
2015 ZOMER  |  1 1  |  MALDEGEM MAGAZINE
jaargang 1 | nr. 3 | zomer 2015

TENTOONSTELLING
IN MIDDELBURG

BOB-CAMPAGNE
ZOMER

maldegem
magazine

ANEKDOTES 
UIT DEN DIEPE

Fo
to

: ©
 H

-p
ic

sf
ot

og
ra

fie



2015 ZOMER  |  3 

inhoud

Zomerse tijden 
Terwijl de studenten nog hard 

werken om een mooi resultaat te 

behalen, maken de leerlingen van 

de lagere school en de kleuterklas 

reeds schooluitstappen en dromen 

ze stilaan van twee maanden 

zomervakantie. Ieder jaar opnieuw vormen deze zomermaanden 

een periode waarin er in onze gemeente heel wat voor deze 

jongste Maldegemnaren te doen is.

Via onze zomerkalender — ‘Tijd om te djakkeleuren’ — kunnen 

ouders samen met hun kinderen kiezen uit een brede waaier aan 

ontspannende, sportieve activiteiten. Maar naast het gemeentelijk 

aanbod bieden ook de vele jeugd- en sportverenigingen die onze 

gemeente rijk is allerlei activiteiten aan. 

Wij kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichen: dit is een perfecte 

aanvulling bij het eigen aanbod. Ik wil dan ook graag de monitoren, 

de leiding van de jeugdbewegingen en de begeleiders van de 

sportactiviteiten alvast van harte bedanken voor hun vrijwillige 

inzet. Ik hoop dat jullie samen met de kinderen een mooie tijd 

tegemoet gaan. Een tijd waarin weinig moet, maar veel mag. 

Ook de meeste ouders zullen in de komende zomermaanden toch 

wel eventjes een paar weken verlof nemen. Geniet er samen met 

jullie gezin ten volle van. Voor sommigen zal dit ver van Maldegem 

vandaan zijn, anderen zullen hun verlof dichter bij huis doorbrengen, 

in eigen gemeente. Waar jullie zich ook zullen bevinden, geniet vooral 

van al het mooie wat de zomer te bieden heeft. 

En natuurlijk zal het nu ook op bestuurlijk vlak wat rustiger zijn. Dat 

betekent meteen ook meer tijd vrij om jullie te ontmoeten op één 

van de vele activiteiten in onze gemeente. Of misschien komen we 

elkaar wel ergens tegen, gewoon: onderweg langs een beschaduwd 

wandelpad in het park, op een tussen veld en weiland kronkelend 

fietspad, op het lange rechte eind langs de vaart, waar het zomers 

heerlijk waait, bij valavond aan een maïsveld bij de bosrand, op een 

terras in één van onze dorpskernen of op eender welke idyllische 

plek die ons mooie Maldegem in al haar rijkdom koestert. 
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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

Genieten van 
Maldegem!

Zondag 30 augustus  
Sint-Annapark Maldegem

Wandelen / Gezondheidsrally / Fietsen / MTB   

Horecadorp / Speeltuin / Springkasteel / Genieten van Sport / Creabus    

Jo Vally / Tom en Tamara Davys / The Motor Boat Club / Seventy and Orange

www.maldegem.be/genieten
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Zomerverlof gemeentelijke diensten
• Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand, Vreemdelingen en het UiT-loket zijn tijdens de zomer gesloten op donderdagavond. 

 De openingsuren in juli en augustus zijn:

• maandag: 08.30 – 12.00 uur

• dinsdag: 08.30 – 12.00 uur

• woensdag: 08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 16.00 uur 

• donderdag: 08.30 – 12.00 uur

• vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

• 1e zaterdag van iedere maand: 09.00 – 11.45 uur 

• Sporthal MEOS en de Sportdienst zijn gesloten op 11 juli, van 20 juli tot en met 31 juli en op 15 augustus. 

• Het Sint-Annazwembad is gesloten van 22 juni tot en met 3 juli.

• Loket CC Den Hoogen Pad is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

• Het recyclagepark is gesloten op zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli, woensdag 22 juli en zaterdag 15 augustus.

Schadeaangifte hagelbuien juni 2014

Tussen 7 en 9 juni 2014 veroorzaakten ernstige hagelbuien 

heel wat schade in en om Maldegem.

De hagelbuien in deze periode zijn ondertussen erkend 

als algemene ramp. Dat betekent dat je aangifte kan doen 

van de schade die deze buien veroorzaakten. Tot en met 

30 september 2015 kan je jouw schadeaangifte indienen. 

Schade aan landbouwteelten op het veld komt niet in 

aanmerking voor deze aangifte.

Via www.ibz.be/code/nl/loc/natuurrampen.shtml download 

je de aangifteformulieren en krijg je een overzicht van de 

nodige bewijsstukken.

Als je jouw formulieren hebt ingevuld en je bewijsstukken 

hebt verzameld, kan je jouw dossier ter controle 

voorleggen bij de dienst Infrastructuur. Die zal nagaan  

of alles correct is ingevuld en of alle nodige stukken  

bij het dossier zitten.

Is alles correct en volledig, dan kan je jouw dossier  

indienen op de dienst Infrastructuur. Vraag hiervan  

een bewijs van afgifte. 

Info
 050 72 86 11 | Dienst Infrastructuur (Rudy De Saer)

 infrastructuur@maldegem.be

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem

Afhalen huisvuilzakken
Ieder gezin dat op 1 januari 2015 in het gemeenteregister was ingeschreven, 

kreeg in februari een brief om gratis huisvuilzakken af te halen.

In ruil voor deze brief kan je de gratis huisvuilzakken nog tot en met 30 

september 2015 afhalen aan het Onthaal van de dienst Infrastructuur: 

Bloemestraat 45, 9990 Maldegem.

Na september is de brief niet meer geldig. Wacht dus niet tot het te laat is. 

Info
 050 72 76 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Zomer BOB-campagne

Deze zomer doen we het samen!
Drinken én rijden? Dat is niet oké! Bepaal vooraf wie BOB is, neem het 

openbaar vervoer, blijf slapen of bel een taxi. Deze zomer gaan we 

allemaal samen voor rijden zonder alcohol.

Draag je gordel in het verkeer! Op maandag 24 (tijdens de markt) en 

zondag 30 augustus (tijdens event Genieten van Maldegem in het park) 

staat een tuimelwagen van de politie. Zo weet je meteen waarom je 

gordel van levensbelang is. 

Lessen volgen  
in Kuma
De inschrijvingsperiode loopt van 1 juni – 

30 september 2015. Inschrijven kan in het 

secretariaat, online via de website of  

in de wijkafdelingen.  

Info
 050 72 89 50 | Kunstacademie Maldegem

 kunstacademie@maldegem.be

 Mevr. Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

  www.academiekuma.be
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 Björn 

Siegfried

 Walter

Anita

Om een blik te werpen op de 
voorbije veertig jaar van het 
Maldegemse zwembad laten 
we vier zwemmers aan het 
woord: de huidige badmeester 
Björn, zijn voorganger Siegfried 
en echtgenote Anita, en 
Walter die al veertig jaar 
trouw baantjes trekt in de 
Maldegemse kuip.

Björn Willems
Huidig badmeester

Björn: “De passie voor zwemmen kwam 

tijdens mijn opleiding tot leraar lichamelijke 

opvoeding. Daar kreeg ik de juiste 

zwemtechniek onder de knie en ging ik 

steeds liever baantjes zwemmen. Het was 

dus eerder een late roeping.”

Waarom zou jij anderen aanraden om te 

zwemmen?

Björn: “Zwemmen is de meest gezonde 

en goedkoopste sport die er bestaat. Het 

is heerlijk ontspannend en toch gebruik je 

elke vezel van je lichaam. Na een drukke 

periode of een slechte dag kan ik mijn 

hoofd helemaal leegmaken door gewoon 

wat baantjes te trekken.”

Wat zijn voor jou de belangrijkste 

troeven van dit zwembad?

Björn: “Het Sint-Annazwembad is er in 

de eerste plaats om echt te zwemmen. 

Om baantjes te trekken. Er is bewust niet 

gekozen voor glijbanen. Ons zwembad is 

niet louter een speelparadijs. We behouden 

wel speelzwemmen voor kinderen op 

woensdag- en zaterdagnamiddag en tijdens 

de schoolvakanties. Met de zwemmatten 

en andere leuke spelelementen kunnen ze 

zich helemaal uitleven.”

“Bovendien kan je hier als kersverse ouder 

al komen zwemmen met je baby tussen 

vier maanden en één jaar oud. Meer en 

meer wordt die trend opgepikt. En het 

is vertederend om te zien hoe die jonge 

ouders met hun baby quality time beleven.”

Walter Baetens
Gepassioneerd zwemmer en 80-plusser

Walter: “Nog voor het Sint-Annazwembad 

bestond, ging ik samen met andere 

Maldegemnaren elke week zwemmen in 

Eeklo. Dat was toen een initiatief van de 

Sportraad, onder leiding van Jos De Graeve. 

Hij leerde ons zwemmen. Toen Maldegem 

in 1975 eindelijk een eigen zwembad had, 

was ik samen met mijn echtgenote één 

van de eerste lesgevers. Samen hebben we 

vele Maldegemnaren leren zwemmen op 

dinsdag- en vrijdagavond. Dat was een hele 

mooie periode.”

Hoe vaak kom je nog zwemmen?

Walter: “Ik ben misschien niet meer 

piepjong maar een paar keer per week 

kom ik zo’n veertig baantjes zwemmen. 

Dat aantal ben ik nu langzaam aan het 

opdrijven omdat ik nog aan het herstellen 

ben van een operatie. Daarvoor zwom ik 

telkens zo’n 120 baantjes.”

Wat maakt het Sint-Annazwembad 

anders?

Walter: “Als wedstrijdzwemmer ben ik al 

in veel zwembaden geweest. Maar dat van 

Maldegem is werkelijk het allermooiste. 

De uitzonderlijke locatie aan de rand van 

het park en het zicht op die prachtige oude 

bomen is echt bijzonder. Dankzij de grote 

lichtinval en het groene decor voelt dit 

zwembad heel verkwikkend  

en rustgevend aan.”

Siegfried Van de Geuchte
& Anita Verbiest
Oud-badmeester en zwemleerkrachten

Siegfried: “Ik heb het geluk gehad om 

van mijn hobby mijn beroep te kunnen 

maken. Ik was hier 33 jaar badmeester. Het 

zwembad was zowat mijn tweede thuis. Na 

mijn pensioen koos ik er maar al te graag 

voor om op zelfstandige basis zwemles te 

blijven geven, samen met mijn vrouw.”

Anita: “Ik ben mijn man achterna gedoken. 

Recht het zwembad in! In onze zwemlessen 

nemen we de kinderen en senioren voor 

onze rekening. Siegfried blijft op het droge, 

ANEKDOTES UIT DEN DIEPE
40 jaar Sint-Annazwembad

De grote lichtinval 
en het groene decor 

maken het  
Sint-Annazwembad 

verkwikkend en 
rustgevend.
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Vanaf juli kan je aan het UiT-loket  

in het Gemeentehuis de gratis  

TOKU-fietsroute afhalen. Deze fietsroute 

(38 km) brengt je van Knesselare naar 

Kleit, Ursel en terug. Langs het deels 

onverharde parcours ontdek je de mooiste 

plekjes van Landschapspark Drongengoed. 

De route brengt de cuesta, de golvende 

heuvelrug in onze streek, duidelijk in beeld. 

Een ruim aanbod van horecazaken en 

toeristische bezienswaardigheden maken 

de route nog aangenamer. 

Aan de fietsroute is er ook een 

(kunsthistorische) wedstrijd verbonden 

waarbij je kans maakt op verrassende 

streekproducten. 

Je kan de route ook verkrijgen bij het 

Gemeentehuis Knesselare,VVV-kantoren, 

B&B’s en handelszaken langs het parcours. 

Een initiatief van Toeristisch Ondernemen 

Knesselare Ursel (TOKU).

Info
 0476 23 23 82 | Pieter Steyaert

 050 72 86 22 | UiT-loket

 uit@maldegem.be

 Gemeentehuis: Marktstraat 7,

 9990 Maldegem

aan de rand van het bad en traint de betere 

zwemmers. Ik ben de vis in het water en 

help de beginnelingen.”

Wat is er jullie het meeste bijgebleven in 

die voorbije veertig jaar?

Siegfried: “De zwem- en ademhalings-

technieken zijn ontzettend veel verbeterd. 

Vroeger moest je kunnen zwemmen 

voordat je naar het eerste jaar middelbaar 

ging. Nu wordt er van kinderen verwacht 

dat ze al kunnen zwemmen nog voor ze 

naar het eerste leerjaar gaan.”

Anita: ”Tot voor de renovatie had het 

zwembad een L-vorm. Het ondiepe 

kinderbad en het diepere gedeelte liepen 

in elkaar over. Nu zijn de twee baden 

gescheiden. Daardoor is het mogelijk om de 

watertemperatuur in het kleinste bad wat 

hoger te zetten waardoor het er aangenaam 

is voor de kinderen om te leren zwemmen.”

Siegfried: “En vroeger volstond één 

badmeester om toezicht te houden in het 

zwembad. Tegenwoordig moet je altijd met 

twee aanwezig zijn. Alles voor de veiligheid 

van de zwemmer.” 

Info
 050 72 89 71 | Sint-Annazwembad

 heidi.de.baets@maldegem.be

TOKU-fietsroute

ZOMERS FIETSEN IN 
LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED

JULI
Actie van de maand:

AUGUSTUS
Actie van de maand:
Van 17 tot en met 23 augustus terug de Clownvis-attractie

Vrijdag 28 augustus van 19.00 tot 22.00 uur: TOP 40 POOL PARTY

Info
 050 72 89 71 | Sint-Annazwembad

 heidi.de.baets@maldegem.be 

Van 13 tot en met 19 juli hebben  

we voor de speelvogels een Clownvis-attractie!

Kindergrime in de cafetaria 

op 14 juli van 15.00 tot 18.00 uur.

Clownshow op 16 juli van 

14.30 tot 17.30 uur.

START TO CRAWL 
Vanaf 1 september kan men inschrijven in het zwembad,  

€50 voor 10 lessen.

• van 19.40 tot 20.40 uur beginners

• van 20.45 tot 21.45 uur gevorderden 

 Je inschrijving is definitief mits betaling

ZOMERREGELING 
HYDROBIC
Op maandag van 19.15 

tot 20.00 uur:

• 6 juli

• 13 juli

• 17 augustus

• 24 augustus

8  |  MALDEGEM MAGAZINE
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COMPOSTEREN  
OF KRINGLOOP- 
TUINIEREN?
Thuis composteren is niet moeilijk. Met goed materiaal en enkele 

handige tips kan je meteen aan de slag. Kringlooptuinieren gaat 

over hoe je tuinafval kan voorkomen en hoe je allerlei tuinresten 

creatief kan hergebruiken.

Je kan een compostbak (€ 27) of compostvat en beluchtingsstok 

(€ 15) kopen op het recyclagepark. Betaling doe je ter plaatse 

met bancontact. Op zaterdag 25 juli en 29 augustus, van 09.30 

tot 11.45 uur, kan je met al je composteervragen terecht bij de 

compostmeesters op het recyclagepark. 

Subsidies hakselaars 
Met een hakselaar kan je snoeiafval versnipperen en gebruiken  

als mulchlaag in plantenborders of verwerken tot compost. 

IVM, de intercommunale voor afvalverwerking in het Meetjesland, 

subsidieert de aankoop van hakselaars. Bij aankoop van een nieuw 

toestel kan je een subsidieaanvraag indienen bij IVM. De subsidie 

bedraagt 10% van de aankoopprijs, met een maximum van € 80. 

Het aanvraagformulier en subsidiereglement vind je op  

www.ivmmilieubeheer.be. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

GRATIS  
INZAMELING  
LANDBOUW-
FOLIE
Op dinsdag 18 en woensdag 19 augustus is er gratis 

inzameling van landbouwfolie op het terrein naast het 

recyclagepark. De folie moet wel borstelschoon en droog 

zijn, en lever je aan in hanteerbare stapels. Zoniet zal de 

folie geweigerd worden

Landbouwfolie = kuilfolie (witte, zwart-witte, groen-witte, 

kleurloos).

Noppenfolie, netten, zeilen, geweven (nylon)zakken, bigbags, 

(nylon)touwen en andere worden niet meegenomen.  

Stretchfolie (wikkelfolie van gras- en hooipakken) aanvaarden 

we ook, maar enkel als ze aangeleverd wordt in speciale 

400-liter zakken. In deze zakken mag enkel de borstelschone 

folie. Deze 400-liter zakken kan je voor € 2,50 kopen bij:

• AVEVE Maldegem: Brugsesteenweg 187, 9990 Maldegem

• Hobbyshop Ginneberge-Willems: Kruipuit 32, 9991 Adegem

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

500 jaar Monasterium Clarissarum 

TENTOONSTELLING ARME KLAREN IN MIDDELBURG
Deze zomer komt de rijke 
geschiedenis van Middelburg 
tot leven. Naar aanleiding 
van de 500e verjaardag 
van de stichting van het 
arme-klarenklooster kan 
je in de Sint-Petrus en 
Pauluskerk terecht voor een 
overzichtstentoonstelling. Er 
verschijnt ook een nieuw boek 
over de geschiedenis van het 
klooster. Een gesprek met 
Eric Verstraete, lid van het 
Erfgoedcomité en stuwende 
kracht achter het initiatief.

Centrale figuur in de tentoonstelling 

is Barbe de Damhouder. Wat is haar 

link met Middelburg?

Eric: De tentoonstelling heet voluit 

‘Barbe de 

Damhouder na 

411 jaar terug 

in Middelburg’. 

Zij kwam uit een 

gekende en rijke 

Brugse familie. 

Haar vader was 

onder meer schepen en schatbewaarder 

in Brugge in de 16e eeuw en haar broer 

groeide op aan het koninklijk hof in 

Madrid. Barbe daarentegen ging naar 

het klooster in Middelburg en leefde  

er bewust in armoede.”

“Ze was één van de vier laatste 

kloosterzusters die op 18 oktober 1604 

vanuit Middelburg naar 

Luik vluchtten voor 

het leger van Maurits 

van Oranje. Toen ze 

in Luik arriveerden, 

lieten ze er een nieuw 

klooster oprichten. 

Niet vanzelfsprekend 

voor vier zusters in tijden van 

geuzenoorlogen. Straffe madammen!”

>>

De grafzerk  
is het enige tastbare 

overblijfsel van  
de zusterkes  

van Middelburg
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Is er in Luik nog iets te zien van die 

kloosterzusters?

Eric: “Het klooster werd er in 1837 

volledig gesloopt, maar je hebt er wel 

nog de Rue des Clarisses. Tijdens de 

zoektocht stootten we onverwachts op 

de grafsteen van Barbe de Damhouder 

in een Luiks museum. De grafsteen heeft 

een afbeelding van Barbe in halfreliëf en 

krijgen we uitzonderlijk in bruikleen voor 

onze tentoonstelling hier in Middelburg.”

Hoe is de tentoonstelling precies opgevat?

Eric: “Onder de kruisgang in de Sint-

Petrus en Pauluskerk zal je aan de hand 

van verschillende panelen, kaarten, 

artefacten en originele documenten een 

inkijk krijgen in de geschiedenis van het 

klooster: de archeologische opgravingen, 

het ontstaan, de bloei en de ondergang 

van het klooster en een afzonderlijk 

paneel over Barbe de Damhouder. We 

kregen zelfs de toelating van het Archief 

van het Vaticaan om hun info over het 

arme-klarenklooster te gebruiken.”

Waarom moet je als Maldegemnaar 

deze tentoonstelling gezien hebben?

Eric: “Haar grafzerk is het enige 

tastbare overblijfsel van de ‘zusterkes 

van Middelburg’. Iedereen die een 

voorliefde heeft voor geschiedenis en 

in het bijzonder die van Middelburg zal 

de tentoonstelling bijzonder kunnen 

smaken.”

Daarnaast verschijnt er ook een 

nieuw boek over de geschiedenis  

van het klooster. 

Eric: “Samen met Marc Martens, 

voorzitter van de Heemkundige  

Kring Het Ambacht Maldegem en prof. 

Wim de Clercq van de Gentse universiteit 

hebben we alle bestaande informatie 

onder de loep genomen en opgefrist.  

Daarbij hebben we de info over het 

arme-klarenklooster aangevuld. De 

vorige Nederlandstalige publicatie over 

het klooster dateert van twee eeuwen 

terug. De 500e verjaardag is dus hét 

moment om dit te doen.”  

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Gemeentehuis – Marktstraat 7, 

 9990 Maldegem

Feestelijke opening & boekvoorstelling
Vrijdag 3 juli, 18.30 uur
Feesttent naast Sint-Petrus en Pauluskerk

Tentoonstelling ‘Barbe de Damhouder na 411 jaar terug  
in Middelburg’ loopt nog tot en met 13 september 2015.  
Te bezoeken van donderdag tot en met zondag, telkens  
van 10.30 tot 17.00 uur.

Beeldententoonstelling van Gilliet in de tuin van  
Convent Santa Clara, Kloosterstraat 22, Middelburg.

Boek over de geschiedenis van Middelburg en haar klooster te koop voor € 15 bij: 

• Opening tentoonstelling en boekvoorstelling op 3 juli

• Etienne Dhont: 050 71 31 32, etienne.dhont@telenet.be                     

• Piet Blomme: 050 71 43 57, piet.blomme@gmail.com

• Paul Verstraete, Convent Santa Clara: 0494 51 14 09, pabloverstraete@hotmail.com

• Eric Verstraete: 0492 97 91 20, eric.verstraete@telenet.be

in maldegem

 donderdag 2 juli

Spelnamiddag
om 14.00 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: Ziekenzorg CM Maldegem en  
LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

 vrijdag 3 juli 

Infosessie warmtepreventie
van 09.30 tot 11.30 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 10, 9990 Maldegem
Info: Maldocaps, maldocaps.weebly.com

 zaterdag 4 juli 

Maerlanttocht/Vredetocht
van 07.00 tot 17.00 uur
Waar: in en rond Middelburg 
Info: WTC ST Ritatrappers Moerkerke,  
0472 33 29 44, sint.ritatrappers@telenet.be

 

zondag 5 juli 

Maerlanttocht/Vredetocht
van 07.00 tot 12.00 uur 
Waar: in en rond Middelburg 
Info: WTC ST Ritatrappers Moerkerke,  
0472 33 29 44, sint.ritatrappers@telenet.be

maandag 6 juli 

Wandeling in Sluis
om 14.00 uur
Waar: Belfort in Sluis
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

 woensdag 8 juli 

Maerlanttocht/Vredetocht
van 13.00 tot 19.00 uur
Waar: in en rond Middelburg 
Info: WTC ST Ritatrappers Moerkerke,  
0472 33 29 44, sint.ritatrappers@telenet.be 

 zaterdag 11 juli

Tentoonstelling 125 jaar VVA
van 10.00 tot 17.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad: Adegem-Dorp 
16B, 9991 Adegem
Info: Els.vanhulle1@telenet.be
 

Zomerrit VC De Statie
van 08.00 tot 14.00 uur
Waar: start aan café De Statie, Stationsplein 8
Info: VC De Statie, 0495 21 04 66,  
bavo.van.houcke@telenet.be 
 

Zaalvoetbaltornooi  
ZVC Vossenhol
van 09.00 tot 20.00 uur
Waar: jeugdlokalen (tent), Gidsenlaan,  
9990 Maldegem
Info: Franky Van De velde, 0496 10 64 03 

 zondag 12 juli

Zomerrit VC De Statie
van 08.00 tot 14.00 uur
Waar: start aan café De Statie, Stationsplein 8
Info: VC De Statie, 0495 21 04 66,  
bavo.van.houcke@telenet.be 

Belgisch kampioenschap 
Highland games
van 09.00 tot 21.00 uur 
Waar: terrein achter de kerk in Adegem
Info: For Freedom Pipe band,  
marcwillems1@hotmail.com, 0495 27 15 45

 maandag 13 juli

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

 dinsdag 14 juli 

Kaartbingo
om 14.00 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: 50 Actief Maldegem en LDC Oud 
Sint-Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

zondag 26 juli

Rommelmarkt Kattenhoek
van 06.00 tot 18.00 uur
Waar: Oude Gentweg 29, 9990 Maldegem
Info: Buurtcomité,  
kattenhoekcremejulia@skynet.be

 maandag 27 juli

Filmnamiddag  
‘Black Swan’
om 14.00 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

 vrijdag 31 juli

Zangnamiddag
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
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 vrijdag 7 augustus

Couleurs Devie
van 16.00 tot 00.00 uur
Waar: Sint-Annapark: Westeindestraat 1, 9990 
Maldegem
Info: Couleurs Devie, cedricdesmet@skynet.be

 zaterdag 8 augustus

Rommelmarkt
van 06.00 tot 14.00 uur
Waar: Moerwege 21, 9991 Adegem
Info: vzw Ter Moere, www.termoerevzw.be

 maandag 10 augustus

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

 maandag 24 augustus

Daguitstap kleuters 
speelpleinwerking Adegem  
en Kleit – Bobbejaanland
Waar: Jeugdlokalen Zandakkers: Zandakkers 
16, 9991 Adegem
Info: Jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 28, jeugddienst@maldegem.be,  
www.maldegem.be 
 

Filmnamiddag 
‘The Broken Circle Breakdown’
om 14.00 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef: Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 25 augustus

Daguitstap grote 
speelplenwerking Adegem & 
Kleit – Bobbejaanland
Waar: Jeugdlokalen Zandakkers:  
Zandakkers 16, 9991 Adegem
Info: Jeugddienst Maldegem, 050 72 86 28, 
jeugddienst@maldegem.be,  
www.maldegem.be

zaterdag 29 augustus

Vredeswake  
‘Nooit meer oorlog’
van 10.15 tot 11.00 uur
Waar: Canadees Kerkhof: Prins Boudewijnlaan 
z/n, 9991 Adegem
Info: VOS Vlaamse Vredesvereniging,  
050 71 43 57, piet.blomme@gmail.com 

 tot na deze zomer

t.e.m 6 september

15e doorlopende 
fietszoektocht
Waar: Sint-Annazwembad,  
Gidsenlaan, 9990 Maldegem
Info: Feestcomite Kruipuit, 0485 53 91 77, 
roger_dekneef@hotmail.com
 

t.e.m 20 september (vanaf 27 juni)

16e fotozoektocht
Waar: in en rond Adegem
Info: Gezinsbond Adegem,  
www.gezinsbond.be/adegem
 

t.e.m. 4 oktober

Wandelzoektocht 
t.v.v. Kom Op Maldegem
Info: www.komopmaldegem.be, 050 72 89 54
 

t.e.m 13 oktober

Tentoonstelling 
‘De kleren van de keizer’
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Info: Bibliotheek Maldegem, 050 71 55 22, 
bibliotheek@maldegem.be,  
www.maldegem.bibliotheek.be

 juli en augustus

Dagelijks organiseert het LDC Oud Sint-
Jozef activiteiten zoals petanque, fietsen, 
kaarten, outdoor fitness, breikaffee, 
spelnamiddag.
Waar: LDC Oud Sint-Jozef,  
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

 meerdaagse activiteiten

woensdag 1 en 15 juli en 19 en 26 augustus

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

t.e.m 8 juli (start op 9 juni)

Rozen in pracht en praal
van 13.00 tot 16.45 uur
Waar: Tuinen van Adegem, Heulendonk 21, 
9991 Adegem
Info: Vzw Canada Poland War Museum,  
www.tuinenvanadegem.be
 

t.e.m 4 juli (start op 25 juni)

Enkeltornooi Tennis Criterium 
Oost Vlaanderen met Belgian 
Circuit Heren 1
Waar: TC ’t Lobbeke, Vakebuurtstraat 192A, 
9990 Maldegem
Info: www.tlobbeke.be
 

t.e.m 5 juli (start op 27 juni)

Open Tuinen Annemie
zaterdag – zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Roans groene oase, Oude Staatsbaan 
139G, 9991 Adegem
Info: annemie.vd.abeele@outlook.com,  
www.roans-groen-oase.be
 

van 1 t.e.m. 3 juli

Kleuterdans Sy-dansstudio  
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sy-dansstudio, 
Jonge Jansdreef 5B, 9990 Maldegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

van 1 t.e.m. 3 juli

Dans en acro Sy-dansstudio  
van 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36D,  
9990 Maldegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd

van 3 t.e.m 6 juli

Middelburg-Kermis
3/07/2015
Opening kermis
4/07/2015
Kampioenschap liggende wip en barbecue
5/07/2015
Rommelmarkt met bijhorende optredens 
6/07/2015
Kindernamiddag
Waar: Feesttent, Groene Markt 1, 9992 
Middelburg
Info: Dorpscomité Middelburg,  
impens.tom@telenet.be 
 

van 6 t.e.m 26 juli

Tour de France op TV
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

van 7 t.e.m 10 juli en van 18 t.e.m.21 augustus

Ponykamp Equifun
van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: Manège Equifun, Zwepe 9A, 
9991 Adegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

van 10 t.e.m 14 juli

Adegem Zomerkermis
10/07/2015
Kindernamiddag 
11/07/2015
Rommelmarkt en tentoonstellin en 
jubileumcafé VVA 
13/07/2015
Seniorennamiddag en ballenworp  
14/07/2015
Receptie en avondmarkt met rondgang VVA 
Waar: Adegem-Dorp, 9991 Adegem
Meer info: Feestcomité Adegem, 0476 27 23 
38, david@adegem.be
 

van 13 t.e.m 17 juli

Danskamp S-pression 
jongeren
van 09.30 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36D,  
9990 Maldegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd

Danskamp S-pression kleuters 
van 09.30 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36D,  
9990 Maldegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

5 juli en 19 augustus 

Genealogisch dienstbetoon 
(familiekunde)
van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Refter gemeentelijke dienst 
infrastructuur, Bloemestraat 45,  
9990 Maldegem
Info: Familiekunde Vlaanderen -  
regio Meetjesland,  
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/
 

van 17 t.e.m. 23 juli

Kermis Kleit
17/07/2015
Boardingtornooi, Mosselen à volonté  
met optreden van “DuSt”.
18/07/2015
Boardingtornooi, 18e tour de Sala, 
Travestieshow “Madam Zaza”, Carnval in Kleit  
19/07/2015
Vinkenzetting, sneukeltoer ‘Overbruggen’  
en live optredens 
20/07/2015
Dienst voor overleden parochianen en 
oudstrijders WO I & II, boardingornooi, 8e 
Kleitse kermisjogging, ‘Vloamsen oavend’
21/07/2015
Rommelmarkt, Vinkenzetting  
en Ribbetjes à volonté
22/07/2015
7e nacht van de Sala: Koers voor juniors. 
Aansluitend Triple Malted
23/07/2015
Bollinge in ‘De Berken’ 
Info: VZW Feestcomité Kleit,  
www.feestcomitekleit.be
 

20 juli en 17 augustus

Bingo
van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef: Mevr. 
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Info: LDC Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

25 juli en 29 augustus

Kom je mee helpen  
in het Maldegemveld ?
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81B,  
9990 Maldegem
Info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
0474 48 30 22, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

van 10 t.e.m 14 augustus

Volleybalstage JEVO
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36D,  
9990 Maldegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

van 16 t.e.m 21 augustus

Fietsvakantie
Waar: Jeugdherberg “Die Loyale”, 
Gentsesteenweg 124, 9990 Maldegem
Info: Recreas vzw, 09 333 57 56,  
o-vl@recreas.be, www.recreas.be
 

van 17 t.e.m 21 augustus

Taal- & 
Sportkamp Taalplezier 
van 09.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D, 9990 
Maldegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

van 24 t.e.m 28 augustus

Move and dance  
Sy-dansstudio
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sy-dansstudio: Jonge Jansdreef 5B,  
9990 Maldegem
Info: Sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

Atletiek + omnisport  
AC Meetjesland
van 09.30 tot 16.00 uur
Waar: Sportpark Maurice De Waele: 
Bloemestraat 36, 9990 Maldegem
Info: sportdienst Maldegem,  
www.maldegem.be/vrijetijd
 

Lyrical/Modern training  
Sy-dansstudio
van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Sy-dansstudio: Jonge Jansdreef 5B,  
9990 Maldegem
Info: www.maldegem.be/vrijetijd
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KUNSTROUTE IN  
MALDEGEM-CENTRUM
In juli en augustus kan je in de dorpskern 

van Maldegem terecht voor A KAPELLA, een 

kunstroute met werken van (oud-)leerlingen 

van Kunstacademie Maldegem (KUMA). 

De werken zijn geïnspireerd op het thema 

‘kapellen’. De route (2 km) leidt je langs 

kapellen, stilteplaatsen en andere locaties 

met een religieus karakter.

UiT-TIPvan Martine
‘Actieve ontspanner’

Profiel-ID:

naam: Martine

familienaam: Vermeulen

geboortejaar: 1961

woonplaats: Veldekens

burgerlijke stand: gehuwd met Patriek,  

moeder van Steven en Pieter

houdt van: lekker eten • weekendje weg • KVLV • 

creatief zijn • tuinbeelden maken • knutselen

vrijetijds-DNA: snoept van het culturele aanbod • 

populaire concerten en voorstellingen • stadsfestivals 

en rommelmarkten • regelmatige reisjes en uitstapjes 

(met paard en koets) • creatieve hobby’s •  

actief in KVLV • ontspannen in de natuur

De routefolder met een overzicht van de locaties  

en deelnemende kunstenaars verkrijg je bij:

• UiT-loket – Gemeentehuis 

• Café De Gouden Leeuw: Marktstraat 16 (di en wo gesloten)

• Café Den Ossekop: Marktstraat 34 (ma (namiddag) en di gesloten)

• Parfumerie Penelope: Marktstraat 45B (zo en ma gesloten)

• Café De Filosoof: Marktstraat 64 (ma en di gesloten) 

• Café De Markleuze: Westeindestraat 16 (di en wo gesloten)

Info
 0478 51 47 56 | Hilde De Bolster, initiefneemster A KAPELLA

 hildedebolster@telenet.be

Beschermd onroerend erfgoed

EEN NIEUW 
HERKENNINGSTEKEN 

Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items 

zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en 

grafheuvels. Het nieuwe witgele herkenningsteken is 

speciaal ontwikkeld om dit beschermd erfgoed meer 

zichtbaarheid te geven.

Er is nu één herkenningsteken voor alle soorten van 

beschermd onroerend erfgoed: monumenten, stads- en 

dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en 

archeologische sites. 

Gratis aanvragen

Ben je eigenaar, beheerder, huurder of erfpacht- 

nemer van een beschermd goed? Bestel dan het  

nieuwe herkenningsteken en vergroot de  

zichtbaarheid van jouw erfgoed. Het Agentschap 

Onroerend Erfgoed stuurt je het bordje kosteloos op.  

Meer info over hoe je het kan aanvragen, vind je op  

www.onroerenderfgoed.be/nl/over-onsherkenningsteken.

Fotowedstrijd

Heb je het nieuwe herkenningsteken al opgehangen  

of ben je van plan om dit te doen? Doe dan mee aan de 

selfie-actie van het Agentschap Onroerend Erfgoed! Stuur 

een foto van jezelf met het bordje aan het beschermde 

erfgoed naar communicatie@onroerenderfgoed.be.  

De leukste inzendingen maken kans op een  

professionele fotoreportage. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

UIT OP DE AVONDMARKT 
Schrijf in met je vereniging en laat van je horen!

Tijdens de avondmarkt op vrijdag 18 september krijgen 

Maldegemse verenigingen de kans om zichzelf te promoten  

en hun werking in de kijker te zetten. 

Gemeente Maldegem biedt jouw vereniging een gratis stand aan. We 

voorzien verlichting en indien nodig een stopcontact. Verenigingen 

met verschillende afdelingen in de gemeente slaan best de handen in 

elkaar om een stand in te nemen. Een goed beurtrolsysteem maakt de 

bemanning van je stand zeker haalbaar.  

Praktisch

Timing

Vrijdag 18 september, van 18.00 tot 22.00 uur. 

Opbouw standen vanaf 17.00 uur.

Locatie

De standen staan tussen het Sint-Annakasteel en Huis Wallyn.

Deadline

Inschrijven vóór 11 juli via het formulier op  

www.maldegem.be/uit-markt.

Contactlijst verenigingen

Naar aanleiding van de avondmarkt krijgt de verenigingengids 

een opfrissing en wordt ze vervangen door een praktische 

contactlijst van de Maldegemse verenigingen. Wil je met jouw 

vereniging in deze contactlijst staan? Duid dit aan bij het 

online inschrijvingsformulier voor de avondmarkt.

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

Wie invoert in UiTdatabank,
haalt er veel UiT

Voer je activiteit gratis in

via www.UiTdatabank.be

en verschijn op meer dan 500 kanalen

waaronder het gemeentelijke magazine

en www.  inMaldegem.be
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Bandits
Jonge Snaken @ Al onder de Rock 

vrijdag 3 juli, 19.30 uur

Sint-Annapark Maldegem

Op Al onder de Rock van Maldegem in 

het Sint-Annapark brengen de vier jonge 

gasten eigen hits, spitsvondige medleys en 

mash-ups. Het wordt een niet te missen 

concertavond. Na Bandits staat die avond 

ook ACE & The Jokers op het podium van Al 

onder de Rock. 

GRATIS TOEGANG

Al onder de Rock van Maldegem is een 

organisatie van het Comité voor Initiatief.

The Lunatics
De Grote Zomershow 

vrijdag 10 juli, 20.30 uur 

De Redekiel: Bloemestraat 15

Eén Master of Ceremony, één muzikant en 

vier improvisatoren. The Lunatics profileren 

zich als improcomedy: knotsgekke 

wendingen, snelle en snedige scènes.

Het publiek beslist wat er gespeeld wordt.  

Doe gerust een eigen voorstel en ze gaan 

ermee aan de slag. 

€ 9 (VVK) / € 12 (ADK)

€ 8 (KABO) / € 6 (-26 & GABO) 

De Post & DuSt
Gratis Concert op de markt 

zaterdag 11 juli, 20.00 uur 

Markt Maldegem

Naar jaarlijkse traditie vieren we 11 juli met 

een concert op de markt in Maldegem. Ook 

dit jaar is er opnieuw een double bill met  

De Post en DuSt.

De Post is het muzikale project van acteur 

Koen De Graeve (Loft, …). De Post brengt 

popmuziek en rocktechno en dansbare 

deunen met existentiële wanhoop. Over 

brieven naar lieven en broeken die barsten 

van lust, van taart. 

Nadien zorgt de Maldegemse band DuSt 

om 21.30 uur voor de ideale  

afsluiter van de avond.  

Seizoen 2015-2016 belooft een feesteditie te worden! Op 27 januari 2016 viert CC Den 

Hoogen Pad haar twintigjarig bestaan. Benieuwd wat deze jubileumeditie allemaal 

in petto heeft? Haal dan zeker de programmabrochure in huis: te verkrijgen op het 

Gemeentehuis of via www.denhoogenpad.be. Deze zomer verwennen we je met drie 

voorstellingen op locatie en twee jeugdfilms in eigen huis. 

©Kathleen Michiels.

Zaterdag 27 juni 
BBQ Thijskensstraat

 19.00 – 24.00 u

  Thijskensstraat 15, 9990 Maldegem

 ilonavc@hotmail.com, 0495 35 28 96

Zondag 28 juni 
Aperitiefconcert 
TC ’t Lobbeke

 12.00 – 14.00 uur

  Vakebuurtstraat 192A, 

 9990 Maldegem

 martin.de.vlieger@outlook.com, 

 0496 51 48 61

Boerengolf – Landelijke Gilde 
Donk

 13.00 – 20.00 uur

  Kronekalseide 246, 9990 Maldegem

 geert.de.roo@skynet.be, 0495 20 70 47

Vrijdag 3 en  
zaterdag 4 juli 
Buurtfeest Heulendonk 

 3/07/2015 19.00 – 02.00 uur: 

 Triple Malted en Lindsay

 4/07/2015 13.00 – 17.00 uur: Bolling

 4/07/2015 18.00 – 01.00 uur: Barbecue

  Heulendonk 26, 9991 Adegem

 bernard_wauters@skynet.be, 

 0476 66 77 27

Zaterdag 4 juli 
Buurtcomité Ringbaan-
Zandakkers-Blekkersgat

 18.30 – 00.30 uur

  CC Den Hoogen Pad: 

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

 nancy_cabooter@hotmail.com, 

 0474 44 92 14

Noordstraatfeest
 11.00 – 17.00 uur

   Jeugdlokalen – Gidsenlaan, 

 9990 Maldegem

 info@petervanhecke.be, 

 0477 28 85 65

Buurtfeest Kwezelweg

   Kwezelweg 51, 9990 Maldegem

 rita.deconinck@skynet.be, 

 0497 03 97 64

Straatfeest
Pastoor De Swaeflaan

 11.00 – 18.00 uur

  Pastoor De Swaelflaan 44, 

 9990 Maldegem

 koenraad.buysse@skynet.be,  

 0476 51 20 40

Zondag 5 juli 
Sneukeltoer – Landelijke Gilde 
Adegem

 09.00 – 22.00 uur

  CC Den Hoogen Pad: 

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

 franky.debusschere@telenet.be, 

 0475 80 73 07

Zondag 12 juli 
Damme-Maldegem-Damme 
classic: koetsenrit  
voor antieke koetsen 

  10.00 – 11.00 uur (Damme)

  14.00 – 15.00 uur (Maldegem)

  Markt (in Damme) en Sint-Annapark  

 (in Maldegem) 

  ludovandenbussche@telenet.be

Rommelmarkt in 
Maldegem-centrum

Het regent  
gehaktballen 2
woensdag 8 juli, 

14.00 uur 

CC Den Hoogen Pad

Inkom: € 2 *

Rio 2
woensdag 12 augustus, 

14.00 uur 

CC Den Hoogen Pad

Inkom: € 2*

Vlaanderen Feest
11 juli-activiteiten in Maldegem

*Tickets zijn enkel de dag zelf verkrijgbaar aan de kassa vanaf 13.30 uur
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SPORT LESSENREEKSEN ZOMER 
Hydrobic
Maandag (6 en 13 juli, 3, 10, 17, 24 en 31 augustus)

van 19.15 tot 20.00 uur

€ 5 per beurt of € 45 voor 10 beurten

Sint-Annazwembad: Gidsenlaan, 

9990 Maldegem

Aerobic BBB
Maandag (6 en 13 juli, 3, 10, 17, 24 en 31 augustus) 

van 20.30 tot 21.30 uur

Sportkaart

Danszaal – Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D, 9990 

Maldegem

Pilates
Dinsdag (7 en 14 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus)

van 19.00 tot 20.00 uur

Sportkaart

Danszaal – Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D, 

9990 Maldegem

Yoga
Dinsdag (7 en 14 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus)

van 20.00 tot 21.00 uur

Sportkaart 

Danszaal – Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D,  

9990 Maldegem

Al deze lessen worden gegeven door 

Sabine Van Hoecke.

Skate Event 
Maldegem
Zaterdag 29 augustus 2015

Skateterrein CC Den Hoogen Pad

van 14.00 tot 18.00 uur 

Wedstrijden + demo’s

Doorlopend dj’s & live muziek

18.00 uur: BBQ

Inschrijven voor BBQ is verplicht en kan tot  

en met 21 augustus bij de Jeugddienst.

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Gemeentehuis:

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Sensibiliseringscampagne voor jongeren

EFFE UITBLAZEN 
Met Effe uitblazen richten de Jeugddienst en jeugdhuis  

De Redekiel zich naar jongeren die hun rijbewijs hebben  

behaald. Op een eenvoudige en laagdrempelige wijze  

willen ze hen attent maken op de gevaren van rijden  

onder invloed. 

Haal jij voor het eerst je rijbewijs deze zomer? 

Wanneer je je rijbewijs komt halen op het 

Gemeentehuis krijg je een postkaartje met tips  

over veilig uitgaan en alcoholgebruik.  

7 TIPS OM VEILIG TE FEESTEN

1. Drink geen alcohol wanneer je gaat rijden

2. Sla eens een rondje over

3. Drink veel water

4. Eet en slaap voldoende

5. Luister naar je lichaam

6. Mix niet te veel soorten alcohol

7. Drink niet meer dan vier glazen alcohol per keer

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Gemeentehuis:

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

SPECIAL  
OLYMPICS 
Van 13 tot 16 mei vonden in Brussel de Special  

Olympics plaats. De Maldegemse deelnemers werden  

op 11 juni gehuldigd op het Gemeentehuis.  

Proficiat aan alle medaillewinnaars!  

Koen Boudonck: brons op 1km fietsen

Wesley Caryn: goud op bowling

Ruth Claeys: goud op 100m snelwandelen, 

zilver op 400m snelwandelen

Evelyn De Clercq: goud op bowling

Jurgen De Pree: goud op de 100m en 200m sprint

Christophe Mollinarolli: goud op de 400m snelwandelen,  

goud bij het verspringen en goud bij softbal.

Thijs Van De Steene: goud bij het verspringen

Adam Van Poucke: deelnemersmedaille  

voor de aangepaste fysieke activiteiten

David Wittenbol: zilver bij kogelstoten

Foto’s: © Simon Leloup
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Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 28 MEI 2015
Onderhandse verkoop woning te Middelburg, Kloosterstraat 1*

• De gemeenteraad besliste op 23 oktober 2014 principieel om 

over te gaan tot onderhandse verkoop van deze woning.

• In het kader van het gemeentelijke patrimoniumbeleid wordt 

patrimonium dat niet langer gebruikt wordt, verkocht om 

middelen te genereren om het bestaand patrimonium te  

renoveren of om een duurzame nieuwbouw te realiseren.

• De woning heeft niet langer een functie voor het 

gemeentebestuur.

• De gemeenteraad gaat over tot de verkoop van de eigendom 

Middelburg, Kloosterstraat 1. 

Toekomstbeeld 2050 voor Maldegem-centrum

• Studiebureau BUUR is door het college aangesteld voor de 

opmaak van een masterplan/toekomstbeeld Al onder de weg 

naar … 2050 voor het centrum van Maldegem.

• Een masterplan is geen juridisch erkend instrument op vlak van 

ruimtelijke ordening. Het betreft geen detailplan, opmetingsplan 

of uitvoeringsplan maar een visieplan waarin een aantal 

krijtlijnen staan in het kader van de verdere ontwikkeling  

van het centrum.

• Het plan wil tegemoet komen aan de bezorgdheden van de 

bevolking (geuit tijdens het participatietraject), aan de nood aan 

een kwalitatieve verdichting, opvang voor water en de vraag 

naar vlotte assen voor zachte weggebruikers. En dit op schaal 

van Maldegem.

• De gemeenteraad keurt de toekomstvisie voor het centrum van 

Maldegem zoals opgemaakt door BUUR onder de titel: Al onder 

de weg… naar 2050 goed.

Aanpassingen waterleidingnet door SPAM 4 rioleringswerken 

in Kleitkalseide, Lievevrouwdreef en afkoppeling 

oppervlaktewaterlopen.*

De gemeenteraad keurt het ontwerp van De Watergroep goed voor 

de aanpassingswerken aan het waterleidingnet door de uitvoering 

van het SPAM-project 4 (Strategisch Plan Afvalwater Maldegem) 

voor rioleringswerken in de Kleitkalseide, Lievevrouwdreef en de 

afkoppeling van oppervlaktewaterlopen.

Basisschool De Kruipuit - uitbreiding lestijdenpakket schooljaar 

2015-2016*

De gemeenteraad kent aan de gemeentelijke basisschool De 

Kruipuit voor de periode van 1 september 2015 tot 30 juni 2016 

veertien bijkomende lestijden basisonderwijs toe. Deze zijn ten 

laste van de gemeente via het werkingsbudget van de school en 

worden aangewend in het lager en het kleuteronderwijs.*

Verder nam de gemeenteraad volgende beslissingen:

• Goedkeuring selectieprocedure en selectiereglement van 

Politiezone Maldegem.*

• Aanstelling gemeenteraadslid als vertegenwoordiger voor de 

gewone algemene jaarvergadering van Ethias.*

• Goedkeuring dagorde en alle afzonderlijke punten van de 

dagorde van de algemene vergadering van Finiwo. Aanduiding 

van een effectief of plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente.*

• Goedkeuring agendapunten van de algemene vergadering van 

de opdrachthoudende vereniging Imewo en afvaardiging van de 

vertegenwoordigers van de gemeente.*

• Aanduiding 1 vertegenwoordiger voor de jaarvergadering 2014 

van de dienstverlenende vereniging VENECO².*

• Goedkeuring van de agendapunten van de algemene 

vergadering van Veneco² onder bepaalde modaliteiten.*

• Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering en de 

buitengewone algemene vergadering van de IVM.

• De gemeenteraad gaat niet in op het voorstel van 

kapitaalverhoging die door de raad van bestuur van IMEWO 

wordt voorgesteld.*

• De gemeenteraad verzoekt Finiwo om voor rekening van de 

gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven 

voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 300 684,75.*

• De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de 

gemeenteraad van Eeklo waarin de rekening 2014 van de 

kerkfabriek Balgerhoeke gunstig wordt geadviseerd. 

• Goedkeuring jaarrekening 2014 en het bijhorend jaarverslag  

van de Interlokale Vereniging ‘Burensportdienst Meetjesland’.*

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 college@maldegem.be

De

De volgende gemeenteraad gaat door op 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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Tips bij hitte- en ozonpieken 

Hou je hoofd koel! 
Eindelijk komt de zomer eraan. 
Maar prachtige zomerdagen 
hebben ook een schaduwzijde. 
Want zowel hitte, zon als 
ozonpieken kunnen je 
gezondheid schaden. In het 
bijzonder bij risicogroepen zoals 
baby’s, jonge kinderen, ouderen 
en chronisch zieken.

Mogelijke gevolgen van hitte en zon zijn: 

huiduitslag, uitdroging, spierkrampen, 

uitputting, verbranding of zonneslag. 

Blootstelling aan te hoge ozongehaltes kan 

leiden tot kortademigheid, irritatie van de 

ogen, keelpijn en hoofdpijn.

Neem daarom voldoende 

voorzorgsmaatregelen bij hitte  

en ozonpieken:

• Draag aangepaste, lichte kledij.

• Drink meer dan gewoonlijk.  

 Bij voorkeur water (vermijd alcoholische  

 en suikerhoudende dranken).

• Help baby’s, jonge kinderen en  

 hulpbehoevenden om voldoende  

 te drinken.

• Blijf binnen of zoek de koelte op.

• Rust voldoende.

• Bescherm je tegen de zon met een  

 goede zonnecrème en een hoedje.

• Hou ramen, gordijnen en rolluiken  

 overdag gesloten en verlucht ’s nachts.

• Beperk zware lichamelijke inspanningen  

 of sportactiviteiten of verplaats ze naar  

 de koelere momenten van de dag.

• Laat kinderen en huisdieren nooit achter  

 in een geparkeerde auto.

Sommige geneesmiddelen kunnen tijdens 

een hitteperiode een negatief effect 

hebben op de gezondheid. Informeer 

daarom bij je arts of apotheker of je je 

dosis eventueel moet aanpassen.

Info
 050 72 72 10 | OCMW Maldegem

  www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

Laat je niet beperken door een handicap 

Vrije tijd op maat
Ben je op zoek naar een vrijetijdsactiviteit op jouw maat? 

Maar je vindt de weg niet in het vrijetijdsaanbod? Of je 

ervaart bepaalde drempels in je zoektocht naar of tijdens het 

deelnemen aan een activiteit? KVG, de grootste organisatie van 

personen met een handicap in Vlaanderen, zoekt mee!

Tijdens een kennismakingsgesprek polsen we naar jouw 

interesses, mogelijkheden en drempels die je ervaart. Daarna 

gaan we samen op zoek naar een organisatie die een antwoord 

biedt op jouw vragen en wensen. Bij de eerste activiteit kan er, 

als je dit wenst, iemand van KVG meegaan om het ijs te breken 

of je bij te staan. 

KVG is er voor kinderen, jongeren en volwassenen (tot 65 jaar) 

met een handicap die ofwel thuis, begeleid, beschermd of 

zelfstandig wonen. Al dan niet via een dienst voor inclusieve 

ondersteuning. 

Info

 09 227 34 41 | KVG – Tom Danssaert 

 tom.danssaert@kvg.be

  www.kvg.be

Zitdagen Sociaal Huis  
tijdens de zomer
Rijksdienst voor Pensioenen (werknemers)

maandag 13 en dinsdag 28 juli van 09.00 tot 11.00 uur.

maandag 10 en dinsdag 25 augustus van 09.00 tot 11.00 uur.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen

Geen zitdag op dinsdag 28 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op dinsdag 25 augustus van 

09.00 tot 11.00 uur.

Volkshaard

Geen zitdag op woensdag 22 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op woensdag 26 augustus van 

09.00 tot 11.00 uur.

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

Geen zitdag op woensdag 22 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op woensdag 26 augustus van 

09.00 tot 11.00 uur.

De Woonwijzer

Geen zitdag op donderdag 16 en 23 juli en maandag 20 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op donderdag 30 juli  

van 09.00 tot 12.00 uur.

Notarieel Juridisch Dienstbetoon

Zaterdag 4 juli en zaterdag 1 augustus van 11.00 tot 12.00 uur.

Commissie Juridische Bijstand

Dinsdag 14 juli en dinsdag 11 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.

FOD Sociale Zekerheid

Geen zitdag op vrijdag 10 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op vrijdag 14 augustus van 

09.00 tot 11.00 uur.

Sociaal Huis

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. In de 

namiddag op afspraak.

Elke 1e en 3e maandag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur. 

Elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Geen zitdag op maandag 20 juli.

Gesloten op dinsdag 21 juli

Info
 0800 96 524 (gratis) | Sociaal Huis

 Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Buxusmot in  
Oost-Vlaanderen

CONTROLEER  
JE BUXUS

Heb jij een buxusplant in je tuin of 

op het terras staan? Controleer je 

buxus op rupsen of poppen van de 

buxusmot. Want de mot is aan een 

opmars bezig in Oost-Vlaanderen en 

kan je plant helemaal kaalvreten.

De rupsen van de buxusmot zijn 

ongeveer 4 cm groot, hebben een zwarte 

kop en felgroene kleur met een patroon 

van zwarte stippen en lichte strepen. De 

meeste rupsen zijn zich ondertussen aan 

het inspinnen of al aan het verpoppen in 

de buxusplant.

Controleer je buxus nauwgezet op de 

aanwezigheid van rupsen, schade aan de 

plant, ingesponnen larven of poppen. Ze 

zitten soms heel goed verborgen. Kijk dus 

goed en grijp tijdig in.

Ingesponnen poppen knip je best weg 

en vernietig je om verdere verspreiding 

te voorkomen. Zodra er jonge larven 

verschijnen, gebruik je best een chemisch 

of biologisch bestrijdingsmiddel met 

bacteriepreparaten. 

Info
 050 72 86 00 | Groendienst

 infrastructuur@maldegem.be

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
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Bacterievuur:  

GRIJP IN VOOR HET TE LAAT IS
Bacterievuur is een ernstige plantziekte 

die voorkomt in de fruitteelt, 

boomkwekerijen maar ook in parken, 

tuinen en plantsoenen. Bacterievuur 

kan op enkele weken tijd een volledige 

boom aantasten. Daarom moet deze 

ziekteverwekker zo snel mogelijk 

worden tegengehouden.

Hoe herken je bacterievuur?

Tijdens de zomermaanden verwelken en 

verkleuren de bladeren. Eerst lichtgroen, 

dan roodbruin en tenslotte zwart. De 

bladeren hangen slap aan de twijgen. 

De top van de twijg krult naar binnen en 

verdort. Op de zieke twijgen verschijnen 

witte tot geelwitte slijmdruppels. En bij 

het aansnijden van de bast is er een 

roodbruine verkleuring.

In de zomer komen er ook 

vruchtvleesinfecties voor. Op de vruchten 

ontstaan er dan bruin-zwarte vlekken 

waarop fijne kleverige druppeltjes slijm 

hangen. Vooral na hagel komen er veel 

vruchtinfecties voor.

Welke plantensoorten?

Bacterievuur komt enkel voor op deze 

plantensoorten:

Krentenboompje, Japanse kwee, 

Dwergmispel, Meidoorn, Kwee, Japanse 

mispelboom, Appel, Mispel, Glansmispel, 

Vuurdoorn, Peer, Lijsterbes, Taxus. 

Meldingsplicht

Zodra je bacterievuur vaststelt, moet je 

dit melden aan de Provinciale Controle 

Eenheid (PCE). PCE Oost-Vlaanderen:  

09 210 13 00, notif.OVL@favv.be. 

Ingrijpen

De plant moet je onmiddellijk snoeien tot 

50 cm. onder de laagste infectieplaats. 

De snoeiwonden dek je best af met een 

koperhoudende wondpasta.

Is de aantasting te diep? Dan kan je ofwel 

de boom afzetten tegen de grond ofwel 

rooien. Alle mogelijke infectiebronnen 

(bladeren, takken, twijgen en vruchten) 

moet je vernietigen. 

21 juliviering 
in Maldegem

zaterdag 4 juli 
KRULBOLLING 

 vanaf 14.00 uur

  André Trensonstadion

donderdag 16 juli
PETANQUETORNOOI

 vanaf 14.00 uur

  Petanquebanen aan LDC Oud Sint-Jozef

zaterdag 18 juli (18.00-22.00 uur)

zondag 19 juli (10.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur)

GAAIBOLLING

  Café ‘t Kloefke, Maldegem - Donk

zondag 19 juli
VINKENZETTING

  09:00 uur

 De Bezemzangers in lokaal Salastraete: Urselweg 47

maandag 20 juli
CURVEBOWLTORNOOI

  14:00 uur

 Sporthal MEOS

KLEITSE KERMISJOGGING

 van 16.00 tot 18.30 uur

   Inschrijvingen in Sporthal De Berken, Kleit

 www.feestcomitekleit.be

Organisatie

21 Julicomité in samenwerking 

met Gemeente Maldegem.

dinsdag 21 juli
VINKENZETTING

 09.00 uur    

  Ons genoegen in lokaal ’t Spaanderken: 

Spanjaardshoek

EUCHARISTIEVIERING

 10.30 uur 

   Sint-Barbarakerk

APERITIEFCONCERT MET NUT EN VERMAAK 

 11.30 uur 

   Gemeentehuis

FIETSTOCHT 

 13.30 uur 

  Start aan Gemeentehuis  

 tussen 13.30 uur en 14.15 uur,  

 gevolgd door BBQ. 

 Voorinschrijving bij Rita Verleye  

 tot en met 17 juli: € 15 p.p., kinderen   

 tot 12 jaar € 7, enkel fietstocht: € 7.

Info
Rita Verleye

Dienst Communicatie | Lokale Economie

 050 72 89 54

 rita.verleye@maldegem.be

TAXUSINZAMELING VOOR HET GOEDE DOEL
Breng je taxussnoeisel tot 5 september 2105 naar het 

recyclagepark en draag zo je steentje bij in de strijd tegen 

kanker. Taxussnoeisel levert immers grondstof voor 

geneesmiddelen die ingezet worden in de strijd tegen kanker.

Waarom is taxussnoeisel zo belangrijk?

Het eenjarig snoeisel van de Taxus Baccata bevat een giftige 

stof, Taxol, die een remmende werking op de celdeling heeft in 

kwaadaardige tumoren. 

Hoe kan men het taxussnoeisel het best binnenbrengen op 

het recyclagepark?

Snoeisel mag maximum 12 uur oud zijn. Het is ook van belang dat 

enkel éénjarig, zuiver en droog snoeisel wordt ingezameld.  

Info
 050 72 86 00 | Groendienst

 infrastructuur@maldegem.be

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
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