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inhoud

November, gedenkingsmaand.

November is traditioneel de maand 

waarin we onze overledenen eren. 

De vele kleurrijke chrysanten sieren 

de graven van onze dierbaren 

en de bomen met hun prachtige 

herfstkleuren creëren op de 

Canadese begraafplaats in Adegem een serene en rustige sfeer. 

Op 11 november zullen we traditioneel de herdenking vieren van 

het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dit doen we al meer dan 

70 jaar. En terecht, want die viering heeft een diepe betekenis. 

We blijven immers dank verschuldigd aan diegenen die hun 

leven gegeven hebben voor onze vrijheid. Vrijheid voor iedereen 

is vandaag actueler dan ooit. Er zijn in de wereld niet alleen 

geïsoleerde brandhaarden, maar de spanningen zijn overal 

voelbaar en nestelen zich ook in onze maatschappij. Wij maken 

samen deel uit van die maatschappij en wij mogen—gelukkig!—

oprecht en eerlijk onze mening uiten, net zo goed als we ook 

meningsverschillen mogen hebben. Maar steeds moeten we 

blijven proberen om met elkaar tot een overeenkomst te komen, 

want vrede is een kostbaar goed.

November is ook de maand waarin we de Week van de Derde 

Leeftijd vieren. Ook dat gebeurt terecht. Veel van deze ouderen 

hebben de moeilijke oorlogsjaren meegemaakt en kunnen ons 

vertellen hoe broos vrede is. Als ik aan hen denk, denk ik aan een 

generatie en een mentaliteit. Een generatie die de wil had om mee 

aan een betere wereld te bouwen en dit met de mentaliteit van 

intense zin tot handelen, tot actie. Een prachtige generatie die veel 

gerealiseerd heeft en beseft dat er nooit mag afgebroken worden 

zonder terug op te bouwen.

De geschiedenis kan ook ons veel leren.  
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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
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In de week van 7 november tot en met 16 november 2015 gaat de jaarlijkse 11.11.11-actie door. Op die dagen zullen de vrijwilligers 

langskomen om de gekende omslag op te halen.

De grote actiedag is zaterdag 7 november en gaat door in de refter van Oud Sint-Jozef. We starten om 9.00 uur.

We zoeken nog vrijwilligers om de omslagen op te halen. ’s Middags is er soep en belegde broodjes.

In de vooravond worden alle vrijwilligers getrakteerd op frietjes en een drankje. 

Als je je geroepen voelt om bijvoorbeeld in je eigen straat de omslagen op te halen, ben je welkom.

Info
  050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

  noordzuiddienst@maldegem.be



2015 NOVEMBER  |  5 

  

4  |  MALDEGEM MAGAZINE

LAIS  
komt naar kleit
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw VAN-R, de  

oud-leidingsvereniging van de Kleitse Chiro Vannoes,  

in de maand november een optreden in de kerk. Dit jaar 

komt niemand minder dan Laïs naar Kleit op vrijdag  

13 november 2015.

De drie dames Annelies, Nathalie en Jorunn stonden reeds 

in het voorprogramma van onder meer Luka Bloom en 

Sting en speelden op de festivalweiden van onder andere 

Werchter en Dranouter. En nu dus in de Kleitse kerk… 

Hun engelachtige stemmen laten ze begeleiden door de 

sfeervolle klanken van hammondorgel, cello en harp. Op 13 

november brengen ze een mix van bekende Laïsnummers, 

denk maar aan ‘’t Smidje’ en ‘Dorothea’, covers uit ‘Songs we 

embrace’, nieuw materiaal en dit alles in verschillende talen. 

Ongetwijfeld brengen ze een hartverwarmend programma 

op een koude winteravond. 

Het optreden in de Kleitse kerk vindt plaats op vrijdag 13 

november 2015. De deuren gaan open om 19.30 uur zodat 

het optreden om 20.00 uur kan starten. Tickets (15 euro) zijn 

te verkrijgen bij Kurt Dobbelaere of via mail of bij Mini Market 

Marijke in Kleit.  

Info
 0476 26 32 93 | Kurt Dobbelaere

 info@van-r.bee

Gemeentelijk archief:  
openingsuren november-december 
   Woensdag  Vrijdag  Zaterdag

   (14.00 – 18.30 uur) (16.00 – 19.30 uur) (08.30 – 12.00 uur)

november  4 - 18 - 25  6 - 20  28

december  2 - 9 - 16  4 - 18  12

Tijdens de eindejaarsperiode zal het archief gesloten zijn vanaf 21 december tot en met 3 januari 2016.  

Info
 050 72 86 21 | Gemeentelijk Archief

 archief@maldegem.be

Dienst Ruimtelijke Ordening  
en Milieudienst
uitzonderlijk gesloten

De diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn van maandag 23 tot en met vrijdag 27 

november uitzonderlijk gesloten.

Die week zullen de diensten de overstap maken naar een nieuw softwareprogramma ter 

voorbereiding van de digitale bouwvergunning en de omgevingsvergunning. Deze overstap vraagt 

heel wat programmeerwerk, opleiding en voorbereiding waardoor we die week de dienstverlening 

niet kunnen garanderen. 

Info
 050 72 86 15 | dienst Ruimtelijke Ordening

 ruimtelijke.ordening@maldegem.be

“Het zal me weer  
niet lukken” 
Omgaan met faalangst en 
perfectionisme bij kinderen.

Marcel Hendrickx behandelt dit thema op woensdag  

25 november om 20.00 uur in basisschool De Papaver, Adegem.

Inkom 4 euro, drankje inbegrepen. Graag inschrijven  

vóór 20 november bij Wilfried Sierens. 

Gezinsbond Adegem i.s.m. ouderraad Papaver  

Info
 050 71 55 77 | Wilfried Sierens

 wilfriedsierens@hotmail.com

Alle gemeentelijke diensten 

zijn gesloten op maandag  

2 november en woensdag  

11 november. 

Alle gemeentelijke 

diensten zijn ook gesloten 

op donderdag 24 en 31 

december.

Uitgezonderd: dienst 

Burgerzaken en Onthaal 

gemeentehuis zijn die dagen 

wel open van 8.30 tot 12 uur.

(geen avondopening!)  

Dit brandweermateriaal wordt verkocht in de staat waarin het zich 

bevindt. Als je geïnteresseerd bent, kan je jouw bod onder gesloten 

omslag sturen naar de voorzichter van HVZ Meetjesland: Sint-Gerolflaan 

12a, 9880 Aalter. In deze omslag vermeld je de referentie, je bod en je 

naam, adres en telefoon- of GSM-nummer. 

Het aangeboden brandweermateriaal kan je bekijken na afspraak met 

Kpl. Benny Van de Vivere. De aanbiedingen moeten ten laatste op 20 

november 2015 binnen zijn op bovenstaand adres. Aanbiedingen die later 

binnenkomen, komen niet in aanmerking.   

Info
   0476 48 43 12 | Hulpverleningszone Meetjesland

 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

TE KOOP:  
MERCEDES 2625 S  

referentie 2015/06/03-Mercedes 2625S
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In het voorjaar van 2015 startte de 

gemeentelijke Groendienst met de 

heraanleg van de oude begraafplaatsen 

in Maldegem en Kleit. De zandpaden 

van weleer zijn intussen veranderd 

in een mooi en verzorgd grastapijt. 

Vanaf 2016 start de heraanleg van de 

andere begraafplaatsen in Adegem, 

Donk en Kleit. Ze krijgen één voor één 

een natuurlijke facelift. Zo zorgen 

we voor aangename en vredige 

parkbegraafplaatsen.

Wie in deze tijd van het jaar de oude 

begraafplaatsen van Maldegem en Kleit 

bezoekt, zal het wellicht snel opmerken. 

De kale en stoffige zandpaden zijn er 

verleden tijd. Het gras dat er in de plaats 

kwam, zorgt samen met de oker- en 

oranjekleurige bladeren voor een mooi  

en sereen parkgevoel.

Heraanleg Maldegem & Kleit
Voor de heraanleg van de oude 

begraafplaatsen in Maldegem en Kleit 

(rondom de kerk) nodigden we begin 2015 

de betrokken nabestaanden uit voor een 

infoavond. Medewerkers van de dienst 

Burgerzaken en de Groendienst lichtten die 

avond toe wat de heraanleg zou inhouden: 

wegnemen van bepaalde beplanting, 

inzaaien van zandpaden en planten van 

inheemse bomen en struiken. Er werden 

ook concrete afspraken gemaakt. Begin 

april werden de zandpaden opgevoerd met 

compost en nadien ingezaaid. Nadien werd 

er nog wat bij gezaaid en ondertussen zijn 

de graspaden goed dichtgegroeid.

Geplande werken
In het voorjaar van 2016 start de 

heraanleg van de begraafplaats van 

Adegem en een deel van de Maldegemse 

begraafplaats. Halfweg november zullen 

alle betrokken nabestaanden tijdens een 

infoavond meer uitleg krijgen. Het is de 

bedoeling om de heraanleg tegen eind 

mei af te ronden. Later dat jaar of in 2017 

volgt dan de nieuwe begraafplaats in Kleit, 

de begraafplaats in Donk en een laatste 

deel van de begraafplaats in Maldegem. 

Rondom de begraafplaats in Maldegem 

wordt er ook nog een ligusterhaag geplant.

Voordelen
Behalve het sfeervolle karakter van een 

groene begraafplaats zijn er ook nog 

enkele andere voordelen aan verbonden. 

Het is properder voor de bezoeker doordat 

er geen zand of, na regen, modder aan de 

schoenen blijft kleven. De effen graspaden 

zijn toegankelijker voor wie moeilijker 

te been is. Er is geen last meer van 

opspattend zand tegen de zerken,  

er is minder onkruid en het is positief  

voor insecten en andere fauna.  

Info

 050 72 86 04 | Groendienst 

 infrastructuur@maldegem.be

 050 72 89 44 | dienst Burgerlijke Stand

 burgerlijke.stand@maldegem.be

BEGRAAFPLAATSEN WORDEN  
PARKBEGRAAFPLAATSEN

Een natuurlijke facelift

Groene 
begraafplaatsen  

zorgen een sereen 
parkgevoel

Bloempotpinnen
Om de graspaden en –vlaktes op de oude begraafplaatsen in 

Maldegem en Kleit niet te beschadigen, is het niet toegelaten 

om putten te maken om bloemen te planten. In Maldegem en 

Kleit zijn er gratis metalen pinnen beschikbaar. Met zo’n pin 

kan je een bloempot makkelijk en stevig vastpinnen in het gras.

Heb je nadien de pin niet meer nodig? Leg die dan terug in 

een van de verzamelmanden op de begraafplaats. Laat de 

pinnen dus niet rondslingeren. 

Bladkorven
Ook dit jaar staan er opnieuw een 150-tal bladkorven 

aan voetpaden en bermen, verspreid over Maldegem. De 

plaatsing van de korven gebeurt niet zomaar. Op basis van 

de nood en het aantal gemeentelijke bomen die langs de 

openbare weg staan, wordt er beslist om een korf wel of 

niet te plaatsen. Dankzij een nieuwe opruimwagen zal de 

Groendienst de bladkorven regelmatig en snel ledigen.

Wat mag er in een bladkorf en wat niet?

Bladeren van bomen die de gemeente  

langs de straat heeft geplant.

Snoeisel en bladeren uit eigen tuin,

gemaaid gras, onkruiden en grond,

plastiek, bouwafval, ander restafval.
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Bespaar op je energiefactuur 

KIES VOOR GOEDKOPERE,
GROENE ENERGIE

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je 

steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de 

groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas!

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de 5de keer een 

samenaankoop van 100% groene stroom en aardgas. Door alle 

geïnteresseerden te verzamelen in een groepsaankoop, zakt de 

prijs aanzienlijk. 

Je kan inschrijven van 3 november 2015 tot en met 18 januari 2016. 

Inschrijven kan via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op 

provincie Oost-Vlaanderen) of bij Woonwijzer Meetjesland. Hou bij 

de inschrijving je laatste jaarafrekening (elektriciteit en/of aardgas) 

bij de hand.

Inschrijven betekent nog niet dat je bent overgestapt naar een 

andere energieleverancier. Na de veiling op 19 januari 2016, kom 

je te weten welk aanbod de energieleveranciers doen. Je kan dan 

beslissen of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt om effectief 

over te stappen. Hiervoor krijg je tijd tot 31 maart 2016. Ga je in op het 

voorstel, dan brengt de provincie Oost-Vlaanderen de overstap in orde.

Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik 

kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.

Voor meer informatie over de samenaankoop kan je gratis telefoneren 

naar 0800 76 101 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)

Wil je hulp bij de inschrijving, of wil je persoonlijk advies over je 

energiefactuur? Dan helpt de gemeente je graag verder. Meer 

bepaald kan je zonder afspraak terecht tijdens de zitmomenten 

van Woonwijzer Meetjesland in het dienstencentrum Oud Sint-Jozef:

• elke donderdag van 9u tot 12u,

• elke eerste en derde maandag van de maand van 18u tot 20u,

• elke eerste zaterdag van de maand van 10u tot 12u.

Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, 

zodat we over de nodige gegevens beschikken. 

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland

 info@woonwijzermeetjesland.be

SLUITINGSDAGEN
RECYCLAGEPARK.
Het recyclagepark zal gesloten zijn op:

• dinsdag 10 november 

• woensdag 11 november

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Meetjeslandse Plantdag 

FEESTELIJKE START VAN HET PLANTSEIZOEN
Regionaal Landschap Meetjesland organiseert de tweede 

Meetjeslandse Plantdag op 15 november, van 13.00 tot 

17.00 uur, in de Huysmanhoeve te Eeklo. Met 30 standen, 

demonstraties, workshops en spelletjes, valt er voor iedereen 

wat te beleven. Ook 3 lokale tuincentra zijn hier aanwezig. 

Bestel je vóór 18 november je streekeigen plantgoed bij één 

van deze tuincentra, dan geniet je een korting van 30%.

De winter is het seizoen om bomen en 

struiken te planten. De Meetjeslandse 

Plantdag geeft de aftrap van het nieuwe 

plantseizoen. De bezoeker krijgt zin om zelf 

een typisch stukje Meetjesland te planten.

“Planten is een feest, of zou dat toch kunnen zijn”, vindt Bert 

Vermeire, coördinator bij Regionaal Landschap Meetjesland. “Denk 

aan hoe je tuin er zal uitzien wanneer dat boompje volgroeid is. En 

geniet ervan, want planten is ook gewoon leuk om te doen. Dat is 

de reden waarom we de Meetjeslandse Plantdag organiseren.”

Houtsnijders, een artisanale bakker en een boomverzorger tonen 

er hun kunsten. Je ziet er vaklui hout klieven en je ontdekt hoe een 

mobiele zaagmachine werkt. De doe-het-zelvers onder ons leren 

hoe je een kettingzaag onderhoudt en gereedschap slijpt. Je kan 

ook kiezen voor de workshop koken met kweeperen of vlechten 

met wilgentakken.

Wie het graag wat rustiger heeft, kan bij de vuurkorven een drankje 

drinken en luisteren naar livemuziek. Kinderen kunnen 

ondertussen touwklimmen, nestkastjes en bogen maken. Het is 

een namiddag waar je alleen, met vrienden of met de hele familie 

naartoe kunt gaan.

Het volledige programma vind je op www.RLM.be (voor sommige 

activiteiten is inschrijven verplicht, slechts 

enkele zijn betalend).

Vóór, op en na de Meetjeslandse Plantdag 

kan je streekeigen plantgoed bestellen. 

De lijst met soorten vind je op de website 

www.RLM.be, maar het bestelformulier is 

te bekomen bij 3 tuincentra uit de streek 

(Belle Plant in Maldegem-Kleit, De Witte-Provijn in Nevele-Poesele 

en Rogiers in Assenede). Als je vóór 18 november bestelt, krijg je 

bovendien 30% korting. 

Info
 050 70 00 42 | RLM

 patrick.dedeyne@rlm.be

  www.rlm.be

Kom naar 
de plantdag en plant 

zelf een stukje
Meetjesland
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• Het ontwerp van overeenkomst voorziet in een bestemming 

onder meer als woning voor de inrichting van een lokaal 

opvanginitiatief (LOI).

• Het OCMW zal een huurprijs van €300 per maand betalen voor 

de ingebruikname van deze woning.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verhuring van 

de woning aan OCMW Maldegem met als bestemming onder meer het 

voorzien van opvangplaatsen voor asielzoekers in het kader van een 

lokaal opvanginitiatief.

Verhuring woning Bloemendalelaan 4A*
• De vluchtelingencrisis noopt tot een zoektocht naar bijkomende 

woningen voor de opvang van vluchtelingen. In dit kader wenst 

het OCMW haar opvangcapaciteit uit te breiden, wat zou kunnen 

gebeuren door de woning aan de Bloemendaelelaan 4A te huren.

• Het appartement van de gemeente, gelegen Bloemendalelaan 

4a kan onmiddellijk ter beschikking gesteld worden.

• Het ontwerp van overeenkomst voorziet in een bestemming 

onder meer als woning voor de inrichting van een lokaal 

opvanginitiatief (LOI)

• Het OCMW zal een huurprijs van €510 per maand betalen voor 

de ingebruikname van deze woning.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verhuring van het 

appartement aan de Bloemendalelaan 4a aan OCMW Maldegem met 

als bestemming onder meer het voorzien van opvangplaatsen voor 

asielzoekers in het kader van een lokaal opvanginitiatief.

Intergemeentelijke samenwerking RESOC - 
goedkeuring overeenkomst met statutaire 
draagkracht en huishoudelijk reglement*

• In april 2014 ging het schepencollege akkoord met de 

ondertekening van de princiepsovereenkomst Regierol Sociale 

Economie - Eeklo - Meetjesland.  Aan de stad Eeklo werd door de 

Vlaamse regering hiervoor een subsidie van €50 000 toegezegd. 

• Er volgde een kick-off, interviews met afgevaardigden van lokale 

besturen en terugkoppeling naar sociale economie partners.

• Er werd een nota voorbereid die het inhoudelijk traject van de 

interlokale vereniging “Regierol Sociale economie Meetjesland” 

vastlegt  met als ankerpunten: 

• Regionale communicatie sociale economie

• Regionale netweringen en praktijkgetuigenissen

• Sensibiliseringsacties containerparken en hergebruik/  

 inzet biomassa

• Pijnpunt mobiliteit aanpakken 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met statutaire draagkracht 

houdende oprichting van een interlokale vereniging inzake de regierol 

sociale economie tussen de stad Eeklo en de gemeenten Aalter, 

Assenede, Maldegem en Zomergem, goed. 

Schenking AED-toestel aan kinderopvang Ukkie 
Pukkie*
• Met de opbrengst van hun jaarlijkse stickerverkoop kocht het   

 Rode Kruis Maldegem een AED-toestel en schonk dit aan de   

 gemeente, het toestel werd bevestigd aan Ukkie Pukkie Kleit.

• Onder meer dankzij het plaatsen van de AED-toestellen ontving 

Maldegem eerder al het label ‘Hartveilige Gemeente’.

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het AED-toestel door 

Rode Kruis Maldegem. 

Goedkeuring politiereglement invoer proefperiode 
van beperkte toegang tot Kapelaanstraat
• Aangezien de verkeersregeling in de Kapelaanstraat voor 

verwarring zorgde heeft de gemeenteraad in zitting van 

26 juni 2014 beslist om in de Kapelaanstraat een beperkt 

eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit voor een proefperiode van 

6 maanden die van start ging op 1 september 2014.

• In diverse verkeerscellen werden de uitgevoerde metingen van 

snelheid en verkeer (in de proefperiode) besproken.  

• Op woensdag 26 augustus 2015 vond een overleg plaats met 

de bewoners van de Kapelaanstraat (tot aan de Parklaan) en 

belanghebbenden, 

• Op de verkeerscel van 31 augustus 2015 werd het advies 

geformuleerd dat, indien de testen met de brandweer positief 

zouden zijn, de Kapelaanstraat voor een nieuwe proefperiode 

zou afgesloten worden aan één zijde door middel van tijdelijke 

infrastructuur. Gedurende de proefperiode zullen de bewoners 

en belanghebbenden bevraagd worden naar hun bevindingen.

De gemeenteraad keurt het politiereglement goed. In de Kapelaanstraat 

wordt de toegang dus beperkt vanaf het kruispunt met de Noordstraat.

Verkoop Kloosterstraat 1: goedkeuring  
verkoopakte*
Op 25 september 2014 besliste de gemeenteraad om de woning 

Kloosterstraat 1 in Middelburg te verkopen. De woning werd 

ondertussen verkocht en door notaris Kathleen De Rop/Julie Leroy 

werd de verkoopakte opgemaakt. De gemeenteraad keurt de 

ontwerpakte goed.

Ruil Dekenij vs Oud Stadhuis/perceel grond 
Kleitkalseide en aansluitend vestiging erfpacht: 
principiële goedkeuring

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ruil van de 

Dekenij tegen het Oud Stadhuis en tegen het perceel grond in de 

Kleitkalseide met een oppervlakte van 630 m² en mits een opleg 

van €60.000 te betalen door het kerkbestuur. 

De gemeenteraad gaat ook principieel akkoord dat 

het gemeentebestuur na het afronden van de ruil, een 

erfpachtovereenkomst afsluit met de kerkfabriek voor de pastorij 

voor een periode van 30 jaar tegen een jaarlijkse terugkerende 

canonvergoeding van €3000. 

Verhuring woning Bloemestraat 41*
• De vluchtelingencrisis noopt tot een zoektocht naar bijkomende 

woningen voor de opvang van vluchtelingen. In dit kader wenst 

het OCMW haar opvangcapaciteit uit te breiden, wat zou kunnen 

gebeuren door de woning aan de Bloemestraat 41 te huren.

• De woning van de gemeente is in gebruik als opslagruimte maar 

kan op korte termijn ter beschikking worden gesteld. 

• Het ontwerp van huurovereenkomst voorziet in een 

huurperiode van 9 jaar.

Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 24 SEPTEMBER 2015

>>
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in maldegem
maandag 2 november 

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

Wandeling ‘Poëzie in het park’ 
om 13.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be
 

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

dinsdag 3 november en 
donderdag 5 november

Taalles Frans
van 09.30 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 3 november 

Grabbelpas: Grimeren  
met Kaat Lannoo
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be

woensdag 4 november 

Grabbelpas:  
Zelf je turnzakje ontwerpen
van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be

donderdag 5 november 

Grabbelpas: Daguitstap naar 
de reuzespeelstad Pretland in 
Gent
van 09.30 tot 17.00 uur
Waar: Zwembad Maldegem,  
Gidsenlaan zn., 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be
 

Meos Trophy
van 08.00 tot 17.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

Eetnamiddag
om 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: lokaal dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef i.s.m. Ziekenzorg CM, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

Kooklessen
om 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

vrijdag 6 november

Grabbelpas:  
Workshop clownerie
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be
 

Kidssurvival
van 09.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/vrijetijd
 

ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps, maldocaps.weebly.com 

zondag 8 november 

Maldegemse Poldertocht 
van 08.00 tot 10.30 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109a, 
9990 Maldegem
Meer info: wtc maldegem vzw,  
050 71 52 47, guido.willemarck@skynet.be, 
www.wtcmaldegemvzw.be

maandag 9 november 

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

dinsdag 10 november

Life time golf
van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: Indoorgolf, Brielstraat 81a,  
9990 Maldegem
Meer info: Okra - trefpunt 55+, 0496 98 16 47, 
0475 49 41 30, www.hole-in-one.be
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Aanpassing reglement huisvuilzakken om  
medische redenen
• Het huidige retributiereglement voor de verkoop van 

restafvalzakken zorgt ervoor dat een aantal categorieën van 

patiënten geen recht hebben op gratis zakken waarvan men 

vindt dat deze ook zouden moeten worden toegevoegd:

• Stoma patiënten

• Patiënten die sonde voeding krijgen

• Daarnaast zou men ook de mogelijkheid willen voorzien om in 

uitzonderlijke gevallen, die door de aanvrager expliciet worden 

gemotiveerd, bijvoorbeeld op basis van facturen, door het 

college de mogelijkheid te behouden om te beslissen om ook 

aan hen 20 bijkomende huisvuilzakken te voorzien, met een 

inhoud van 60 liter.

• Sommige patiënten verblijven in een zorginstelling, waarbij door 

de instelling wordt gezorgd voor hun afval. Aangewezen is dat 

deze categorie wordt uitgesloten.

• Om deze aanpassingen mogelijk te maken is een wijziging van 

het reglement nodig. 

• De milieuraad verleende in zitting van 11/06/2015 gunstig advies.

De gemeenteraad beslist het retributiereglement voor de verkoop van 

restafvalzakken in die zin aan te passen.

Invoering M-bon : goedkeuring reglement
• Het gemeentebestuur wil stimulansen geven aan de lokale 

economie en tracht met de invoering van de M-bon de 

koopstroom binnen haar gemeente en ten voordele van de 

lokale handelaars houden.

• De M-Bon kan aangekocht worden op het gemeentehuis.

• De handelszaken van Maldegem zullen ingelicht worden over dit 

initiatief zodat zij aan de klanten de service kunnen aanbieden 

om producten en/of diensten aan te kopen met betaling door 

een M Bon. De deelnemende handelszaken kunnen inschrijven 

via een inschrijvingsformulier.

• De gemeentelijke geschenkbon is een succesverhaal in heel wat 

gemeenten.

• De M-Bon is ook een ideaal geschenk voor het 

gemeentebestuur.

• De M-Bon is een gemeentelijke initiatief dat perfect kadert 

in de strategische doelstelling 3 van de strategische 

meerjarenplanning waarbij een economisch vriendelijk klimaat 

nagestreefd wordt. 

• De Cel Lokale Economie brengt in zitting van 15 september 2015 

een gunstig advies uit.

De gemeenteraad keurt het reglement ‘Invoering M-bon’ goed. 

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.

De volgende gemeenteraad gaat door  
op donderdag 26 november om 19.30 uur 
op het Gemeentehuis. De agenda en alle 
verslagen vind je op www.maldegem.be/
gemeenteraad.
Een overzicht van alle gemeenteraads- 
beslissingen van 24 september vind je op  
www.maldegem.be/gemeenteraad of  
via het Algemeen Secretariaat.
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Kooklessen
om 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

woensdag 11 november 

Ter moere Kermis
om 09.00 uur
Waar: tent vzw ter moere splitsing Moerwege/
kleine Moerwege, Moerwege 50, 9991 Adegem 
(Maldegem)
Meer info: 0477 31 42 95,  
www.termoerevzw.be

donderdag 12 november 

Introductie-les tablet
van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-
Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

vrijdag 13 november

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

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’ 
van 09.00 tot 12.00 uur 
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

voordracht Arnout Hauben 
van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: KVLV gewest Adegem, martine.
vermeulen@hotmail.com
 

Ter moere Kermis
om 19.00 uur
Waar: tent vzw ter moere splitsing Moerwege/
kleine Moerwege, Moerwege 50, 9991 Adegem 
(Maldegem)
Meer info: 0477 31 42 95,  
www.termoerevzw.be,
 

Michael Van Peel - Try-out 
‘Van Peel overleeft 2015’ 
(UITVERKOCHT)
om 20.30 uur
Waar: Concertzolder Oud Sint-Jozef, Mevrouw 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 050 71 00 21, 
cultureelcentrum@maldegem.be,  
www.denhoogenpad.be

zondag 15 november 

Moerwege Kermis 2015
om 19.30 uur
Waar: Moerwege, Moerwege 21, 9991 Adegem 
(Maldegem)
Meer info: 0477 31 42 95,  
www.termoerevzw.be
 

Start to mountainb!ke in 
Maldegem
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: frederik.staelens@maldegem.be, 
van 01/09/15 tot 28/06/16 
 

Gratis namiddagconcert 
Nut en Vermaak met 
pannenkoeken
Vanaf 14.00 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: secretariaat@
nutenvermaakmaldegem.be

maandag 16 november 

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

dinsdag 17 november

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

Voordracht ‘Op dieet?’  
Over de (on)zin van diëten.
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo,  
09 224 22 65,  
info.gent.eeklo@vormingplus.be

woensdag 18 november 

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

Jeugdfilm - Planes 2 
om 14.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: CC Den Hoogen Pad,  
www.denhoogenpad.be
 

Kooklessen
om 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef,  
050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

Genealogisch dienstbetoon 
(familiekunde)
van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Refter Technische Dienst gemeente 
Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - regio 
Meetjesland, www.familiekundevlaanderen-
meetjesland.be
 

Filmzwemmen
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
zwembad.htm

vrijdag 20 november 

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

Alain Coninx - Coninx’ smaak
om 20.30 uur
Waar: Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16 B, 
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: CC Den Hoogen Pad,  
050 71 00 21, cultureelcentrum@maldegem.be, 
www.denhoogenpad.be

zaterdag 21 november 

Kom je mee helpen in het 
Maldegemveld?
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81B, 9990 
Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
0474 48 30 22, 0494 06 60 78, 0474 87 17 62,  
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

Open werkdag  
in het Eetbaar Park
van 13.30 tot 17.30 uur
Waar: Park Wallyn (‘Eetbaar Park’), deel van  
St-Annapark, Maldegem, park 0, 9990 Maldegem
Meer info: Transitie Maldegem, 0494 45 42 97, 
transitiemaldegem@live.be

maandag 23 november

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

dinsdag 24 november 

Voordracht  
‘Zijn journalisten te vertrouwen’? 
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 50 Actief Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Maldegem,  
050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

woensdag 25 november 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

donderdag 26 november 

Indoorgolf (mini en widget)
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

Voordracht ‘Stralend door de 
menopauze’
om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

zaterdag 28 november 

Start to mountainb!ke in 
Maldegem
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: frederik.staelens@maldegem.be
 

KWB Wil Bier proeven
om 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: kwbbierproefavond@gmail.com
 

Vol Verwachting! 
Sfeervolle adventshappening met 
aperitiefconcert, open kunstatelier, 
kerstverhaal, wijnbar, …
Vanaf 10.00 uur
Waar: Gidsenlaan
Meer info: Creatief-Team-Maldegem,  
050 71 18 64

maandag 30 november

Kookles ‘Feestmenu’
om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Femma Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef,  
050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

Meerdaagse activiteiten
tot 31/12/15
Slag om Burkel te Maldegem WOI
van 12.00 tot 18.00 uur
Waar: Tuinen van Adegem, Heulendonk 21, 
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: Vzw Canada Poland War Museum, 
050 71 06 66
 

van 03/11/15 tot 06/11/15 
Zwemschool
van 09.30 tot 11.30 uur
Waar: Sint-Annazwembad,  
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd
 

van 03/11/15 tot 06/11/15
Ponykamp i.s.m. manège 
Equifun herfstvakantie
van 10.00 tot 17.00 
Waar: Manège Equifun, Zwepe 9A, 
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

van 03/11/15 tot 04/11/15
Kleutersportkamp 
herfstvakantie
van 13.00 tot 16.00 uuruur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

van 14/11/15 tot 22/11/15
Zwembaddagen
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/sport/zwembad.htm
 

woe 25/11/15 van 15.00 tot 16.50 uur  
vrij 27/11/15 van 19.00 tot 20.50 uur 
za 28/11/15 van 15.00 tot 16.50 uur
za 28/11/15 van 19.00 tot 20.50 uur 
zo 29/11/15 van 15.00 tot 16.50 uur
Moscow Star Circus  
Waar: Sint-Annapark, Gidsenlaan 35, 
9990 Maldegem
Meer info: moscow star circus,  
www.moscowstar.be
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De UiTtip  
van kids Ella & Marthe!
Profiel-ID:

namen: Ella & Marthe | familienaam: Cromheecke

geboortejaar: °2006, °2004 | woonplaats: Brielwegel

burgerlijke stand: dochters van Jeroen (41) en Vicky (39)

beroep: ‘t vierde en ‘t zesde leerjaar op stelten zetten

Ella houdt van: schooltje spelen, gidsen op zaterdag, gitaar spelen, 

sloeber zijn

Marthe houdt van: dieren, vrienden, gidsen, skeeleren, trampoline 

springen en lezen 

Ella verzamelt: niks in het bijzonder

Marthe verzamelt: stickers, sleutelhangers en vrienden

Vrijetijds-DNA Ella: dansen en paardrijden,  

gidsen, muziekschool, gitaar en volleybal spelen

Vrijetijds-DNA Marthe: tennis, volleybal en gidsen. 
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Wekelijkse activiteiten

Maandag
Conditiegym 
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: De Papaver, Adegem-Dorp,  
9991 Adegem (Maldegem)
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.htm
 

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

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

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.htm
 

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.htm

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.htm
 

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

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

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

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.htm

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 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: 050 72 89 70, sport@maldegem.be, 
maldegem.be/sport, 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.htm
 

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

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

ELLA
Ga naar Equifun!

Ik ben er al twee keer op ponykamp geweest. Het is een leuk 

kamp en je moet niet blijven slapen. Je hoeft je mama en papa 

dus niet te missen. Je rijdt één of twee keer per dag op een 

paard. Tussendoor doe je allerlei spelletjes met en zonder 

paarden. De eerste keer kon ik nog niet paardrijden maar ik 

leerde het snel. Op het einde doe je een megacoole show! 

Ponykamp i.s.m. manège Equifun  
van 3 tot en met 6 november

van 10.00 tot 17.00 uur

Geschikt voor beginners én gevorderden. Dressuur, 

verzorging, praktijk en theorie komen uitgebreid 

aan bod. Op vrijdagavond is er om 17.30 uur een 

voorstelling voor de ouders. 

Info: zie UiTkalender p.15.

MARTHE
Kidssurvival

Vroeger ging ik naar de kidssurvival maar jammer genoeg  

ben ik nu te oud. Het is echt een aanrader! Je neemt het in 

teams tegen elkaar op via toffe activiteiten waar je zoveel 

mogelijk punten moet verdienen. In een spannende finale  

op het springkasteel wordt de winnaar bekend! 

Kidssurvival 
vrijdag 6 november van 9.00 tot 16.00 uur

Voor de 5e keer organiseren we deze leuke sportdag in 

sporthal MEOS! Een hele reeks fantastische activiteiten 

zoals touwtrekken, survivalparcours, trampoline, 

airtrack en nog veel meer staan op jullie te wachten. 

Info: zie UiTtkalender p.13.
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5e SENIORENBEURS
Op dinsdag 24 november 2015 organiseert het Sociaal Huis zijn 

vijfde seniorenbeurs met als thema “Actief en gezond ouder 

worden”. Senioren en hun mantelzorgers zullen er een ruim 

overzicht vinden van alle welzijnsdiensten aan senioren in  

en rond Maldegem.

Volgende standhouders zijn alvast ingeschreven: Het Rode Kruis, 

Paramedico, Hole-in-one, de politie, thuiszorg OCMW, Familiezorg 

Oost-Vlaanderen, wzc Warmhof, FOD Sociale Zekerheid, Wit-Gele 

Kruis, Hoorexpert, Familiehulp, Diederik Reizen, Solidariteit voor 

het gezin, Okra, Femma, regioverantwoordelijke Van Den Abeele 

voor de Apothekers Van Maldegem, KVLV, MS liga, Neos, CM, CM 

thuiszorgwinkel, Leerpunt, Aureli hoorcentrum thuiszorgwinkel, 

gemeentelijke diensten, Bond Moyson, Sociaal Huis.

Er wordt ook een ontspannend luik aan de beurs gekoppeld.

Volgende activiteiten staan reeds ingepland:

• “ koken met restjes” door Femma

• uitleg veilig gebruik elektrische fiets door de politie

• demonstratie tai-chi door Marc Deforche en Rita Vangroenweghe

• opvoering komische sketches door Etienne Notteboom  

 en Norbert De Coster

• demonstratie bollywooddansen door KVLV

• lezing “ Geestelijk Gezond Ouder worden” door LOGO

• muzikale omlijsting met “vrolijke olijke meezingers”,  

 door Kip van Troje

Bezoekers maken bovendien kans op een prachtige prijs!

CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16b, Adegem, van 14.00 uur 

tot 17.00 uur. Gratis toegang.

Voor deze gelegenheid wordt de cafetaria uitgebaat door het team 

van Kom Op Tegen Kanker. 

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis

 sociaalhuis@ocmwmaldegem.be 

Bescherm je tegen griep  
en haal een griepprik
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je 

gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, 

hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door 

griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half 

oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen  

in de winter. 

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezond-

heids-organisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat 

waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 

terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs 

gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je 

griepvaccin precies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.

Een publicatie van de Vlaamse Logo’s en het Agentschap  

Zorg en Gezondheid.  

Info
  www.griepvaccinatie.be
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Actief  en gezond ouder worden
Tip voor stoepredders

HOU HET VOETPAD VOOR JE HUIS
SNEEUW- EN IJSVRIJ
In de wintermaanden doen we een oproep aan alle 

inwoners om sneeuw, ijzel, onkruiden en bladeren  

op de stoep voor je woning zo snel mogelijk te ruimen. 

Heb je problemen om dit zelf te doen, dan kun je tijdens 

de winterperiode beroep doen op de klusjesdienst van 

het OCMW voor bijstand. 

Info
 050 40 39 46 | OCMW Maldegem 

 delphine.denys@ocmwmaldegem.be

   www.reddestoep.be/maldegem

Voorwaarden voor een tussenkomst  
van het Sociaal Verwarmingsfonds
Je gebruikt één van de volgende brandstoffen  

om je woning te verwarmen:

• huisbrandolie

• verwarmingspetroleum (type c)

• bulkpropaangas

En je behoort tot één van de volgende categorieën

• Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde    

 tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering

• Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

• Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

Hoeveel bedraagt de toelage?

• Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort,  

 de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

• Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt een   

 verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1500 liter. 

• Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen    

 schommelt de toelage tussen de 14 cent en 20 cent per liter.

• Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte   

 huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een   

 forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro. 

Hoe vraag je de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het  

Sociaal Huis je aanvraag indienen.

Welke documenten moet je voorleggen?

• Een kopie van je identiteitskaart

• Een kopie van de leveringsfactuur of –bon

• Als je in een appartementsgebouw woont, een attest    

 van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal   

 appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon  

 betrekking heeft.

• Voor categorie 3: een kopie van beschikking van    

 toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar. 

Info
 0800 90 929 (gratis tel.) | Sociaal Verwarmingsfonds

   www.verwarmingsfonds.be

 0800 96 524 (gratis tel.) | Sociaal Huis

 LDC Oud Sint Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92
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Aanmoediging verenigingen

Projectsubsidies voor culturele, 
gemeenschapsvormende en 
buurtversterkende initiatieven
 

Ben je van plan om met je vereniging tussen 1 januari en 30 juni 2016 een 

cultureel initiatief te organiseren dat de normale werking van je vereniging 

overstijgt, dat vernieuwend is of schaalvergrotend (met uitstraling 

buiten de gemeentegrenzen)? Maar heb je schrik voor een financiële 

kater achteraf? Dan biedt het reglement projectsubsidies voor culturele, 

gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven misschien wel 

mogelijkheden. Via dit reglement kan je immers een subsidie bekomen voor 

het organiseren van dergelijke initiatieven. 

De omvang van deze subsidie wordt bepaald op basis van de nettokosten in 

het aanvraagdossier. De uitbetaling ervan of het nog openstaande saldo na 

uitbetaling van het toegestane voorschot, gebeurt pas na beoordeling van het 

afrekeningdossier. Indien na afloop van het project echter blijkt dat onjuiste 

gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van het reglement niet 

werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de subsidie 

schorsen of intrekken. Ten onrechte toegekende subsidies kunnen door het  

college van burgemeester en schepenen steeds worden teruggevorderd.

Je hebt alvast tot en met 30 november 2015 de tijd om een aanvraagdossier in te 

dienen. Deze aanvraag dient te gebeuren via het standaard aanvraagformulier. Je 

kan dit formulier bekomen via de Cultuurdienst en de gemeentelijke website. Ook 

voor het reglement kan je er terecht.

Naast erkende verenigingen of een samenwerkingsverband van verenigingen, kan 

je ook als startende vereniging, tijdelijke vereniging of niet erkende vereniging een 

aanvraag indienen. Als laatste dien je dan wel een werking te ontplooien of zetel, 

secretariaat of domicilie te hebben in de gemeente Maldegem. Allen dienen te 

beantwoorden aan de projectdefinitie en de projectvoorwaarden in het reglement. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Contactlijst 
verenigingen 
2015-2016 online
Er valt altijd iets te beleven in 

Maldegem. Met zo’n uitgebreid 

vrijetijdsaanbod heb je keuze te over.  

Je kunt er sporten, spelen, winkelen 

en om de haverklap zijn er grote 

evenementen. Dit brede scala aan 

initiatieven ligt ingebed in een sterke 

verenigingswerking. 

Tal van cultuur-, jeugd-, sport-, senioren-, 

sociale en andere verenigingen 

programmeren en organiseren activiteiten. 

Ze dragen bij tot het wij-gevoel en een 

verhoogde participatie. De vele vrijwilligers, 

die zich inzetten voor deze verenigingen, 

doen dit belangeloos en met veel 

enthousiasme. Deze mensen zijn van 

onschatbare waarde en zorgen ervoor dat 

Maldegem effectief leeft. 

Ook interesse om in het 

verenigingsleven te stappen? 

Op www.maldegem.be/verenigingen vind 

je de contactlijst verenigingen 2015-2016: 

een handig overzicht van alle Maldegemse 

verenigingen met de nodige praktische 

gegevens. Desgewenst kan je een afgedrukt 

exemplaar bekomen aan het UiTloket 

in het gemeentehuis (let wel: hiervoor 

rekenen we een kost aan).  

Info
 050 72 86 22 | UiTloket    

 UiT@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem 

  www.maldegem.be/verenigingen 

Seniorenfeest

VRIJDAG 27 NOVEMBER
CC DEN HOOGEN PAD
Aanvang: 13.30 uur – deuren open om 13.00 uur

Inkom: € 15 (koffie en gebak)

Show Events met Eddy Vroman, Marjan Berger en Les Folles de Gand

Kaarten: bestuursleden van Neos, Okra, 50 Actief Maldegem

Info
 050 72 89 43 | Veronique Blondeel

 veronique.blondeel@maldegem.be

Regeling zitdagen pensioendiensten

In november en december toch zitdag  
van de pensioendiensten in Sociaal Huis
Ten gevolge van een herziening van de zitdagen van de 

pensioendiensten RVP en RSVZ, zouden er in heel wat gemeenten, 

waaronder Maldegem, geen zitdagen meer georganiseerd worden. 

Gemeente en OCMW konden hiermee niet akkoord gaan en 

drongen bij de bevoegde diensten aan op een oplossing.  

In afwachting van een evaluatie door de pensioendiensten of de 

dienstverlening al dan niet behouden kan blijven in Maldegem, 

zullen de zitdagen voorlopig wél nog doorgaan, nl. in het Sociaal 

Huis, LDC Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92.

De voorziene zitdagen voor november zijn 

• RVP (werknemers): maandag 9 november van 9.00 tot 11.00 uur

• RSVZ (zelfstandigen): dinsdag 24 november van 9.00 uur tot 11.00 uur

De voorziene zitdagen voor december zijn:

• RVP (werknemers): maandag 14 december  

 van 9.00 uur tot 11.00 uur

• RSVZ (zelfstandigen): dinsdag 22 december 

 van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Je kan de deskundigen van de RVP en het RSVZ ook bereiken 

tijdens de zitdagen in het Sociaal Huis van Eeklo: Kaaistraat 34  

(09 218 17 01), in het gemeentehuis van Aalter: Europalaan 22 

(09 325 22 00) of in het gewestelijk kantoor in Gent: K. Fabiolalaan 

116 (gratis nummer 1765). 

Info
 0800 96 524 (gratis tel.) | Sociaal Huis
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GROTE BOEKENVERKOOP IN DE BIBLIOTHEEK
Nog tot en met 16 november kan je opnieuw in de 

bibliotheek terecht voor een grote boekenverkoop. Deze 

keer verkopen we informatieve boeken (oorlog, natuur, 

geschiedenis, …) , een beperkt aanbod DVD’s  

en kinderboeken.

De verkoop gaat door in de inkomhal van de bibliotheek en 

in de trapruimte op het gelijkvloers en de eerste verdieping. 

Zoals steeds betaal je één euro per boek. 

FILMAFDELING IN DE BIB  
KRIJGT NIEUWE PLAATS
Eind september werd een punt gezet achter de CD-collectie 

van de bibliotheek. De ruimte die de bibliotheek hierdoor ter 

beschikking kreeg, wordt nu gebruikt om de filmafdeling op 

een ruime en goed verlichte manier ter beschikking te stellen 

van onze klanten. De bibliotheek zorgt ook voor een verbeterde 

toegankelijkheid door enkel lage plaatsing te gebruiken. Zo kan 

iedereen op een vlotte manier zijn favoriete film opzoeken. 

Ben je benieuwd welke verborgen filmparels er in de 

bibliotheek te vinden zijn? Spring gerust eens binnen en 

snuister in de collectie alternatieve films van MOOOV,  

één van de vele televisieseries, cultklassiekers, blockbusters  

en nog veel meer.  

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 thomas.de.groote@maldegem.be

Vrijdag 20/11
Initiatie Hydrobic 
van 16.00 uur tot 16.45 uur

Niet vooraf inschrijven  

en normale toegangsprijs

Zaterdag 21/11
Initiatie duiken  
met de Maldegemse brandweer.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur

normale toegansprijs

Zondag 22/11
Kinderdisco met DJ Calimero 

van 9.30 tot 11.30 uur

Normale toegangsprijs.

Filmzwemmen
Woensdag 18 november  

van 18.30 tot 20.30 uur.

Iedereen welkom aan normale 

toegangsprijs.

Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren  
in de kerstvakantie
Zin om je uit te leven tussen de 

eindejaarsfeesten door? Dan vind je 

zeker en vast iets in ons aanbod voor de 

kerstvakantie.

Leer de trucjes van Messi en Ronaldo 

tijdens de minivoetbalinstuif, ontdek 

nieuwe sporten in het omnisportkamp, 

als waterrat en sportfreak ben je bij het 

zwem- en omnisportkamp aan het juiste 

adres. Schrijf je nog snel in!

Maandag 21 en dinsdag 22 december

Minivoetbalinstuif
Sporthal Meos, Bloemestraat 36/D

Van 09.00 tot 17.00 uur

Prijs: € 30

Leeftijd: 2001-2010

Aantal deelnemers: 130

Meebrengen: lunchpakket, voldoende 

drinken, enkele koeken, zakgeld

Maandag 21 tot woensdag 23 december 

Ponykamp i.s.m. Manège Equifun
Manège Equifun, Zwepe 9/A, 9991 Adegem

Van 10.00 tot 17.00 uur (opvang van 9.00 

tot 18.00 uur)

Opgelet: vrijdag tot 18.30 uur

Prijs: € 105

Leeftijd: 2009-2001

Aantal deelnemers: 10

Meebrengen: lunchpakket, koek en 

drankje, rubberen laarzen, aansluitende 

jeansbroek, ruiter- of fietshelm

Maandag 28 tot woensdag 30 december 

Zwem- en omnisportkamp
• Voormiddag Sint-Annazwembad, 

Gidsenlaan

• Namiddag Sporthal Meos, 

Bloemestraat 36/D

09.00 tot 16.00 uur

Prijs: € 45

Leeftijd: 2004-2006

Aantal deelnemers: 20

Meebrengen: lunchpakket, voldoende 

drinken, enkele koeken

Maandag 28 tot woensdag 30 december 

Omnisportkamp
Sporthal Meos, Bloemestraat 36/D

13.00 tot 16.00 uur

Prijs: € 22,50

Leeftijd: 2007-2009

Aantal deelnemers: 20

Meebrengen: drankje en droge koek

Maandag 28 tot woensdag 30 december 

Kleutersportkamp
Sporthal Meos, Bloemestraat 36/D

09.00 tot 12.00 uur

Prijs: € 22,50

Leeftijd: 2010-2012

Aantal deelnemers: 70

Meebrengen: drankje en droge koek

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be

   www.maldegem.be/vrijetijd

Info
 050 72 89 71 | Sint-Annazwembad

 heidi.de.baets@maldegem.be
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Maldegem dankt & huldigt 

VRIJETIJDSLAUREATEN 2015
Op dinsdagavond 22 september 

2015 was er de tweede editie van de 

vrijwilligers- en laureatenhulde. Waar 

voorheen de verschillende sectoren 

elk apart hulde brachten aan hun 

laureaten en er een apart dankmoment 

was voor de vrijwilligers, gebeurde dit 

nu voor de tweede maal tijdens een 

gezamenlijk event. 

We brachten hulde aan Cédric Borgonjon 

(foto rechts), jong Maldegems culinair 

talent die eind vorig jaar de eer had 

een week aan de slag te mogen gaan in 

sterrenrestaurant Noma van de Deense 

topchef René Redzepi.

Daarna maakten we de laureaten van de 

Prijs voor Cultuurverdienste 2015 bekend.

Sinds 2013 is het zo dat tijdens de even 

jaren een Cultureel Ambassadeur wordt 

bekend gemaakt en in de oneven jaren de 

Prijs voor Cultuurverdienste. 

Deze prijs beloont personen of verenigingen 

die zich lokaal verdienstelijk maken, hetzij op 

socio-cultureel vlak, in het erfgoedcircuit of in 

de amateurkunstensector.

Op voorstel van de algemene vergadering 

van de cultuurraad gaat de Prijs voor 

Cultuurverdienste naar twee kandidaten 

nl. Paul Verstraete, de bezieler van het 

Convent Santa Clara in Middelburg en 

aan Marc Martens, auteur van talloze 

geschiedkundige bijdragen en voorzitter 

van de heemkundige kring Het Ambacht 

Maldegem. Beide zijn sterk verweven  

met het verleden van Middelburg

In dezelfde lijn kende het bestuur van 

de cultuurraad aan Eric Verstraete de 

Prijs voor Cultuurverdienste toe rekening 

houdend met zijn bezielende inbreng  

naar aanleiding van het project rond  

de geschiedenis van het klooster  

van Middelburg.

De cultuursector maakte ook van 

de gelegenheid gebruik om terug te 

blikken op afgelopen erfgoedprojecten 

zoals het kapellenproject A Kapella 

van (oud)leerlingen van KUMA, 500 

jaar Monasterium Clarissarum van 

Erfgoedcomité Maldegem en het 

dialectenproject ‘Stroatluuëbers, we 

verstoan mekoar in ’t Meetjesland’.  

Dit laatste project kende deze avond 

trouwens zijn apotheose onder de vorm 

van de onthulling van het kunstwerk 

‘Maldegemse tweeklanken’ van kunstenaar 

Maarten Leenknecht.

Camiel Janssens, afscheidnemend 

bestuurslid van de seniorenraad,  

werd in de bloemetjes gezet.

We brachten hulde aan de 

sportlaureaten en kampioenenploegen.

Hoe gaat deze verkiezing van de 

sportlaureaten in zijn werk? Eerst en vooral 

werd er in juni een warme oproep gedaan 

naar de verschillende sportclubs en de 

burgers om kandidaten voor te dragen. 

Uit die inzendingen maakte de raad van 

bestuur van de sportraad een selectie. 

De leden van de algemene vergadering 

van de sportraad brachten vervolgens 

tegen 1 september hun stem uit op hun 

favorieten. Op 5 september werden de 

stemmen geteld en een rangschikking 

opgemaakt van de laureaten. Hieronder 

een overzicht van de laureaten, alsook de 

genomineerden per categorie:

Categorie 1 – sportclub van het jaar: 

ACME / Atletiekclub Meetjesland

De genomineerden waren: 

• ACME / AtletiekClub Meetjesland

• Alte Herren VK Adegem

• JEVO Maldegem

• MEGA Zwemteam Maldegem

• Survivalrun Meetjesland 

Categorie 2 – beloftevolle jongere:  

Lisa Lammens (foto onder)

De genomineerden waren: 

• Josse Dhondt – survival 

• Olivier Gantois – zwemmen

• Lisa Lammens – atletiek 

• Mara Van Canneyt – voetbal

• Dries Van Den Bossche – survival

• Bo Van Durme - survival 

Categorie 3 – sportverdienste:  

Dirk Schoonackers

De genomineerden waren: 

• Patrick De Vogelaere – gaaibollen 

• Dirk Schoonackers – atletiek

Categorie 4 – laureaat G-sport: 

Christophe Molinarolli

• Jurgen De Pree – atletiek 

• Christophe Molinarolli – atletiek 

• Thijs Vandesteene – atletiek 

• Yves Vermeirsch – atletiek 

• Wesly Caryn – bowling 

• Evelien De Clerck – bowling

• David Wittenbol – atletiek 

Categorie 5 – sportvrouw:  

Gaëlle Bruneel

De genomineerden waren  

drie dames met pit: 

• Lore Bauwens – ACME 

• Gaëlle Bruneel – schaatsen

• Jasmien Vandenbruwaene – krachtbal 

Categorie 6 – sportman: Antoine 

Pauwels en Kurt Haverbeke

• Antoine Pauwels – ACME

• Kurt Haverbeke – survival

Vanuit de sociale raad werden  

drie laureaten genomineerd. Hun 

werking werd deze avond onder  

de aandacht gebracht; 

• Rode Kruis Maldegem

• Red de stoep

• Kom op Stappers Maldegem

De burgemeester besloot met een 

dankwoord aan alle vrijwilligers.

Tussendoor zorgden de dansers van 

S-Pression, de vendelzwaaiers van KLJ en 

zangers Tim en Thomas De Roo voor de 

nodige animatie. 

De aanwezigen konden bij hun aankomst 

in de sporthal tot aan de start van de 

vrijwilligers- en laureatenhulde genieten 

van de demonstratie van een aantal 

sportdisciplines: touwklimmen (survival) 

door Survival Meetjesland, hoogspringen 

door de jeugd van ACME, tafeltennis door 

TTC Maldegem, Karate door Samourai 

Karate, modelbouw modelvliegtuigen  

en telegestuurde auto’s door Tipo.

De vrijwilligers- en laureatenhulde is een 

organisatie van gemeentebestuur Maldegem 

i.s.m. de cultuur-, jeugd-, sport-, senioren-  

en sociale raad. 
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Jeugdfilm 
Planes 2
woensdag 18 november, 14.00 uur 

CC Den Hoogen Pad

De wereldberoemde luchtracer Dusty 

krijgt te horen dat zijn motor beschadigd 

is waardoor hij misschien nooit meer 

kan racen. Hij moet zijn plannen wijzigen 

en komt terecht in de wereld van 

brandbestrijding in de lucht.  

Inkom: €2

Tickets zijn enkel de dag zelf verkrijgbaar 

aan de kassa vanaf 13.30 uur.

Coninx’ smaak
Alain Coninx
vrijdag 20 november, 20.30 uur 

CC Den Hoogen Pad

Wedden dat u binnenkort alleen nog bier 

bij kaas drinkt? En dat u weet hoe u een 

slagje kunt slaan in de wijnhandel? 

Smaakmaker, smulpaap en voormalig 

televisiepresentator Alain Coninx is een 

pleitbezorger van het goede leven zonder 

al te veel franjes. Kwaliteit zonder al te veel 

gekunsteldheid. Deze avond neemt hij ons 

mee op tocht door zijn culinaire biografie. 

Veertig jaar intens proeven waar u nu 

lekker de vruchten van kunt plukken! 

Bierdegustatie

De Maldegemse ambachtelijke 

bierbrouwersvereniging Ambibrew biedt 

je de mogelijkheid tijdens deze lezing drie 

degustatieglaasjes met bijzonder streekbier 

te proeven, voorzien van deskundige uitleg. 

Deelname kost €4,50. Dit is niet inbegrepen in 

de ticketprijs. Je betaalt dit afzonderlijk op de 

avond zelf. Vooraf inschrijven is noodzakelijk 

en kan tot en met 18  november.  

Bier drink je met verstand, zorg ervoor 

dat je op een veilige manier thuis geraakt.

€12 (VVK)

€15 (ADK)

€11 (KABO)

€9 (GABO)

Sinterklaasvoorstelling 
Piet Pepito op zoek 
naar het liedjesboek
zondag 6 december, 15.00 uur 

CC Den Hoogen Pad

Piet Pepito is voor het eerst in België, 

wat best wennen is als je altijd in Spanje 

woont. Omdat Pepito graag de liedjespiet 

wil worden, moet hij alle Sinterklaasliedjes 

instuderen en zingen voor Sinterklaas. Als 

Pepito dat goed doet, krijgt hij zijn diploma. 

Maar oh nee, Piet Pepito kan nergens het 

grote liedjesboek vinden! Gelukkig is er 

naast het Pietenhuis een nieuw meisje 

komen wonen, Annabel. Zal zij Piet Pepito 

kunnen helpen?

Muziektheater Kom Van Het Dak Af 

zorgt steeds voor een fantastisch 

familiespektakel. Zorg dat je er zeker bij 

bent want de Sint brengt voor alle kinderen 

een cadeautje mee!  

€6 (VVK) 

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en 

met dinsdag 1 december.
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Info
 050 71 22 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

  www.denhoogenpad.be

UITVERKOCHT
Van Peel overleeft 2015 (try-out)

Michael Van Peel 

met voorprogramma Kamal

vrijdag 13 november, 20.30 uur 

Oud Sint-Jozef, Concertzolder

VR 11 DEC 2015 Theater aan de Stroom | Het Diner

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

DO 28 JAN 2016  Gedichtendag | Hommage aan Toon Hermans

VR 12 FEB 2016  Valentijnsvoorstelling met Wendy Van Wanten | Intiem

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

VR 4 MAA 2016  Goes & De Gasten | OnsKentOns 

VR 18 MAA 2016 Nele Bauwens | Ik moet beter luisteren

ZO 10 APR 2016 Gents Madrigaalkoor | Ein deutsches Requiem 

VR 15 APR 2016  Ygor uit Poperinge | 30 Februari

ZA 30 APR 2016 De Riddershow | Pas geridderd! 

VR 6 MEI 2016 Maaike Cafmeyer, Bram Nolf en Piet Van Bockstal |  

 De toverfluit in een note(n)dop  UITVERKOCHT 

VR 20 MEI 2016  ABBA Gold | Tribute to ABBA

11 november 

HERDENKING 
WAPENSTILSTAND 

Kleit
16.00 uur : gebedsdienst 

Gevolgd door een plechtigheid aan het monument

Info
 0474 90 38 29 | Pieter De Loof

 pieterdel@gmail.com

Middelburg
Zondag 15 november : 9.30 uur : eucharistieviering

Gevolgd door een plechtigheid aan het 

monument 

Info
 050 71 17 40 | Martine Van den Hauwe

Adegem
8.30 uur : eucharistieviering 

Gevolgd door plechtigheid op het kerkhof

Info
 0476 99 07 61 | Georges Devos

 georges-devos@skynet.be

Maldegem
10.00 uur: eucharistieviering 

Gevolgd door een plechtigheid op het kerkhof en 

op de markt

Info
 050 72 89 53 | Ann Coppejans

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be
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