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inhoud

Jaar uit, jaar in samenwerken

De voorbije maand 

was de donkerste 

maand van het jaar.

Letterlijk, want de 

dagen zijn op hun 

kortst. Toch brengen de lange avonden ook een zekere gezelligheid 

met zich mee. Kerstlichtjes zijn overal in de straten zien. Kaarslicht 

brengt sfeer. Binnenshuis zorgt de kachel voor gezellige warmte. 

Mensen proberen om zoveel mogelijk bij elkaar te zijn. 

Helaas waren de dagen ook in figuurlijke zin donker. Donker door 

de schaduw van de terreuraanslagen in ons buurland Frankrijk en 

de terreurdreigingen in ons eigen land, in het bijzonder in onze 

hoofdstad. Op zo’n momenten gaan wij beseffen hoe gelukkig wij 

zijn dat wij in een mooie landelijke gemeente kunnen wonen. Een 

gemeente waar iedereen iedereen nog kent en de sociale controle 

groot is. Dit is niet alleen goed in het kader van vroegtijdige detectie 

bij terreurdreiging, maar vooral goed voor de sociale cohesie tussen 

de bewoners onderling. 

In onze gemeente helpen mensen elkaar nog daar waar nodig. 

Het is hartverwarmend om te zien hoe kinderen hun ouders, 

grootouders helpen, hoe grootouders bijspringen bij de opvang  

van kleinkinderen, of buren gewoon onderling elkaar gaan helpen.  

Deze manier van met elkaar omgaan zorgt ervoor dat de dagen in 

onze gemeente minder donker zijn.

En dit is wat ik jullie van harte toewens voor het komende jaar: 

warme heldere dagen, waar we samen kunnen van genieten.  

Bij deze krant vinden jullie alvast een klein hartverwarmertje,  

iets zoets waar we het jaar goed kunnen mee beginnen.

Gelukkig nieuwjaar. 
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar 

en is een uitgave van de Dienst Communicatie – 

Gemeente Maldegem.

Verantwoordelijke uitgever:  

Marleen Van den Bussche

Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór 

de 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/magazine

 facebook.com/maldegem

 @Maldegem

VERKOOPPUNTEN KAARTEN PARKCROSS (vanaf 18 december)
• Cafetaria Meos – Maldegem   

• Café – restaurant De Tol – Middelburg (Eede, Nederland)

• Café – restaurant ’t Pleintje – Donk

• Fietsen Marc De Vogelaere 

• Spar – Kleit

• ’t Schrijverke – Adegem

• Café Damberd – Adegem
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OPEN
OPROEP
Zin om aan te sluiten  
bij de Provinciale  
Adviesraad Ouderen? 

Je bent oud en wijs genoeg om je zegje te doen, ook 

zonder dat je lid bent van een seniorenvereniging? Je bent 

op de hoogte van wat ouderen bezighoudt en je wilt die 

informatie gebruiken om mee te denken over  

het provinciaal beleid?

Voor de regio Meetjesland zoeken we 1 niet-

georganiseerde oudere (geen lid van een 

ouderenvereniging) om de Provinciale Adviesraad 

Ouderen te vervolledigen.

Deze adviesraad bestaat al sinds 1994 en komt 5 keer 

per jaar samen in het Provinciaal Administratief Centrum 

Het Zuid in Gent. Daarnaast diepen de leden inhoudelijke 

thema’s verder uit in werkgroepen. 

Info
 rwom@meetjesland.be

Openingsuren gemeentelijke diensten 
eindejaarsperiode

24 en 31 december 2015
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten 

op donderdag 24 en 31 december.

Uitgezonderd: Dienst Burgerzaken en Onthaal 

Gemeentehuis zijn open van 8.30 tot 12 uur.

(geen avondopening!)

Open op zaterdagvoormiddag
Normaal gezien is de Dienst Burgerzaken open de 

eerste zaterdag van de maand. In januari wordt die 

zaterdagopening verschoven naar zaterdag 9 januari 2016.

Sluitingsdagen recyclagepark
• vrijdag 25 december 

• zaterdag 26 december

• zaterdag 2 januari 2016

Sluitingsdagen CC DHP
Gedurende de kerstvakantie 

Info
 050 72 89 30 | Dienst Onthaal

 onthaal@maldegem.be

Gemeentelijke 
dienstverlening in 
bibliotheekfilialen
De gemeentelijke dienstverlening in de deelkernen Adegem 

en Kleit zal zich vanaf  1 januari 2016 beperken tot de verkoop 

van goederen. Je kan er tijdens de openingsuren terecht voor:

• de aankoop van KMO-vuilzakken

• de aankoop van evenementenvuilzakken

• het opladen van het krediet voor het recyclagepark

• de aankoop van M-bonnen (€ 10 & € 25)

Openingsuren Kleit

maandag: 15.30 - 17.30 uur

woensdag: 15.30 - 17.30 uur

zaterdag: 10.00 - 12.00 uur 

Info 
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 bibliotheek@maldegem.be

Nieuwe openingsuren onthaaldiensten vanaf 4 januari 2016
Onthaal Gemeentehuis 
Marktstraat 7

Voormiddag namiddag

Maandag 8.30  tot 12.00 uur 14.00 tot 16.00 uur

Dinsdag 8.30 tot 12.00 uur 14.00 tot 16.00 uur

Woensdag 8.30 tot 12.00 uur 14.00 tot 16.00 uur

Donderdag 8.30 tot 12.00 uur 16.00 tot 18.30 uur 

Vrijdag 8.30 tot 12.00 uur Gesloten

Zaterdag (eerste zaterdag van de  
maand – niet in juli en augustus)

9.00 tot 11.45 uur

Onthaal Dienst Infrastructuur
Bloemestraat 45

Voormiddag namiddag

Maandag 8.30 tot 12.00 uur 14.00 tot 16.00 uur

Dinsdag 8.30 tot 12.00 uur 14.00 tot 16.00 uur

Woensdag 8.30 tot 12.00 uur 14.00 tot 16.00 uur

Donderdag 8.30 tot 12.00 uur 16.00 tot 18.30 uur (niet in juli en augustus)

Vrijdag 8.30 tot 12.00 uur Gesloten

Info
 050 72 89 30 | Dienst Onthaal Gemeentehuis

 onthaal@maldegem.be

 050 72 86 00 | Dienst Onthaal Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

     Maldegem 
       Schaatst
                              overdekte ijspiste van 22 januari  

                                 tot en met 14 februari 2016

                                 Opening met tal van Maldegemse artiesten!  

                              We sluiten af op 14 februari met De Romeo’s 

Info 
 bestuurvhmc@gmail.com

 Markt Maldegem

Openingsuren Adegem

dinsdag: 15.30 - 17.30 uur

donderdag: 15.30 - 17.30 uur

zaterdag: 10.00 - 12.00 uur

‘oostvlaanderen.incijfers.be’ 
 Nieuwe tool voor dataverzameling demografie en welzijn

De Provincie Oost-Vlaanderen stelde op 20 november 2015  

haar nieuwe tool ‘oostvlaanderen.incijfers.be’ voor. Het 

instrument biedt lokale besturen, welzijnsactoren en 

weetgierige burgers de mogelijkheid om zelf data over 

demografie en welzijn te verzamelen. 

Info 
 09 267 75 24 | Steunpunt Sociale Planning - Pieter Orbie

 socialeplanning@oost-vlaanderen.be

 Provincie Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
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De ploegen die verantwoordelijk zijn 

voor de winterdienst staan 7 dagen op 

7 en 24 uur op 24 klaar. De coördinatie 

gebeurt door de verantwoordelijke 

van de Dienst Infrastructuur die 

overdag de weerberichten volgt en 

‘s nachts verwittigd wordt door de 

politie. Wij vragen aan de burgers het 

werk van onze ruim- en strooiploegen 

te respecteren. Dat kan door een 

positieve houding in het verkeer,  

door aanmoediging van de mensen  

die deze taak opnemen en door zelf  

mee te helpen.

Voetpad sneeuwvrij maken
De burger is verplicht om het voetpad voor 

de eigen woning begaanbaar te houden. 

Neem dus zelf je verantwoordelijkheid 

op en zorg ervoor dat voetgangers 

die voor jouw deur passeren dit ook 

veilig kunnen doen. In deze moeilijke 

winteromstandigheden rekenen we op de 

steun van iedereen.

Fasering
Maldegem is een uitgestrekte gemeente 

met bijna 300 km gemeentewegen. Niet 

alles kan tegelijk aan bod komen, er 

worden keuzes gemaakt. 

We werken met 3 fasen:

Fase 1: belangrijkste verbindingswegen, 

openbare gebouwen, schoolomgevingen, 

uitvalswegen hulpdiensten, centrumstraten 

van alle kernen, industrieterrein, parkings, 

fiets- en wandelassen

Fase 2: aanvulling op de fase 1,  

grotere woonwijken

Fase 3: algemene noodtoestand; 

langdurige winterdienst volledig 

grondgebied

Ruimen of strooien
Bij sneeuwval wordt de klemtoon gelegd 

op ruimen. Naast de aanzienlijke financiële 

besparing op strooizout vaart ook het 

milieu hier wel bij. Al het zout van de wegen 

komt immers in de wegbermen en het 

oppervlaktewater terecht met alle gevolgen 

van dien. Het bestuur wil dit beperken 

zonder de veiligheid in het gedrang 

te brengen. Bij gladheid veroorzaakt 

door ijzel, ijsplekken, … wordt uiteraard 

gestrooid. Vanaf dit winterseizoen wordt 

gestart met het strooien van pekel (zout 

opgelost in water). Pekel verbruikt minder 

zout en werkt vlugger, een voordeel 

wanneer voet- en fietspaden weinig 

gebruikt worden.

Huisvuilophaling
De huisvuilophaling kan bij ernstige 

weersomstandigheden grondig verstoord 

worden. Mogen wij hiervoor uw begrip 

vragen? In het slechtste geval wordt de 

ophaling afgelast en dient u het restafval, 

PMD, papier en/of karton terug binnen te 

nemen en aan te bieden bij een volgende 

ophaling.

Gewestwegen
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) 

staat in voor het onderhoud en het 

ruimen en strooien van gewestwegen: de 

expresweg Antwerpen – Knokke-Heist, de 

weg Brugge – Eeklo (N9), de weg Maldegem 

– Knesselare (N44), de Aalterbaan, de 

Noordstraat vanaf Gidsenlaan richting 

Nederland en de Aardenburgkalseide zijn 

de belangrijkste. 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 Infrastructuur@maldegem.be

   www.maldegem.be

De gemeentelijke diensten zijn klaar voor het winteroffensief

Pekelstrooier

HOE WERKT  
DE STROOIDIENST?

Respecteer het  
werk van onze  

ruim- en  
strooiploegen
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Bespaar op je energiefactuur 

ENERGIEBESPARENDE TIPS
Hoe kunnen we de CO2-uitstoot verminderen?
We geven de volgende tips waarmee je je 
energieverbruik nog verder kunt terugdringen. 
Zelfs als je maar een aantal van de adviezen 
opvolgt, bespaar je bovendien per jaar al snel  
heel wat geld!

Zet de verwarming lager en eerder uit

Je bespaart € 80 en 250 kg CO2

Zet de thermostaat een graadje lager dan normaal. Het voelt net zo 

behaaglijk, maar het energieverbruik gaat gemiddeld 7% omlaag. Zo 

bespaar je jaarlijks ongemerkt € 45. Zet ook de thermostaat een uur 

voor je weggaat of naar bed gaat op 13-15 graden. Het huis koelt niet te 

snel af en kan zonder extra energie weer opwarmen. Hiermee bespaar 

je nog eens € 35 per jaar.

Wassen op 40 graden

Je bespaart € 30 en 70 kg CO2 

Wassen op 60 graden kost twee keer 

zoveel energie als wassen op 40 graden. En 

tegenwoordig was je op 40 graden net zo 

schoon. Een wasmachine draait gemiddeld 

200 trommels per jaar. je bespaart dan € 

20. Was je bovendien altijd met een volle 

trommel, dan kan je het aantal wasbeurten  

met een derde verminderen. Dat scheelt nog eens € 10 per jaar. 

Was buiten hangen en niet in de droger

Je bespaart € 30 en 70 kg CO2

Het loont om bij goed weer de was buiten te hangen, in plaats van 

de droger te gebruiken. Als je de was vijftig keer per jaar buiten 

hangt, bespaar je circa € 30. Gebruik je de droger wel, maar met een 

langere droogtijd en een lagere temperatuur, dan scheelt dat ook in 

energieverbruik. Sommige drogers hebben hiervoor een Economy-

toets met een energiebesparend programma. 

Uitzetten in plaats van stand-by

Je bespaart € 50 en 125 kg CO2

Een tv die stand-by staat, blijft energie gebruiken. Dat geldt ook voor 

bijvoorbeeld computers, batterijopladers, geluidsapparatuur, printers 

en scanners. Het stand-byverbruik kost een gemiddeld gezin jaarlijks 

zo’n € 100. Ongeveer de helft hiervan kan je voorkomen door de 

apparaten helemaal uit te zetten met de aan-uitknop, of desnoods 

door de stekker eruit te halen.

Spaarlampen gebruiken

Je bespaart € 55 en 140 kg CO2

Spaarlampen verbruiken gemiddeld 75% minder stroom dan gewone 

gloeilampen. Ze zijn duurder in aanschaf, maar gaan gemiddeld tien 

keer zo lang mee. Bijvoorbeeld: er branden vijf lampen van 60 Watt 

gemiddeld drie uur per dag. Als je deze vervangt door spaarlampen 

van 15 Watt, bespaar je 250 kWh. Dat scheelt ruim € 55 per jaar. 

Gebruik een spaardouchekop

Je bespaart € 50 en 150 kg CO2

Met een spaardouchekop kan je even comfortabel douchen met 

bijna de helft van de hoeveelheid water. Je bespaart niet alleen op het 

waterverbruik, maar vooral op de energie die het water verwarmt. 

De aanschafprijs heb je er zo uit: een 

spaardouchekop scheelt een gemiddeld 

huishouden € 30. En als je twee minuten 

per keer korter doucht, bespaar je nog 

eens € 20 per jaar. 

Regelmatig onderhoud van je cv-ketel

Je bespaart € 45 en 140 kg CO2

Een slecht onderhouden en vuile cv-ketel 

veroorzaakt storingen. Hierdoor daalt het 

rendement. Regelmatig onderhoud van je ketel bespaart uiteindelijk 

zelfs € 45 per jaar. Bovendien komt bij het verwarmen van vers water 

lucht vrij. Deze lucht verzamelt zich boven in de ketel en de radiatoren. 

Die zijn dan niet goed gevuld en worden maar gedeeltelijk warm. Ook 

ontluchten bespaart energie. 

Klokthermostaat op zomer- en wintertijd

Met het ingaan van zomer- en wintertijd zal je ook de tijd van uw 

klokthermostaat aan moeten passen. Het is tenslotte zonde van de 

energie als de verwarming aanslaat terwijl het buiten langer licht is en 

je nog lekker in de tuin zit. De tijd inschakelen is heel eenvoudig. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Plantenverkoop voor groenere tuinen

Groepsaankoop plantgoed  
voor land- en tuinbouwbedrijven

Ben je land- of tuinbouwer en wil je deze winter bomen of struiken aanplanten op je bedrijf?  

Neem dan zeker deel aan de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Hoe bestellen?
Iedere Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer kan streekeigen bomen 

en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen via de 

bestelbon op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed 

Er kunnen ook (gratis) nestkasten (steenuilen, mussen, insecten, 

boerenzwaluw, vleermuizen) aangevraagd worden. De voorraad 

hiervan is wel beperkt.

NIEUW!! Bij elke bestelde hoogstamboom ontvang je een gratis 

boombinder.

De volledig ingevulde bestelbon moet vóór 15 januari 2016 

terugbezorgd worden:

• via mail: landbouw@oost-vlaanderen.be

• per post: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en 

platteland, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Hoe afhalen?

Het bestelde plantgoed en de nestkasten zijn op vrijdag 26 februari 

2016 af te halen op het bedrijf van Karen Verplancke (schoonste 

boerin 2015), Hanselaarstraat 25a te Beervelde. 

Je krijgt er ook tips mee voor een geslaagde aanplant en voor het 

gebruik van de nestkasten.

Landschapsintegratie heeft veel voordelen
Met deze actie wil de Provincie de integratie van agrarische 

bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren. Landschappelijke 

integratie richt zich niet enkel op bedrijfsgebouwen, maar zorgt 

mee voor het herstel en onderhoud van kleine landschaps- 

elementen in het omliggende landschap.  

Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden 

en bevorderen de biodiversiteit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf 

draagt bovendien bij tot een positief imago van de land-  

en tuinbouwsector.

Met de nestkasten voor de hoevezwaluw, insecten, mussen,  

steenuil en vleermuizen wil de Provincie de hoevefauna  

bijkomende nestgelegenheid bieden. 

Info
 09 267 87 75 | 0486 78 64 01 | Filip De Smet

 landbouw@oost-vlaanderen.be

  www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed

 Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Landbouw en Platteland,  

 W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Recycleren in Maldegem 

WIST JE DAT JE ONDERSTAANDE AFVALSOORTEN  

GRATIS OP HET RECYCLAGEPARK KWIJT KAN?
wit & gekleurd glas batterijen

keramiek & porselein toners

zuivere plastiekfolie TL-lampen

papier & karton verfblikken

textiel spuitbussen

oude metalen accu’s

frituurolie en -vet brandblussers

afvalolie RX-foto’s

herbruikbare goederen voor de kringwinkel 

piepschuim

AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be
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Broedlocaties 

WILDPOPULATIE KERKUIL 2015
2015 was voor Maldegem op basis van broedgeval kerkuil 

een zeer goed jaar, maar een eerder mager jaar op basis van 

jongen(pulli). Ook waren er 4 broedsels mislukt op totaal van 

13. In 2014 was Maldegem al de best bezette gemeente van 

Oost-Vlaanderen op broedkoppels, dit zal ook steevast in 

2015 zo blijven. Het aanbieden van broedbakken op geschikte 

locaties heeft een groot aandeel in dit succes.

Het beringen van jongen sinds 2012 

en controleren van adulten levert ons 

bijvoorbeeld volgende informatie: een jong 

van 2014 geboren in Vake had dit jaar een 

geslaagd broedsel met twee jongen in de 

Kruipuit. Een ander jong van 2014 van Donk 

had een mislukt broedsel (4 verlaten eieren) 

in het Vossenhol.

Algemeen kunnen we stellen dat kerkuilen 

meestal een territorium zoeken binnenin een perimeter van 10 

km van hun geboorteplaats. Het mannetje kerkuil houdt veelal 

vast aan zijn broedplaats. Dat het mannetje kerkuil zijn vrouwtje 

kiest voor het leven, is een fabeltje. Zo hadden we op locatie in 

de Butswerve drie verschillende vrouwtjes op 4 jaar, telkens met 

broedsel. Maar, het dient gezegd, in Donk en in Burkel nestelt 

telkens een trouw koppel! Een weggevallen vrouwtje door sterfte 

wordt meteen vervangen, het macho gedrag van mannetjes kerkuil 

is alom bekend. 

Dit jaar stelden we de aanwezigheid vast van steenmarter op 

een aantal broedlocaties. Het noorden van het Meetjesland 

was tot 2015 een blinde vlek qua verspreidingsgebied van de 

steenmarter. Het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

had de inname van dit vrij territorium door steenmarter voorspeld. 

Op twee plaatsen in Maldegem en twee in Sint-Laureins vonden 

we dit jaar duidelijke sporen. Eén mislukt broedsel is mogelijks 

te wijten aan predatie door steenmarter. 

Beide predatoren zijn onderdeel van de 

natuurlijke biodiversiteit, ze kunnen beslist 

naast elkaar leven. We bekijken de evolutie 

van territoriumbezetting door steenmarter 

op de broedplaatsen. Mogelijks moeten 

we sommige broedbakken beschermen 

tegen inname door steenmarter, een 

aandachtspunt voor 2016.

Nogmaals dank aan alle locatiehouders  

voor hun gastvrijheid. Voor bijkomende informatie kan iedereen 

bij ons terecht. Het aanbieden van eventuele extra broedlocaties  

op geschikte plaatsen, de aanwezigheid van frequente roest-

plaatsen en het vinden van dode kerkuilen blijven voor ons 

waardevolle gegevens om door te melden. 

Info
 050 71 56 98 | Werkgroep kerkuilen

 frank.vandekeere@scarlet.be

 Rokalseidestraat 8,  9980 Maldegem

© Storm Martine

Uitwerpselen van uilen.

Carnaval Maldegem 50 jaar

DE UITDAGING
De eerste ‘maskerade’ en carnavalsfeest in 

onze gemeente was in 1966. 50 jaar later 

is dit feest uitgegroeid tot een kinderstoet 

en avondstoet, verkiezing jeugdprins, 

carnavalsfeest voor de derde leeftijd… 

Carnaval in Maldegem leeft!

In ons jubileum jaar organiseren we tal van 

activiteiten o.a. drink out, gala bal, boek 50 

jaar carnaval…. De grote uitdaging waarvoor 

we staan is tijdens de avondstoet 50 groepen 

te laten deelnemen. We doen een oproep aan 

Maldegemse verenigingen, vriendengroepen, 

wijkcomités, sportclubs … om deel te nemen aan 

onze optocht. Je hoeft geen wagen te hebben, 

minimum zes vrienden of leden die een leuk 

thema uitbeelden is voldoende. Als je deelneemt 

val je zeker binnen de prijzen en ‘leute’ is 

gegarandeerd. Heb je nog leuke verkleedkledij 

een aanhangwagen of een kruiwagen, schrijf 

je dan in en geniet mee van de grootste 

carnavalsoptocht in Maldegem. 

Alaaf

Raad van Elf

‘dEuzdre Veuze

Info
 0477 34 09 23 | Raad van Elf

 info@carnavalmaldegem.be

METERS & PETERS GEZOCHT  
VOOR HET WANDELNETWERK 
MEETJESLANDSE BOSSEN
Met het wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen werd het zevende 

wandelnetwerk op Oost-Vlaamse bodem officieel ingehuldigd. Nu de 

realisatie achter de rug is dringt ook de organisatie van het onderhoud van 

de (knooppunt)bewegwijzering zich op. Net zoals voor alle overige fiets- en 

wandelroutes en -netwerken in Oost-Vlaanderen wenst Toerisme Oost-

Vlaanderen hiervoor een beroep te doen op vrijwillige meters & peters.

Kandidaat meters & peters gezocht!

Meters & peters staan in voor de regelmatige controle (3 maal per 

jaar) van telkens een lus op het wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen 

en brengen verslag uit over foute of ontbrekende bewegwijzering, 

wegonderbrekingen of andere problemen op het traject. Meldingen 

worden door Toerisme Oost-Vlaanderen omgezet in werkopdrachten, die 

door aannemers worden uitgevoerd op het terrein. Geïnteresseerd om 

mee de bewegwijzering van het wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen 

up-to-date te houden? Surf naar www.tov.be/kandidaat, vul je gegevens/

voorkeuren in en dan kom je op onze kandidatenlijst terecht. In de loop 

van februari 2016 nemen we dan opnieuw contact met je op.

Wat vragen we?

• Je kan je minstens één maal per jaar (voorjaar, zomer of najaar) 

vrijmaken om de jou toegewezen lus op het wandelnetwerk te 

controleren.

• Je beschikt over een computer (& -vaardigheden) met internettoegang, 

aangezien alle communicatie digitaal verloopt!

• Je beschikt over een digitaal fototoestel of gsm met fototoestel.

Wat bieden we?

• Je ontvangt gratis de nieuwe wandelnetwerkkaart.

• Je wordt één keer per jaar uitgenodigd voor een ontmoetingsmoment 

op eentoeristische locatie, met hapje en drankje.

• Je ontvangt jaarlijks een geschenk.

• Je ontvangt je opdrachten en rapporteert via een speciaal ontwikkelde 

online toepassing, wat vlot rapporteren makkelijk maakt. 

Info
 09 267 70 65 | Toerisme Oost-Vlaanderen

 stijn.vinck@oost-vlaanderen.be

  www.tov.be/kandidaat
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maandag 04/01/16

Schaaknamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

donderdag 07/01/16

Nieuwjaarsbijeenkomst 
in samenwerking met 
Ziekenzorg CM Maldegem 
om 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

vrijdag 08/01/16

Dansnamiddag
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

maandag 11/01/16

PC-dokters
van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

woensdag 13/01/16

Jeugdfilm - Paddington
om 14.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: 050 71 00 21, CC Den Hoogen Pad
 

WAK 2016 komt eraan...
infovergadering
om 19.30 uur
Waar: Gemeentehuis, Marktstraat 7,  
9990 Maldegem
Meer info: 050 72 89 79, Gemeentebestuur 
Maldegem, cultuurdienst@maldegem.be
 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

donderdag 14/01/16

Eindelijk vrij?
van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: CC. Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Gemengd Koor Canticorum 
Adegem, jan.wauters@telenet.be

vrijdag 15/01/16

Zangnamiddag
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

zondag 17/01/16

Winterwandeling in het 
Meetjesland - Kleit
van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Cafetaria De Berken, Kleitkalseide 
109/A, 9990 Maldegem
Meer info: 0496 27 60 61, Pasar Regio Gent/
Eeklo, jeroen.claeys@pasar.be

maandag 18/01/16

Bingo
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

dinsdag 19/01/16

Cursus aquareltechnieken
van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

woensdag 20/01/16

Gezondheidsconsultatie
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Infosessies over 
loopbaanbegeleiding
van 19.30 tot 21. 00 uur 
Waar: De Binnenwereld, Adegem-Dorp 23/B, 
9991 Adegem
Meer info: My Future Works,  
elie.naudts@myfutureworks.be

zaterdag 23/01/16 

Infosessies over 
loopbaanbegeleiding
van 10.30 tot 12. 00 uur
Waar: De Binnenwereld, Adegem-Dorp 23/B, 
9991 Adegem
Meer info: My Future Works,  
elie.naudts@myfutureworks.be

zondag 24/01/16

Katrien Ryserhove & De 
Moorden van Beernem
om 10.00 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 31 13, Davidsfonds 
Maldegem & Adegem en Bibliotheek 
Maldegem, damasec@telenet.be
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Het gemeentebestuur van Maldegem  

is sinds 1995 eigenaar van de  

H. Theresiakapel ter hoogte van 

de Katsweg (Parklaan +1). Na een 

grondige restauratie werd ze met 

Open Monumentendag 2013 opnieuw 

ingehuldigd. Sindsdien is de kapel 

regelmatig open voor het publiek. 

Zo maakte de kapel afgelopen zomer 

deel uit van A Kapella, een kunstroute 

in Maldegem-Centrum met werken van 

(oud-)leerlingen van Kunstacademie 

Maldegem (KUMA). In de kapel was toen 

het kunstwerk ‘Voor alle lieve vrouwen’ 

(plexiglas, glasverf, hout, plaaster) van 

Hilde De Bolster te zien, een werk dat ze 

in 2014 speciaal voor deze kapel maakte 

in het kader van haar KUMA-eindwerk. 

Na afloop van de route liet ze weten haar 

kunstwerk graag aan het gemeentebestuur 

te willen schenken. Het gemeentebestuur 

aanvaardde deze schenking ondertussen 

tijdens de gemeenteraad van november. 

Het kunstwerk maakt voortaan deel 

uit van de wisselcollectie van de kapel. 

Bij gelegenheid zal het werk er worden 

uitgestald. Wanneer het werk niet is 

opgesteld in de kapel, zal het worden 

bewaard in het gemeentearchief.  

Op die manier blijft het gevrijwaard  

voor de toekomst.  

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

‘VOOR ALLE LIEVE VROUWEN’ 
Een kunstwerk voor in de H. Theresiakapel

2016  JANUARI  |  13 12  |  MALDEGEM MAGAZINE



2016  JANUARI  |  15 

Wandeling in Oedelem(berg)
van 13.30 tot 18.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Wandelclub ‘Smokkelaars 
Maldegem’ 

maandag 25/01/16

Filmnamiddag ‘Life of Pi’
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

donderdag 28/01/16

Gedichtendagvoorstelling  
In de schaduw van  
Toon Hermans
om 20.00 uur
Waar: Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, 
9991 Adegem
Meer info: 050 71 00 21, CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be

vrijdag 29/01/16

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

zaterdag 30/01/16

Beheermoment in het 
Maldegemveld
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81/B, 
9990 Maldegem
Meer info: 0474 48 30 22 - 0494 
06 60 78, Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be

dinsdag 02/02/16

Boekhouden in een kleine  
vzw. De enkelvoudige 
boekhouding
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: 09 224 22 65, Vormingplus Gent-
Eeklo, info.gent.eeklo@vormingplus.be 

Wekelijkse activiteiten

MAANDAG
Conditiegym 
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: De Papaver, Adegem-Dorp z.n.,  
9991 Adegem
Meer info: 050 71 46 70,  
karel.de.roo@pandora.be
 

Jeugdturnen 4de leerjaar- 
2de secundair 
van 16.30 tot 18.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

Capoeira 
van 19.00 tot 20.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

Aerobic BBB 
van 20.30 tot 21.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

DINSDAG
Fitgym Ball 
van 09.00 tot 10.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

Yoga 
van 20.00 tot 21.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd
 

Pilates 
van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd
 

WOENSDAG
Step/BBB 
van 20.00 tot 21.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten

Kaartnamiddag 
van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be 
 

Sportelcircuit 
van 09.00 tot 10.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

Pilates 
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

Zumba 
van 20.00 tot 21.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

Bounce Aerobic 
van 20.30 tot 21.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten
 

DONDERDAG
BreiKaffee 
van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
 

VRIJDAG
De Maldegemse zwemclub
van 20.00 tot 21.00 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: , 0497 27 30 16,  
www.maldegemsezwemclub.be
 

Fatburner 
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten

Spelnamiddag 
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be,
 

Yoga 
van 14.00 tot 15.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
 

Tai chi in Maldegem 
van 09:30 tot 11:00 
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: 050 72 89 70, sport@maldegem.be, 
http://maldegem.be/sport, http://taichi.be

ZATERDAG
Kleuterturnen peuters
1e kleuterklas 
van 10.30 tot 11.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info:  
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten 
 

Kleuterturnen  
2de - 3de kleuterklas 
van 09.30 tot 10.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info:  
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten 
 

Jeugdturnen 1e-3e leerjaar 
van 09.30 tot 11.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten

Trainingscircuit 
van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: 
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten
 

Kleuterzwemmen /zwemmen
van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan zn., 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 46 70, 
karel.de.roo@pandora.be

De UiTtip  
van fijnproever 
DANIËL!
Profiel-ID:

naam: Daniël | familienaam: Deyne

geboortejaar: 1954  

woonplaats: Gentse Steenweg

burgerlijke stand: gehuwd met Hilde,  

vader van Jasper en Robbe , grootvader  

van Juna, Ricko en Kemal 

beroep: pedagogisch coördinator in MS  

en Atheneum Courtmans

Houdt van: humor en warme mensen •  

vrienden ontvangen • samen tafelen •  

de kleinkinderen entertainen •  

zijn werk op school en leerlingen motiveren

Verzamelt: vrolijke mensen op zich heen

Vrijetijds-DNA: lekker koken • goede literatuur •  

een spelletje petanque • een stevig jazzconcert •  

op vakantie kamperen met de tent • samen  

met zijn echtgenote hedendaagse kunst benaderen.  

Extra voorstelling

‘EINDELIJK VRIJ?’
Op zondag 27 september 

herdacht het Gemengd Koor 

Canticorum de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten 150 jaar 

geleden met twee concerten in Den Hoogen Pad. Beide voorstellingen kenden 

zo’n succes dat Canticorum een extra voorstelling van ‘Eindelijk vrij?’ voorziet op 

donderdag 14 januari. Het koor, onder leiding van dirigent Jan Wauters, zal hierbij 

opnieuw begeleid worden door een jazzcombo, bestaande uit Stijn Wauters 

(piano), Jean Van Lint (bas en zang), Greg Van Lint (drums) en Vincent Mardens 

(saxofoon). Op het programma staan worksongs, spirituals, gospels, blues, ... 

Verwacht je niet aan een swingend gospelconcert, maar aan een evocatieconcert 

die de gevoelens van de slaven oproept: verontwaardiging en woede omwille 

van hun behandeling, maar ook diepe vreugde en het verlangen naar een betere 

wereld, de hunker naar vrijheid. 

Praktisch:
Wanneer: donderdag 14 januari 2016

Tijdstip: om 19.30 uur 

Locatie: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

Tickets: 8 euro (volwassenen) en 5 euro (kinderen tot 12 jaar)

Info en reservatie
 0484 95 43 44 | Jan Wauters

 jan.wauters@telenet.be

‘Jack’ (olieverf op doek) © Sonja De Waele 
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De Pastorij Adegem
Het is reeds meer dan een jaar geleden dat de eerste senioren 

hun intrek namen in de totaal gerenoveerde pastorij in het 

centrum van Adegem. In het kader van het project ‘Senioren 

onder de Toren’, richtte het OCMW er 12 assistentiewoningen 

voor senioren in. Eerder deed het OCMW dit ook al in de voor-

malige pastorij van Kleit waar er 7 flats zijn.

De bewoners in Adegem hebben ondertussen hun draai 

gevonden en vooral het kleinschalige en huiselijke karakter 

valt in de smaak. 

Net zoals in Kleit, biedt De Pastorij Adegem aan senioren een 

aangepaste, beschermende en kwalitatief hoogstaande woon-  

en leefomgeving aan, met een ruim pakket aan zorgdiensten. Het 

is een ideale woonvorm voor ouderen die om allerlei redenen niet 

meer alleen kunnen of willen wonen, maar voor wie een verhuis 

naar een woonzorgcentrum nog niet aan de orde is. 

De bewoners hebben elk een eigen, volledig uitgeruste flat en 

delen een gemeenschappelijke ruimte. Er wordt samen gegeten 

en ‘het huishouden’ wordt in groep georganiseerd, ondersteund 

door de OCMW-thuiszorgdiensten. Zo behouden de bewoners hun 

individuele vrijheid en privacy, maar kunnen ze altijd rekenen op 

gezelschap en bijstand. 

Assistentiewoningen

Interesse in een flat in Adegem of Kleit in 
de nabije toekomst? Schrijf je nu reeds in; 
momenteel is er geen wachtlijst. 

De opnamevoorwaarden zijn:

• minimum 65 jaar zijn

• domicilie in Maldegem hebben (of gelijkgesteld)

• licht zorgbehoevend zijn, maar nog zelfstandig  

kunnen wonen

• bereid zijn om in gemeenschap te wonen

Info
 050 40 36 86 | OCMW Maldegem

 candide.vanrampelberg@ocmwmaldegem.be

  www.ocmwmaldegem.be

© Luc De Coninck

Sociaal verhuurkantoor verovert huurmarkt

‘STEEDS MEER EIGENAARS VINDEN DE WEG NAAR 
HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR’
‘Laat uw eigendom u niet los? Verhuur gerust aan een Sociaal 

Verhuurkantoor’, dat is de campagneslogan waarmee sociaal 

verhuurkantoor Meetjesland zich extra in de kijker zet. 

Verhuren via een sociaal verhuurkantoor heeft vele voordelen 

voor eigenaars. De sector is dan ook in steile opmars.

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private 

huurmarkt om ze daarna te verhuren aan woonbehoeftige 

gezinnen en alleenstaanden. Het biedt de eigenaar de garantie 

van een correcte betaling van de huur, het onderhoud van 

de woning en het overnemen van administratieve en andere 

beslommeringen, in ruil voor een huurprijs die lager ligt dan 

de marktprijs. 

Een formule die lijkt te werken. In Vlaanderen zijn er een 50-tal 

sociale verhuurkantoren, goed voor een patrimonium van 

bijna 8000 woningen. SVK Meetjesland huurt er 115. 

Steeds meer eigenaars vinden de weg naar verhuren via het 

sociaal verhuurkantoor. De garantie van gerust verhuren 

zonder zorgen en met gegarandeerde huuropbrengsten 

overtuigt hen. Met de campagne ‘Verhuur gerust’ en een 

nieuwe huisstijl zet het verhuurkantoor zich nu nog steviger in 

de verhuurmarkt. 

Ook in Maldegem is SVK Meetjesland op zoek naar 

huurwoningen. 

Wens je meer informatie, neem dan gerust een kijkje op de 

nieuwe website van het SVK of neem contact op. 

Info
 09 376 71 01 | SVK Meetjesland vzw

 info@svkmeetjesland.be

   www.svkmeetjesland.be

 Moeie 16/A – 9900 Eeklo
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Renoveren 
Vernieuwde vlaamse  
renovatiepremie
De Vlaamse renovatiepremie is terug van weggeweest. Vanaf 

1 december 2015 kunnen eigenaars die werken uitgevoerd 

hebben aan hun woning deze premie opnieuw aanvragen. 

Hieronder vind je de krachtlijnen van de vernieuwde premie. 

Wil je zeker zijn of deze premie wel of niet interessant is voor 

jou? Neem dan zeker contact op met Woonwijzer Meetjesland.

Wie komt in aanmerking
Iedere eigenaar-bewoner die drie jaar voorafgaand aan de aanvraag 

geen andere woning in volle eigendom had kan in aanmerking 

komen voor de renovatiepremie. (Er zijn uitzonderingen op deze 

eigendomsvoorwaarde.) Bijkomend mag je inkomen niet te hoog 

zijn en moet de woning minstens 25 jaar oud zijn.

Welke werken komen in aanmerking
De werken die in aanmerking komen voor de vernieuwde Vlaamse 

renovatiepremie worden onderverdeeld in vier categorieën: 

werken aan de structurele elementen van de woning, werken 

aan het dak, werken aan het buitenschrijnwerk en werken aan de 

technische installaties. Per categorie moet je een minimum van 

2.500 euro aan factuurbedragen hebben vooraleer de premie voor 

deze categorie te kunnen aanvragen.

Premiebedrag
De premie wordt berekend per categorie van werken. Afhankelijk 

van het jaarlijks inkomen bedraagt de premie 20% of 30% van het 

factuurbedrag. Het maximumbedrag dat kan bekomen worden op 

basis van de premie is 10.000 euro, met ook een maximumbedrag 

per categorie.

Hoe vraag je de premie aan
Je kan maximaal twee aanvragen indienen over een periode 

van tien jaar. Voor elke categorie kunt u slechts éénmaal (in die 

periode van 10 jaar) de premie aanvragen. Een aanvraag kan voor 

maximaal twee categorieën tegelijk. Als u voor meer dan twee 

categorieën de premie wil aanvragen, moet u twee aanvragen 

indienen. De tweede aanvraag kan je ten vroegste één jaar, en 

maximaal twee jaar na de eerste aanvraag doen. De facturen die 

je  wil indienen om de premie te krijgen, mogen bij de aanvraag 

van de premie niet ouder zijn dan twee jaar. Als je ten volle 

wil genieten van deze renovatiepremie moet je er tijdens de 

renovatiewerken dus een goede planning op nahouden.

Overgangsmaatregel
Er is een overgangsmaatregel voorzien voor wie vóór 1 december 

2014 reeds een overeenkomst heeft afgesloten met een aannemer 

of reeds bestellingen voor materialen heeft geplaatst. Vóór 1 

februari 2016 kunnen daarvoor aanvragen worden ingediend 

onder de voorwaarden van het oude stelsel. 

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland

 info@woonwijzermeetjesland.be

 Moeie 16/A, 9900 Eeklo

Zitmomenten Maldegem: elke donderdag van 9u tot 12u, elke 1ste 
en 3de maandag 18u-20u en elke 1ste zaterdag 10u-12u in het 
dienstencentrum Oud St. Jozef (tel. 0800 96 524)

Regeling zitdagen  
tijdens eindejaarsperiode
De Woonwijzer
De Woonwijzer houdt geen zitdag op donderdag  

31 december 2015.

De eerstvolgende zitdagen gaan door op:

• maandag 4 januari van 18.00 tot 20.00 uur

• zaterdag 9 januari van 10.00 tot 12.00 uur

in het Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92 te Maldegem

Notarieel Juridisch Dienstbetoon
De zitdag NJD gaat uitzonderlijk door op zaterdag  

9 januari van 11.00 tot 12.00 uur in het Sociaal Huis,  

Mevr. Courtmanslaan 92 te Maldegem.

Sociaal Huis
De maandelijkse zitdagen gaan door op:

• maandag 4 januari 2016 van 18.00 tot 20.00 uur

• zaterdag 9 januari 2016 van 10.00 tot 12.00 uur

• maandag 18 januari van 18.00 tot 20.00 uur.

Het Sociaal Huis is gesloten op vrijdag 25 december en  

1 januari. De dienst is van maandag t.e.m. vrijdag open van  

9.00 uur tot 11.30 uur (in de namiddag op afspraak 0800 96 524)

Zitdag pensioendiensten 
In de maand januari gaan de zitdagen van de 

pensioendiensten in het Sociaal Huis door op volgende data:

• RVP (werknemers): maandag 11 januari  

van 9.00 uur tot 11.00 uur

• RSVZ (zelfstandigen): dinsdag 26 januari 

 van 9.00 tot 11.00 uur

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis (gratis telefoonnummer:)

 sociaalhuis@ocmwmaldegem.be

 LDC Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Sociaal huis

Tegemoetkoming

Toelage verplaatsingskosten personen  
met een verminderde mobiliteit
Voor wie?
Een toelage in de verplaatsingskosten wordt toegekend aan 

inwoners van Maldegem:

• met een beperking verblijvend in een instelling erkend door  

het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH 

voorheen Vlaams Fonds) 

• met een beperkte mobiliteit en gebruiker van een erkend 

dagverzorgingscentrum

Het reglement toelage verplaatsingskosten personen met een 

verminderde mobiliteit bepaalt de voorwaarden waaraan men 

moet voldoen en de wijze hoe de toelage berekend wordt.

De toelage wordt niet verstrekt aan personen met een  

beperking die een beroep kunnen doen op een gratis 

vervoerservice door de inrichting of gratis gebruik kunnen  

maken van het openbaar vervoer.

Hoe aanvragen?
Je kan een aanvraagformulier bekomen in het  

Sociaal Huis van Maldegem of downloaden van de website  

www.ocmwmaldegem.be (bij reglementen en formulieren). 

De aangifteformulieren voor het dienstjaar 2015 dienen uiterlijk 

op 31.01.2016 ingediend te worden, samen met de noodzakelijke 

attesten (erkenning VAPH van de persoon met een beperking en 

erkenning van de instelling). 

Info
 050 40 39 23 of 0800 96 524 | Linde Vande Woestyne,   

 inclusieambtenaar 

 linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

 Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

© Lies Willaert
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Schenking van kunstwerk voor kapel Parklaan +1 door Hilde 

De Bolster: aanvaarding *

• Zie pagina 12.

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het kunstwerk. 

Vaststelling van wijziging van het belastingsreglement op 

onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen.

• Het gemeentebestuur van Maldegem acht het wenselijk om 

potentiële woonlocaties vrij te maken en om grondspeculatie 

tegen te gaan; dit in het kader van betaalbaar wonen en van het 

benutten van de beschikbare bouwmogelijkheden in de gemeente.

• Door de invoering van een activeringsheffing kan het 

gemeentebestuur de eigenaars van onbebouwde kavels aansporen 

om deze gronden toch te gaan ontwikkelen en/of op de markt te 

brengen.

• Naar aanleiding van een aantal klachten omtrent het vorige 

reglement, is onderzocht op welke punten dit reglement kan 

bijgestuurd worden; het betreft volgende punten uit het bestaande 

reglement:

• Het stellen van een bovengrens aan het stijgend 

belastingsbedrag per onbebouwde kavel. 

• De vrijstelling van belasting voor zakelijk gerechtigden die geen enkel 

ander onroerend goed in eigendom hebben, is momenteel beperkt tot 

een periode van 5 jaar; dit zou onbeperkt in de tijd worden.

• De vrijstellingen voor verkavelaars dienen steeds gekoppeld te 

worden aan het verkoopsattest en de vrijstelling dient te gelden 

voor 2 jaar in plaats van 1 jaar zoals in huidig reglement.

De gemeenteraad stelt het gewijzigd reglement van de belasting op 

niet-bebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen, vast.

Lokale Politie - vacantverklaring niveau B consulent teamchef 

team hrm/secretariaat *

De gemeenteraad verklaart één voltijdse statutaire betrekking van 

niveau B consulent teamchef team hrm/secretariaat, van de Lokale 

Politie Maldegem, vacant in het kader van de mobiliteit van de 

geïntegreerde politie.

Indien de invulling van de statutaire betrekking via mobiliteit zonder 

resultaat blijft, is een externe statutaire werving mogelijk. Er wordt 

tevens een wervingsreserve aangelegd.

Politiereglement houdende de invoer van een laad- en loszone 

in de Marktstraat

• Naar aanleiding van de besparingsmaatregelen van de lijn wordt 

de halte gelegen in de Marktstraat, ter hoogte van Bonne Shoe niet 

meer bediend waardoor de busstrook kan worden verwijderd;

De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de invoer van 

een laad- en loszone gelegen in de Marktstraat goed. Eén bijkomend 

parkeervak wordt voorzien. De andere 2 parkeervakken zijn bestemd 

als een laad- en loszone. Het resterende deel van de kasseistrook dient 

te worden afgewerkt als het voetpad.

Onderhoudswerken van de derde categorie binnen het gebied 

van de Polders en de Wateringen - Oostkustpolder- raming 2016 *

• De Polders en Wateringen moeten jaarlijks instaan voor 

het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de 3de 

categorie gelegen binnen de omschrijving van hun gebied. De 

kosten hiervoor kunnen zij doorrekenen aan het bevoegde 

gemeentebestuur.

• Het bestuur van de Oostkustpolder stelde op 3 november 2015 

de raming op voor de onderhoudswerken aan de waterlopen van 

de 3de categorie binnen Maldegem voor 2016, met een totaal 

geraamde kostprijs van € 4 500.

De gemeenteraad keurt de raming voor het dienstjaar 2016 goed.

Onderhoudswerken van de derde categorie binnen het gebied 

van de Polders en de Wateringen - Polder van Maldegem - 

raming 2016 *

• Het bestuur van de Polder van Maldegem stelde op 9 november 

2015 de raming op voor de onderhoudswerken aan de waterlopen 

van de 3de categorie binnen Maldegem voor 2016, met een totaal 

geraamde kostprijs van € 52 119.

De gemeenteraad keurt de raming voor het dienstjaar 2016 goed.

Onderhoudswerken van de derde categorie binnen het  

gebied van de Polders en de Wateringen - Watering van  

de Wagemakersstroom- raming 2016 *

• Het bestuur van de Watering van de Wagemakersstroom stelde 

op 1 oktober 2015 de raming op voor de onderhoudswerken aan 

de waterlopen van de 3de categorie binnen Maldegem voor 2016, 

met een totaal geraamde kostprijs van € 21 066.

De gemeenteraad keurt de raming voor het dienstjaar 2016 goed.

Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 26 NOVEMBER 2015
Lokale politie - aanwijzing van de korpschef - hernieuwing

De gemeenteraad neemt akte van de hernieuwing voor een 

periode van vijf jaar met ingang van 1 september 2015, van de 

aanwijzing van Vanavermaete Yasmine als korpschef van de lokale 

politiezone Maldegem.

Straatnaamgeving aan nieuwe straat in de verkaveling te 

Adegem op de Staatsbaan tussen huisnummer 65 en 67: 

principiële beslissing *

• Het stedenbouwkundige dossier betreffende de verkaveling te 

Adegem, die uitkomt op de Staatsbaan tussen huisnr. 65 en 67 is 

voltooid, waardoor aan de nieuw aangelegde straten een naam 

kan toegekend worden. 

Aan de nieuw aangelegde straten in de verkaveling die uitkomt op de 

Staatsbaan tussen huisnummer 65 en 67, wordt de naam ‘Papaverhof’ 

principieel toegekend.

Straatnaamgeving aan nieuwe straat in verkaveling te 

Adegem, uitkomende op Staatsbaan tussen huisnummer  

27 en 29: principiële beslissing *

• Het stedenbouwkundige dossier betreffende de verkaveling te 

Adegem, uitkomende op de Staatsbaan tussen huisnummer 27 en 

29 is voltooid, waardoor aan de nieuw aangelegde straat een naam 

kan toegekend worden.

Aan de nieuw aangelegde straat in de verkaveling die uitkomt op de 

Staatsbaan tussen huisnnummer 27 en 29 wordt principieel de naam 

‘Molinehof’ toegekend.
>>
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Verder neemt de gemeenteraad volgende beslissingen:

• Wijziging gemeentelijk reglement betreffende de aanstelling van 

een provinciaal sanctionerend ambtenaar*

De gemeenteraad stelt Anna Bracke, juriste bij de provinciale 

administratie, aan als bijkomend ambtenaar belast met het opleggen 

van administratieve geldboetes. 

• Dotatie 2015 Hulpverleningszone Meetjesland

De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen nr. 1 en 2 van de 

begroting 2015 van de Hulpverleningszone Meetjesland en keurt de 

gewijzigde dotatie voor de buitengewone dienst van het boekjaar 2015 

goed voor een bedrag van € 73 445,8. 

• Dotatie 2016 Hulpverleningszone Meetjesland

De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2016 van de 

Hulpverleningszone Meetjesland en keurt de dotaties voor de gewone 

dienst en voor de buitengewone dienst van de begroting 2016 goed. 

• Kennisname meerjarenplan Hulpverleningszone Meetjesland 

2015-2020

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan van de 

Hulpverleningszone Meetjesland en schrijft de dotaties van het 

meerjarenplan van de Hulpverleningzone Meetjesland in in het 

meerjarenplan van de gemeente Maldegem zoals wordt voorgesteld 

door de Zoneraad.

• Verkavelingswijziging BBK - Zwarte Zusterslaan - goedkeuring 

wegenis, nutsvoorzieningen en infrastructuur*

De gemeenteraad keurt het tracé en het technisch dossier van de 

aanvraag tot verkavelingswijziging op naam van BVBA BBK te adegem, 

Spanjaardshoek 1/C, voor de gronden gelegen langsheen de Zwarte 

Zusterslaan goed.

• Gecoördineerd politiereglement tot invoer parkeerplaatsen van 

korte duur op gemeentewegen*

De gemeenteraad keurt het gewijzigde gecoördineerd politiereglement 

houdende parkeerplaatsen korte duur op gemeentewegen goed.

• Gecoördineerd politiereglement houdende de invoer van een 

parkeerplaats voor personen met een beperking*

De gemeenteraad keurt het gecoördineerd politiereglement houdende 

parkeerplaatsen voor personen met een beperking goed.

• Bekrachtiging burgemeesterbesluit d.d. 28 oktober 2015 

houdende de invoer van een tonnagebeperking +3,5t in de zone 

N9 - Broekelken - Celieplas - Kleine Moerwege - Striepe - Moerwege 

gedurende de werken (2018) aan de nieuwe rotonde aan de Sint-

Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke *

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 28 oktober 

2015 houdende de invoer van een tonnagebeperking +3,5t in de zone 

N9 - Broekelken - Celieplas - Kleine Moerwege - Striepe - Moerwege 

gedurende de werken (2018) aan de nieuwe rotonde aan de Sint-

Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke.

• Bekrachtiging burgemeesterbesluit d.d. 3 november 2015 

houdende de invoer van verkeerskussens in de Waleweg 

gedurende de werken (tot 2018) aan de nieuwe rotonde  

aan de sint-laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke*

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 3 november 

2015 houdende de invoer van verkeerskussens in de Waleweg 

gedurende de werken (tot 2018) aan de nieuwe rotonde aan de  

Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke.

• Patrimonium - VK Adegem - toelage plaatsing boiler

De gemeenteraad gaat akkoord met het toestaan van een eenmalige 

en uitzonderlijke toelage aan voetbalclub VK Adegem van ten hoogste  

€ 3 000 voor het vervangen van de boilers die voorzien in o.m.  

warm-waterproductie in de kleedkamers van de club.

• Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum - benoeming 

nieuw lid*

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Lieve De Gryze 

als vertegenwoordiger van de gebruikers binnen het Beheersorgaan 

van het Gemeenschapscentrum en stelt Marc Maeyens (strekking: 

atheïst) aan als vertegenwoordiger van de gebruikers binnen het 

Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum. 

• Aanpassing retributiereglement bibliotheek*

Naar aanleiding van een brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende het gebruik van de termen boete en boetebrief in het 

retributiereglement van de bibliotheek, wordt het reglement aangepast. 

• Finiwo - Buitengewone Algemene Vergadering - goedkeuring 

agenda & agendapunten*

De dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde voor de 

Algemene Vergadering van 16 december 2015 worden goedgekeurd.

• IVM - Algemene Vergadering - goedkeuring agenda & 

agendapunten*

De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering van 

IVM van 9 december 2015 en de afzonderlijke agendapunten goed.

• Veneco² - BAV - goedkeuring agenda & agendapunten*

De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzonderlijke punten 

van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 

dienstverlenende vereniging Veneco² op 3 december 2015 goed.

• Kerkfabriek Oostwinkel - budget 2016*

De gemeenteraad neemt akte van de beslissing d.d. 21 oktober 2015 

van de gemeenteraad van Zomergem waarin akte werd genomen van 

het budget 2016 van de Kerkfabriek van Oostwinkel. 

• Scholengemeenschap Meetjesland - goedkeuring jaarrekening *

De jaarrekening 2014-2015 van de Scholengemeenschap Meetjesland, 

afgesloten op 15 augustus 2015 met een positief saldo van € 353,89 

wordt goedgekeurd.

• Kuma - specialisatiegraad - kleine vergoedingsregeling *

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de kunstenaar die de 

deelnemers aan de specialisatiegraad van onze Kuma begeleidt,  

kan betaald worden via de regeling van de ‘kleine vergoedingsregeling  

voor kunstenaars’  

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 college@maldegem.be

De

De volgende gemeenteraadszittingen  
zal doorgaan op donderdag 4 februari 2016.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de 
zitting, bekend gemaakt worden  
op de gemeentelijke website:  
www.maldegem.be/gemeenteraad.

De zitting gaat steeds 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.

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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WAK & JIJ:  
DE PERFECTE 
MATCH!?
Ruim twee miljoen mensen in 

Vlaanderen en Brussel geven 

zich in hun vrije tijd over aan 

hun artistieke passie. Velen 

doen dit in een vereniging of in 

groep, anderen gaan de solotoer op. Omdat al dat 

talent niet achter gesloten deuren mag blijven, 

is er jaarlijks de Week van de AmateurKunsten, 

kortweg de WAK. 

In 2016 vindt de WAK plaats van vrijdag 29 april t.e.m. 

zondag 8 mei. Gedurende die 10 dagen zetten we ook 

in Maldegem de amateurkunsten in de spotlights. 

Al wie zin heeft om mee te doen, is welkom om zijn 

kunst te delen met het grote publiek. Alles kan en 

alles mag: een tentoonstelling, workshop, concert, 

filmvertoning, dansfestival, theatervoorstelling of een 

heus massaspektakel!

Wie wil kan zich hierbij laten inspireren door het 

thema MATCH. Over kunstenaarscollectieven, 

samenwerking, uitdagingen, blind dates,... Over hokjes 

en grenzen en hoe die te doorbreken. Over meedoen, 

gewoon voor de sport... of net niet? Over selectie, 

battles, wedstrijden, competitie en confrontatie. 

Match, durf jij de uitdaging aan?

Meer weten over de WAK in Maldegem? Kom dan naar 

het infomoment op woensdag 13 januari 2016 om 

19.30 uur in het gemeentehuis (3de verdieping, zaal 

Adegem). Je kan er inspiratie opdoen over het thema 

en je verneemt er hoe je kan deelnemen, op welke 

ondersteuning je kan rekenen, …. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

   www.wak.be

Jeugdfilm 
Paddington
woensdag 13 januari 2016, 14.00 uur 

Den Hoogen Pad

Een jonge beer uit Peru reist op z’n eentje naar Londen, op zoek naar een 

nieuw leven in de stad. Maar het is er helemaal niet zo gemakkelijk als hij 

dacht. Tot hij de familie Brown ontmoet.

Inkom: € 2

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

Den Hoogen Pad viert feest
we blazen 20 kaarsjes uit!

Op 27 januari is het precies 20 jaar geleden dat CC Den Hoogen 

Pad werd ingehuldigd. Deze 20ste verjaardag laten  

we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan! Zo brengen we  

op Gedichtendag niet alleen ‘Hommage aan Toon Hermans’, 

maar ook aan iedereen die de voorbije twee decennia 

betrokken was bij de werking van het CC! Een glaasje bubbels 

zal daarbij zeker niet ontbreken!

Kers op de taart wordt echter de publicatie ‘20 jaar CC Den Hoogen 

Pad’, een collectorsitem voor onze trouwste toeschouwers en 

iedereen die het CC een warm hart toedraagt. De voorstelling 

ervan is voorzien voorafgaand aan de feestelijke slotvoorstelling 

van seizoen 2015-2016, ABBA Gold op vrijdag 20 mei.

In de publicatie blikken we terug op de totstandkoming en 

geschiedenis van het CC en op het gemeentelijk podiumaanbod 

doorheen de jaren met een overzicht van de meest memorabele 

voorstellingen. Daarnaast is er ook ruimte voor jouw mooiste 

momenten. 

Dus: weet je nog een leuke anekdote over het CC of heb je nog 

ergens mooie foto’s steken van voorstellingen of activiteiten in 

Den Hoogen Pad? Laat het ons weten. Jouw verhalen worden 

geregistreerd, foto’s worden gescand en terug bezorgd. 

Info
 050 71 22 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

  www.denhoogenpad.be

Gedichtendag
Hommage aan Toon Hermans
Donderdag 28 januari 2016, 20.30 uur 

Den Hoogen Pad

Ieder jaar is Gedichtendag de poëtische hoogdag in Nederland en Vlaanderen. 

Poëzieliefhebbers organiseren die dag een brede waaier aan activiteiten. Het 

is meteen de start van de Poëzieweek. Met deze Hommagevoorstelling aan 

Toon Hermans laten we ook in Maldegem deze dag niet onopgemerkt aan 

ons voorbijgaan. Lissa Meyvis zingt zijn mooiste liedjes en Herman Van Hove 

vertelt over zijn wonderlijke jaren als vriend en manager van Toon Hermans.

Inkom: € 6 (VVK & ADK)

Info
 050 71 22 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

  www.denhoogenpad.be
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VRIJETIJDSAANBOD 
VOORJAAR 2016
Start inschrijvingen zaterdag 9 januari 2016
• Online via www.maldegem.be/vrijetijd

• Op de Sportdienst 

• In het Sint-Annazwembad van 09.00 - 12.00 uur!

Vanaf maandag 11 januari kan je ook inschrijven bij:

• Sportdienst

• Sint-Annazwembad

• Jeugddienst/UiT-loket

Info
  www.maldegem.be/vrijetijd

Vrijetijdsparticipatie

VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN
Omdat kunnen deelnemen aan vrijtijdsactiviteiten een 

basisrecht is, sloegen het OCMW, het gemeentebestuur en 

Welzijnsschakels de  handen in elkaar om het vrijetijdsaanbod 

voor iedereen toegankelijk te maken. Gemeente Maldegem 

geeft sinds enige tijd 50% korting op het vrijetijdsaanbod 

voor mensen die het financieel moeilijk hebben; maar dit is 

niet genoeg. Daarom is ook medewerking van de Maldegemse 

verenigingen gevraagd. 

Elke vereniging kan de ‘Engagementsverklaring vrijetijdsparticipatie 

voor kansengroepen’ ondertekenen. Hierbij geeft de organisatie 

50% korting op het inschrijvingsgeld, van deze 50% wordt 30% 

terug betaald door het gemeentebestuur. Als de verenigingen dit 

wensen kunnen ze ook korting geven op hun activiteiten volgens 

hetzelfde systeem. Ondertussen ondertekenden al 28 verenigingen 

de verklaring. 

Deze verenigingen werden op 11 december bedankt in CC Den 

Hoogen Pad met een receptie en een gratis voorstelling van het 

theaterstuk ‘Het Diner’. Op deze bedanking werd ook het nieuwe 

logo voorgesteld. Hierdoor kunnen verenigingen aantonen dat ze 

zich inzetten voor de kansarmen. Het logo ‘Vrije tijd voor iedereen’ 

kan je terug vinden op affiches, flyers, website,… 

Voor wie is de korting?

Elke inwoner van Maldegem die recht heeft op een verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming (RVV) of een OMNIO-statuur heeft. 

Hoe weet je dit zeker? Op het klevertje van het ziekenfonds is een 

code terug te vinden in volgende vorm xxx/xxx. Als de code twee 

keer eindigt op 1 (xx1/xx1) dan heeft de persoon recht op  

de korting. 

Welke activiteiten?

Bij de activiteiten waarbij het logo ‘Vrije tijd voor iedereen’ vermeld 

staat, hebben kansarmen recht op een korting van 50%. Dit geldt 

voor de activiteiten van de deelnemende verenigingen, Gemeente 

Maldegem en het Lokaal Dienstencentrum. De verenigingen die 

zich engageerden zullen kenbaar gemaakt worden op de nieuwe 

site van Maldegem. 

Vind je als vereniging dat dit als muziek in de oren klinkt? Een 

eenvoudige manier om mensen te helpen? Aarzel niet om meer 

informatie te vragen aan de Jeugd-, Sport- of Cultuurdienst.   

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Sportelinstuif

SPORTELEN: 
BEWEEG ZOALS JE BENT
Deze actieve namiddag voor sportieve en minder sportieve 

50-plussers gaat door op dinsdag 12 januari 2016 vanaf  

13.30 uur. Er zijn twee sessies van telkens 60 minuten. 

Je schrijft in tot en met 6 januari en Je betaalt € 5. 

In deze prijs is inbegrepen: 

• deelname aan twee activiteiten met begeleiding 

• verzekering 

• taart, koffie en muzikale bingo als afsluiter 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 bieke.moerman@maldegem.be

   www.maldegem.be/sportelinstuif 

Start het nieuwe 
jaar met goede 
voornemens en maak 
gebruik van deze 
gratis bon!
Deze bon is geldig voor één gratis 

kennismakingsles te kiezen uit volgende 

lessenreeksen die plaatsvinden in sporthal 

Meos: Aerobics BBB – Fitgym Ball – Pilates 

– Yoga – Step aerobic – Sportelcircuit 

– Pilates+ – Bounce aerobic – Tai Chi – 

Fatburner 

Dit is geldig t.e.m. 29 januari 2016!

Inschrijfstrook 
Voornaam: 

Naam:  

Activiteit: 

Deze bon is geldig voor één gratis kennismakingsles te kiezen uit volgende 

lessenreeksen die plaatsvinden in sporthal Meos: aerobics BBB – Fitgym 

Ball – Pilates –  Yoga – Step aerobic – Sportelcircuit – Pilates+  – Bounce 

aerobic – Tai Chi – Fatburner 

Dit is geldig t.e.m. 29 januari 2016! Gelieve de bon af te geven aan de 

lesgever bij het begin van de les die je volgt.
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