

en nodigen uit om zelf ook de beentjes te strekken. 

Voor de bezoekers die gezellig een glaasje willen nuttigen  

en een praatje slaan met andere bezoekers, is er zowel 

vooraan als achteraan het terrein een bar van de Raad van 

Ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met OXFAM. 

Frisdranken, wijn, bier en cocktails zijn te verkrijgen tegen 

democratische prijzen. Aan het taco-kraam kan de grotere  

honger gestild worden.

De kinderen kunnen ondertussen opnieuw terecht in een heus 

kinderdorp met activiteiten op hun maat: workshops djembé, henna, 

een mini-instrumentenbouwer, spel zonder grenzen, springkasteel… 

Een rijk gevuld programma!

Hartelijk welkom op vrijdag 5 juni. Graag tot dan!

Het Multicultureel Festival wordt georganiseerd met steun van de 

Vlaamse Overheid. De toegang tot het Multicultureel Festival is gratis. 

26  |  INFOKRANT GEMEENTE MALDEGEM

BIO Spaghetti-avond 
Zaterdag 20 juni 2015

Refter van Oud Sint-Jozef
Van 18.00 tot 22.00 uur

Opbrengst is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal

Gelieve te reserveren  

bij de ’Dienst Noord Zuid’

jona.de.flou@maldegem.be
050 72 89 51

Spaghetti bolognaise of 

vegetarische spaghetti

12 euro voor volwassenen

5 euro voor kinderen

Steun

Nepal!
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