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Vrijwilligers- en laureatenhulde 2015
Inschrijvingsstrook
Ik (naam):   

(Adres):     

 (telefoon of gsm-nummer):    

 ben vrijwilliger bij (naam vereniging of organisatie):   

 of ben aangesloten bij (naam adviesraad): en zal aanwezig zijn.

Ik zal hierbij vergezeld worden door (naam):   

   (naam) :  

 

Ben je als vrijwilliger  
actief in Maldegem? 
Dan ben je van harte welkom op:
Vrijwilligers- en laureatenhulde 2015
Op dinsdag 22 september.
In Sporthal Meos, Bloemestraat 36 D in Maldegem.

Onthaal vanaf 19.00 uur.

Het programma start om 19.30 uur stipt. 

Aansluitend is er receptie.

Parkeren kan:

• op de parking ter hoogte van sporthal MEOS (inrit via Bloemestraat)

• op de parking van SK Maldegem (inrit via Kleine Warmestraat)

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 15 september:

• Ofwel door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld via de post terug te sturen naar de Dienst Communicatie,  

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem.

• Ofwel door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld af te geven aan het onthaal in het Gemeentehuis,  

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem.

• Ofwel via mail naar inschrijving.evenementen@maldegem.be met vermelding van jouw naam, adres en telefoon op 

te geven, alsook de vereniging of organisatie waarin je als vrijwilliger actief bent. Gelieve hierbij ook alle namen op 

te geven van de personen die je zullen vergezellen. 

Opgelet: enkel de aanwezige vrijwilligers ontvangen een attentie.

Laureatenhulde I.s.m. de adviesraden 
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inhoud

Terug naar school
Na een deugddoende vakantie neemt 

iedereen terug de draad op van het 

dagdagelijkse leven. De meesten 

zijn al terug aan het werk en straks 

zullen in onze gemeente honderden 

kinderen terug naar school gaan. 

Ik hoop van harte dat de start van het nieuwe schooljaar voor 

iedereen vlot en op een veilige manier verloopt. We willen 

Maldegem als onderwijsgemeente promoten en daarom voorzien 

we ieder jaar opnieuw budget voor veilige schoolomgevingen. 

De fietsende scholieren kunnen langs veilige fietspaden, aangeduid 

op de schoolfietsroutekaart, de school makkelijk bereiken.

Voor diegenen die zich met het openbaar vervoer verplaatsen, 

voorzien we in goed uitgeruste schuilhuisjes en in voldoende 

overdekte en beveiligde fietsstelplaatsen.

In samenspraak met de scholen voeren wij ook de actie “Red de 

Stoep”. Er zijn immers niet alleen veel fietsers in onze gemeente, 

ook wie de verplaatsing te voet doet, doet dit graag comfortabel. 

De scholen en de gemeente voorzien in voldoende accommodatie 

om de fietsen op een goede manier te plaatsen, weg van de stoep, 

die op deze manier vrijgehouden wordt voor de voetgangers. Wij 

rekenen erop dat die ook gebruikt worden. 

Tot slot wil ik ook vragen aan ouders die hun kinderen met de auto 

tot aan de schoolpoort brengen om het goede voorbeeld te geven 

en alleen daar te parkeren waar het toegelaten is. Zoniet hebben de 

vele inspanningen die de gemeente doet om de omgeving veilig te 

maken geen enkel nut. 

Als we allen samenwerken zal de start van het schooljaar voor 

iedereen leuk worden. De ideale aanzet om vervolgens, na een 

aantal weken, allen samen Maldegem kermis te vieren!  

2 Vrijwilligers- en laureatenhulde

3 Voorwoord

4 Kort

6 UiThelden

8 Werken

10 KUMA

11 Informatieavond en bloedgeven

12 OCMW

13 UiTkalender

15 UiTtip

16 Sportaanbod

18 Open Monumentendag

19 Den Hoogen Pad

20 Gemeenteraad

22 Brandweer

24 Milieu

25 Avondmarkt

26 Maldegem-kermis

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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Openingsuren leeszaal archief
In september zal de leeszaal open zijn op volgende uren en dagen.  

Woensdag Vrijdag Zaterdag

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

02/09/16/30 sept. 11 sept. 05/19 sept.

Eventuele veranderingen worden aangekondigd in de leeszaal,  

in het plaatselijk weekblad Vrij Maldegem en op de gemeentelijke website.  

Info 
 050 72 86 21 | Erik Blomme, verantwoordelijke archief Maldegem

 erik.blomme@maldegem.be 

Neem deel aan het 
mobiliteitsplan Maldegem
Mobiliteit in onze gemeente belangt iedere inwoner aan. 

Het gemeentebestuur werkt daarom aan een toekomstig 

mobiliteitsplan voor de ganse gemeente. Dat plan moet zorgen 

voor betere bereikbaarheid, leefkwaliteit en verkeersveiligheid.

 

Omdat jij de situatie in je buurt het beste kent, nodigen we je  

uit om jouw mening over en visie op de mobiliteit in onze 

gemeente te geven. De dienst Mobiliteit zal samen met 

een extern studiebureau de inzendingen verzamelen en 

onderzoeken. Dat zal mee de basis vormen voor de  

ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsplannen.

 

Op www.maldegem.be/mobiliteitsplan kan je via acht thema’s je 

mening en visie geven. Aan het Onthaal van het Gemeentehuis 

en Site Bloemestraat 45 kan je het op papier invullen. Deze 

bevraging loopt tot en met vrijdag 18 september.  

 

Info 
 Dienst Mobiliteit I 050 72 86 02

 mobiliteit@maldegem.be

Canadese-Poolse-Britse
herdenkingsplechtigheid 
op 13 september 2015
Programma
09.40 uur: Genodigden ter plaatse

10.00 uur: Plechtigheid en bloemenhulde op de Canadese militaire 

begraafplaats, Prins Boudewijnlaan, 9991 Adegem

Info
 050 72 89 53 | Dienst Secretariaat Burgemeester

 Secretariaat.burgemeester@maldegem.be
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Militaire oefening in de Provincie Oost-Vlaanderen
Op 15 september organiseert het Militair Commando van de Provincie Oost-Vlaanderen een militaire oefening, namelijk een 

wandeltocht langs een uitgepijld parcours. Ook in de omgeving van het Drongengoed zal er militaire beweging zijn.  

Er nemen ongeveer 1000 personen deel aan deze oefening en 5 lichte voertuigen. 

Dag van de 
Klant in de  
Maldegemse 
bib

Om onze trouwe bezoekers in de watten te leggen kan je tijdens de Dag van de 

Klant op zaterdag 27 september tussen 9.00 en 12.30 uur in de bibliotheek terecht 

voor het gratis uitlenen van CD’s en DVD’s. Tijdens je bezoek kan je genieten van 

een kop koffie of thee met een stukje gebak. Met de Dag van, de klant wil de 

bibliotheek samen met Unizo Maldegem ook de appelboeren een hart onder de 

riem steken. Daarom kan je niet alleen genieten van een lekkere gratis appel, er 

zullen ook kleine appelhapjes klaargemaakt en rondgedeeld worden. 

Voorleesmoment

Heb je zin om met je kind of kleinkind even te genieten van een mooi verhaal? 

Kom dan om 10.00 uur naar de jeugdafdeling van de bibliotheek en zet je 

neer voor de try-out van het voorleesmoment in de bibliotheek. We lezen 

het sprookje Sneeuwwitje voor aan kinderen tussen vier en twaalf jaar. Het 

voorleesmoment zal nadien vanaf november elke eerste zaterdag van de 

maand om 10.30 uur doorgaan in de bibliotheek. Je hoeft je niet in te schrijven, 

deelnemen is gratis. Voor elk aanwezig kind is er een verrassing.  

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 thomas.de.groote@maldegem.be

Openingsuren leeszaal archief
In september zal de leeszaal open zijn op volgende uren en dagen.  

Woensdag Vrijdag Zaterdag

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

02/09/16/30 sept. 11 sept. 05/19 sept.

Eventuele veranderingen worden aangekondigd in de leeszaal,  

in het plaatselijk weekblad Vrij Maldegem en op de gemeentelijke website.  

Info 
 050 72 86 21 | Erik Blomme, verantwoordelijke archief Maldegem

 erik.blomme@maldegem.be 

Huisvuilophaling

Afhaling gratis 
huisvuilzakken: 
herinnering!

Elk gezin dat op 1 januari 2015 in onze gemeente 

stond ingeschreven kreeg in de loop van februari 

een brief om gratis huisvuilzakken af te halen.

In ruil voor deze brief kunnen de gratis 

huisvuilzakken nog tot 30 september 2015 

afgehaald worden aan het onthaal van de dienst 

infrastructuur, Bloemestraat 45. Na september is 

de brief niet meer geldig. Wacht dus niet tot het 

te laat is!

Wie zijn brief verloren is, kan een duplicaat 

aanvragen via de milieudienst.  

Info
 050 72 76 13 | Miliedienst

 milieudienst@maldegem.be 
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Wie graag een stapje in  
de wereld zet dichtbij huis,  
hoeft geen talloze flyers 
en websites meer te 
doorworstelen vooraleer  
een keuze te kunnen maken. 
UiT in Maldegem bundelt  
het vrijetijdsaanbod en 
presenteert het jou kant  
en klaar op een blaadje.

Ook het komende jaar maken onze UiT-

helden je wegwijs in dit aanbod.  

Een aantal van hen ken je al, maar er zijn 

ook een paar nieuwe bekende koppen 

bij. Ze zijn elk actief in een andere UiT-

hoek van Maldegem en hebben elk hun 

eigen interesses. Maar het zijn vooral 

Maldegemnaren die ‘er graag bij zijn’ en 

heel wat tips voor jou in petto hebben. 

Hou je van een gezellig avondje uit? Wil je 

zoveel mogelijk dingen doen of specifiek 

dat ene concert meepikken? Zoek uit welke 

UiT-held het beste bij jou past. 

Jeroen Calsijn 
De actiezoeker
Jeroen is een 

sympathieke kerel van 

Maldegem-Centrum. 

Deze actiezoeker is 

een volbloed levensgenieter. Hij houdt van 

gezelligheid en een pintje pakken met z’n 

vrienden. Voetballen is zijn lang leven. Af 

en toe een reisje meepikken en eens lekker 

uit eten gaan met vriendin Laura zijn voor 

hem een must. Zijn motto? Altijd vooruit!

  

UIT-HELDEN GEVEN TIPS  
OVER WAT TE DOEN IN MALDEGEM.

x
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Martine 
Vermeulen 
De actieve 
ontspanner
Martine is trotse 

moeder van Steven en 

Pieter en woont samen met manlief Patriek 

in Veldekens. Deze actieve ontspanner 

trekt er graag op uit tijdens een daguitstap 

en houdt ervan een weekendje weg te gaan 

met paard en koets. In de natuur komt 

ze helemaal tot rust. Ze is actief in KVLV 

en een echte knutseltrien. Ze houdt ook 

enorm van lekker eten, maar wie niet!?

Griet Vanwolleghem  
De ontdekker & gezins-  
en familieactiviteiten
Griet is een creatieve duizendpoot en wil 

van zoveel mogelijk verschillende dingen 

proeven. Deze energieke ontdekker is zot 

van schilderen, tekenen, juwelen frutselen, 

foto’s maken van gekke dingen en eten 

koken...hoewel dat laatste soms wel eens 

mis afloopt. Naast muziek beluisteren, 

speelt ze ook zelf muziek bij duSt en De 

Doltans. Repeteren en optreden zijn dan 

ook haar lust en haar leven. Ze houdt 

van reizen en feestjes en is stapelgek 

op dochter Lou, zoon Otto én manlief 

Kristoff...als hij braaf is tenminste. Samen 

met hen maakt Griet je ook wegwijs in de 

gezins- en familieactiviteiten.  

Daniël Deyne  
De fijnproever
Daniël is pedagogisch 

coördinator van 

beroep en in zijn 

vrije tijd een echte 

fijnproever. Hij houdt van lekker koken, 

van vrienden ontvangen en samen tafelen. 

Tegen een goed boek, een spelletje 

petanque en een stevig jazzconcert zegt 

hij geen neen. Samen met zijn echtgenote 

Hilde benadert hij graag hedendaagse 

kunst. Op vakantie trekt hij er liefst op uit 

met de tent. Zijn pedagogische kwaliteiten 

en zijn zin voor humor maken van hem dé 

topentertainer voor kleinkinderen Juna, 

Ricko en Kemal. 

  

Ella & Marthe Cromheecke
Kids
De zusjes Ella & Marthe zijn twee echte 

spring-in-‘t-velds uit de Brielwegel. Ella zit 

in het vierde leerjaar en wil later graag juf 

worden. Ze doet dan ook niks liever dan 

schooltje spelen. Marthe zet het zesde 

leerjaar op stelten en houdt enorm van 

lezen. Beide zussen zijn bijzonder sportief: 

Ella houdt van dansen en paardrijden; 

Marthe tennist, skeelert en houdt van 

trampoline springen; ze spelen allebei 

volleybal. Ella volgt ook gitaarles. Het 

jaarlijkse hoogtepunt is voor beiden het 

zomerkamp van de Gidsen. En al geven ze 

het niet graag toe, deze twee kunnen echt 

niet zonder elkaar!

Etienne Notteboom  
en Kristin De Crop – actieve 55+
Etienne en Kristin – ons koppel actieve 55+ 

‘op rust’ – zijn onafscheidelijk. Niet alleen 

hebben ze een gezamenlijke passie voor 

theater – beiden kijken en spelen toneel –  

ze houden ervan samen te gaan fietsen, 

musea te bezoeken, te reizen en culturele 

citytrips te maken. Daarnaast staat 

Etienne ook bekend als toneelschrijver en 

-regisseur voor het Adegems Volkstheater, 

tref je hem al eens in een bruine kroeg of 

in zijn moestuin, is hij verzot op Engeland 

en verzamelt hij kunstboeken en literatuur. 

Ook Kristin houdt ervan op café te gaan 

met haar vrienden en oud-collega’s. Ze 

heeft een hart voor KomOpMaldegem 

en het Adegems Volkstheater. Lezen en 

tijd vrijmaken voor zonen Piet en Bert en 

vooral kleindochter Rosa staan met stip 

bovenaan hun activiteitenlijst. 

Kim Verhulst 
Personen met 
een beperking 
Kim maakt je 

voortaan wegwijs 

in het aanbod 

voor personen met een beperking. Hij 

is heel actief in diverse gemeentelijke 

werkgroepen die de belangen van de 

personen met een beperking behartigen. 

Ook het gemeentelijk infomagazine zet hij 

om naar gesproken tekst. Hij houdt van 

lezen, winkelen en een terrasje doen met 

de vrienden. Liefst van al is hij bezig met 

programmeren en websites maken.   
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Stiller wegdek voor N44 in Maldegem

WERKEN VANAF 18 AUGUSTUS
Op 18 augustus gaat het Agentschap 
Wegen en Verkeer aan de slag op de N44 
in Maldegem. Ter hoogte van de woonkern 
Maldegem-Kleit vernieuwen zij het wegdek 
met een geluidsreducerende asfaltlaag. Dit 
zal de geluidsoverlast in de buurt aanzienlijk 
verminderen. Daarnaast voeren ze een aantal 
maatregelen uit die de N44 veiliger zullen maken. 

Wat houden de werken in?

De aannemer overlaagt de bestaande betonplaten met 

geluidsreducerende asfalt tussen de noordelijke aansluiting 

Kleitkalseide/N44a en de Lievevrouwedreef. Het speciale asfalttype 

vermindert het geluid en zorgt voor meer rijcomfort.

Tegelijk worden, om de veiligheid te verhogen aan de Nieuwhofdreef 

en de Thijskensstraat, de middenbermen op de N44 dichtgemaakt. 

Het verkeer op de Aalterbaan zal geen linksafbeweging en geen 

keerbeweging meer kunnen maken op die punten.

Voor de zijstraten Lievevrouwdreef, Thijskensstraat en 

Nieuwhofdreef geldt voortaan rechts in - rechts uit: je zal vanop 

de Aalterbaan enkel nog rechts kunnen afslaan naar de zijstraten. 

Vanuit de Nieuwhofdreef en de Thijskensstraat kan je straks enkel 

nog rechts afslaan naar de Aalterbaan. Links afslaan en de weg 

dwarsen, zal dus niet langer kunnen. 

Ook de afslagstroken aan de kruispunten met de Halledreef en de 

N44a worden verlengd.

Werken in 2 fasen

Tot begin oktober werkt de aannemer op de rijbaan richting E34 

(zie plan onderaan de pagina), 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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Verkeersveiligheid langs de E34/N49

PROEFPERIODE TOT  
NOVEMBER 2015:  
WIJZIGING VERKEERS- 
SITUATIE AFSLAGSTROKEN
Om de verkeersveiligheid te verhogen en het sluipverkeer 

tegen te gaan, zal het Agentschap Wegen en Verkeer tijdelijke 

verkeersborden plaatsen in de Koning Albertlaan (E34/N49):

• Voor verkeer op de Koning Albertlaan (in beide richtingen) zal 

het verboden zijn om aan het kruispunt met de Passiedreef en 

de Vakebuurtstraat linksaf te slaan en te keren.

• Voor verkeer op de Koning Albertlaan (in beide richtingen) zal 

het verboden zijn om aan de middenbermen ter hoogte van 

de Oostdreef en Zoetendaele te keren.

Vakebuurtstraat – Passiedreef – Oostdreef - Zoetendaele

Voor voertuigen komende uit de Vakebuurtstraat, Passiedreef, 

Oostdreef en Zoetendaele wijzigt de verkeerssituatie niet. Tijdens 

en na de proefperiode zal je nog steeds vanuit de Vakebuurtstraat 

de Koning Albertlaan kunnen oversteken om in de Passiedreef te 

rijden, en omgekeerd. 

Ook zal je vanuit de Vakebuurtstraat, Passiedreef, Oostdreef en 

Zoetendaele nog steeds links- en rechtsaf kunnen slaan richting 

Koning Albertlaan.

 

Deel uw ervaringen

Als je tijdens de proefperiode veranderingen opmerkt in het 

verkeer in uw buurt, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen: 

Dienst Mobiliteit – mobiliteit@maldegem.be of 050 72 86 02. 

Je opmerkingen en ervaringen vinden we belangrijk om de effecten 

van deze proef zo goed mogelijk in te schatten. 

Info 

 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit 

 mobiliteit@maldegem.be

Aanpassing reisweg lijn 58  
Deze halte Markt - perron  
Wordt enkel bediend door lijn 87  en belbus 185 .

OPGELET! 
•	Lijnen 45 , 58  en 58s  kan u nemen aan de halte Markt, perron  &   

in de Marktstraat om de hoek tegenover het gemeentehuis.
•	Lijn  58  Eeklo - Gent komt niet meer aan het Station.
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Nieuwe haltes Markt  
45, 58 en 58s5845 58s

Halte Zwarte 
Zusterslaan

1855845 87

Halte Station 
voor lijn 87 58s

Halte Station 
lijn  45,  87 , 58s en Belbus 1851858745 58s

Halte Markt 
voor lijn 87 

en Belbus 185
87
185

3
2
1

 lijn 45

 lijn 58

 lijn 58s

 lijn 87

 rijrichting 
 rijrichting lijn 58s  

© HERE All rights reserved

Vanaf 1 september 2015

Meer details over de haltes en reiswegen vindt u op het kaartje hieronder.

Raadpleeg steeds delijn.be voor de meest
recente informatie.

De Lijn Oost-Vlaanderen 
Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge

Info www.delijn.be
070 220 200

0,30 euro/minuut

Openbaar vervoer

AANPASSING 
REISWEG LIJN 58
Vanaf 1 september 2015 zal lijn 58 niet meer langs 

Maldegem Station rijden en altijd via de Markt. 

Alle bussen van lijn 58 naar Eeklo en Gent rijden via de 

halte Markt (perron 2).

Alle bussen van lijn 58 naar Brugge rijden via de halte 

Markt (perron 3).

De reisweg van lijn 58s blijft ongewijzigd. 

De lijn 58 wordt met 6 minuten vervroegd. 

Info 

 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit 

 mobiliteit@maldegem.be
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Kunstacademie Maldegem is een instelling 

die niet alleen een gedegen creatieve 

vorming aanbiedt voor mensen met of 

zonder ervaring, maar in de eerste plaats 

de ingesteldheid van haar studenten  

wil aanscherpen. 

De ingesteldheid van een zoekende mens, 

die gehecht is aan onthechting. Een mens 

die stilstaat bij beweging, die geboeid 

is door ontketening en die twijfelt over 

zekerheden. Kortom, dit is de instelling 

van de grote tegenstelling. Hier kan je een 

vooruitstrevende stap achteruit zetten. Dit 

is een vrijplaats voor vreedzaam gevecht, 

een plek waar je zoektochten kan vinden. 

Waar het barst van deugdzame dwarsheid, 

maar ook van brutale bescheidenheid.

Want het vergt moed om te durven 

twijfelen over zekerheden. Het vereist 

een grote inspanning om gewoon te 

kijken en te vatten wat je ziet. Het vraagt 

waakzaamheid om ‘het weten’ te weren. 

Aandacht voor het alledaagse verlangt 

attentie. Verlangt aanwezigheid.

Ook het meesterschap van onze leerkrachten 

bestaat er vaak in om samen te verschillen, 

mee te zoeken en mee te groeien. Hier 

wordt deugdzame dwarsheid gedoceerd, 

hier wil men attentie aanwakkeren, het 

bewustzijn bevragen, keuzes aankaarten en 

bedenkingen delen. Maar soms ook twijfel 

toevertrouwen en terughoudendheid tonen. 

Of zelfs stoutmoedig stilzwijgen en een 

vooruitstrevende stap achteruit zetten.

Inschrijvingsperiode: 1 juni – 30 september 

2015. Inschrijven kan in het secretariaat,  

online via de website of in de wijkafdelingen. 

Info
 050 72 89 50 | KUMA

 kunstacademie@maldegem.be

 Mevr. Courtmanslaan 82

 9990 Maldegem

  www.academiekuma.be

Kunstacademie 

MALDEGEM - KUMA
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BIN Maldegem

INFORMATIEAVOND  
DIEFSTAL- EN 
INBRAAKPREVENTIE
Een inbraak in je woning kan veel materiële schade veroorzaken, 

maar vooral kan het je een lange tijd een onveilig en angstig 

gevoel bezorgen. De psychische schade kan zeer groot zijn! Mits 

een aantal kleine aanpassingen kan je ongewenste bezoekers 

voorkomen. Deze aanpassingen kunnen de inbrekers ontmoedigen 

of inbraakvertragend werken.

Daarom organiseert BIN Maldegem in samenwerking met de 

Politie Maldegem en het gemeentebestuur Maldegem een reeks 

informatieavonden over inbraak- en diefstalpreventie.

Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over hoe inbraken 

plaatsvinden, maar vooral hoe je ze kan voorkomen. Er is eveneens 

mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Deze infoavonden zijn volledig gratis en inschrijven is niet 

nodig. Kom dus zeker af en wacht niet tot het te laat is!  

9 september Adegem CC Den Hoogen Pad

16 september Kleit De Kring

23 september Kruipuit Gemeenteschool Kruipuit 

30 september Middelburg Polyvalente zaal Kanunnik Andries

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

Aanvang om 20.00 uur

Napraten met drankje achteraf

Info
 050 72 71 70 | Lokale Politie

 politie@maldegem.be

Rode Kruis Maldegem

BLOED GEVEN  
DOET LEVEN!
Dringend bloed nodig!! Kom naar één van de volgende 

bloedinzamelingen. De bloedinzamelingen beginnen 

om 17.00 uur en duren tot 19.30 uur. Enkel je 

identiteitskaart en een goed humeur meebrengen! Ben 

je tussen 18 en 71 jaar? Kom dan zeker af!

• ADEGEM: DINSDAG 1 SEPTEMBER  

 in CC Den Hoogen Pad

• MALDEGEM CENTRUM: DINSDAG 15 SEPTEMBER  

 in Dienstencentrum Oud St Jozef

• MALDEGEM KLEIT: DINSDAG 22 SEPTEMBER  

 in Sporthal De Berken

• MALDEGEM DONK: VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2015  

 in De Poermolen

GRATIS INITIATIE-AVOND OVER REANIMATIE EN 

GEBRUIK AED-TOESTEL

Woensdag 9 september leert het Rode Kruis Maldegem 

hoe je reanimeert en hoe je een AED-toestel gebruikt. 

Deze gratis initiatie gaat door in de Sint-Vincentiuskring, 

Kleitkalseide 184, om 19.30 uur. Inschrijven is 

aangewezen en kan bij voorzitter@maldegem.rodekruis.

be of 0479/12 20 94 of bij Jeanine Lips, Kleitkalseide 50 

te Kleit.  

Info
 050 71 57 79 | Rode Kruis Maldegem

  www.rodekruis.be
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Goedemorgentelefoon OCMW 
Maldegem viert 5-jarig bestaan
Reeds 5 jaar worden er op 
dinsdag- en donderdagmorgen 
een 25-tal senioren opgebeld 
door de medewerkers van de 
Goedemorgentelefoon om met 
hen een praatje te maken. 

De Goedemorgentelefoon is een 

dienstverlening van het OCMW. 

Er kan over van alles gebabbeld 

worden. De meest uiteenlopende 

onderwerpen komen aan bod 

komen: de familie, het weer, de 

actualiteit, de politiek maar ook 

ziekte, problemen, … . 

Uiteraard gebeurt dit in volledige discretie 

en zijn de medewerkers gebonden aan  

het beroepsgeheim.

Het 5-jarig jubileum werd gevierd in  

het LDC Oud St. Jozef. Het werd een 

gezellige namiddag, waar senioren  

elkaar beter leerden kennen bij een  

tasje koffie met gebak. 

De Goedemorgentelefoon bestaat 

momenteel uit drie PWA-werkneemsters, 

die de senioren opbellen. Na 5 jaar zijn de 

drie PWA-werkneemsters nog minstens even 

enthousiast als bij de start. 

De senioren die opgebeld worden, hebben 

heel veel waardering voor het werk van de 

PWA-werkneemsters. Twee senioren getuigen:

“ Ik haal kracht uit de telefoongesprekken, 

die drie dames zijn een grote steun, een 

luisterend oor voor mij.”

“Iedere dinsdag om 10 uur word ik 

opgebeld, ik kijk echt uit naar dat 

telefoontje. Ik zit zelfs te wachten naast de 

telefoon. Het zou voor mij een gemis zijn 

mocht men mij niet meer opbellen.”

Voor sommige senioren biedt de 

dienstverlening, naast het sociale contact, 

ook een vorm van controle. Zij zijn vaak 

alleenstaand, hebben geen of nauwelijks 

familie en hebben een veiliger gevoel nu 

ze op regelmatige basis opgebeld worden 

door de Goedemorgentelefoon.

De Goedemorgenteloon is er 

voor elke inwoner van Maldegem. 

Woont u nog thuis en voelt u 

zich vaak alleen? Bent u op zoek 

naar een leuke babbel? Dan is de 

Goedemorgentelefoon wat u zoekt! 

Iedere inwoner van Maldegem kan 

er gratis beroep op doen.  

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis

 Ik haal kracht uit  
de telefoongesprekken,  
die drie dames zijn een  

grote steun, een luisterend  
oor voor mij.

Mantelzorg van A tot Z  
in het Meetjesland
Schrijf je in voor het infosalon Maldegem

In het kader van het project Mantelzorg 

van A tot Z in het Meetjesland is er een 

interactief groepsmoment onder leiding van 

ouderenpsycholoog Lucas Van de Ven op 

dinsdag 6 oktober om 14 uur in het LDC Oud Sint 

Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem.

Wil je deelnemen aan deze gratis  

mantelzorgdag, schrijf je dan in bij het  

LDC Oud Sint-Jozef (telefonisch, via mail  

of in het dienstencentrum zelf).    

Info

 Mevr. Courtmanslaan 92

 050 40 39 22 | LDC Oud Sint Jozef, 

 centrumleider@ocmwmaldegem.be

mensen die de mantel der liefde 

om koude schouders slaan 

die niet vragen wat voor dag het is 

door weer en wind gaan 

 

die niet letten op de tijd 

nooit iets terug verwachten 

die vaak als anderen slapen 

waken in eenzame nachten 

 

zo bijzonder, warm en mooi 

zomaar onbelemmerd willen geven 

die onbeschrijfelijk veel betekenen  

zo dierbaar zijn in een mensenleven 

 

met bewondering! 

© Hilly  

M   antelzorgantelzorgantelzorg 

20152015  

MANTELZORGMANTELZORG  

VANVAN  AA  TOT TOT ZZ  
IN HETIN HET  

MEETJESLANDMEETJESLAND  
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in maldegem
vrijdag 4 september 

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

zondag 6 september 

TWEEDEHANDSBEURS  
BABY- EN KINDERSPULLEN - 
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: Gezinsbond Maldegem,  
www.gezinsbondmaldegem.be

zaterdag 12 september 

Kom je mee helpen in het 
Maldegemveld? 
van 09.00 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
 

rommelmarkt den Briel 
van 06.00 tot 17.00 uur
Waar: feesttent Brielkermis, Speyestraat,  
9990 Maldegem
Meer info: brielkermis@hotmail.com
 

8e grote BRIELQUIZ 
om 20.00 uur
Waar: feesttent Brielkermis, speyestraat, 
9990 Maldegem
Meer info: brielkermis@hotmail.com

dinsdag 15 september 

Zumba for Cliniclowns 
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: , 0496 29 53 29, 
yentlvanhuyse@hotmail.com

zondag 13 september 

Monasterium Clarissarum de 
Middelburg in Flandria 
van 10.30 tot 17.00 uur
Waar: Sint-Petrus en Pauluskerk, 
Middelburgse Kerkstraat z/nr, 
9992 Middelburg (Maldegem)
Meer info: 050 71 31 74, 
eric.verstraete@telenet.be
 

Canadese-Poolse-Britse 
herdenkingsplechtigheid 
van 10.00 tot 12.00 uur
Waar: Canadese militaire begraafplaats, 
Prins Boudewijnlaan zn, 9991 Adegem 
(Maldegem)
Meer info: Gemeente Maldegem,  
050 / 72 89 53,  
secretariaat.burgemeester@maldegem.be, 
www.maldegem.be

woensdag 16 september 

Jeugdfilm - Koemba 
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
 

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

zondag 20 september

Eetfestijn Jevo
12.00 uur
Waar: Feesttent Sint Annapark
Org.: JEVO Maldegem
Vooraf inschrijven via  
boekhouding@jevomaldegem.be 

donderdag 24 september 

Dementie, als je niet meer 
weet dat je vergeet 
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Broederhuis, 39e Linielaan,  
9990 Maldegem
Meer info: CM Midden Vlaanderen 
thuiszorgcentrum, thuiszorgcentrum.mvl@cm.be 
 

Kind is koning
Claudine Crommar
van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Gemeentehuis Maldegem,  
Marktstraat 7, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingscentrum  
Opvoeding en Kinderopvang - VCOK,  
Kinderopvang@maldegem.be 

vrijdag 25 september

Academische zitting 40 jaar 
Sint-Annazwembad
Om 19.00 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem, 
www.maldegem.be/sport/zwembad.htm
 

Moeder, we zullen goed voor 
elkaar zorgen!
Om 19.30 uur
Waar: Convent Santa Clara, Kloosterstraat 16, 
9992 Middelburg
Meer info en reservatie: 0494 51 14 09

zaterdag 26 september

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

zondag 27 september 

Eindelijk vrij? Jean van 
Lint, Greg van Lint, Vincent 
Mardens & Sonja De Waele
om 15.30 en om 20.00 uur
Waar: CC. Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: Gemengd Koor Canticorum 
Adegem, 0484 95 43 44,  
jan.wauters@telenet.be
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vanaf maandag  
28 september

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

Meerdaagse activiteiten

Van zaterdag 5 september t.e.m.  
maandag 7 september 
Akkers Kermis 2015 
Waar: De Vogelaere - Millecam, Karrewegel 56, 
9990 Maldegem
Meer info: 0494 23 20 88
 

Vrijdag 11 t.e.m. maandag 14 september
Brielkermis 2015 
Waar: Feesttent, Speyestraat 30a, 9990 
Maldegem
Meer info: brielkermis@hotmail.com
Van 11 t.e.m. 14 september
 

Van vrijdag 11 t.e.m. woensdag 16 september
Donk Kermis
11/09/2015
Donk in ’t Licht 
Optreden Generation four
12/09/2015
Gezinsfietstocht
Gratis kinderfoor
Koers op rollen en Vlaamse stoverij met frietjes
Voetbalwedstrijd Exc. Donk – vinderhoute
Kermisfuif in de voetbalkantine
13/09/2015
24e Grote rommel- en antiekmarkt
Aperitiefconcert
Radio-Donk
Gastoptredens
14/09/2015
Eucharistieviering
Seriekrulbolling
Bingo
16/09/2015
Ontspanningsnamiddag voor senioren 55+

Activiteiten  
LDC Oud St. Jozef 

Donderdag 3 september 

Optreden Maria De Windt
om 14.00 uur
Inschrijven is verplicht bij de  
centrumleider op 050 40 39 22 of 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

Maandag 7 september 

Leeskring Oud Sint-Jozef 
om 14.00 uur
Inschrijven is verplicht bij de  
centrumleider op 050 40 39 22 of 
centrumleider@ocmwmaldegem.be. 
Het dienstencentrum zorgt voor een 
exemplaar van het te lezen boek.

Maandag 14 september 

PC-dokters
van 14.30 tot 17.00 uur

Dinsdag 15 september 

Cursus aquareltechnieken
van 13.30 tot 16.30 uur
De deelnemersprijs bedraagt 36 euro( 
4 lessen). Er wordt rechtstreeks aan de 
lesgever betaald. Inschrijven is verplicht 
bij de centrumleider op 050 40 39 22 of 
centrumleider@ocmwmaldegem.be. 

Woensdag 16 september 

Gezondheidsconsultatie
van 9.00 tot 12.00 uur
Inschrijven tegen vrijdag 11 september is 
verplicht bij de centrumleider op 050 40 39 22 
of centrumleider@ocmwmaldegem.be. 

Donderdag 17 september 

Introductie-les tablet 
van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
Het maximum aantal deelnemers is 10. 
Inschrijven is verplicht bij de centrumleider op 
het nummer 050 40 39 22 of per e-mail naar 
centrumleider@ocmwmaldegem.be. 

Vrijdag 18 september 

Zangnamiddag
om 14.00 uur

Maandag 21 september 

Bingo
om 14.00 uur

Maandag 28 september 

Filmnamiddag  
‘Magic in the moonlight’
om 14.00 uur
Deze activiteit gaat door in de ‘Concertzolder’ 
en is gratis. Inschrijven hoeft niet.

Dinsdag 29 september 

Voordracht ‘Technieken voor 
stressreductie’
om 14.00 uur
Inschrijven is verplicht bij de  
centrumleider op 050 40 39 22 of 
centrumleider@ocmwmaldegem.be. 

Woensdag 30 september 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 9.00 tot 12.00 uur
De deelnemersprijs bedraagt 5 euro  
per les. Inschrijven is verplicht bij de 
centrumleider op 050 40 39 22 of  
centrumleider@ocmwmaldegem.be. 

Wekelijkse activiteiten

Dinsdag
Fietsen
om 13.30 uur 
 

Woensdag
Kaartnamiddag
van 14.00 tot 16.30 uur
in de Kaffee
Seniorengym (1,50 euro per beurt)
van 13.30 tot 14.30 uur 
outdoor fitnesspark 
 

Donderdag
BreiKaffee
van 13.30 tot 17.00 uur 
in de Kaffee
Petanque
tussen 14.00 en 16.30 uur 
 

Vrijdag
Spelnamiddag
om 14.00 uur
Yoga
van 14.00 tot 15.00 uur 
De kostprijs is 2,20 euro per les. Er moet 
eerst een beurtenkaart (11 euro) bij de 
centrumleider aangekocht worden

2015 SEPTEMBER  |  15 14  |  MALDEGEM MAGAZINE



2015 SEPTEMBER  |  15 14  |  MALDEGEM MAGAZINE

“EINDELIJK VRIJ?”
Op zondag 27 september herdenkt  

het Gemengd Koor Canticorum met twee 

concerten in Den Hoogen Pad de afschaffing 

van de slavernij in de Verenigde Staten  

150 jaar geleden. Het koor, onder leiding  

van dirigent Jan Wauters, wordt hierbij 

begeleid door een jazzcombo, bestaande  

uit Stijn Wauters (piano), Jean Van Lint  

(bas en zang), Greg Van Lint (drums) en 

Vincent Mardens (saxofoon).

Op het programma staan worksongs, spirituals, 

gospels, blues,...Verwacht je niet aan een swingend 

gospelconcert, maar aan een evocatieconcert die 

de gevoelens van de slaven oproept: verontwaar-

diging en woede omwille van hun behandeling, 

maar ook diepe vreugde en het verlangen naar 

een betere wereld, de hunker naar vrijheid.

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.  

‘sweet potatoe planting, hopkinson’s plantation’ 
© Henry P. Moore (foto 1862)
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Ben je net als Daniel een fijnproever?  

Ontdek UiT-tips op www.uitinmaldegem.be 

Sonja De Waele, 

kunstschilderes uit 

Adegem, maakte een 

aantal indrukwekkende 

schilderijen rond  

het thema ‘slavernij’.  

Vanaf zondag 20 

september tot en met 

zondag 27 september  

kan je haar werk zien  

in de foyer van Den 

Hoogen Pad. 

‘Jack’ (olieverf op doek) © Sonja De Waele 

Praktisch:
Op zondag 27 september, om 15.30 en om 20.00 uur 

In CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem

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

Info en reservatie: jan.wauters@telenet.be, 0484 95 43 44
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40uur zwemmen voor het goede doel

40-UUR DOORLOPEND OPEN  
VAN VRIJDAG 25 SEPTEMBER 20.00 UUR  
TOT EN MET ZONDAG 27 SEPTEMBER 12.00 UUR.
Hoe deelnemen?
- minimum €0.50/baantje met een minimum bedrag van €2.5

- Wil je zeker zijn van je plaats schrijf dan vooraf in via zwembad@maldegem.be (vermeld zwemmarathon), 

 bel naar 050 71 19 30 of kom je naam op het zwemrooster noteren.of vul de inschrijfstrook in en breng die naar het zwembad.

- Vraag sponsoring aan familie en vrienden, 

- Verenigingen, clubs, families, jeugdbewegingen en andere organisatie betalen per 10 personen €25/u

- In plaats van je abonnement te gebruiken betaal je voor 1 keer cash. 

 Wij ontvangen pas je bedrag op de dag dat je komt zwemmen.

Onze goede doelen zijn:

Inschrijfstrook
Naam:   

Voornaam: 

Telefoon: 

Adres: 

Ik wens te komen zwemmen op vrijdag / zaterdag / zondag om uur.

Niet sportief maar je wil graag steunen?

Het kan, een 20-tal lesgevers lossen elkaar 40 uur  

af en zij laten zich sponsoren.

Marlies, Kelly en Thomas organiseren dit mooie 

initiatief, waarvoor onze grote dank. Om hen een hart 

onder de riem te steken kunnen jullie uw eurotjes bij 

ons brengen met vermelding “lesgevers”.  

Warme 
oproep:
Alle sportclubs, 

vereningingen, 

jeugdbewegingen,  

vzw’s en organisaties doe 

een activiteit voor het goede 

doel en schrijf jullie in om 

eens te komen zwemmen/

spelen, het kan overdag 

maar ook s’ nachts.  

Wij verwachten jullie.  

  1975 – 20
15
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Hydrobic
Wanneer?

Maandag 19.15 tot 20.00 uur

Woensdag 20.45 tot 21.30 uur

Prijs?

€5 voor 1 beurt, €45 voor tien- beurtenkaart 

We starten terug op maandag 31 augustus

Week van de Sportclub
Je vindt sporten leuk? Het wordt nog plezanter in een sportclub. Want daar word 

je begeleid door gekwalificeerde trainers die je helpen om nog meer plezier en 

resultaten uit je sportinspanningen te halen. Bovendien geniet je van de voordelen 

van professioneel materiaal. Maar het allerleukste zijn de vrienden die je er maakt. 

Dankzij die goede omkadering is de sportclub de place to be voor al wie lang en 

regelmatig wil blijven sporten. Dus waar wacht je nog op?

Kom naar de Week van de Sportclub van 12 t.e.m. 20 september en ontdek 

hoe goed onze sportclubs bezig zijn tijdens de gratis trainingen en initiaties in de 

sportclubs in je buurt. Er is een aanbod voor kinderen én volwassenen!  

 

Alle info over de deelnemende clubs in Maldegem vind je op: 
www.maldegem.be/sport/

 050/72 89 70 | Sportdienst

 bieke.moerman@maldegem.be

 Bloemestraat 36d, 9990 Maldegem

Baby- en 
peuterzwemmen
Babyzwemmen voor baby’s van 4 tot 18 

maanden van 16.30  tot 17.00 uur.

Peuterzwemmen voor peuters van 18 

maand tot 4 jaar van 17.00 tot 17.30 uur

Het is mogelijk om zwempampers aan 

te kopen in het zwembad aan €1/stuk.

Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.

Prijs: €27.5 voor 5 beurten (€5 waarborg 

van de kaart) of €5/beurt

5 september

12 september

19 september

26 september 

3 oktober

10 oktober

17 oktober

24 oktober

14 november

21 november

Komende activiteiten voor 40 jaar Sint-Annazwembad
Oktober
Grootouderzwemmen = grootouder + kleinkind zwemmen aan voordelige prijs

Sportelzwemmen = extra stempel op uw sportelspaarkaart

November
18 november filmzwemmen

December
23 december kerstzwemmen met winter BBQ

Start to Golf
Ontdek de golfsport in 5 groepslessen

Enkel voor inwoners van Maldegem vanaf

• dinsdag 22 september van 19.30 tot 20.30 uur

• donderdag 24 september van 19.30 tot 20.30 uur

In samenwerking met Hole-In-One Indoorgolf  

Inschrijven en info 
 050 72 89 70 | Sportdienst Maldegem

 sportdienst@maldegem.be
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ZONDAG 13 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG
Open Monumentendag, dat is het  

grootste culturele eendagsevenement 

van Vlaanderen. Elk jaar, op de tweede 

zondag van september, kan je kennisma-

ken met het bouwkundig, landschappelijk 

en archeologisch erfgoed. Doel ervan 

is om je meer bewust te maken van de 

rol en betekenis van het erfgoed, dat 

bewustzijn te versterken en zo de  

solidariteit rond erfgoedzorg te vergroten.  

In 2015 is Open Monumentendag al  

aan zijn 27ste editie toe!

Op zondag 13 september kan je in 

Maldegem volgende locaties/ activiteiten 

GRATIS bezoeken: 

Sint-Petrus en Pauluskerk in 
Middelburg
De parochiekerk van Middelburg werd 

gebouwd tussen 1452 en 1458. Ondanks 

de vele vernielingen en herstellingen heeft 

de kerk nog steeds originele delen in de 

kenmerkende okergele baksteen. De kerk is 

zowat het enige bewaard gebleven gebouw in 

Middelburg dat dateert van voor de Tweede 

Wereldoorlog. De kerktoren is sinds 1936 een 

geklasseerd monument. Sinds 

2004 is het volledige domein, de kerk en het 

kerkhof beschermd. Bezienswaardigheden 

zijn: de barokke biechtstoel, de kopie van de 

Bladelintriptiek naar een origineel van Rogier 

Van Der Weyden (Gemäldgalerie Berlijn) en 

het praalgraf van de stichter van Middelburg, 

Pieter Bladelin, en zijn echtgenote Margaretha 

van de Vagheviere.

Wanneer: van 10.30 uur tot 17.00 uur

Nog tot 27/09 op donderdag, vrijdag, 

zaterdag en zondag van 10.30 uur tot 17.00 uur

Waar: Sint-Petrus en Pauluskerk, 

Middelburgse Kerkstraat, Middelburg

Meer info: 050 72 86 22, uit@maldegem.be

“Barbe de Damhouder na 411 
jaar terug in Middelburg”
Erfgoedcomité Maldegem

In 1515, precies 500 jaar geleden, werd een 

Arme Klarenklooster gesticht 

in Middelburg. Als gevolg van de 

Beeldenstormen en de inname van 

Middelburg door Maurits van Oranje 

vluchtten de zusters naar Ieper en Luik, 

waar ze nieuwe kloosters stichtten.

In de tentoonstelling in de Sint-Petrus en 

Pauluskerk komt je aan de hand van uniek 

beeld- en kaartmateriaal, archeologische 

objecten en nooit eerder vertoonde 

archiefstukken meer over deze bewogen 

geschiedenis te weten. Topstuk van de 

tentoonstelling is de grafsteen van zuster 

Barbe de Damhouder, die in 1604 mee 

vluchtte naar Luik, waar ze in 1607 stierf.

Er is ook een rijk geïllustreerd boek 

beschikbaar van de tentoonstelling.

Wanneer: van 10.30 uur tot 17.00 uur 

Waar: Sint-Petrus en Pauluskerk, 

Middelburgse Kerkstraat, Middelburg 

Meer info: 050 71 31 74,  

eric.verstraete@telenet.be

Open Monumentendag  
in het Meetjesland
Naast de Maldegemse initiatieven is 

er ook in het Meetjesland een grote 

verscheidenheid aan activiteiten. 

Meetjeslandse info op www.comeet.be  

of via 09 373 75 96.  

Alle activiteiten op  

www.openmonumenten.be.  
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Seizoen 2015-2016 belooft een feesteditie 

te worden! Op 27 januari 2016 viert CC 

Den Hoogen Pad immers haar twintigjarig 

bestaan. Voor iedereen die samen met 

ons het feestseizoen inzet en afrondt – en 

dus de voorstelling van Guga Baùl op 16 

oktober en het optreden van ABBA Gold 

op 20 mei bijwoont – hebben we een 

verrassing in petto. Reserveer dus snel 

je tickets hiervoor. Tickets kan je zowel 

online – via www.denhoogenpad.be – als 

in het loket van CC Den Hoogen Pad 

kopen. 

VR 16 OKT 2015  Radio Guga | INTEAM

VR 23 OKT 2015  Koen Dewulf | Ecocriet

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

  LAATSTE 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 dor 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

Woensdag 16 september – 14.00 uur 

CC Den Hoogen Pad

Koemba 
Jeugdfilm
Zebraatje Koemba heeft vanaf zijn geboorte maar de helft van zijn strepen waardoor 

de kudde hem uitsluit. Bij een extreme droogte offert hij zich op om op zoek te gaan 

naar de beroemde waterput waar de eerste zebra’s hun strepen kregen. 

inkom: €2

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

Info
 050 71 22 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

  www.denhoogenpad.be



2015 SEPTEMBER  |  21 20  |  MALDEGEM MAGAZINE

Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 25 JUNI 2015
Heroriëntatie van de streeksamenwerking tussen  

de gemeenten in het meetjesland en de financiële  

regeling respectievelijk met vzw. netwerk meetjesland  

en veneco heromtrent.*

De gemeenteraad beslist om terug te treden uit de vzw. Netwerk 

Meetjesland. Er wordt nog een éénmalige toelage vanwege de 

gemeente Maldegem uitgekeerd voor het jaar 2015 voor de 

betaling van de personeels- en werkingskosten. De gemeenteraad 

beslist om de streeksamenwerking in het Meetjesland verder 

te zetten in de schoot van Veneco² en hiervoor een bijdrage te 

betalen voor 2015 ten bedrage van € 9.297,20 en voor 2016 ten 

bedrage van € 18.594,00. 

Definitieve vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde handel en horeca’.*

De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de 

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening omtrent het 

ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde 

handel en horeca’ en beslist zich hierbij gedeeltelijk aan te sluiten. 

De gemeenteraad beslist eveneens het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Zonevreemde handel en horeca’ definitief vast te 

stellen met uitsluiting van de 10% uitbreiding van Cleythill Hotel en 

Kwizien Papinglo en mits enkele aanpassingen van het plan zoals 

het voorlopig vastgesteld is.

Reglement vrijetijdsparticipatie.*

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen in het 

reglement “financiële tussenkomst vrijetijdsparticpatie voor 

kansengroepen”.

De financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie is een 

rechtstreekse korting die wordt toegekend aan personen die 

behoren tot de doelgroep, wanneer die inschrijven voor activiteiten 

georganiseerd door de gemeentelijke diensten, het Lokaal 

Dienstencentrum en door anderen ontwikkelde vrijetijdsaanbod.

VERDER NEEMT DE GEMEENTERAAD  
VOLGENDE BESLISSINGEN:

De gemeenteraad keurt het reglement op de erkenning als 

Maldegemse en/of specifieke vereniging goed. De gemeente  

wenst te voorzien in een ondersteuning van initiatieven die 

inspelen op het vergroten van de hechte en sociale weefsels 

in onze gemeente en de onderscheiden leefkernen. Deze 

ondersteuning wordt niet alleen voorzien voor verenigingen of 

organisaties die binnen de vrijetijdssectoren een erkenning kregen, 

maar ook voor verenigingen en organisaties die niet ressorteren 

onder deze vrijetijdssectoren maar wel een bijdrage leveren aan 

de realisatie van de relevante doelstellingen, zoals vermeld in de 

strategische meerjarenplanning.*

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verhuring  

van het appartement gelegen aan de Bloemendalelaan 4a,  

9990 Maldegem.* 

De gemeenteraad keurt het convenant inzake de detachering van 

een personeelslid tussen de gemeente Maldegem en het OCMW 

Maldegem goed.*

De gemeenteraad stelt de formatie van het operationeel en 

administratief en logistiek kader van de lokale politie Maldegem vast.

De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht 

“Aanpassing en/of vernieuwing telefonie infrastructuur - Huur inclusief 

omnium onderhoudscontract met een looptijd van 60 maanden” goed 

met een geraamd bedrag van € 89.999,32 incl. 21% btw.*

De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht 

“Leasing van twee politiecombi’s met striping, type Volkswagen 

Transporter” goed. De raming bedraagt € 144.000,00 incl. 21% btw.*

De gemeenteraad keurt de verlenging van de proefperiode van 

het politiereglement betreffende de invoer van een beperkt 

eenrichtingsverkeer in de Kapelaanstraat tot einde september 

2015 goed.*
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De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de invoer 

van een parkeerverbod in de Prins Boudewijnlaan goed.*

De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de invoer 

van een parkeerverbod in de Oude Bruggeweg goed.*

De gemeenteraad keurt het addendum aan de koepelmodule 

betreffende de bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan goed.*

Aangezien de gemeente Maldegem nog tot en met juni 2014 deel 

uitmaakte van de intergemeentelijke samenwerking Drugpunt 

SMAK, keurt de gemeenteraad de jaarrekening 2014 van de 

Interlokale vereniging Drugpreventie West-Meetjesland en het 

werkingsverslag voor het werkingsjaar 2014 goed.* 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de opstart van het 

Spam 16 project Sanering afvalwater Vossenhol en stelt de modaliteiten 

voor het aanstellen van het Studiebureau Grontmij uit Brussel als 

ontwerper voor het gemeentelijke deel van het project Sanering 

afvalwater Vossenhol, Schautenstraat en andere straten vast.*

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het ontlenen 

van feestmateriaal goed.*

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement op het 

ontlenen van feestmateriaal goed.*

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het ontlenen 

van signalisatiemateriaal goed.*

De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast.

De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging nr. 1 

2015 goed.

De gemeenteraad keurt het addendum van het retributiereglement 

gemeentelijke kinderopvang Ukkie-Pukkie goed.* 

Het verzoek van de Korpschef van de lokale politiezone Maldegem 

tot hernieuwing van het mandaat wordt gunstig geëvalueerd.* 

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 college@maldegem.be

De

De volgende gemeenteraad gaat door op donderdag 24 september om 19.30 uur op het 
Gemeentehuis. De agenda en alle verslagen vind je op www.maldegem.be/gemeenteraad.

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier 

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

De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten een 

bestuursakkoord. De gemeenteraad streeft steeds 

naar unanimiteit in de besluitvorming maar dat 

wordt niet altijd bereikt. De punten die alle fracties 

unaniem goedkeurden, zijn gemarkeerd met 

een sterretje. Bij de andere punten was de 

stemming verdeeld.
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De brandpreventie adviseur (BPA )van Hulpverleningszone  

Meetjesland. Iedere  brandweerpost  van de Zone  Meetjesland 

heeft momenteel één of meerdere brandpreventieadviseurs 

onder zijn leden.  Zij kunnen de inwoners van onze zone 

informeren i.v.m.  de brandveiligheid in hun woning. De 

gemeentebesturen aangesloten bij Zone Meetjesland zijn:

Aalter, Eeklo,  Kaprijke,  Knesselare,  Maldegem,  Nevele,   

Sint-Laureins,  Waarschoot en  Zomergem.

Wat als er toch brand uitbreekt?

Met  een blusdeken, rookmelder en met een portie gezond 

verstand kom je al heel ver. De gezelligste ruimte in huis is meteen 

ook de plaats waar de meeste branden ontstaan:  de keuken. Het 

lijkt evident om het vuur uit te schakelen na het koken, maar toch 

zijn het die kleine dingen die heel wat branden veroorzaken.

Geef brand geen kans.

Een blusdeken met EN 1869 label is dan ook een absolute must in 

de keuken: kleine brandjes kan je hiermee onmiddellijk doven.

Ook een rookmelder zou in elke woning aanwezig moeten zijn. 

Deze merkt de rook doorgaans sneller op dan de bewoners zelf, dit  

zeker ’s nachts. Van het alarmsignaal word  je onmiddellijk wakker, 

waardoor je op tijd je gezin en jezelf in veiligheid kan brengen. Ben 

je van plan een rookmelder aan te kopen? Kies dan meteen voor 

kwaliteit en installeer hem op de juiste plaatsen.  De rookdetector 

moet  op de verpakking een EN 14604 label hebben. Rookmelders 

in de keuken, badkamer of de garage zorgen vaak voor vals alarm. 

Je plaatst er best één in de hal en op elke bewoonde verdieping 

alsook  in de kelder. Kies bij voorkeur een rookmelder met een 

niet-vervangbare batterij en een levensduur van 10 jaar. Belangrijk 

is wel de rookmelder regelmatig te testen en af te stoffen.

Tips van de brandweer?

Wil je meer weten over de brandveiligheid in je woning? De 

brandpreventieadviseurs staan klaar met nog veel meer gratis tips. 

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken doen ze dit bij voorkeur 

in groep bij een vereniging ter plaatse. Een gratis infosessie 

aanvragen kan via 09 376 75 83 tussen 9.00 en 12.00 uur en  

van 14.00 tot 16.00 uur. 

Wil je graag thuis al eens testen hoe brandveilig jouw woning is? 

Op www.ismijnwoningbrandveilig.be   kan je een checklist met  

42 vragen beantwoorden. Op het einde krijg je een persoonlijke 

score te zien met advies op maat.  

Info
 09 376 75 83 | Brandweerzone Meetjesland

Hoe brandveilig is jouw woning?                           

BRANDPREVENTIENIEUWS  
VOOR JOUW WONING

www.speelnietmetvuur.be

Rookmelders redden levens! 
Jaarlijks zijn er een 20 000 woningbranden in België. Daarbij maakt 
niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is  
dodelijk. Zeker als een brand ’s nachts uitbreekt. Investeer daarom in 
rookmelders. Hang ze op de juiste plaatsen en test ze regelmatig.  
Zo maakt u dubbel zoveel kans om een brand te overleven.

Marc, Tibo, Sofie en Wout hebben er al. 
En u?
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Hulpverleningszone Meetjesland

FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST  
ALS VOORWAARDE OM  
BRANDWEERMAN TE WORDEN.
Sinds de brandweerhervorming en de wijziging van het 

statuut brandweerman op 1 januari 2015 is dit de nieuwe 

manier van aanwerving.

De Oost-Vlaamse Brandweerschool organiseert als eerste deze 

nieuwe geschiktheidstest waarmee een geslaagde kandidaat in 

heel België kan solliciteren voor een job als brandweerman.

De nieuwe test bestaat uit drie delen. Er is een competentietest 

met meerkeuzevragen die is opgesteld op het niveau van 

het zesde jaar beroepsonderwijs. Je hoeft geen diploma 

of getuigschrift meer voor te leggen, dat behaal je met de 

cognitieve test. Daarnaast is er een handvaardigheidstest 

bestaande uit kleine praktische opdrachten. Hierbij moet je 

bewijzen via drie eenvoudige opdrachtjes over materialen en 

toestellen, dat je kunt meten, aftekenen… binnen een bepaalde 

tijd. Tot slot zijn er lichamelijke geschiktheidsproeven die op 

zich perfect toegankelijk zijn voor iemand met een normale 

lichamelijke conditie. De eerste twee testresultaten zijn 

levenslang geldig, de sportproeven zijn slechts 2 jaar geldig. 

Ben je binnen de twee jaar niet aangeworven, dan moet je die 

proeven opnieuw afleggen.

Eenmaal het attest behaald, kan je jou aanbieden bij één van de 

posten van onze zone; zijn er op dat moment plaatsen vacant , 

dan zal een zonale selectieprocedure worden opgestart.  

Info
 0474 50 55 40 | Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen

 Marc.verkest@aalter.be
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Op weg naar het recyclagepark.

Bind je afval goed vast.
Heel wat inwoners brengen hun afval op  

een aanhangwagen naar het recyclagepark.  

Niet iedereen maakt zijn afval voldoende vast.

Het gebeurt meermaals dat het afval door de snelheid van de 

wagen en de windverplaatsing uit de aanhangwagen wordt 

geslingerd en langs de weg of in de grachten belandt… Dit 

is zeer vervelend voor de bewoners waar het weggeslingerd 

afval terechtkomt. Het gevolg is dat de bewoners alles moeten 

opruimen of het MOP-team opgeroepen wordt om dit te doen.

Dus, een goede raad:

Zorg ervoor dat je afval niet kan wegwaaien en bindt alles 

goed vast of leg er een doek of afdekzeil over.  

Info
 050 72 76 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be 

Ophaling PMD

Rode sticker op de PMD-zak
Indien de PMD-zak materialen bevat die niet 

toegelaten zijn, of wanneer de zak niet het logo van 

de IVM draagt, wordt ze niet meegenomen. Op de zak 

wordt dan een rode sticker gekleefd.

Neem in dat geval de PMD-zak terug binnen. Haal het fout 

gesorteerde afval er uit. Op de binnenzijde van de sticker 

zijn de juiste sorteerregels vermeld. Scheur het bovenste 

deel van de sticker af en bied de blauwe zak - dit maal 

met correcte inhoud - aan bij de volgende ophaling.

Tip:
De rode sticker wordt steeds ter hoogte van het foutief 

aangeboden materiaal gekleefd.  

Info
 050 72 76 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be 

Hier sorteren we PMD-  
verpakkingen, net als thuis

Plastic flessen en flacons

Metalen verpakkingen

Drankkartons

Geen andere plastic verpakkingen  
of voorwerpen

Ook : spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica,
aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen

*of via het containerpark.

Opmerkingen
• Volledig leeg
• Maximum volume: 8 liter
•  Geen plastic bidons vastmaken  

aan de buitenkant van de 
PMD-zak

Huis-aan-huis* inzameling 
in de PMD-zak

In de gewone  
vuilnisbak werpen

Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen  
(plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie, ...),  

aluminiumfolie, piepschuim en motorolie

Niet toegelaten

Opmerkingen
•   Verpakkingen die giftige of  

bijtende middelen bevat hebben,  
zijn niet toegelaten in de PMD-zak

•  Breng injectienaalden naar  
het containerpark (KGA)

Samen  Goed sorteren  Beter recycleren



2015 SEPTEMBER  |  25 2015 SEPTEMBER  |  25 24  |  MALDEGEM MAGAZINE 2015 SEPTEMBER  |  25 24  |  MALDEGEM MAGAZINE

Avondmarkt in het centrum 

ONTDEK MET  OP DE AVONDMARKT WAT IN JE ZIT
Op vrijdag 18 september bruist 
Maldegem opnieuw van leven.
De avondmarkt geeft zoals 
steeds het startschot voor  
de jaarlijkse kermis.

Om 18.00 uur is er de feestelijke opening 

aan het UiT-podium. De winkels langs het 

parcours van de avondmarkt zijn open  

tot 22.00 uur.

Op de UiT-markt stellen Maldegemse 

verenigingen en scholen hun werking 

aan je voor. Misschien ontdek je wel een 

leuke en nieuwe hobby! Kom langs bij 

de UiT-kijker en verneem alles over de 

gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten 

in Maldegem. Op het UiT-podium zijn er 

optredens, er is straatanimatie en grime 

voor de allerkleinsten.

Vanaf 18.30 uur ben je welkom in het 

Gemeentehuis voor de fototentoonstelling 

Kleur van het Comité voor Initiatief. Daarna 

kan je naar de tent in het Sint-Annapark 

voor de Streekbierenavond van JVC 

Maldegem. De optredens starten er  

vanaf 20.30 uur.  

Avondmarkt i.s.m. VHMC en het Comité  

voor Initiatief.

Ontdek met UiT wat in je zit!

Op UiTinmaldegem.be ontdek je alle 

vrijetijdsactiviteiten in Maldegem. 

De UiT-kalender vind je ook in het 

gemeentelijk magazine. Via de UiT-tip 

vertellen de Maldegemse UiT-helden 

Daniël, Jeroen, Kim, Martine, Griet, 

Kristoff, Lou, Otto, Ella en Marthe je 

welke activiteiten absoluut de moeite 

waard zijn.

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

  www.uitinmaldegem.be
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Maldegem
Kermis 2015 
VR 18 SEPT 
Opening  
fototentoonstelling “Kleur”:

 18.00 uur

  Gemeentehuis – zaal Adegem 
Org.: Comité voor initiatief
Deze tentoonstelling kan je gedurende 
gans de kermis bezichtigen tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis.

Avondmarkt met o.a.  
UIT op de avondmarkt 

 18.00 uur
de Maldegemse verenigingenmarkt met vrije-
tijdsbeurs t.h.v. gemeentehuis en huis Wallyn  
Org.: VHMC i.s.m. Gemeentebestuur,  
Comité voor initiatief en foorreizigers

Streekbierenavond  
met optredens vanaf 20u30

 18.00 uur

  Feesttent St. Annapark 
Org.: Jeugdverbroedering

ZA 19 SEPT
Feest van de 50-jarigen

 17.30 uur Receptie op gemeentehuis 
(met groepsfoto door de pers)

 19.00 uur Huyze De Baere (met 
officiële groepsfoto)
Check facebook: 50-jarigen 
Maldegem-1965
Org.: Comité voor initiatief 

Parkfuif
 21.00 uur

  Feesttent St. Annapark 
Org.: Jeugdverbroedering

Ladies in red dansfeest  
met “a touch of red”

 21.00 uur

  Audigarage De Mey 
Kaarten bij De Mey of leden Ladies Circle
Org.: Ladies Circle Maldegem
Check facebook/Ladies in red

ZO 20 SEPT
(h)eerlijk ontbijt

 8.00 uur

  Refter Oud Sint-Jozef
Inschrijven: noordzuiddienst@maldegem.be

Prijsuitreiking fotowedstrijd 
“Kleur” 

 10.30 uur

  Gemeentehuis
Org.: comité voor initiatief

Feestelijke eucharistieviering 
 10.30 uur

  Sint Barbarakerk, met medewerking 
van alle parochiale verenigingen, 
werkgroepen en koren

Gratis aperitiefconcert met 
gratis Oud-Maldegemse 
gerechtjes en “De Toape 
Geraepte”.

 11.00 uur

  Terras gemeentehuis 
Org.: Comité en gemeentebestuur

Start your engine@Maldegem  
Old-timertreffen

 11.00 uur 

  Centrum
Org.: comité voor initiatief ism Oldtimer 
Car Club Belgium 
info 0472 42 11 45 of 0486 35 56 17  
Check facebook: start your 
enginemaldegem

Eetfestijn Jevo
 12.00 uur

 Feesttent Sint Annapark
Org.: JEVO Maldegem
Vooraf inschrijven via 
boekhouding@jevomaldegem.be

MA 21 SEPT 
Jaardienst voor de overledenen

 09.30 uur

  St. Barbarakerk 

10de Seniorennamiddag 
met Tom Davys  
& Tamara en UDO

 14.00 uur

  CC Den Hoogen Pad 
Org.: Comité voor initiatief
Kaarten € 5 enkel te reserveren  
van 8 tot 10/9 via 0486 68 81 15 of via mail  
els.de.bruyckere@telenet.be op zelfde data 
(maximum 300)

Kermiskaarting dag 1:  
Den Ossekop

 14.00 uur

DI 22 SEPT
Kermiskaarting dag 2:  
’t Wit Peird

 14.00 uur 

Maldegem dankt en huldigt
 19.00 uur

  Sporthal Meos 
Vrijetijdslaureatenhulde met bedanking 
vrijwilligers 
Org.: Gemeentelijke adviesraden  
ism Gemeentebestuur

WOE 23 SEPT
Kermiskaarting dag 3:  
Havana Lounge

 14.00 uur

Wielerwedstrijd elite zonder 
contract en beloften

 15.00 uur

  Centrum
Org.: VZW Wielercel M J K

Kinderfoor
 Namiddag 

Org.: foorkramers  
en Comité voor initiatief

DO 24 SEPT 
Ballenworp met talrijke prijzen 
voor kinderen 

 19.00 uur

  Kermisterrein op markt
Org.: foorkramers en Comité voor initiatief

Kermiskaarting dag 4:  
Gouden Leeuw

 14.00 uur

VR 25 SEPT
40-uur zwemmarathon 

 20.00 uur
Sint Annazwembad
Org.: Sportdienst

54ste Muzikaal vuurwerk  
thema “Water”

 21.00 uur

  St. Annapark
Org. Comité voor initiatief

Flashback part II
 21.30 uur

De Redekiel Org. JOC De Redekiel

DOORLOPEND: 
Kunst in Huis Wallyn  
(schilderijen Albert De Coninck)
Huis Wallyn

Info
 comite.voor.initiatief@maldegem.be 

  www.maldegem.be 
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Verkeersmaatregelen Maldegem-kermis 
16 t.e.m. 25 september
De kermis wordt op 16 september geplaatst. 

Vanaf dan tot en met 25 september kan er 

niet geparkeerd worden op het marktplein. 

Bovendien is de rondweg afgesloten tijdens 

de openingsuren van de kermis.

Vrijdag 18 september: 
Avondmarkt van 16.00 tot 24.00 uur
Er is een verkeers- en parkeervrije zone in de 

Westeindestraat (kruising met Bogaardestraat), 

Marktstraat (vanaf Stationsstraat), Nieuwstraat (vanaf 

rond punt)

Zondag 20 september: Start your 
engine@Maldegem Oldtimertreffen 
van 09.00 tot 19.00 uur
Verkeersvrije en parkeervrije zone in de 

Nieuwstraat (tot rond punt) en in het centrum vanaf 

Westeindestraat 1.

Maandag 21 september: Wekelijkse 
markt vanaf 06.00 tot 14.00 uur
Verkeersvrije en parkeervrije zone in de Marktstraat 

(vanaf Stationsstraat) tot aan rond punt Nieuwstraat 

tot aan Westeindestraat 1.

Woensdag 23 september:
Wielerwedstrijd vanaf 14.00 tot 18.00 uur
Parkeervrije en verkeersarme omloop: 

Westeindestraat - Marktstraat - Noordstraat 

- Buurtstraat - Vakebuurtstraat - Karrewegel - 

Reesinghelaan - Westeindestraat 

Deze verkeersmaatregelen hebben invloed op de 

lijndiensten (lijn 45, 58, 58S, 85, 87, 12 zone 7985 

Draaibrug (Nederland). 

lijn 58 - 58/s.

Maldegem Godshuis en Maldegem Zwarte 

Zusterslaan worden verplaatst naar Oude Gentweg 

ter hoogte van huisnummer 1 en overkant. 

Maldegem Station en Maldegem Markt worden 

verplaatst naar Koningin Astridlaan t.h.v. frituur Koen 

en overkant aan het Chinees restaurant.

Maldegem Reesinghelaan wordt verplaatst naar 

rond punt Kon. Astridlaan - Brugse Steenweg. 

Lijn 45: Maldegem - Knokke.:  

alle haltes in het centrum worden afgeschaft  

en verplaatst naar het rond punt Kon. Astridlaan - 

Brugse Steenweg 

Lijn 87:  

Maldegem - Aalter - Deinze.: alle haltes in het 

centrum worden op bovenvermelde tijdstippen 

afgeschaft en verplaatst naar het rond punt Martens.

Lijn 12 zone 7985 Draaibrug (Nederland):  

alle haltes in het centrum worden op bovenvermelde 

tijdstippen afgeschaft en verplaatst naar het 

zwembad.

Info
 050 72 71 70 | Lokale Politie

 politie@maldegem.be
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
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