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inhoud

Primeur
beste inwoner

Mei is van oudsher de Mariamaand. 

aan de grot in kleit en aan de 

vele kapelletjes in onze gemeente 

kunnen we vaststellen dat nog veel Maldegemnaars die traditie in 

eer houden. niet toevallig wordt in deze maand ook Moederdag 

gevierd. terecht, want alle mama’s verdienen het om minstens een 

keer in het jaar in de bloemetjes gezet te worden. graag wil ik hen 

langs deze weg proficiat wensen. 

voor veel kinderen is mei ook de maand waarin ze hun eerste of 

plechtige communie of lentefeest vieren. Proficiat en geniet van 

jullie dag. 

de meimaand is ook de maand van de grote lenteschoonmaak. 

al het overtollige wordt weggedaan, de rest wordt geordend en 

netjes opgepoetst en opgeblinkt zodat we nadien volop kunnen 

genieten van de mooie lentedagen en de warme lentezon.

niet toevallig hebben we als bestuur deze maand gekozen om 

onze nieuwe huisstijl in gebruik te nemen. een frisse nieuwe stijl 

en logo. via dit nieuwe infomagazine kunnen jullie er alvast in 

primeur kennis mee maken. 

geniet ervan! Zomervakantie
Tijd om te djakkeleuren*

* Djakkeleuren (dja-kke-leu-ren) = ravotten, uitbundig spelen. In 2015 verkozen tot het Schuunste Woord van Maldegem.
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Zomervakantie
Tijd om te djakkeleuren*

Inschrijvenvanaf25 april

* Djakkeleuren (dja-kke-leu-ren) = ravotten, uitbundig spelen / In 2015 verkozen tot het Schuunste Woord van Maldegem.
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RAADSEl:

Een aap en een leeuw staan bij een  

palmboom. Welke van twee klimt eerst 

omhoog om een banaantje te halen?

ZOEK DE 5 

VERScHIllEn 

AnTWOORD:

Geen van beide want in een palmboom

groeien geen bananen!

Om het antwoord te lezen gebruik je een spiegeltje...

Kleur me

Help jij Merel 
haar nest 

terug te vinden?
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2
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Teken jij hier gekke gezichtjes?

Speelplein
Oranje

Voetbalstage 
Zuid-Tirol

Voetbalstage 
Maldegem

Olympische 
Vlam

Zwemschool Waterspeeltuin Sport & Spel 
Kleit

Sport & Spel 
Adegem

Speelplein-
werking

Kleit

Speelplein-
werking
Adegem

Buiten-
schoolse
Opvang

Kleuter-
sportkamp

Uitstap
Jeugddienst

ZElfS DEZE 

KAn JE KlEuREn!

Kleur me

Kleur me

Film Optreden
Bandits

Optreden
De Post

Skate 
Event

augustus
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tijdens de zomervakantie zal je je op geen enkel 
moment vervelen! er is opnieuw speelpleinwerking, 
sport & spel en het kleutersportkamp. Maar je kan 
ook op voetbalstage in Maldegem en zuid-tirol,  
je kan lekker plonzen in het sint-annazwembad of 
zelfs stevig dansen en shaken tijdens het optreden 
van bandits! 

heb je nog geen exemplaar van de zomerkalender? 
haast je dan naar het gemeentehuis en haal jouw 
gratis exemplaar! 

Online inschrijven  

en het volledige aanbod  

vind je op 

www.maldegem.be/vrijetijd.  

6 een frisse facelift voor Maldegem

8 100 gratis parkeerplaatsen vlakbij de Markt

9 nieuwe bushaltes aan de Markt

10 uit de gemeenteraad 

12 Leute maken. daar draait ’t om!

13 uit in Maldegem

17 Met  belgerinkel naar de winkel

18 sint-annazwembad viert 40 jaar

19 groepslessen in het zwembad

20 Landbouwsector en gemeente starten uniek project 

21 verrassende natuur in je buurt

22 verklein het risico op een valpartij

23 senioren onder de toren

24 hulp bij invullen belastingaangifte

25 Multicultureel festival

26 pracht van een kerk

27 cc den hoogen pad in mei

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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Wegenwerken
vanaf midden juni, begin juli zijn er 

onderhoudswerken gepland aan  

deze wegen:

1. hoornstraat (Middelburg)

2. doornstraat (kleit)

3. gasmeterstraat

4. karrewegel

5. Meerstraat

deze werken zullen een beperkte hinder 

veroorzaken. alle omwonenden zullen 

voor de start van de werken een brief 

ontvangen van de aannemer. Meer info 

en timing van deze werken lees je in het 

infomagazine van juni. 

 050 72 86 00 | dienst infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

film ma Bister  
door lydia Chagoll
Op vrijdag 8 mei is er om 19.30 uur de gratis filmvoorstelling 

Ma bister in de concertzolder van oud sint-jozef 

(Mevrouw Courtmanslaan 92). In deze film toont de Joodse 

documentairemaakster Lydia chagoll het leven van de  

sinti en roma in europa. 

Na de film biedt de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 

(roM) een drankje aan. bovendien kan je er een vrijwillige 

bijdrage schenken voor een opvangproject van roemeense 

vakantiekinderen.  

 050 72 89 51 | noord-zuiddienst

 jona.de.flou@maldegem.be

openingsuren 
archief

in mei en juni is het gemeentelijk archief open op deze data:

elke woensdag van 14.00 tot 18.30 uur.

vrijdag 22 mei, 5 en 19 juni van 16.00 tot 19.30 uur

zaterdag 9 en 30 mei, 13 en 27 juni van 8.30 tot 12.00 uur. 

 050 72 86 21 | gemeentelijk archief

 archief@maldegem.be

gezocht: 
nieuwe onthaalouders
vzw Landelijke kinderopvang is op zoek naar nieuwe 

onthaalouders in Maldegem en adegem.

vind je het super om met kleine kinderen om te gaan? 

en zie je het als een uitdaging om die kleine ukkies op te 

voeden? hou je van afwisseling, ben je stressbestendig en 

droom je ervan om van thuis uit te kunnen werken? dan 

ben jij misschien wel de ideale persoon!  

info
 070 24 60 41 | vzw Landelijke kinderopvang: 

 (elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur)

 lkomeetjesland@landelijkekinderopvang.be   

 mvanherreweghe@landelijkekinderopvang.be 

  www.landelijkekinderopvang.be

Op reis met je kinderen 
naar het buitenland?
vraag dan tijdig je kids-id aan of vernieuw je huidige id. 

de kids-id wordt aangevraagd door minstens één van de 

ouders in aanwezigheid van het kind. je hebt een recente 

pasfoto nodig. kostprijs kids-id: €7. duur aanvraag tot 

afgifte: drie weken. 

 050 72 89 45 | dienst bevolking

 bevolkingsdienst@maldegem.be 

  www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/kids-id

876
is het aantal openbare parkeerplaatsen in 

Maldegem waar je gratis en voor een volledige 

dag kan parkeren. ga je shoppen in Maldegem 

of kom je op bezoek naar het centrum? Maak het 

jezelf gemakkelijk en parkeer op een van de vele 

openbare parkeerplaatsen. Lees meer op pagina 8.  

 050 72 86 02 | dienst Mobiliteit

 mobiliteit@maldegem.be

sluitingsdagen 
gemeentelijke diensten 
tijdens de maand mei zijn alle gemeentelijke diensten 

gesloten op vrijdag 1 (dag van de arbeid), donderdag 

14 (onze-Lieve-heer-hemelvaart) en maandag 25 mei 

(pinkstermaandag). 

op zaterdag 2 mei is het loket van burgerzaken open van 

09.00 tot 11.45 uur. de bibliotheek is op 2 mei gesloten. 

vrijdag 15 mei is geen brugdag, alle gemeentelijke diensten 

zijn open volgens de gebruikelijke openingsuren. 

 

 050 72 89 30 | onthaal gemeentehuis

 onthaal@maldegem.be
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knipoog naar de vele activiteiten in de 

gemeente, het oog en de snavel duiden 

op de merlaan en de typische kleuren 

kregen een eigentijdse opfrissing. 

door de nieuwe huisstijl krijgen de 

gemeentelijke diensten een grondige 

facelift. voorheen raakte de samenhang 

in de uiteenlopende dienstverlening, van 

kinderopvang tot rioleringen, soms zoek. 

het nieuwe logo, aangepaste lettertypes, 

herkenbare kleuren en vormgeving 

benadrukken de samenhang en zetten 

het merk Maldegem duidelijk in de verf.

voor de promotie van het uitgebreidde 

vrijetijdsaanbod is een kleurrijke 

variant gecreëerd. binnenkort zal ook 

de gemeentelijke website er helemaal 

anders uitzien. 

info
 050 72 89 54 | dienst communicatie

 communicatie@maldegem.be

vormgever Jos notteboom  
over de nieuwe huisstijl
Jos notteboom kreeg de opdracht  

om een nieuwe huisstijl voor maldegem 

te ontwikkelen. dankzij zijn adegemse 

roots en zijn jarenlange ervaring als  

artdirector kon hij zich volledig  

uitleven met deze opdracht. 

Je komt uit adegem, was die band  

met de gemeente een extra motivatie 

om de huisstijl te ontwikkelen?

Jos notteboom: “het was bijna een 

erezaak om die opdracht 

te kunnen uitvoeren. ik 

wou dat het absoluut 

goed was. Mijn thuis 

was langs de oude 

staatsbaan en die band 

met Maldegem heeft 

zeker een rol gespeeld. 

ik ken Maldegem best 

goed. en vrij snel voelde 

ik dat het gemeentebestuur als een team 

achter de vernieuwing stond. door die 

steun was er heel wat mogelijk.”

Wat maakt een goed logo? Zijn  

er voorwaarden waaraan het  

moet voldoen?

Jos: “een goed logo is mooi om naar te 

kijken, heeft een uniek karakter, is tijdloos 

en klopt inhoudelijk. de vlag moet de 

lading dekken. uit het vooronderzoek van 

de huisstijl bleek dat het merk Maldegem 

drie belangrijke pijlers heeft: trouw en 

warmte, ondernemend en de merlaan. 

die drie elementen moesten dus zeker 

in het logo zitten. de beginletter van de 

naam is kenmerkend voor gemeente- en 

stadslogo’s. ik heb de letter M dan ook als 

een troef ingezet om de herkenbaarheid 

als gemeente te vergroten.”

“Minstens even belangrijk als het logo is 

een goede merkarchitectuur. de oude 

gemeentelijke huisstijl was zijn structuur 

verloren en bij de diensten was er een 

wildgroei aan allerlei andere logo’s 

ontstaan. hierdoor wist je niet altijd of 

iets van de gemeente was of niet. de 

herkenbaarheid was zoek. daarom heb-

ben we een duidelijke 

architectuur gebouwd 

rondom de gemeen-

telijke dienstverlening 

om de identiteit te 

versterken.”

Was maldegem een 

lastige klant? 

Jos: “politiekers, 

zwijg me ervan! nee, serieus. ik kreeg 

voldoende ruimte om me in te werken 

zodat de fundamenten van de huisstijl 

goed zitten. bij de ontwikkeling van 

het logo werd er wat heen-en-weer 

gepingpongd. Maar dat toonde net aan 

dat iedereen het belangrijk vond.”

Benieuwd naar de ongetwijfeld vele  

en uiteenlopende reacties?

Jos: “je hebt altijd voor- en 

tegenstanders, en dan heb je die die 

geen mening hebben. dit zal nu niet 

anders zijn. een goed design zorgt net 

voor een beetje discussie.” 

met een gezonde portie 
chauvinisme stelt het 
gemeentebestuur haar nieuwe 
huisstijl voor. een herkenbaar 
en hedendaags logo vormt 
het nieuwe uithangbord 
voor maldegem. een sterke 
identiteit om de frisse 
dynamiek in de gemeente  
te promoten. 

het vorige Maldegem Leeft-logo met de 

rood-gele balk en het wapenschild was 

na zo’n twaalf jaar aan vervanging toe. 

Maldegem had nood aan een sterke 

identiteit. want in die twaalf jaar is de 

gemeente sterk veranderd: de renovatie 

en nieuwbouw van het gemeentehuis, de 

centrumrenovatie in donk, de aanleg van 

nieuwe wijken en pleinen in de leefkernen, 

ontwikkeling van speelterreinen, uitgebreide 

zorgdiensten, een ruime sporthal en 

binnenkort een polyvalente ruimte 

aan de kunstacademie in de Mevrouw 

courtmanslaan. een nieuwe huisstijl moest 

die dynamiek vatten en promoten.

de tijd dat logo’s en een huisstijl louter voor 

commerciële bedrijven dienden en dat 

steden en gemeenten enkel een wapenschild 

hadden, ligt ver achter ons. anno 2015 

profileren lokale overheden zich meer en 

meer naar hun inwoners, toekomstige 

inwoners en bezoekers. een goede huisstijl 

maakt de gemeente herkenbaar. het geeft 

Maldegem een sterke smoel.

het meest zichtbare van een huisstijl is het 

logo. het maakt duidelijk waar Maldegem 

voor staat: een sterk verenigingsleven, 

trouwe inwoners met een hart voor de 

gemeente, heel wat ondernemingen, 

gevarieerde natuur en zoveel meer. 

het nieuwe logo bevat elementen die 

verwijzen naar die troeven en naar de 

geschiedenis van Maldegem. de rode 

hartvorm verwijst naar trouw en warmte 

voor de gemeente, de lijnen zijn een 

een frisse faceLift VOOr maldegem
Gemeentebestuur lanceert nieuwe huisstijl

>>

Een goed 
design zorgt 
net voor een 

beetje 
discussie.

trouw & 
warmte

ondernemend

de merlaan

promotioneel logo
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Parking Oud Sint-Jozef   

100 gratis parkeerplaatsen  
vLakbij de markt
Op amper vijfhonderd meter van de markt ligt de ruime openbare parking van Oud sint-Jozef in de 
mevr. Courtmanslaan. Je kan er vlot, veilig en gratis parkeren gedurende de hele dag. ideaal dus 
voor wie met de auto een bezoek brengt aan het centrum van maldegem.

de parking werd in 2012 aangelegd tijdens de realisatie  

van het Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef in de 

Mevr. courtmanslaan. het was een bewuste keuze om 

parkeerplaatsen te voorzien voor werknemers en bezoekers 

van het dienstencentrum maar ook voor alle andere 

bezoekers in Maldegem. de inrit van de parking ligt in de 

Mevr. courtmanslaan, net voor het gebouw van het Lokaal 

dienstencentrum.

in totaal zijn er tien randparkings in Maldegem waar je 

een hele dag gratis kan parkeren. goed voor in totaal 876 

individuele parkeerplaatsen. in de rest van het centrum geldt 

er een blauwe zone. 

info 

 050 72 86 02 | dienst Mobiliteit 

 mobiliteit@maldegem.be 

De ruime parking is goed voor honderd individuele parkeerplaatsen vlakbij het centrum van Maldegem.

Wijzigingen De Lijn vanaf  1 mei

nieuWe Bushaltes  
voor Lijn 45, 58, 58s & 
BelBus
de lijn past haar dienstregelingen aan vanaf 1 mei 2015.  

Om aansluitingen aan Brugge station vlotter te laten verlopen 

is er in maldegem een wijziging op de reisweg van lijn 58. lijn 

87 richting maldegem zal vanaf de stationsstraat dezelfde 

reisweg volgen als lijn 45 richting knokke.

lijn 58 gent – eeklo – Brugge:

○ traject richting brugge: Mevrouw courtmanslaan > 

Marktstraat > westeindestraat. 

! nieuwe halte: ‘Markt’ (aan gemeentehuis)

○ traject richting gent: westeindestraat > Marktstraat >  

boudewijn Lippensstraat > kanunnik andrieslaan > Mevrouw 

courtmanslaan

! nieuwe haltes: ‘Markt’ (aan gemeentehuis) en ‘zwarte zusterslaan’ 

(in kanunnik andrieslaan)

○ uitzondering: busritten tijdens de spitsuren (voor & na 

school) in Maldegem rijden wel nog via Maldegem station. alle 

dienstregelingen vind je aan de halte of op www.delijn.be. 

lijn 58s eeklo – Brugge (sneldienst): 

reisweg wijzigt niet. 

! nieuwe halte: ‘Markt’ (aan gemeentehuis) in beide richtingen.

lijn 87 maldegem – aalter – deinze:

traject richting deinze: reisweg wijzigt niet.

traject richting Maldegem: aalterbaan > stationsstraat > 39e 

Linie Laan > kanunnik andrieslaan > Mevrouw courtmanslaan > 

Marktstraat > nieuwstraat

! nieuwe halte: ‘zwarte zusterslaan’ (in de kanunnik andrieslaan) 

lijn 45 maldegem – knokke: 

reisweg wijzigt niet. 

! nieuwe haltes: ‘Markt’ (aan gemeentehuis) in beide richtingen en 

‘zwarte zusterslaan’ (in kanunnik andrieslaan)

Belbus 185 maldegem – aalter – knesselare

! nieuwe halte: ‘zwarte zusterslaan’ (in kanunnik andrieslaan) 

58

58s

87

45

185

Tip
www.delijn.be/maldegem
Alle info en nieuws over De Lijn in Maldegem.
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• Cadeaubon plaatselijke handelaars*  

er wordt een voorstel uitgewerkt voor de invoer van een 

cadeaubon ter ondersteuning van de plaatselijke handelaars.

• Burgemeestersbesluit lokale politie

aktename burgemeestersbesluit van 27 februari 2015 voor de 

benoeming van dominique schaepdrijver tot hoofdinspecteur, 

teamchef interventie/verkeer vanaf 1 mei 2015.

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.

Uit de gemeenteraad

gemeenteraad 26 maart 2015
1. goedkeuring bestek en concessieovereenkomst sint-

Annakasteel*

het gemeentebestuur heeft een bestek opgemaakt om een nieuwe 

bestemming te geven aan het sint-annakasteel en de bijhorende 

dienstgebouwen. op basis van dit bestek zal het gemeentebestuur 

een kandidaat selecteren. 

die kandidaat moet instaan voor de renovatie van het sint-

annakasteel, de invulling ervan met een bestemming in functie van 

het gewestplan en de uitbating van het concept onder de vorm 

van een concessie. de nieuwe bestemming moet een meerwaarde 

hebben voor het centrum en moet een publieke functie hebben. 

de concessieovereenkomst duurt vijftig jaar.

Kandidaten moet uiterlijk op 26 mei 2015 hun offerte indienen. 

een jury zal de inzendingen beoordelen. de jury bestaat uit een 

architect-expert, een delegatie van het schepencollege en een 

afgevaardigde van iedere gemeenteraadsfractie.

2. Aanvaarding schenking kerkfabriek Rieme*  

omdat de kerk van rieme een nieuwe functie zal krijgen, wil de 

kerkfabriek van rieme een theresia- en kruisbeeld schenken 

aan gemeente Maldegem. de cultuurdienst, cultuurraad en het 

erfgoedcomité zijn tevreden met deze twee schenkingen.

het theresiabeeld zal deel uitmaken van de gemeentelijke 

wisselcollectie van de kapel parklaan +1. het kruisbeeld zal deel 

uitmaken van de gemeentelijke wisselcollectie van religieuze 

kunstvoorwerpen.

3. Goedkeuring Burgemeestersconvenant*  

de gemeenteraad beslist om toe te treden tot het burgemeesters-

convenant. hiermee verbindt het gemeentebestuur zich om de 

co2-uitstoot in Maldegem met 20% te verminderen tegen 2020 

(referentiejaar 2011). deze beslissing kadert in de doelstelling om 

te streven naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

4. Inzameling medisch landbouwafval* 

vanaf 1 mei start een nieuw inzamelingsproject voor medisch afval 

van landbouwbedrijven. Landbouwers zullen op het gemeentelijke 

recyclagepark speciale kunststoffen vaten voor medisch afval 

kunnen aankopen voor €16 incl. btw per vat. een vat heeft een 

inhoud van vijftig liter. als een vat vol is, moeten ze die afgeven 

aan de chemokar op het recyclagepark. door deze organisatie 

kan het gemeentebestuur een rol spelen die voordelig is voor de 

landbouwsector en het milieu.

Bijkomende agendapunten:

• Programmatorische Aanpak Stikstof voor landbouwbedrijven

Goedkeuring motie betreffende de uitvoering van de 

instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de europese 

maatregelen omtrent de programmatorische aanpak stikstof.

• Wijziging arbeidsreglement gemeentepersoneel*  

toevoeging bijlage psychosociale risico’s op het werk bij het 

arbeidsreglement voor de personeelsleden van gemeente 

Maldegem.

• Verkoop restgronden Schautenstraat* 

wijziging bestemming restperceel van openbaar naar privaat 

domein en goedkeuring verkoopovereenkomst.

• Kosteloze grondovername Kapelaanstraat* 

goedkeuring ontwerpakte voor de kosteloze overname om het 

perceel op te nemen in het openbaar domein.

• Kosteloze overname wegenis Polenlaan* 

goedkeuring ontwerpakte voor de kosteloze overname van 

wegenis in de verkaveling polenlaan.

• Jaarrekening 2014 kerkfabrieken* 

gunstig advies jaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken van 

adegem, donk, kleit, Maldegem en Middelburg.

• Budgetwijziging 2015 kerkfabriek Kleit   

aktename van de budgetwijziging 2015.

de volgende gemeenteraad gaat door op donderdag 28 mei om 19.30 uur op het gemeentehuis. 
de agenda wordt zeven dagen vooraf gepubliceerd op www.maldegem.be/gemeenteraad. 
Je vindt er ook alle verslagen van de voorbije gemeenteraden terug.

10  |  InfomagazIne gemeente maldegem



2015 mei  |  13 

vrijdag 1 mei 

stoomfestival 2015
van 1 t.e.m 3 mei,  

telkens van van 10:00 tot 18:00 uur

Waar: stoomcentrum Maldegem:  

stationsplein 8, 9990 Maldegem

info: stoomcentrum Maldegem,  

www.stoomcentrum.be 

zaterdag 2 mei 

tennisvoetbal tornooi 
Borussia Vake 2015
van 09:30 tot 20:00 uur

Waar: voetbalterein sint-annapark 

maldegem: gidsenlaan, 9990 Maldegem

info: borussia vake stefan.lamotte@hotmail.com 
 

Jeugdtornooi ksk maldegem
van 10:00 tot 18:00 uur

op zondag 3 mei van 08:00 tot 18:00 uur

Waar: ksk Maldegem: kleine warmestraat 

15b, 9990 Maldegem

info: ksk Maldegem, www.skmaldegem.be, 

www.vkadegem.be

great expectations
van 10:00 tot 15:00 uur 

maandag 4 mei 10:00 tot 18:00 uur

woensdag 6 mei om 13:30 uur 

Waar: kunstacademie Maldegem: Mevrouw 

courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

info: kunstacademie Maldegem:  

050 72 89 50, kunstacademie@maldegem.be,  

www.academiekuma.be 
 

Voorjaarsconcert 125 jaar  
k.F. Verenigde Vrienden 
adegem
om 20:00 uur

Waar: cc den hoogen pad: adegem-dorp 16b, 

9991 adegem

info: verenigdevrienden@adegem.net 
 

Week van de amateurkunsten
van zaterdag 2 tot zondag 3 mei

tentoonstelling keramiek, schilderijen, juwelen, 

droogbloemen

Waar: de kletepot: butswervestraat 14, 

9990 Maldegem

info: truidecuyper@scarlet.be 

zondag 3 mei 

kleine sterren sluiten  
Wak 2015 af
van 14:00 tot 16:00 uur

Waar: cc den hoogen pad: adegem dorp 16b, 

9991 adegem

info: cultuurdienst Maldegem,  

050 72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be, 

www.maldegem.be/wak
 

kunst in de vitrine
tot zondag 3 mei

Waar: gemeentehuis – Markstraat 7,  

9990 Maldegem

info: cultuurdienst Maldegem,  

050 72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be, 

www.maldegem.be/wak 

Week van de amateurkunsten 
- Boomgaerd
Waar: boomgaerd dijkstraat 23, 9992 

Middelburg

info: www.qwebbels.be/boomgaerd 
 

kleine kerk in grote kerk
alle dagen van 09:00 tot 18:00 uur

Waar: sint-adrianuskerk: adegem-dorp 16, 

9991 adegem

info: 050 71 75 15 
 

kleine kunst @ gemeentehuis
open ma, di, woe, vrij van 08:30  

tot 12:00 en 14:00 tot 17:00 uur

do van 08:30 tot 12:00 en 14:00 tot 18:30 uur

za van 09:00 tot 11:45 uur

Waar: gemeentehuis: Markstraat 7,  

9990 Maldegem

info: cultuurdienst Maldegem,  

050 72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be, 

www.maldegem.be/wak

maandag 4 mei 

Wandeling  
‘Flierefluiters in de lente’
om 14:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

leeskring Oud sint-Jozef
om 14:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

petanque
van 14:00 tot 16:30 uur 

maandag 11 mei van 14:00 tot 16:30 uur 

maandag 18 mei van 14:00 tot 16:30 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
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Moni for life

“Leute Maken.  
Daar DraaiT ’T Om!”

heleen martens en Freya stul zijn 

allebei moni bij de gemeentelijke 

speelpleinwerking. samen met de 

andere moni’s geven ze tijdens de 

schoolvakanties het beste van zichzelf 

om meer dan duizend kinderen de 

vakantie van hun leven te bezorgen. 

allebei zijn ze 100% klaar om er deze 

zomer opnieuw in te vliegen.

hoe zijn jullie begonnen als moni?

Freya: “als kind zat ik tijdens de 

schoolvakanties op het vp en ik beleefde er 

een fantastische tijd. het leek me logisch om 

zelf moni te worden zodat andere kinderen 

een supervakantie kunnen beleven.”

heleen: “ik ben pas gestart als moni. Mijn 

zus had me een flyer van de Jeugddienst 

gegeven waarin stond dat ze op zoek 

waren naar nieuwe moni’s. ik heb wat 

info opgevraagd en me daarna meteen 

kandidaat gesteld.”

Waarvoor doen jullie het?

heleen: “ik wil leerkracht worden in het 

lager onderwijs. als moni doe ik zo heel  

wat ervaring op die ik vast en zeker nog  

kan gebruiken.” 

Freya: “ik heb een lerarenopleiding gevolgd. 

Mijn ervaringen bij de speelpleinwerking 

waren een leuk voordeel tijdens m’n studies. 

als moni ben je nauw betrokken bij de 

leefwereld van de kinderen. het is de max 

als ze met een glimlach op hun gezicht naar 

huis gaan. Leute maken, daar draait ‘t om!”

heleen: “ja, dat vind ik ook. het geeft me 

energie. en als ook de ouders tevreden zijn, 

voel ik me pas echt ‘geslaagd’. “

Wat doe je na een dag op het speelplein?

heleen: “ik kom gewoon super tevreden 

thuis en plof me in de zetel.”

Freya: “drie dingen: even rusten, iets  

eten en een pintje drinken. die kinderen 

vreten energie!”

Waarom zou iemand moni moeten 

worden?

heleen: “je krijgt zoveel terug van 

de kinderen. dat is gewoon zalig! en 

ondertussen besteed je je vrije tijd nuttig, 

verdien je wat zakgeld en beleef je een  

toffe periode.

Freya: “ je moet goesting hebben om 

met kinderen om te gaan en je moet hen 

een onvergetelijke dag kunnen bezorgen. 

als je dat voelt, zit het goed! en na een 

zomervakantie heb je er een heleboel 

vrienden bij.” 

info
 050 72 86 28 | jeugddienst 

 jeugddienst@maldegem.be

in maldegem

heleen Freya

Wil jij moni 
worden?

Stel je kandidaat via 
maldegem.be/vrijwilliger.
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Voordracht
om 19:30 uur

Waar: De Poermolen: Paardekerkhoflaan 1, 

9990 Maldegem

info: de donkse roodborst,  

ria.marteyn@telenet.be 

zaterdag 9 mei 

s-pression meets liFe
zaterdag 9 mei om 10:30, 14:30, 18:30 uur

zondag 10 mei om 10:30, 14:30, 18:30 uur

Waar: cc den hoogen pad: adegem-dorp 

16b, 9991 adegem

info: info@s-pression.be,  

www.s-pression.be 

maandag 11 mei 

pC-dokters
van 14:30 tot 17:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum  

oud sint-jozef: Mevr. courtmanslaan 92,  

9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be

woensdag 13 mei 

kennismaking met  
de smartphone
van 14:00 tot 16:30 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 
 

Begijn le Bleu - Ontploft!
van 20:30 tot 22:00 uur

Waar: cc den hoogen pad: adegem dorp 

16b, 9991 adegem

info: cc den hoogen pad,  

www.denhoogenpad.be 

maandag 18 mei

Bingo
om 14:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum  

oud sint-jozef: Mevr. courtmanslaan 92,  

9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be

dinsdag 19 mei 

Cursus aquareltechnieken
van 13:30 tot 16:30 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud 

sint-jozef: Mevr. courtmanslaan 92, 9990 

Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be

woensdag 20 mei

gezondheidsconsultatie
van 09:00 tot 12:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-

jozef: Mevr. courtmanslaan 92, 9 

990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

 genealogisch dienstbetoon 
(familiekunde) 
van 20:00 tot 22:00 uur 

Waar: refter technische dienst 

gemeentebestuur Maldegem: bloemestraat 

45, 9990 Maldegem

info: familiekunde vlaanderen - regio 

Meetjesland www.familiekundevlaanderen-

meetjesland.be

vrijdag 22 mei

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 

zaterdag 23 mei 

Verrassende natuur in je buurt
van 21:15 tot 22:45 uur

Waar: reesinghebos vakebuurtstraat 192 

9990 Maldegem

info: regionaal Landschap Meetjesland, 

www.rLM.be 

dinsdag 26 mei 

Filmnamiddag ‘The imposter’
om 14:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum  

oud sint-jozef: Mevr. courtmanslaan 92, 

9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Voordracht ‘Homeopathie’
om 14:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum  

oud sint-jozef: Mevr. courtmanslaan 92, 

9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Kookles ‘Pizza-de-lux’
om 19:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-

jozef: Mevr. courtmanslaan 92,  

9990 Maldegem

info: femma Maldegem en via 050 40 39 22, 

centrumleider@ocmwmaldegem.be,  

www.ocmwmaldegem.be
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maandag 11 mei

aan de slag met Facebook
van 14:00 tot 16:30 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

dinsdag 5 mei 

Basiscursus fietsonderhoud
dinsdag 5 mei van 13:30 tot 16:30 uur

dinsdag 12 mei van 13:30 tot 16:30 uur 

dinsdag 19 mei van 13:30 tot 16:30 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
 

Fietsnamiddag
om 13:30 uur 

dinsdag 12 mei om 13:30 uur 

dinsdag 19 mei om 13:30 uur 

dinsdag 26 mei om 13:30 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be

woensdag 6 mei 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
woensdag 6 mei van 09:00 tot 12:00 uur 

woensdag 20 mei van 09:00 tot 12:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be

een nieuwsbrief maken  
met mailChimp
van 09:30 tot 12:30 uur 

woensdag 20 mei van 09:30 tot 12:30 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
 

kaartnamiddag
woensdag 06 mei van 14:00 tot 16:30 uur 

woensdag 13 mei van 14:00 tot 16:30 uur 

woensdag 20 mei van 14:00 tot 16:30 uur 

woensdag 27 mei van 14:00 tot 16:30 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Jeugdfilm ‘Planes’
van 14:00 tot 16:00 uur 

Waar: cc den hoogen pad: adegem-dorp 

16b, 9991 adegem

info: www.denhoogenpad.be 
 

seniorengym
woensdag 06 mei van 13:30 tot 14:30 uur 

woensdag 13 mei van 13:30 tot 14:30 uur 

woensdag 20 mei van 13:30 tot 14:30 uur 

woensdag 27 mei van 13:30 tot 14:30 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

promotie voeren via internet
van 14:00 tot 17:00 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

donderdag 7 mei 

BreiKaffee
donderdag 7 mei van van 13:30 tot 16:30 uur

donderdag 21 mei van 13:30 tot 16:30 uur 

donderdag 28 mei van 13:30 tot 16:30 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

petanque
donderdag 07 mei van 14:00 tot 16:30 uur

donderdag 21 mei van 14:00 tot 16:30 uur 

donderdag 28 mei van 14:00 tot 16:30 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be

vrijdag 8 mei

herdenking einde 
Wereldoorlog ii
Waar: kerkhof (achter sint-adrianuskerk) 

adegem-dorp, 9991 adegem

info: koninklijke vaderlandse vereniging 

‘eendracht Maakt Macht’ 050 71 78 38 
 

ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13:00 tot 18:00 uur

Waar: cafetaria sporthal de berken: 

kleitkalseide 109, 9990 Maldegem

info: Maldocaps, maldocaps.weebly.com 

van 14:00 tot 15:00 uur 
 

Yoga
vrijdag 08 mei van 14:00 tot 15:00 uur

vrijdag 15 mei van 14:00 tot 15:00 uur

vrijdag 22 mei van 14:00 tot 15:00 uur 

vrijdag 29 mei van 14:00 tot 15:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum oud sint-jozef: 

Mevr. courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
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Met Belgerinkel naar de Winkel

Met De fIetS of te voet? 
Vraag je Belgerinkel-STicker en Win!

Van 25 april tot 30 mei nemen maar liefst honderd 
maldegemse handelszaken deel aan de actie Met 
Belgerinkel naar de Winkel. met deze campagne 
willen we zoveel mogelijk maldegemnaren 
aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet 
boodschappen te doen. dankzij je inspanningen 
maak je kans op een 
fantastische prijs.

iedere dag prijs!
dagelijks maak je kans op een 

fiets of een andere leuke prijs uit 

de belgerinkel-prijzenpot. iedere 

deelnemer maakt ook kans op één 

van de prijzen uit de gemeentelijke prijzenpot: een Minerva-fiets, 

fietstassen en tal van leuke fiets- en wandelgadgets.

unizo maldegem
Bovendien schenkt Unizo Maldegem een tweede fiets en andere 

prijzen. de unizo-prijzen worden verloot onder de deelnemers die 

hun volle spaarkaart hebben binnengebracht op een van  

de verzamelpunten.

hoe werkt het?
Als je met de fiets of te voet boodschappen doet bij een van  

de deelnemende handelszaken krijg je een belgerinkel-sticker  

met daarop een unieke code. die code registreer je op  

www.belgerinkel.be. je herkent de deelnemende handels- 

zaken aan de affiche.

spaarkaart
in plaats van online te registreren 

kan je ook een spaarkaart vragen 

en daarop de belgerinkel-sticker 

kleven. de volle spaarkaart 

deponeer je in de verzamelbox  

op het gemeentehuis, de 

bibliotheek, sporthal Meos, dienst infrastructuur, sint-

annazwembad, cc den hoogen pad, lokaal dienstencentrum oud 

sint-jozef of het administratief centrum van het ocMw.

donderdag 28 mei 

infosessie over diabetes
om 09:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum  

oud sint-jozef: Mevr. courtmanslaan 92, 

9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Fietstocht neos maldegem
van 13:30 tot 17:30 uur

Waar: parking sint-annazwembad: 

gidsenlaan, 9990 Maldegem

info: neos Maldegem, 050 71 35 20 

vrijdag 29 mei

Zangnamiddag
van 14:00 tot 16:00 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum  

oud sint-jozef: Mevr. courtmanslaan 92, 

9990 Maldegem

info: 050 40 39 22, www.ocmwmaldegem.be,

centrumleider@ocmwmaldegem.be 
 

40 vragen Quiz
om 20:00 uur

Waar: sint-annazwembad

info: zie pagina 18 in dit magazine

tot zondag 31 mei  

Fototentoonstelling  
studio ‘74
ma, di, do, vrij van 09:00 tot 12:00 uur

woe van 09:00 tot 12:00 en 14:00 tot 17:00 uur

Waar: cc den hoogen pad: adegem-dorp 

16b, 9991 adegem

info: 050 71 45 81, fa849692@skynet.be

S-pression meets Life

500 DanSerS SchiTTeren  
op het pODium
CC den hoogen pad wordt op 9 en 10 mei 

de danstempel van het meetjesland. Op 

die dagen strijkt s-pression meetjesland 

er neer met zes dansshows, gebracht door 

meer dan 500 dansers.

ook veel Maldegemse dansers (groot én klein) 

zijn actief in dansschool s-pression. dankzij 

de dansafdeling in Maldegem vinden meer en 

meer Maldegemse dansers de weg naar deze 

dansschool. samen met hun dansvrienden uit 

het Meetjesland zullen ook de Maldegemse 

dansers van s-pression schitteren op het 

podium van cc den hoogen pad.

s-pression meets life, zes dansshows van 

s-pression op zaterdag 9 en zondag 10 

mei telkens om 10.30, 14.30 en 18.30 uur. 

kaarten kosten tussen €10 en 15 en zijn 

verkrijgbaar via www.shows.s-pression.be.

uiT-Tipvan martine

‘actieve ontspanner’

Profiel-ID:

naam: Martine

familienaam: vermeulen

geboortejaar: 1961

woonplaats: veldekens

burgerlijke stand: gehuwd met 

patriek, moeder van steven en pieter

houdt van: lekker eten • weekendje 

weg • KVLV • creatief zijn • tuinbeelden 

maken • knutselen

vrijetijds-dna: snoept van het 

culturele aanbod • populaire concerten 

en voorstellingen • stadsfestivals en 

rommelmarkten • regelmatige reisjes 

en uitstapjes (met paard en koets) • 

creatieve hobby’s • actief in KVLV • 

ontspannen in de natuur

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. 

Maak kans  
op een mooie prijs 

en draag bij aan  
een gezonde en  

veilige gemeente!
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jubileumactiviteiten

Vrijdag 29 mei: 
40 vragen Quiz

Juni: 
breakzwemmen. op vertoon van je 

studenten- of leerlingenkaart  

mag je gratis zwemmen.

2e week juli: 
speelweek met waterspringkasteel  

voor de jongsten.

3e week augustus: 
speelweek met waterspringkasteel  

voor de jongsten.

Vrijdag 28 augustus: 
top 40 pool party! stuur jouw top 3  

naar het zwembad.

Vrijdag 25 september: 
sint-annazwembad bestaat exact 40 jaar.  

academische zitting en g-sport voor het 

goede doel.

Oktober: 
grootouderzwemmen: kom met je  

kleinkind zwemmen aan voordelig tarief  

en sportelzwemmen voor senioren.

Woensdag 18 november: 
filmzwemmen

Vrijdag 18 december: 
zwemfeest voor scholen

info
 050 72 89 71 | sint-annazwembad

 heidi.de.baets@maldegem.be 

hydrobic
wil je nog snel een stevige 

workout doen om je klaar te 

stomen voor de zomer? dan is 

hydrobic echt iets voor jou. de 

lessen gaan elke maandag om 

19.15 uur en woensdag om 20.45 

uur door. vooraf inschrijven 

hoeft niet, kom gewoon langs. 

reVa Fit
ben je zwanger, heb je net een zwangerschap achter de rug of moet je revalideren? 

tijdens reva fit krijg je persoonlijke begeleiding met tips en oefeningen op maat. 

reva fit gaat door op donderdag van 11.30 tot 13.00 uur. 

Start to crawl
schrijf je vanaf augustus in in het 

sint-annazwembad.  

de volgende lessenreeks start op 

30 september. 

meer info over de komende activiteiten lees je in de volgende  edities van het infomagazine.
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grOepSleSSen  
in het zWemBaD

Je kan opnieuw verschillende groepslessen  
volgen in het sint-annazwembad. 

twijfel niet en schrijf je in!

Sint-Annazwembad viert 40 jaar

SchrijF je in VOOr  
De 40 Vragen Quiz

het sint-annazwembad bestaat 
dit jaar veertig jaar. reden 
genoeg voor een jubileumjaar 
met heel wat spetterende 
activiteiten. Op vrijdag 29 mei 
is er de 40 Vragen Quiz, een 
actieve quiz waarvoor je best  
je zwemoutfit meeneemt.  
schrijf je in vóór 15 mei.

heb je zin om met vrienden, familie of je 

vereniging deel te nemen aan de 40 vragen 

Quiz? je kan je gratis inschrijven per groep 

van max. vier personen, uiterlijk vóór 15 

mei. de inschrijvingsformulieren vind je 

aan de balie van het sint-annazwembad.

de quiz start om 20.00 uur en bevat heel 

wat doe-opdrachten. vergeet dus zeker je 

zwempak niet. neem deel en wie weet gaat 

jouw groep naar huis met een van de  

vele prijzen. 

de Maldegemse zwemclub barracuda in 1986 in het sint-annazwembad.
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in Maldegem zijn er zo’n driehonderd 

landbouwbedrijven die heel wat medisch 

afval produceren. aangemoedigd 

door de goede samenwerking met het 

gemeentebestuur voor de inzameling 

van landbouwfolie, kaartten de 

landbouwers het probleem van medisch 

afval eind 2014 aan. ze vroegen of de 

gemeente ook voor hun medisch afval 

een coördinerende rol kan opnemen. 

Medisch afval kan niet zomaar in een 

gewone huisvuilzak of bij het klein 

gevaarlijk afval. Momenteel moet ieder 

landbouwbedrijf zelf een contract 

afsluiten met een firma om medisch 

afval op te halen. in realiteit gebeurt 

dit echter niet altijd. en omdat ieder 

landbouwbedrijf dan afzonderlijk beroep 

doet op een eigen ophaalfirma, moeten 

er verschillende ophaaltrucks doorheen 

Maldegem rijden.

als het project succes heeft, wil ivM  

het ook toepassen in andere gemeenten. 

de samenwerking is goed nieuws voor 

de landbouwers en het milieu. de 

landbouwers kunnen nu op een correcte 

en veilige manier hun medisch afval 

inzamelen en er is minder transport  

nodig in Maldegem. 

info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Ontdek het nachtleven in het Reesinghebos

VerraSSenDe naTuur  
in je BuurT
Je hoeft niet altijd naar verre bestemmingen te gaan  
om een schitterend stukje natuur te zien. Vlakbij het 
centrum van maldegem ligt het reesinghebos, een 
pareltje met heel wat verrassend nachtleven.  
Op zaterdag 23 mei kan je op stap gaan en  
ontdekken wat dat nachtleven allemaal inhoudt. 

Met een lichtval lokken we nachtvlinders om te bewonderen en met 

batdetectoren speuren we naar vleermuizen. diëgo van de keere en  

pieterjan dhont gidsen ons op een boeiende wandeling in je eigen buurt.

wil je mee op ontdekkingstocht? kom om 21.15 uur naar het trefpunt aan 

tennisclub ’t Lobbeke (vakebuurtstraat 192, 9990 Maldegem). 

info
 050 70 00 42

 patrick.dedeyne@rlm.be

  www.rlm.be

Inzameling medisch landbouwafval

lanDBOuWSecTOr  
en gemeenTe STarTen  

uniek prOjecT
Begin mei start het maldegemse 
gemeentebestuur met een 
uniek proefproject om medisch 
afval van landbouwbedrijven 
in te zamelen. landbouwers 
kunnen speciale afval-
containers kopen en afgeven  
op het recyclagepark. Op 
deze manier zamelen we 
medisch afval correct en 
milieuvriendelijker in.

het gemeentebestuur zorgt voor de  

samenaankoop van speciale kunststoffen 

containers voor 

medisch afval zoals 

injectienaalden, 

flacons en  

ampullen en 

biedt die per 

stuk te koop aan.

 Landbouwers kunnen voor €16 zo’n 

container van vijftig liter kopen op het 

gemeentelijke recyclagepark. als de 

afvalcontainer vol is, moeten ze die  

afgeven aan de chemokar van ivM, de 

intercommunale 

voor afvalver-

werking. die 

chemokar staat 

twee keer per 

maand aan  

de ingang van  

het recyclagepark. een gemiddeld 

landbouwbedrijf zal ongeveer een jaar 

kunnen doen met zo’n container. >>

verrassende natuur in je buurt
foto pierre hamon

Dit project betekent
een veilige ophaling
en minder transport

in Maldegem.
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Assistentiewoningen in Kleit en Adegem

seniOren  
onder  
de tOren
Wil je niet langer alleen wonen maar je bent toch 
nog voldoende zelfstandig? dan is het woon-
project senioren onder de toren misschien wel 
de geschikte oplossing voor jou. in de voormalige 
pastorijen van kleit en in adegem zijn er 
assistentiewoningen voorzien voor senioren.

senioren onder de toren is een woonconcept van ocMw 

Maldegem dat woon- en zorgcomfort voor senioren combineert. 

het concept is ideaal voor ouderen die niet meer alleen kunnen of 

willen wonen maar voor wie een woonzorgcentrum nog niet aan 

de orde is. 

Zelfstandig in groep

senioren onder de toren is een vernieuwend project van 

zelfstandig wonen voor senioren. in de eigen leefkern geniet je van 

een beschermende en kwalitatieve woon- en leefomgeving. er is 

een ruim aanbod van zorgdiensten en elke bewoner beschikt over 

een eigen flat met alle voorzieningen. 

het accent ligt op het leven in groep: er is veel aandacht voor 

het gemeenschappelijk huishouden, solidariteit, het gezamenlijk 

aankopen van een zorgpakket en de deelname aan het 

gemeenschapsleven. 

Ondersteuning

de ocMw-thuiszorgdiensten ondersteunen dit project. het is de 

bedoeling dat de senioren zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven functioneren.  

Basis opnamevoorwaarden zijn:
• 65-plusser zijn

• domicilie in Maldegem (of gelijkgesteld)

• een lichte zorgbehoevendheid maar  

 nog zelfstandig kunnen wonen

• bereid zijn om in gemeenschap te wonen

info
 050 40 36 86 | woonassistent candide van rampelberg

 candide.vanrampelberg@ocmwmaldegem.be.  

zij zal je verder helpen in verband met de uitgebreide 

opnamevoorwaarden en een vrijblijvend plaatsbezoek.

Valpreventie: advies en tips

Verklein het risiCO  
op een ValpartiJ
Jaarlijks valt ongeveer één 
op drie mensen ouder dan 65 
jaar. in de woonzorgcentra 
hebben bijna alle bewoners een 
verhoogd valrisico. hiervoor 
bestaan verschillende oorzaken 
zoals evenwichtsproblemen, een 
lage bloeddruk, slecht zicht of 
verkeerd schoeisel. hoe meer 
risicofactoren je hebt, hoe groter  
de kans om te vallen.

ernstige gevolgen

op oudere leeftijd kan een val ernstige 

gevolgen hebben: breuken, verstuikingen en 

snijwonden komen vaak voor. andere gevolgen 

zoals valangst, verlies van zelfvertrouwen, 

depressie, sociaal isolement en toegenomen 

zorgafhankelijkheid zijn minder zichtbaar maar 

hebben een grote invloed op het welbevinden 

en de zelfstandigheid.

Opgelet voor slaappillen

slaappillen zijn een belangrijke oorzaak 

van een valpartij. in vlaanderen 

slaapt ongeveer één derde van de 

65-plussers met een slaapmiddel. in de 

woonzorgcentra is dit zelfs de helft van de 

bewoners. het gebruik van slaappillen voor 

een periode langer dan een maand kan 

leiden tot verschillende nadelen: je voelt 

je vaker moe en suf en je kan je niet goed 

concentreren. hierdoor verdubbelt de kans 

op vallen.

goede nachtrust

een goede nachtrust is ook mogelijk zonder 

slaappillen. neem je al langere tijd slaappillen? 

bespreek dan met je arts of apotheker of je dit 

langzaam kan afbouwen en stoppen.

rust roest

een belangrijke tip om goed te slapen, is 

overdag zoveel mogelijk actief te zijn en te 

bewegen. Lichaamsbeweging is de beste 

remedie om valpartijen te voorkomen. 

probeer regelmatig te wandelen, doe 

lichte huishoudelijke taken of speel 

met je kleinkinderen. dagelijks een half 

uurtje beweging zorgt voor een betere 

gezondheid. wandelen, joggen, zwemmen 

en fietsen bevorderen je fitheid en 

uithoudingsvermogen. zo daalt je valrisico 

en slaap je beter!  

Verhoog je veiligheid en 
voorkom een valpartij door 
deze eenvoudige tips:
○ zorg in je huis voor voldoende  

 verlichting en antislip onder tapijten.

○ wees aandachtig en voorzichtig  

 op de stoep.

○ draag aangepast en stevig schoeisel  

 dat je volledige voet omsluit.

○ Laat je ogen regelmatig controleren  

 en draag een aangepaste bril  

 indien nodig.

○ sta niet te snel op uit bed of uit de  

 zetel anders kan je duizelig worden.

info
 050 72 72 10 | ocMw Maldegem

Beweegactiviteiten 
Blijf actief en doe mee met de 

beweegactiviteiten van het lokaal 

dienstencentrum Oud st. Jozef (mevrouw 

Courtmanslaan 92):

• Petanque: elke maandag en 

donderdag van 13.30 tot 16.30 uur, 

aan depetanquebanen van het 

dienstencentrum. deelname is gratis.

• Fietsen: elke dinsdag om 13.30 uur 

een tocht van 25 à 30 km. start aan het 

dienstencentrum, deelname is gratis.

• Yoga: elke vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur,  

in de atelierzolder van het 

dienstencentrum. kostprijs € 2,20 

per beurt (eerst een vijfbeurtenkaart 

aankopen).

• Seniorengym: vanaf 6 mei elke 

woensdag van 13.30 tot 14.30 uur aan 

het outdoor fitnesspark WZC Warmhof, 

Begijnewater 1.  

kostprijs: € 1,50 per beurt (eerst een 

vijfbeurtenkaart aankopen).  
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Maak kennis met de wereld

mulTiculTureel FeSTiVal
Op vrijdag 5 juni organiseert OCmW maldegem 
de elfde editie van het multicultureel festival. 
dit jaar start het festival om 19.00 uur in en rond 
de gebouwen van het lokaal dienstencentrum 
Oud sint-Jozef. het festival duurt tot 23.00 uur 
en is volledig gratis.

het multicultureel festival is een jaarlijkse traditie voor heel wat 

enthousiaste bezoekers. het is een leuke gelegenheid om kennis 

te maken met andere culturen en om te proeven van een andere 

leefwereld. voor de inwoners van een andere herkomst is het een 

mooie kans om kennis te maken met onze cultuur.

er is live muziek en er zijn verschillende activiteiten waar je 

aan kan deelnemen:

• Mandèla: lokale band die oosters geïnspireerde jazz brengt

• Murga-agrum: pittige straatfanfare 

• for freedom pipe band: schotse traditie van bij ons 

• de piotto’s: gipsy swing

• henna tattoos

• vind zelf je ritme in een djembé-sessie 

• dans mee met de donkse klopperdansers 

• kinderdorp met leuke animatie en een instrumentenbouwer

Culinair

op het festival kan je proeven van diverse culinaire verrassingen. 

aan de gezellige bar kan je frisdrank, wijn, bier of cocktails kopen 

aan een democratische prijs.

het multicultureel Festival is een samenwerking van 

gemeente maldegem, OCmW maldegem, CC den hoogen pad, 

Fairtrade en de raad voor Ontwikkelingssamenwerking.  

met de steun van de Vlaamse Overheid.

Infomomenten in Sociaal Huis

hulp bIj inVullen 
BelastingaangiFte
heb je hulp nodig bij het invullen van je 
belastingaangifte? Op het belastingkantoor 
in eeklo staan de medewerkers van de FOd 
Financiën klaar om je te helpen. Of kom naar 
een van de infomomenten in het sociaal huis  
op maandag 18 en dinsdag 19 mei.

kantoor eeklo

bij het belastingkantoor in eeklo kan je iedere werkdag terecht 

van 9.00 tot 12.00 uur. en in de maand juni zijn de kantoren 

doorlopend open van 9.00 tot 15.00 uur. deze dienstverlening is 

trouwens helemaal gratis.

sociaal huis

is het moeilijk om je naar eeklo te verplaatsen? dan kan je gratis 

een beroep doen op de ambtenaren van de fod financiën die 

naar het sociaal huis komen:

○ maandag 18 mei van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 19.30 uur

○ dinsdag 19 mei van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

meenemen
• papieren aangifte

• aanslagbiljet van het aanslagjaar 2014

• fiscale fiches van 2014

• attest woonleningen

• attest pensioensparen, levensverzekeringen e.a.

• attest i.v.m. dienstencheques

• attest i.v.m. kinderopvang

• bewijsstukken (factuur, offerte, attest en bewijs  

 van betaling) m.b.t. betaalde onderhoudsuitkeringen

• bewijsstukken (factuur, offerte, attest en bewijs  

 van betaling) m.b.t. dakisolatie

• eventuele andere bewijsstukken van aftrekbare uitgaven

geen hulp nodig?

als je geen hulp nodig hebt, dan kan je je belastingaangifte snel 

online indienen via www.taxonweb.be.

info
sociaal huis

 0800 96 524 (gratis)

 Mevrouw courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

kantoor eeklo
 025 75 63 90

 garenstraat 48 (gelijkvloers), 9900 eeklo

 parkeren kan naast het cM-gebouw, mits parkeerschijf.
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info
 050 71 22 21 | cc den hoogen pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 adegem-dorp 16b, 9991 adegem

  www.denhoogenpad.be

Woensdag 6 mei – 14.00 uur 

CC den hoogen pad

Planes 
Jeugdfilm
dusty is een razendsnel 

sproeivliegtuig dat ervan  

droomt om deel te nemen aan 

de allerspannendste luchtrace 

rond de wereld. Maar dusty heeft 

wat aanmoediging nodig om zijn 

droom te bereiken… 

inkom: € 2

tickets zijn enkel de dag zelf 

verkrijgbaar aan de kassa vanaf 

13.30 uur.

Woensdag 13 mei – 20.30 uur  
CC den hoogen pad

Begijn  
Le Bleu
ontploft!
in deze voorstelling vertelt begijn Le bleu over pol de smet, een plattelands-

jongen die noodgedwongen moet strijden tegen den duits. het relaas is hier  

en daar doorspekt met een humoristische knipoog. ontploft! is ontstaan in 

samenwerking met het in flanders fields Museum in ieper. 

€ 12 (VVk)  € 11 (kaBO) 

€ 15 (adk)  € 9 (gaBO)
Benieuwd naar  

seizoen 2015-2016?  
je leest er alles over 

in het volgende 
infomagazine. 

Sint-Petrus en Pauluskerk in Middelburg

prachT Van een kerk
de sint-petrus en pauluskerk 
in middelburg is een prachtige 
kerk die jouw bezoek meer 
dan waard is. de kerk heeft 
haar historische karakter goed 
behouden en is sinds 2004 
geklasseerd als beschermd 
monument. Je kan de kerk nog 
tot eind september bezoeken. 
mis deze unieke kans niet.

monument
de sint-petrus en pauluskerk is de 

parochiekerk van Middelburg en werd 

gebouwd tussen 1452 en 1458. ondanks 

de vele vernielingen en herstellingen heeft 

de kerk nog steeds originele delen in de 

kenmerkende okergele baksteen. de kerk  is 

zowat het enige bewaard gebleven gebouw  

in Middelburg dat dateert van voor de tweede 

wereldoorlog. de kerktoren is sinds 1936 

een geklasseerd 

monument. de 

toren is gewijd 

aan de heiligen 

petrus en paulus, 

vandaar de 

naam van de 

kerk. sinds 2004 is het volledige domein, de 

kerk en het kerkhof, beschermd.

drieluik
het interieur van de kerk is een 

absolute must. bewonder de prachtige 

barokke biechtstoel en de kopie van de 

bladelintriptiek. dit schilderij, een drieluik, 

werd rond 1630 geschilderd door jan ricx. 

niemand minder dan rogier van der 

weyden, een 

van de vlaamse 

primitieven, was 

de opdrachtgever 

van dit werk. op 

het schilderij 

zie je pieter 

bladelin, de stichter van Middelburg, bij de 

aanbidding van de pasgeboren jesus. het 

originele schilderij kan je bezichtigen in  

de gemäldgalerie in berlijn.
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Links in het hoogkoor vind je het 

praalgraf van pieter bladelin en 

zijn echtgenote, Margaretha van de 

vagheviere, terug.

Bezoeken
bezoek de kerk nog tot eind september: 

van donderdag tot en met zondag, 

telkens van 10.30 tot 17.00 uur.  

er is eucharistieviering op donderdag 

om 9.00 uur en op zondag om 09.30 

uur. gelieve de stilte te respecteren 

tijdens je bezoek. 

info
 050 72 86 22 | uit-Loket

 uit@maldegem.be>>

De barokke biechtstoel,
de Bladelintriptiek

en het praalgraf
moet je gezien hebben.
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