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inhoud

Maldegem deelt je zorg
We staan alweer met één been in de 

herfst, maar toch hebben we ook nog 

het zalige gevoel van de nazomer bij 

ons. Een mooie periode waarin we 

elkaar konden ontmoeten op de vele 

activiteiten in onze gemeente. 

“Couleurs Devie” in het Sint-Annapark was een nooit gezien succes, 

de vele kermissen overal in Maldegem lokten heel wat feestvierend 

volk naar zowel het centrum als de verschillende wijken, de 

vrijwilligers en laureaten werden terecht gehuldigd en bedankt, 

de Canadees-Pools-Britse plechtigheid was gewoontegetrouw een 

goed georganiseerde en stijlvolle plechtigheid, die door jong en 

oud gewaardeerd werd; kortom, we konden de afgelopen weken 

“Genieten van Maldegem”. 

En dit alles in een periode waarin er elders op de wereld duizenden 

mensen op de vlucht gaan. De vluchtelingencrisis is een uitdaging, 

ook voor Maldegem. Zij is een maatschappelijke uitdaging die we 

niet uit de weg mogen gaan. In het verleden heeft Maldegem via het 

OCMW heel wat gedaan voor asielzoekers en erkende vluchtelingen. 

Ik ben ervan overtuigd dat ook nu de OCMW-raad haar 

verantwoordelijkheid zal opnemen en bijkomende opvangplaatsen 

zal realiseren. Ik hoop dat we allen samen de nieuwkomers zullen 

begeleiden daar waar nodig, maar hen vooral een warm onthaal 

geven. Na al wat deze mensen meegemaakt hebben, is dit toch 

immers wel het belangrijkste. Laat ook hen alstublieft genieten  

van Maldegem. 
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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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’t Getrouwe  
Maldeghem Onthult
Ook dit jaar organiseert het Plattelandscentrum Meetjesland in 

samenwerking met de Vrienden van ‘t Kasteeltje het “Wandel-Mee-tje ‘ 

Getrouwe Maldeghem Onthult”. Normaal kan deze belevingswandeling 

enkel geboekt worden door groepen, maar tijdens deze actie kan 

iedereen individueel deelnemen. De wandeling vindt plaats op 4 oktober 

2015 en gaat van start om 14.00 uur.

Centraal bij deze beleveniswandeling staat de figuur van Victor De Lille 

die gedurende meer dan een halve eeuw een onuitwisbaar spoor naliet 

in het Maldegemse dorpsleven. De wandeling verkent de plaatsen in 

de Maldegemse dorpskern waar Victor De Lille zijn stempel drukte. De 

innerlijke mens wordt tijdens de wandeling verzorgd met een hapje en 

een drankje. De wandeling duurt 3 uur.

Deelname prijs per persoon 16,00 euro.  

Inschrijven kan tot een week voor de wandeling bij het 

plattelandscentrum.

 

Info
  09 379 78 37 | Plattelandscentrum Meetjesland

  info@plattelandscentrum.be

  www.plattelandscentrum.be

4  |  MALDEGEM MAGAZINE

Informatieavond  
diefstal- en 
inbraakpreventie
7 oktober Maldegem Gemeentehuis (zaal Adegem)

14 oktober Donk Polyvalente zaal De Poermolen

21 oktober Moerhuize School De Ark - Strobrugge

28 oktober Vossenhol School De Ark - Vossenhol

Info
  050 72 71 70 | Lokale Politie

  politie@maldegem.be

Jij wilt je post goed ontvangen? 
Dat begint met een goede 
brievenbus

Binnenkort start in onze gemeente hier rond een sensibiliseringsactie. 

Uiteraard ontvang je graag je post op tijd en in perfecte staat.  

Je kunt bpost helpen bij het aanbieden van een onberispelijke service:

• Plaats je brievenbus aan de grens van de openbare weg. 

• De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.

• Je bus moet minstens een opening van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.

• Je bus moet voldoende groot zijn zodat je ook grote enveloppen kunt   

 ontvangen (C4-formaat)

• De opening van je postbus bevindt zich het best op een hoogte van 70 tot 170 cm.

• Je huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn van op de openbare weg.

Alvast bedankt voor je medewerking. 

In de week van 7 november tot en met 16 november 2015 gaat de jaarlijkse 11.11.11-actie 

door. De actiedag is zaterdag 7 november en gaat door in de refter van Oud Sint Jozef. We 

starten om 09.00 uur, later is ook goed. Op die dagen zullen de vrijwilligers langskomen om de 

klassieke omslag op te halen. Er worden nog vrijwilligers gezocht om de omslagen op te halen. 

Indien je jou geroepen voelt om bijvoorbeeld in je eigen straat de omslagen op te halen, ben je 

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

Alle inlichtingen kun je bekomen bij de Noord Zuiddienst. 

Info
 050 72 89 51 | Noord Zuiddienst

 noordzuiddienst@maldegem.be

Correctie 
gegevens Mega 
Zwemteam
MEGA Zwemteam Maldegem 

 – www.megamaldegem.be 

Watergewenning, leren zwemmen, 

vervolmaking, précompetitie en 

competitie zwemmen. 

Info
  0472 08 91 78 | Vicky Bourgonjon

  inschrijvingen@megamaldegem.be

Zondag 25 oktober: Groot Kom Op Ontbijt  
Cc Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, 9991 Maldegem

Van 8.00 uur tot 10.00 uur: er kan ontbeten worden tot 10.30 uur .

Prijs :  
•  8 euro p.p. voor volwassene

•  5 euro p.p. voor kinderen tussen 5-12 jaar

•  2 euro p.p. voor bambino’s

Info
  050 72 89 54 | rita.verleye@maldegem.be

  www.komopmaldegem.be

Er moet niet op voorhand ingeschreven worden.

• Je kunt nog deelnemen aan de wandelzoektochten tot en met zondag  

  4 oktober 2015 – info: els.de.bruyckere@telenet.be

• Je kunt nog wijn en/of bubbels bestellen – info : bralstephanie@gmail.com
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De politiezone Maldegem  
kreeg van de lokale overheid 
de opdracht om te streven  
naar een “versterkte 
wijkwerking”. Hiermee willen 
we van de wijkinspecteur  
een echte veldwerker maken 
die zicht- en aanspreekbaar 
is in zijn wijkgebied. Op die 
manier willen we als kleine 
politiezone groot worden in 
“kleinschalige politiezorg”.

De mensen in de straat willen hun 

wijkinspecteur kunnen aanspreken met 

hun behoeften en verwachtingen en 

het is onze dagelijkse zorg om hier een 

gepast antwoord op te bieden. Hierbij 

moet een wijkinspecteur dikwijls het 

gezond boerenverstand gebruiken. Het is 

overduidelijk dat luisteren naar en spreken 

met mensen belangrijke troeven zijn.

Binnen onze versterkte wijkwerking 

hebben we niet alleen oog gehad 

voor een geografische spreiding van 

de wijkinspecteurs, dit wil zeggen een 

wijkinspecteur voor een bepaald gebied 

in de gemeente. We wilden eveneens 

een aanspreekpunt voor bepaalde 

maatschappelijke groepen in onze 

gemeente. Voorbeelden hiervan zijn  

onder andere de schoolkinderen en  

de zelfstandigen.

Naast de zichtbaar- en aanspreekbaarheid 

heeft de wijkinspecteur een belangrijke 

signaalfunctie naar andere diensten 

zoals de gemeente. Als je verhuist, 

zal hij/zij een woonstvaststelling bij 

jou uitvoeren. De wijkinspecteur staat 

DE WIJKAGENT:  
HÉT CONTACT MET DE BURGER

De wijkagenten in Maldegem

eveneens in voor hercontactnames, (heel 

veel) buurtbemiddeling, het uitvoeren van 

opdrachten van het parket (bijvoorbeeld een 

onbetaalde boete), lokale ordediensten,...

Je ziet dat het takenpakket heel divers en 

uitgebreid is en zij het “manusje van alles” 

binnen een politie-organisatie zijn.

Het leek ons een leuk idee om de 

wijkinspecteurs eens aan jou voor te stellen.

Inspecteur Peter Vermeulen
Peter is al een aantal jaren een 

vertrouwd gezicht binnen de 

wijk Industrieterrein/Vossenhol/

Donk. Hij is het aanspreekpunt 

voor de zelfstandig ondernemers 

en is “het politiegezicht” van 

het buurtinformatienetwerk 

Maldegem. Peter is eveneens 

beroepenvoorlichter. Mensen  

die een job bij politie ambiëren, kunnen bij 

hem terecht.

Inspecteur  
Fien Wittevrongel
Fien is nieuw in onze wijkwerking. Zij maakt 

sedert 01 januari 2015 deel uit van ons 

team. Fien behartigt samen met Peter de 

wijk Industrieterrein/Vossenhol/Donk.  

Zij is volop de verschillende verenigingen 

van Maldegem in kaart aan het brengen, 

want zij is hun aanspreekpunt. Fien 

zet eveneens haar schouders onder  

het project “domiciliëring” binnen  

de gemeente Maldegem.

Inspecteur Patrick Gabriel
Patrick is een meer dan gekend gezicht 

binnen onze politiewerking. Hij heeft een 

ongeziene kennis van de Maldegemse 

bevolking en mag dan ook beschouwd 

worden als onze lopende encyclopedie. 

Patrick is samen met Kelly verantwoordelijk 

voor het wijkgebied Maldegem Noord, 

waaronder onder andere Middelburg, 

Strobrugge en Moerhuize vallen.

Inspecteur Kelly De Clercq
Kelly is geboren en getogen in Middelburg 

en het zal je dan ook niet verwonderen 

dat ze verantwoordelijk is voor Maldegem-

Noord, waaronder Middelburg valt. Kelly is 

eveneens diefstalpreventieadviseur. Zij zal 

je met gratis raad en daad bijstaan om je 

woning te beveiligen tegen inbraak.

Inspecteur Francis Pauwels
Francis is verantwoordelijk voor Maldegem-

centrum. Via de scholengemeenschap 

en zijn sociaal netwerk kent hij heel wat 

mensen en kan hij dit gebruiken om 

de drempel de naar politie te verlagen. 

Als fiere papa is hij heel begaan met de 

schoolkinderen. Francis is eveneens  

diefstalpreventieadviseur.

Inspecteur  
Benedikte Lammertyn
Benedikte is binnen onze zone gestart 

in januari 2014. Zij bracht heel wat 

kennis van haar vroegere zone mee. 

Benedikte is het aanspreekpunt voor 

de scholengemeenschappen. We 

noemen haar de “schoolwijkinspecteur” 

en zij heeft binnen dit kader al veel 

initiatieven ondernomen. Zij is ook 

wapenverantwoordelijke en kan 

gecontacteerd worden met vragen over 

deze materie. Zij is  

ook beroepenvoorlichter.

Commissaris  
Christophe Geernaert
Christophe is het diensthoofd van de 

wijkwerking en de lokale recherche. Als 

ex-teamchef streeft hij dagelijks naar 

“excellente politiezorg” waarbij externe 

oriëntering, probleemoplossend en 

partnergericht werken zijn dagelijkse 

doelstellingen zijn. Christophe is eveneens 

verantwoordelijk voor de externe 

communicatie en maakt deel uit van 

het beleidsteam. Toekomstgericht 

zal hij ook de openbare 

ordediensten en de aflevering 

van allerhande vergunningen 

coördineren.

Inspecteur Caroline Bral
Caroline is al jaren een graag 

geziene wijkinspecteur in de regio Kleit/

Kruipuit. Spreken met de mensen en zo 

(kleine) problemen oplossen zijn een 

belangrijke troef voor haar. Caroline is 

binnen de schoolmuren gekend als de 

MEGA-agent en hierdoor heel graag gezien 

bij  de schoolkinderen.

Inspecteur Sara Andries
Sara is binnen onze zone gestart op 1 

september 2013. Sara is de spraakwaterval 

binnen ons team. Het zal je dan ook 

niet verwonderen dat communicatie 

met mensen voor haar heel belangrijk 

is. Sara is samen met Dany De Bondt 

verantwoordelijk voor het wijkgebied 

Adegem. Sara is haar volop aan het 

inwerken in het leggen van contacten  

met vreemdelingen, asielzoekers,...  

binnen onze zone. Zij is het aanspreekpunt 

voor deze bevolkingsgroep. Sara is 

eveneens terugroepbaar voor de  

sociale politie.

De 
wijkinspecteur 

is er 
voor jou!

>>
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Inspecteur Charlotte Van Hyfte
Charlotte is tijdelijk werkzaam in de 

zone. Zij combineert wijkwerking met 

de interventiefunctie. Charlotte is heel 

gedreven en voelt zich momenteel als  

een vis in het water in onze zone.

Inspecteur Dany De Bondt
Dany is eveneens een vertrouwd gezicht 

binnen onze zone. Hij is verantwoordelijk 

voor het wijkgebied “Adegem”. Dany zijn 

troef is de rust die hij uitstraalt en zich 

hierdoor ook toegankelijk maakt. Dany 

is eveneens verantwoordelijk voor de 

opvolging van de gestolen fietsen en  

de fietsenregistratie.

Inspecteur Danny De Visscher
Danny is het gezicht van onze 

onthaalwerking, waar hij meestal in de 

voor- of namiddag aan te treffen is. Danny 

geeft ook heel wat uiteenzettingen rond 

verkeer, diefstal preventie advies,...  

Hij heeft een grote interesse in wapens  

en staat mee in voor de afhandeling van  

de wapendossiers.

Hoofdinspecteur  
Bart Schatteman
Bart staat als teamchef samen met  

Anne-Mie in voor de dagelijkse leiding van 

de wijkwerking. Bart heeft een pak ervaring 

meegebracht uit zijn vroegere zone in 

Molenbeek. Hij draait samen met Fien  

het project “domiciliëring” en coördineert 

de milieudossiers.

Hoofdinspecteur 
Anne-Mie De Preitere
Anne-Mie is eveneens teamchef. Samen 

met Bart maakt ze van onze wijkwerking 

een geöliede machine. Anne-Mie is steeds 

paraat met raad en daad. Zij is heel 

sociaal geëngageerd en binnen dit kader 

coördineert ze de sociale politie. Zij is 

eveneens verantwoordelijk voor het  

project “zwerfvuil”.

Onze zone is bezig met het ontwikkelen van 

een totaal vernieuwde website. Binnenkort 

zal je deze kunnen raadplegen om onder 

andere onze wijkwerking nog beter  

te leren kennen. 

Het wijkteam binnen uw politiezone is een 

team, waar we SAMEN werken. We maken 

soms fouten, maar we durven sorry zeggen 

en geven steeds een tweede kans. We 

hebben een grote hoeveelheid geduld. We 

hebben plezier in ons werk en daardoor 

gaat het er soms luid aan toe. Kortom... 

alle medewerkers binnen ons team houden 

ervan om binnen dit team te werken en dit 

straalt zich ook uit naar ONZE bevolking! 

Info
 050 72 71 70 | Lokale Politie

  politie@maldegem.be

Woonwijzer 

ENERGIE BESPAREN IN JE WONING
In je woning kan je energiebesparende investeringen uitvoeren om je energiekosten te 

verlagen. Je kan hiervoor beroep doen op een goedkope lening en heel wat premies.  
Je kan bij Woonwijzer terecht voor meer informatie.

Vlaamse energielening
Met de Vlaamse energielening kan je werken bekostigen 

waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan lenen 

voor bijv. het plaatsen van dak-, vloer- of muurisolatie, het 

plaatsen van hoogrendementsbeglazing, het vervangen van een 

verwarmingsketel, het plaatsen van een zonneboiler, de installatie 

van een geothermische warmtepomp,…

Je kan maximum 10.000 euro per woning lenen. Het minimale 

bedrag dat je kan ontlenen bedraagt 1.250 euro. De lening moet 

terugbetaald worden in een periode van maximaal 5 jaar. De 

intrest bedraagt slechts 2%. Voor bepaalde doelgroepen is de 

lening zelfs renteloos (0% intrest).

Zowel eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders als huurders 

kunnen deze lening aangaan. Vlaanderen voorziet een budget voor 

ongeveer 3500 leningen en er zijn dit jaar reeds heel wat leningen 

toegekend. Wacht dus niet te lang met uw aanvraag! De leningen 

worden verstrekt via Veneco². Meer informatie kan je bekomen via 

www.veneco.be of Woonwijzer Meetjesland.

Premies
Voor heel wat energiebesparende investeringen kan je 

premies krijgen. Hieronder vind je een overzicht van een 

aantal interessante premies zoals ze in 2015 nog bestaan. 

(De bevoegde minister heeft reeds aangekondigd een aantal 

premies te zullen wijzigen.) We geven enkel een opsomming. 

Vooraleer de premie aan te vragen, ga je dus best eerst na bij 

Woonwijzer Meetjesland of je aan alle voorwaarden voldoet en 

op welke premies je recht hebt.

In bestaande woningen kan je via Eandis een 
premie krijgen voor:
• Dak- of zoldervloerisolatie: van 6 tot 8 euro/m². Doe-het-zelvers  

 krijgen de helft van het premiebedrag. (Eigenaar-verhuurders  

 die dakisolatie laten plaatsen in hun opbrengstwoning komen  

 mogelijks in aanmerking voor een premie van 23 euro/m².)

• Spouwmuurisolatie: 6 euro/m²

• Buitenmuurisolatie: 15 euro/m²

• Vloerisolatie: 6 euro/m²

• Hoogrendementsbeglazing: 12 euro/m² of 15 euro/m²  

 (Als je tegelijkertijd muurisolatie en hoogrendementsglas plaatst  

 wordt de premie voor de beglazing 48 of 60 euro/m².)

• Warmtepomp: tot maximum 1700 euro

• Zonneboiler: 550 euro/m² collector, met een maximum van 2750 euro

Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte 

energieprestatiepeil kunnen ook een premie krijgen via Eandis. 

Je premiebedrag is afhankelijk van de aanvraagdatum van de 

stedenbouwkundige vergunning en het gerealiseerde E-peil.

Bovenop de premies via Eandis kan je voor het plaatsen 

van dak- en zoldervloerisolatie in bestaande woningen ook 

een belastingsvermindering krijgen van 30% van het totale 

factuurbedrag, met een maximum vermindering van 3.050 euro 

per woning voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016). 

Info
 09 378 61 70 | Veneco

 info@woonwijzermeetjesland.be

Zitmomenten Maldegem lDC Oud-Sint Jozef: 

elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, 

elke 1ste en 3de maandag van 18.00 tot 20.00 uur

elke 1ste zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

Op de foto zien we van links naar rechts:Inspecteur Peter Vermeulen, Inspecteur Fien Wittevrongel, Inspecteur Patrick Gabriel, Inspecteur Kelly De Clercq, Inspecteur Francis Pauwels, Inspecteur Benedikte 
Lammertyn, Commissaris Christophe Geernaert, Inspecteur Caroline Bral, Inspecteur Sara Andries, Inspecteur Charlotte Van Hyfte, Inspecteur Dany De Bondt, Inspecteur Danny De Visscher, Hoofdinspecteur 
Bart Schatteman en Hoofdinspecteur Anne-Mie De Preitere.



2015 OKTOBER  |  11 10  |  MALDEGEM MAGAZINE

Gratis bloembollen

ÉÉN BLOEMBOL KAN  
BIJENLEVENS REDDEN
Door allerlei redenen zijn bijen 

en nectarminnende insecten de 

laatste jaren sterk bedreigd. Voor de 

bestuiving van bepaalde groenten 

en fruit zijn ze nochtans van groot 

belang. Zonder bestuiving worden 

geen vruchten gevormd. Eén van de 

problemen is het gebrek aan nectar 

en stuifmeel in het vroege voorjaar 

en het late najaar. De Provincie 

Oost-Vlaanderen roept daarom haar 

inwoners op om het bijenbestand 

te helpen en biedt gratis zakjes 

krokusbollen aan.  

Draag jij je steentje bij?

Alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten 

springen alvast in de bres en zorgen 

voor de verdeling van de bloembollen. 

Tussen 5 en 16 oktober kan je, zolang 

de voorraad strekt, een gratis zakje 

bloembollen afhalen aan het onthaal 

van het gemeentehuis en dit elke 

werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en  

van 14.00 tot 16.00 uur (op donderdag 

tot 18.30 uur).

Plant de bollen nog dit najaar, zo bied 

je bijen en nectarminnende insecten in 

het vroege voorjaar voedsel aan als de 

krokussen bloeien! 

Het verbranden van afval 

VERBODEN IN OPEN LUCHT
Volgens de VLAREM-wetgeving is het verbranden van afval (waaronder ook snoeihout 
en plantenresten) in open lucht verboden. Wel worden nog enkele heel specifieke 
uitzonderingen voorzien waar de verbranding in open lucht omwille van technische of sociale 
redenen niet uitgesloten kan worden. Zo is er wel verbranding in open lucht van  
droog onbehandeld hout toegelaten bij een kampvuur, bij een sfeerverwarmer of 
aanmaak van een barbecuetoestel, in het kader van het beheer van bossen, onder strikte 
voorwaarden bij bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. Er kan ook vuur gemaakt 
worden als beheersmaatregel in natuurgebieden na uitdrukkelijke toestemming van het 
gemeentebestuur.

In al die omstandigheden moet (behalve bij het gebruik 

van sfeerverwarmers en 

barbecuetoestellen) een afstand 

gerespecteerd worden van 

100 meter tot huizen, heiden, 

boomgaarden, hagen, graan, 

stro, mijten of plaatsen waar 

vlas te drogen is gelegd en 25 

meter ten opzichte van bossen.

Naast de overlast van 

geurhinder en rookontwikkeling 

voor de buurt, veroorzaakt 

afval verbranden ook 

aanzienlijke gezondheidsproblemen zoals luchtwegproblemen, 

ontwikkelingsstoornissen, kanker,…Deze problemen zijn 

het gevolg van de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het 

verbranden van afval zoals dioxines, PAK’s (polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.

Je kunt je afval op andere manieren kwijt door de huis-aan-huis 

ophaling of op het recyclagepark.

Voor meer informatie betreffende het recyclagepark en de huis-

aan-huisophaling, breng een bezoek aan onze gemeentelijke 

website www.maldegem.be/milieudienst. 

Tuinafval kan je composteren. Bij de milieudienst kan je ook 

gratis brochures over composteren en afvalarm tuinieren krijgen. 

Wil je meer weten over de nadelige effecten van afval 

verbranden? Surf eens naar onze 

gemeentelijk website en bekijk 

de foldertjes ‘Sluikverbranden’ en 

‘Slimmer stoken’ of breng eens 

een bezoekje aan www.ovam.be 

(veelgestelde vragen – FAQ). 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Naast de overlast 
van geurhinder en 

rookontwikkeling voor 
de buurt, veroorzaakt 

afval verbranden 
ook aanzienlijke 

gezondheidsproblemen

LEUGENS DIE IEDEREEN 
GELOOFT 
Op donderdagavond 15 oktober 2015 zakt auteur Herman 

Boel op uitnodiging van Femma Adegem naar Maldegem 

af. Tijdens een interactieve lezing maakt hij duidelijk 

waarom mensen in mythes geloven.

“Vrouwen parkeren beter dan mannen, 

politici spreken altijd de waarheid, seks 

voor de wedstrijd kan best…” zijn enkele 

van de vele mythes die zo hardnekkig 

zijn dat ze al jarenlang voor waar 

worden doorverteld. De auteur van 666 

leugens die iedereen gelooft zet voor 

eens en altijd de puntjes op de i. 

De lezing, die om 20 u. plaatsvindt in Dienstencentrum Oud Sint-

Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 te Maldegem, is een initiatief van 

vijf verenigingen met hun afdelingen in de diverse woonkernen. 

Inschrijven kan door overschrijving van € 7 of € 5 voor leden, drankje 

inbegrepen, via BE78 8900 4401 4486 van Femma Adegem en dit 

vóór 5 oktober. 

Info 
http://www.femma.be/nl/groep/adegem.
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in maldegem
vrijdag 02 oktober

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

zondag 04 oktober

Orgelconcert in Donk  
Frank Heye
om 15.00 uur
Waar: Sint-Jozefskerk Donk, Brezendedreef z/
nr, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 43 57,  
piet.blomme@gmail.com

maandag 05 oktober

Voordracht ‘Goed geslapen?’ 
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

dinsdag 06 oktober 

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

donderdag 08 oktober 

Succesvol voorlezen aan 
kinderen Mieja Van Thienen
om 19.15 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 55 22,  
thomas.de.groote@maldegem.be,  
www.maldegem.be/bibliotheek
 

Watt met je lampen?  
Kathleen De Backer, 
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,  
info.gent.eeklo@vormingplus.be,  
www.vormingplusgent-eeklo.be

vrijdag 09 oktober

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, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
 

After Work Party 
om 16.00 uur
Waar: feestweide WB, Bogaardestraat 115, 
9990 Maldegem
Meer info: www.wb-kermis.be
 

Sneukelwandeltocht 
van 19.00 tot 23.00 uur
Waar: Zaal Van Deynse,  
Moerhuizestraat 51, 9990 Maldegem
Meer info: 0499 17 60 21
 

Repair Café: hoe begin je 
eraan? Lief Cuyvers, 
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,  
info.gent.eeklo@vormingplus.be, 
www.vormingplusgent-eeklo.be

zaterdag 10 oktober 

kermissouper 
om 19.00 uur
Waar: feestweide WB, Bogaardestraat 115, 
9990 Maldegem
Meer info: www.wb-kermis.be
 

QUIZ “De slimste stroate  
van Maldegem” 
van 20.00 tot 23.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16b,  
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: Erik.hebberecht@gmail.com

zondag 11 oktober 

rommelmarkt 
van 06.00 tot 18.00 uur
Waar: rommelmarkt, Bogaardestraat 115,  
9990 Maldegem
Meer info: 050 70 02 79
 

Tractorwijding met frietfestijn 
om 10.30 uur
Waar: Huis Cuelenaere, Moerhuizestraat 19, 
9990 Maldegem
Meer info: 0499 17 60 21
 

optredens 
om 11.00 uur
Waar: feestweide WB, Bogaardestraat 115, 
9990 Maldegem
Meer info: www.wb-kermis.be
 

Aperitiefconcert 
om 11.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: els.vanhulle1@telenet.be

maandag 12 oktober 

H. Mis voor overledenen  
van de wijk Westeinde-
Bogaarde 
van 09.30 tot 10.15 uur
Waar: St. Barbarakerk, Deken de 
Fonteynestraat 3, 9990 Maldegem
 

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,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

Stiller wegdek 

TWEEDE FASE WERKEN N44 
Tot begin oktober werkt de aannemer op de rijbaan richting E34,  
vervolgens asfalteert hij de rijbaan richting Aalter. 

Autoverkeer tijdens de werken
• Verkeer op de Aalterbaan (N44) rijdt in beide richtingen 

over één rijstrook in plaats van twee. Er geldt een 

snelheidsbeperking van 50 km/u.

• Verkeer van en naar de kern Maldegem-Kleit rijdt  

best via de Kleitkalseide.

• Voor de oost-westverbinding in Maldegem-Kleit blijft  

steeds één kruispunt open: ofwel dat aan de Halledreef, 

ofwel dat aan de Thijskensstraat waar we tijdelijke 

verkeerslichten plaatsen.

• Het verkeer langs de werfzone mag niet links afslaan  

en kan de N44 enkel dwarsen ter hoogte van de 

verkeerslichten aan de Halledreef of de Thijskensstraat.

• Op de kruispunten van de N44 met de Kleitkalseide  

vóór en na de werfzone zijn alle bewegingen mogelijk,  

dus ook keer- en linksafbewegingen.

De fietsers langs de N44 rijden om via de Lievevrouwedreef  

en de Kleitkalseide, en dat in beide richtingen.

Het openbaar vervoer volgt tijdens de werken een  

omleiding via de Kleitkalseide. Voor meer info surf  

naar www.delijn.be/maldegem. 

Info 

 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit 

 mobiliteit@maldegem.be 
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Koffietafel 55 plussers 
Moerhuize 
van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Zaal Van Deynse, Moerhuizestraat 51, 
9990 Maldegem
Meer info: 0499 17 60 21

woensdag 14 oktober 

Jeugdfilm 
Manolo’s magische reis 
om 14.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: www.denhoogenpad.be

donderdag 15 oktober 

Wandelen Drongengoed 
van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 35 20
 

Waarom mensen  
in mythes geloven. 
van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: rebecca.derudder@gmail.com, 
www.femma.be

vrijdag 16 oktober 

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: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
 

Herdenking Slag van Burkel 
van 10.00 tot 12.00 uur
Waar: Gidsenmonument,  
Gidsenlaan zn, 9990 Maldegem -  
daarna monument Burkel.
Meer info: 050 72 89 53, secretariaat.
burgemeester@maldegem.be,  
www.maldegem.be
 

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

zaterdag 17 oktober 

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

Kom je mee helpen  
in het Maldegemveld? 
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81B, 9990 
Maldegem
Meer info: 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 17.00 uur
Waar: Park Wallyn (‘Eetbaar Park’), 
deel van St-Annapark, 9990 Maldegem
Meer info: 0494 45 42 97, 
transitiemaldegem@live.be
 

Altiz Quiz 
om 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: jente.bontinck@gmail.com

maandag 19 oktober 

Bingo 
van 14.00 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

dinsdag 20 oktober 

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, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
 

Grootouders: als je kind gaat 
scheiden Marleen Mertens, 
Eris-Bemiddeling, 
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, 
info.gent.eeklo@vormingplus.be, 
www.vormingplusgent-eeklo.be 

woensdag 21 oktober 

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, 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: www.familiekundevlaanderen-
meetjesland.be

donderdag 22 oktober 

Dag van de jeugdbeweging 
van 06.00 tot 09.00 uur
Waar: Markt, 9990 Maldegem
Meer info: 050 72 86 28,  
jeugddienst@maldegem.be, www.maldegem.be

vrijdag 23 oktober

Koen Dewulf - Ecocriet 
om 20.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: www.denhoogenpad.be
 

Orgelconcert Maldegem Luc 
Ponnet, Raphael Leone
om 20.15 uur
Waar: Sint-Barbarakerk Maldegem,  
Deken de Fonteynestraat z/nr, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 43 57,  
piet.blomme@gmail.com

zondag 25 oktober

Vogelbeurs 
van 08.00 tot 12.00 uur
Waar: de poermolen, Paardekerkhoflaan 1, 
9990 Maldegem
Meer info: ria.marteyn@telenet.be
 

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

Recital orgel en sopraan  
Peter Ledaine, Hilde Coppé
om 15.30 uur
Waar: Sint Adrianuskerk Adegem,  
Adegem-Dorp 16, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: 050 71 28 02,  
johandekesel@hotmail.com

maandag 26 oktober 

Filmnamiddag ‘Allez, Eddy!’ 
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 

dinsdag 27 oktober 

Voordracht ‘Sociale voordelen, 
woningaanpassing en 
hulpmiddelen’ 
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 

woe 28/10/15 

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: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be 
 

Workshop bloemschikken 
‘Allerheiligen’ 
om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be 

zaterdag 31 oktober 

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

Kom je meehelpen  
in het Torrebos? 
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Torrebos, Torredreef 10, 9990 
Maldegem
Meer info: 0473 94 49 95, www.
natuurpuntmaldegemknesselare.be

Meerdaagse activiteiten

tot 13/10/15
Tentoonstelling  
‘De kleren van de keizer’ 
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 55 22, bibliotheek@
maldegem.be, www.maldegem.bibliotheek.be, 
 

van 16/10/15 tot 31/12/15  
Slag om Burkel  
te Maldegem WOI 
Waar: Tuinen van Adegem, Heulendonk 21, 
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: 050 71 06 66
 

van 01/10/15 tot 31/10/15
grootouderzwemmen 
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
zwembad.htm
 

tot 31/10/15
Start to golf 
Waar: Hole-in-one, Brielstraat 81A, 9990 
Maldegem
Meer info: 0032.496 68 20 10, 0476 96 32 85, 
info@hole-in-one.be,  
www.hole-in-one.be
 

Minigolf “hole-in-one” 
van 13.00 tot 20.00 uur
Waar: minigolf “hole-in-one”, Brielstraat 81a, 
9990 Maldegem
Meer info: 0496 68 20 10, info@hole-in-one.be, 
www.hole-in-one.be
 

Indoorgolf Hole-in-one 
Waar: Indoorgolf, Brielstraat 81a, 9990 
Maldegem
Meer info: 0496 68 20 10,  
info@hole-in-one.be, www.hole-in-one.be

ma 19/10/15, di 20/10/15, woe 21/10/15,  
do 22/10/15 
PC - lessen 
van 09.30 tot 12.00 uur: beginners
van 13.30 tot 16.00 uur: basiskennis pc’s
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
 

tot 28/06/16
kids koppeldans -  
stijldans van 8 - 12jaar 
Waar: Adanceschool - Vzw Dansschool De 
Canadees, Heulendonk 21,  
9991 Adegem (Maldegem)  
Meer info: 050 71 06 66, info@adanceschool.be, 
www.adanceschool.be

Wekelijkse activiteiten

Maandag
Conditiegym 
van 19:30 tot 20.30 uur
Waar: De Papaverschool, Dorp zn,  
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
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
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OKTOBER ORGELMAAND IN MALDEGEM
Maldegem is maar liefst drie gerestaureerde orgels 

rijk. Tussen 2005 en 2014 kregen de imposante 

blaasinstrumenten hun historische glorie terug. 

Gespreid over de maand oktober is op elk een concert 

gepland, een unieke kans om zo de enorme rijkdom 

aan klankkleuren te ontdekken. 

In de Sint-Jozefkerk te Donk is op zondag 4 oktober 2015 

om 15.00 uur organist Frank Heye te beluisteren. Op het De la 

Haye/Van Peteghemorgel plaatst de titularis van het orgel 

van Destelbergen de barokmuziek centraal.

Op vrijdag 23 oktober 2015 om 20.15 uur bespeelt  

Luc Ponnet het Hooghuysorgel van de Sint-Barbarakerk te 

Maldegem. De organist-titularis van de Basiliek te Tongeren 

krijgt de medewerking van Raphael Leone, solist-piccolo  

bij de Wiener Symphoniker. 

De concertreeks wordt afgerond op het Van Peteghemorgel 

van de Sint-Adrianuskerk te Adegem. Op zondag 25 oktober 

2015 om 15.30 uur brengt Peter Ledaine, organist aan o.a. de 

Sint-Petrus en Pauluskerk te Blankenberge, samen met sopraan 

Hilde Coppé werk van o.a. Haendel, Bach en Scarlatti.

De toegangsprijs bedraagt telkens 12 euro aan de deur. 

In voorverkoop is reductie mogelijk. Het secretariaat van 

de cultuurraad (050 71 43 57 of piet.blomme@gmail.com) 

verwijst door naar de organisatoren.  

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.  
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Orgelpunt Adegem bestaat 5 jaar! 
Bezieler Jan De Keyser:
“Sinds 2010 is het historische Van Peteghemorgel in de 
Sint-Adrianuskerk te Adegem grondig gerestaureerd. 5 jaar 
geleden werd “Orgelpunt Adegem” opgericht, met als doel 
dit instrument bekend te maken bij een breder publiek. 
Door het organiseren van recitals, concerten en didactische 
activiteiten laten we u kennismaken met dit kleurrijk 
barokorgel in een soms minder bekend muziekrepertoire. 
Tijdens het lustrumconcert op 25/10 trekken wij alle 
registers open, en laten wij het orgel in dialoog gaan  
met de menselijke stem.”
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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  
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
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
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, www.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 uur en van 10.30 tot 11.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten.htm
 

kleuterzwemmen / G-werking
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
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Academie voor Muziek, Woord en Dans

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2015-2016
Wie zich wil inschrijven, kan dit nog doen tot en met 30 september 
2015. Inschrijven kan in de hoofdschool Aalter (elektronisch betalen) 
en in de filialen Maldegem, Beernem, Knesselare en Ruiselede (cash 
betalen). 

INSCHRIJVINGSGELD
Jongeren - 18 jaar zonder vermindering: 69 euro
Jongeren - 18 jaar met vermindering: 47 euro 

Studenten tussen 18 – 24 jaar: 132 euro
Volwassenen zonder vermindering: 307 euro
Volwassenen met vermindering: 132 euro
 
Info

www.aalter.be/academie 
www.facebook.com/AcademieVoorMuziekWoordEnDansAalter

foto © Johan Stockman
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Maldegem betuigt  
steun aan asielzoekers
Veel inwoners uit de gemeente 
betonen dezer dagen in woord 
en daad hun solidariteit met 
de duizenden mensen die 
hun thuisland ontvluchten 
en op zoek zijn naar een 
nieuwe toekomst of veilig 
onderkomen. Dat blijkt althans 
uit de vele reacties die niet 
alleen binnenkomen bij het 
OCMW, maar ook bij de lokale 
afdelingen van hulporganisaties 
zoals het Rode Kruis. 

Dat inwoners de moeite willen doen om 

vluchtelingen te helpen, is alleen maar 

toe te juichen. Er is momenteel evenwel 

geen nood meer aan materiële zaken zoals 

speelgoed, kledij en dekens, noch in de 

lokale opvanginitiatieven, noch in de door 

het Rode Kruis beheerde centra zoals dat 

van de legerkazerne in Sijsele.

Voor vluchtelingen die een opvangplaats 

toegewezen kregen door de dienst 

Fedasil, wordt in de nodige ondersteuning 

voorzien. In de opvang krijgen mensen 

onderdak, eten, kledij, materiële steun en 

begeleiding door maatschappelijk werk(st)

ers en vrijwilligers. In samenwerking met de 

sector wordt ook voorzien in taalonderricht 

en onderwijs voor de kinderen. 

Mensen die zich willen aanmelden  

voor vrijwilligerswerk kunnen daarvoor  

in de eerste plaats terecht bij  

interventie@rodekruis.be. 

Bij het Rode Kruis is ook financiële steun 

welkom; de dienst Tracing wil mensen 

helpen om hen opnieuw in contact te 

brengen met hun familieleden. Mensen 

kunnen daarbij helpen door een online gift 

te doen of te storten op rekeningnummer 

BE53 0000-0000 5353!

Bijkomende opvang
Daarnaast is het zo dat het OCMW van 

Maldegem beslist heeft om in bijkomende 

opvang te voorzien. Tot voor kort konden 

in de opvangcentra van het OCMW van 

Maldegem 52 mensen opgevangen 

worden. Die capaciteit wordt op korte 

termijn uitgebreid. In een eerste fase met 

zeven plaatsen en op korte termijn zal ook 

een beslissing genomen worden over een 

eventuele verdere uitbreiding.

Op welke steun en begeleiding mogen de 

kandidaat-vluchtelingen die opgevangen 

worden rekenen?

• Huisvesting: 

Alleenstaande mannen en vrouwen, 

gezinnen met kinderen verblijven in 

woningen van het OCMW waar zij met 

verschillende nationaliteiten samenleven. 

• Materiële steun:

Asielzoekers moeten echter zorgen voor 

hun levensonderhoud; ze krijgen hiervoor 

per persoon een wekelijks leefgeld van 

60 euro. Daar moeten ze dus drie maal 

per dag van eten en producten voor 

persoonlijke hygiëne zoals shampoo, 

scheermesjes, waspoeder,… mee betalen.

• Medische steun:

asielzoekers kunnen niet aangesloten 

worden bij een mutualiteit; het OCMW 

betaalt de medische kosten voor hen en 

het Ministerie voorziet nadien de  

wettelijke terugbetaling;

• Sociale, psychosociale en 

administratieve begeleiding:

- begeleiding in asielprocedure;

- wegwijs maken in de gemeente;

- zorgen voor een opstart Nederlandse  

 lessen en integratielessen in   

 samenwerking met Huis van het  

 Nederlands, Inburgering Oost   

 Vlaanderen en VDAB;

- helpen bij hun administratie;

- wijzen op rechten en plichten;

- organiseren van vrijwilligerswerk;

- ondersteuning in zoektocht naar  

 huisvesting indien zij een positieve  

 beslissing krijgen in hun procedure;

- vlotte integratie in de maatschappij na  

 een positieve beslissing;

- dagdagelijks samenleven organiseren;

- … 

Welke problemen stellen zich?
Er is niet alleen de toename van het 

aantal asielaanvragen en de nood aan 

opvangplaatsen. Ook het aantal positieve 

beslissingen stijgt sterk. Bijna 62% van de 

asielzoekers wordt erkend. Bij de Syriërs is 

dat zelfs 93%. 

De grootste uitdaging voor de OCMW’s is 

dan ook de uitstroom uit de opvang en de 

integratie in de samenleving. De 

eerste stap is die naar een eigen woning. 

Er is al jaren een nijpend tekort aan 

betaalbare woningen in goede staat. Een 

probleem waarmee niet alleen de erkende 

vluchtelingen, maar ook veel mensen met 

een beperkt inkomen kampen.

Erkende vluchtelingen in een 

opvangstructuur moeten binnen de twee 

tot drie maanden deze opvangstructuur 

verlaten. Vaak gaat het om een lange en 

moeizame zoektocht. Daarbij moet men 

zich ook realiseren dat elke opvangplaats 

die langer dan noodzakelijk bezet blijft, een 

opvangplaats is die niet beschikbaar is voor 

andere nieuwkomers. Het realiseren van 

een snelle uitstroom is dus ook belangrijk 

bij de aanpak van de huidige crisis.

Oproep
Daarnaast willen wij ook een oproep 

lanceren voor tweedehandsfietsen. Op 

heden is er een tekort aan fietsen die de 

bewoners van het lokaal opvanginitiatief 

kunnen gebruiken om zich naar de winkel 

te verplaatsen, naar de Nederlandse 

lessen,… Als je nog fietsen hebt die in 

goede staat zijn en deze ter beschikking  

wil stellen, mag je steeds contact  

opnemen met het OCMW van Maldegem,  

tel. 050 72 72 10 of via info@

ocmwmaldegem.be

Ook wie een woning wil verhuren aan 

mensen met een positieve beslissing,  

kan zich steeds aanmelden bij het OCMW 

van Maldegem.

Het OCMW van Maldegem dankt de 

Maldegemnaren, mede namens de mensen 

die opgevangen worden, voor alle blijken 

van solidariteit en steun. En er is geen 

betere manier om dat te doen dan door de 

nieuwkomers in woord en daad een warm 

welkom te heten. Op straat, in de winkel, in 

scholen maar ook in verenigingen en op  

de werkvloer. 

Info
 050 72 72 35 | Koen Cromheecke

  Koen.cromheecke@ocmwmaldegem.be

Scholen krijgen stoepheld op bezoek 

DE LAGERE SCHOLEN KRIJGEN BINNENKORT  
EEN BEZOEKJE VAN DE ENIGE ECHTE STOEPHELD. 

Stoepman is mijn beroep
De auto’s van de stoep

De auto’s op straat
De stoep is op kindermaat

Het stoepreddersteam voert actie om kinderen en hun  

ouders te sensibiliseren om de stoep vrij te houden van 

obstakels en van foutgeparkeerde wagens in het bijzonder. 

De leerlingen kunnen in een toegankelijkheidsparcours zelf 

ondervinden hoe moeilijk het is om obstakels te passeren. 

In dezelfde week komt de politie naar de school met hun 

jaarlijkse fietsactie. 

18  |  MALDEGEM MAGAZINE

Maldegem deelt je zorg

foto © Pol Veirman
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Stevin project 

ELIA VERSTERKT 
HOOGSPANNINGSNETWERK  

 IN MALDEGEM
Netbeheerder Elia werkt in Maldegem 

sinds het voorjaar van 2015 aan de 

realisatie van het Stevin-project. 

Met dit project versterkt Elia het 

bestaande hoogspanningsnetwerk 

in West- en Oost-Vlaanderen om een 

grotere hoeveelheid elektriciteit van 

de windmolenparken op zee naar het 

binnenland te transporteren en om de 

energiebevoorrading van België voor de 

toekomst te garanderen. In Maldegem 

bouwt Elia hiervoor een nieuwe 

bovengrondse 380 kV-hoogspanningslijn, 

die vrijwel parallel zal lopen met de 

bestaande 150 kV lijn tussen Eeklo-

Noord en de Oostrand van Brugge. 

De bestaande hoogspanningslijnen 

in de gemeente zullen uiteindelijk 

verdwijnen. 

Werken aan nieuwe  
masten gestart
Voor de bouw van de nieuwe 

hoogspanningslijn is Elia tijdens de 

zomermaanden gestart met het 

aanleggen van de werftoegangen 

naar de verschillende mastlocaties. 

De werftoegangen zorgen ervoor dat 

al het nodige materiaal en personeel 

ter plaatse geraken voor de eigenlijke 

werkzaamheden. Daarna zijn we gestart 

met de funderingswerken voor de nieuwe 

hoogspanningsmasten. Deze werken 

duren nog tot begin 2016. In 2016 worden 

vervolgens de eerste nieuwe masten 

gebouwd. Deze werken zullen duren tot de 

zomer van 2017. 

Bestaande 
hoogspanningsmasten 
verdwijnen
Als de nieuwe hoogspanningsverbinding 

eenmaal klaar is, dan zal de bestaande 

noordelijke 150 kV lijn afgebroken worden 

en ondergronds geplaatst worden. 

De zuidelijke 150 kV verbinding in de 

gemeente zal zelfs volledig verdwijnen.  

In de plaats van deze twee bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen vandaag zal 

er dan na 2019 nog maar één (nieuwe) 

overblijven. 

Info
  0800 11 089 | Elia – Communicatie 

 stevin@elia.be

  www.stevin.be.

Interactief groepsmoment  
op dinsdag 6 oktober 2015
Wat is mantelzorg? 

Een mantelzorger is iemand die onbetaald extra zorg 

verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn of haar 

directe omgeving. Als mantelzorger besteed je veel tijd 

en energie aan zorg voor je kind, partner, buur, vriend of 

vriendin,… omdat er een emotionele band is.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar 

gehaald, maar betekenen niet hetzelfde. Vrijwilligers kiezen 

er bewust voor om voor iemand te zorgen. Ze kunnen er mee 

stoppen wanneer zij dit wensen. Mantelzorgers daarentegen 

kiezen er niet voor om te zorgen; het overkomt hen omdat 

er een affectieve band aanwezig is. Mantelzorg is ook 

onvoorspelbaar. Je kunt niet zomaar stoppen en weet meestal 

niet waar en wanneer de zorg zal eindigen.

Mantelzorgers verlenen hulp en zorg vanuit een grote 

betrokkenheid. Mantelzorg is vaak intensief en velen 

combineren het met een job en/of een gezin. Het is belangrijk 

dat het engagement van mantelzorgers gewaardeerd wordt 

en dat er bijstand en omkadering verleend wordt. Mantelzorg 

wordt soms als te vanzelfsprekend gezien terwijl dit (te) zwaar 

kan zijn om alleen te dragen.

Project ‘Mantelzorgdagen van A tot Z in het Meetjesland’

Het project ‘Mantelzorgdagen van A tot Z in het 

Meetjesland’ is een goedgekeurd project door SEL Gent 

Eerstelijnsgezondheidszorg. Het heeft als doel mantelzorgers 

te informeren, te ondersteunen en te bedanken voor hun 

grenzeloze inzet. 

Infosalon 

Op dinsdag 6 oktober 2015 is er om 14 uur in het lokaal 

dienstencentrum Oud St. Jozef (Mevrouw Courtmanslaan 92, 

9990 Maldegem) een interactief groepsmoment onder leiding 

van ouderenpsycholoog Lucas Van de Ven, met aansluitend 

een infosalon van de mutualiteiten. 

Deelname is gratis; er wordt je een kopje koffie en een stukje 

taart aangeboden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Info en inschrijvingen
 050 40 39 22 | Mieke Timmerman

 centrumleider LDC Oud St. Jozef

 centrumleider@ocmwmaldegem.be

In november opnieuw Seniorenbeurs
Noteer alvast dinsdag 24 november 2015 in de agenda. Dan is er van 13.30 uur tot 17.00 uur een Seniorenbeurs 

in CC Den Hoogen Pad, met als thema “Actief en gezond ouder worden”: een gevarieerde beurs voor senioren en 

mantelzorgers met tal van infostanden, infosessies en ontspannende activiteiten. Gratis toegang. Het volledige 

programma vind je in volgend infomagazine. 

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

 sociaalhuis@ocmwmaldegem.be

Mantelzorgdag
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activiteiten voor iedereen!

WEEK VAN HET BOS IN HET  
LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED 

VAN 11 OKTOBER TOT EN MET 18 OKTOBER: 
WEEK VAN HET BOS ‘NATUURHELDEN’. 

In het Landschapspark Drongengoed 

vinden er elke dag activiteiten plaats 

voor jong en oud. De begeleiders zijn 

stuk voor stuk natuurheld van de dag 

en willen je telkens hun stuk bos en 

natuur laten beleven op de meest 

uiteenlopende manieren. Elk van hen 

wil, vanuit hun invalshoek, tonen hoe 

zij genieten van en met respect omgaan 

met de natuur, want die is van iedereen!

De activiteitenweek gaat van start 

op zaterdag 10 oktober met Nacht 

van de Duisternis. Kies uit een korte 

bossfeerwandeling, een familiezoektocht 

voor jong en oud of een avonturenzoektocht 

met GPS. Keuvel na bij het kampvuur met 

vuurspuwer op de Drongengoedhoeve.  

Start tussen 19.30 en 21.00 uur op de 

taxibaan van het vliegveld Ursel.

Tot en met zondag 18 oktober worden  

diverse activiteiten georganiseerd, voor  

elk wat wils. Je vind hierbij een overzicht. 

Nieuw dit jaar is dat ook de lokale horeca 

speciale arrangementen aanbiedt,  

gedurende een langere campagneperiode. 

Op zondag 18 oktober is er het 

slotevenement van de Week van het Bos in 

en rond de Drongengoedhoeve. Dan staan 

er traditiegetrouw een aantal gegidste 

themawandelingen, jeugdactiviteiten… 

op het programma. 

Info
  www. Drongengoed.be.

ZA 10/10 Nacht van de Duisternis
 Cursus natuurfotografie

ZO 11/10 Ontbijt in de Drongengoedhoeve
 Nordic walking
 Bosbabbel: lezing ‘Vervlogen Verleden’  
 van het Drongengoed
 ‘Boekenbos’: herfstboekenverkoop
 en literaire meeting met lokale auteurs

MA 12/10 Yoga voor senioren

DI 13/10 Romantische schemerwandeling

WOE 14/10 Voorleesmoment in het heksenhoekje
 Kleutercrea

DO 15/10 Fitwalking voor senioren

VR 16/10 Guerilladropping

ZA 17/10 Workshop keramiek
 Cursus natuurfotografie
 Beheermoment Natuurpunt
 Zaklampentocht

ZO 18/10 Ontbijt in de Drongengoedhoeve,
 Yoga voor het hele gezin, nordic walking,
 Aperitiefconcert op de hoeve,
 Thematische gidsenwandelingen   
 (dialectwandeling, zintuigenwandeling,  
 Cuestawandeling, poëziewandeling),
 kinderactiviteiten (bosspel, insectenhotel  
 maken, poëtische kapsalon, volksspelen,  
 crea…), papierschepper

PERMANENT Hondenvriendelijk wandelparcours
 Wandelparcours: ‘percelen toen en nu’
 Wandelparcours: ‘langs de Cuesta’
 ‘Kunstdreef’ (kinderkunst in het   
 Drongengoed), Natuurkudde,  
 Bosmenu’s en -arrangementen
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WWW.FACEBOOK.COM/WEEKVANHETBOS

Ontdek hun avonturen tijdens de 

WEEK VAN HET BOS
11-18 oktober 2015

AGENTSCHAP VOOR NATUUR & BOS

PRESENTEERT

WWW.WEEKVANHETBOS.BE

In samenwerking met:

is natuur

Drongengoed - Ursel
van 10 tot 18 oktober 2015

WIE SPOOKT ER ‘S NACHTS 
ROND IN HET DRONGENGOED?

ZATERDAG, 17 OKTOBER 2015, 19.00 UUR

 In samenwerking met Landschapspark en de Week van het 

Bos organiseert de wandelclub “ Smokkelaars Maldegem” een 

zaklampentocht. We stappen bij voorkeur in groepjes op de donkere 

paadjes van het Drongengoed en kijken vooral goed uit naar spoken 

en geesten die daar ‘s nachts ronddwalen, dus een zaklamp is geen 

overbodige luxe. Voorzie stevig, waterdicht schoeisel.

Start wandeling: 19.00 uur

Parking en start: Parking ANB, (GPS: N 51.151079, E 3.473074), 

Drongengoedweg, Ursel, op 200 m van Het Jagershof. 

Afstand: +- 8 km.

Deelname in de kosten: 3€, daarbij wordt een gratis drankje 

aangeboden in de Drongengoedhoeve. De betaling gebeurt bij de start.

Gebruik maken van fluovestjes of bandjes is een aanrader! 

Inschrijven voor dit evenement via onderstaande info. 

Info
  0496 57 31 35 | Johan Maenhout

 johan.maenhout1@telenet.be

  www. smokkelaarsmaldegem.be.
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Start to mounta!nbike

HET START TO MOUNTA!NBIKE  
PAKKET MALDEGEM: 

Het pakket bestaat uit 5 lessen:
Les 1: zaterdag 17/10/2015 van 9.00 tot 12.00 uur

• De fiets: MTB technische aspecten, positie op de fiets, pedalen,  

zadelhoogte, remmen, basis onderhoud, banden vervangen, 

kettingproblemen, …

• Basistechnieken: remmen en schakelen, surplace en evenwicht, van 

“voor- en achterwiel opheffen” tot “Bunny Hop”.

Les 2: zondag 25/10/2015 van 9.00u tot 12.00 uur

• Basistechnieken: bochten nemen, remmen, kijken en sturen, balans – 

gewichtsverdeling, bochten in MTB situaties.

Les 3: zondag 15/11/2015 van 9.00  tot 12.00 uur

• Klimmen en afdalen, parcours in functie van deze te oefenen 

technieken.

• Schakelen, hindernissen.

Les 4: zaterdag 28/11/2015 van 9.00  tot 12.00 uur

• Combinatie van geleerde technieken: in een tochtsituatie de geleerde 

technieken leren toepassen.

Les 5: zaterdag 12/12/2015, Toertocht als afsluiter van de cursus =>  

VTT “Buiten De Wereld” WTC 2000 Adegem  

(“Dag van de Mountainbike”)

Deze lessen zullen gegeven worden door onze peters van de 

Maldegemse KAM (de permanente MTB – route die bestaat uit 3 

lussen): Noel De Rycke, Ronny De Meyere en Daniel Demeyer die 

geassisteerd zullen worden door een lesgever van Bloso.

Doelgroep
De beginnende mountainbiker. De klemtoon ligt op het  

recreatieve aspect.

VANAF 10 JAAR (kinderen dienen begeleid te worden door  

een volwassene).

Praktisch:
• Geen ervaring vereist

• Begeleiding door een ervaren lesgever

• Fietshelm verplicht

• Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en   

 burgerlijke aansprakelijkheid via Bloso

• Elke deelnemer krijgt een gadget

• Startplaats: Sporthal Meos

Prijs:
• Volwassenen => met eigen fiets: € 20 voor de 5 lessen / inclusief huur  

 fiets: € 60 voor de 5 lessen.

• Kinderen => met eigen fiets: € 15 voor de 5 lessen / inclusief huur   

 fiets: € 55 voor de 5 lessen. 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

  frederik.staelens@maldegem.be (inschrijven)

 Bloemestraat 36d, 9990 Maldegem

Nieuwe brochure

VRIJETIJDSAANBOD 
NAJAAR 2015
Na 9 weken op de schoolbanken is het terug tijd voor een 

welverdiende herfstvakantie van 31 oktober t.e.m. 8 november. 

Deze week zit boordevol leuke, uitdagende en sportieve 

activiteiten van de vrijetijdsdiensten. Zo kan je ondermeer 

je eigen turnzakje maken en meegaan op uitstap naar de 

reuzespeelstad Pretland. De sportievelingen kunnen dan weer 

met vrienden de uitdaging van de Kidssurvival en Meos Trophy 

aangaan of ponyrijden. De kleutertjes kunnen hun energie kwijt 

in de het kleutersportkamp en de zwemschool.

De laatste vakantie van 2015, de kerstvakantie, is er ook één met 

tal van sportieve activiteiten. De voetballiefhebbers kunnen hun 

voetbalkwaliteiten aanscherpen tijdens de minivoetbalinstuif, 

terwijl in de 2de week 

verschillende sporten op 

de eindejaarsmenu staan 

voor groot en klein.

Wil je hierover meer te 

weten komen? Haal dan 

de brochure op in één 

van de vrijetijdsdiensten 

of aan het Uit-loket op 

het gemeentehuis.

Inschrijven kan vanaf 

zaterdag 3 oktober! 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be

 Bloemestraat 36d, 9990 Maldegem

 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Markstraat 7, 9990 Maldegem

Het Adegems Volkstheater presenteert

HARDE TIJDEN 
een hebzuchtkomedie geschreven door Piet Notteboom
Regie: Christa Grijp

Speeldata en –uren :
Vrijdag 30 oktober 2015 om 20u
Zaterdag 31 oktober 2015 om 20u
Zondag 1 november 2015 om 15u
Vrijdag 6 november 2015 om 20u 
Zaterdag 7 november 2015 om 20u
Zondag 8 november 2015 om 15u
Maandag 9 november 2015 om 20u

Online kaartenverkoop:
Toegangskaarten kosten 10 euro en kunnen 
gereserveerd worden, via onze vernieuwde website 
www.adegemsvolkstheater.be . Je surft naar onze website 
(best via Google Chrome of Mozilla Firefox), drukt op de knop 
“reserveer uw tickets”, je kiest de gewenste datum, vult al de 
gevraagde gegevens in en klikt op de gekozen plaats(en). 

Je zal een email ontvangen met de betalingsinstructies.
De betaling kan enkel per overschrijving gebeuren.   
Opgelet: de betalingstermijn is 5 dagen. Na die periode 
worden de plaatsen terug vrijgegeven.

Kort nadat u de betaling hebt uitgevoerd, krijgt je een nieuwe 
email met de toegangskaarten. Je dient die af te printen.

Telefonisch kaarten bestellen:  
Je kan ons – van maandag tot vrijdag – tussen 17.00 uur  
en 20.00 uur bereiken op volgende gsm-nummers: 
0479 21 66 52 of 0479 21 34 92.
Om organisatorische redenen kunnen aangekochte 
kaarten niet teruggenomen of omgeruild worden.
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VR 13 NOV 2015  Michael Van Peel | Van Peel overleeft 2015 (try-out) ALLERLAATSTE TICKETS! 

VR 20 NOV 2015  Alain Coninx | Coninx’ smaak

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

VR 11 DEC 2015 Theater aan de Stroom | Het Diner

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

DO 28 JAN 2016  Gedichtendag | Hommage aan Toon Hermans

VR 12 FEB 2016  Valentijnsvoorstelling met Wendy Van Wanten | Intiem

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

VR 4 MAA 2016  Goes & De Gasten | OnsKentOns 

VR 18 MAA 2016 Nele Bauwens | Ik moet beter luisteren

ZO 10 APR 2016 Gents Madrigaalkoor | Ein deutsches Requiem 

VR 15 APR 2016  Ygor uit Poperinge | 30 Februari

ZA 30 APR 2016 De Riddershow | Pas geridderd! 

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

 UITVERKOCHT! 

VR 20 MEI 2016  ABBA Gold | Tribute to ABBA

CC Den Hoogen Pad is klaar voor de start van feestseizoen 2015-2016 – samen met Radio Guga  

vliegen we er vrijdag 16 oktober in! Voor cultuurliefhebbers die niet enkel deze voorstelling bijwonen, 

maar ook samen met ons het feestseizoen afronden met het optreden van ABBA Gold voorzien we 

graag een verrassing… 

Radio Guga, een muziekvoorstelling met een vleugje humor. Een weekje later draaien we het om en 

maken we tijd voor komedievoorstelling met een vleugje muziek. Natuurlijk brengt Meetjeslander 

Koen Dewulf zijn getrouwe gitaar mee naar Den Hoogen Pad!

Tickets voor deze en al de andere avondvoorstellingen kan je zowel online –  

via www.denhoogenpad.be – als in het loket van CC Den Hoogen Pad kopen. 

 
op locatie

Korting voor Maldegemse rechthebbenden  
op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) 

Het gemeentebestuur kent een korting van 50% op 

de ticketprijs toe aan inwoners die het financieel iets 

moeilijker hebben. Als je recht hebt op een verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming (RVV) kom je hiervoor in 

aanmerking. Je kan dit makkelijk zelf controleren. Eindigt 

de code onderaan je klever van het ziekenfonds tweemaal 

op 1, dan heb je recht op deze tegemoetkoming.

Kaarten met dergelijke korting kunnen enkel aangekocht 

worden aan het loket en op vertoon van het gele klevertje 

van de mutualiteit.   

Manolo’s 
magische reis
Jeugdfilm
woensdag 14 oktober 2015, 14.00 uur 

Den Hoogen Pad

Manolo is een jongen die niet weet of hij 
zijn hart moet volgen of moet doen wat zijn 
ouders van hem verwachten. Voor hij kiest, 
gaat hij op een avontuur waarbij hij zijn 
grootste angsten onder ogen zal zien.  

Inkom: € 2
(Tickets zijn enkel de dag zelf verkrijgbaar 
aan de kassa vanaf 13.30 uur)

Radio Guga
INTEAM
vrijdag 16 oktober 2015, 20.30 uur 

Den Hoogen Pad

Guga Baùl is een getalenteerd 
stemmenimitator (Tegen de Sterren op)  
en kan hiermee talloze avondvoorstellingen 
vullen. Maar hij heeft nog andere pijlen 
op zijn boog. Samen met een fantastische 
live band trekt Guga volledig de muzikale 
kaart. Hij kruipt in de huid van de meest 
uiteenlopende binnen- en buitenlandse 
muzikale grootheden.

Heb je geen tijd of teletijdmachine om Bob 
Marley, The Beatles, Elvis Presley, Gorki, 
Stromae of Arno aan het werk te zien? Met 
Radio Guga zie je alle artiesten met hun 
grootste hits op eenzelfde podium.

Het concept van Radio Guga houdt 
het midden tussen een cover- en een 
tributeband. Verwacht je aan straffe 
livemuziek, uiteraard met zangimitatie  
en de nodige humor.  

€ 25 (VVK)

€ 28 (ADK)

€ 24 (KABO)

€ 22 (GABO) 

Koen Dewulf
Ecocriet 
vrijdag 23 oktober 2015, 20.30 uur 
Den Hoogen Pad

Ecocriet is een door Koen Dewulf nieuw 
samengesteld woord, afkomstig van 
ecologie en hypocriet.

Hij is een man van 35 en wil wel zijn best 
doen maar dat lukt niet altijd. Ecocriet is 
een fijn besnaarde comedyvoorstelling 
over Spaanse komkommers, pelletkachels 
en het uitsterven van de mensheid. 
Maar ook gewoon over zijn vader, zijn 
belastingaangifte en dat kleine plekske 
onderaan zijn voet. En dat alles met hier  
en daar een lied om even bij stil te staan.

“Koen weet zijn publiek mee te nemen  
in een universum waar de lach regeert.”
Goes & de Gasten  

€ 13 (VVK)
€ 16 (ADK)
€ 12 (KABO) 
€ 10 (GABO) 

©Philip Nauds
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Info
 050 71 22 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

  www.denhoogenpad.be
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
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