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Woordje burgemeester
December staat voor de deur. Een donkere maand, een maand met de kortste
dagen van het jaar. En toch moet er in deze korte dagen heel veel gebeuren.
Drukke dagen want de Sint moet nog langs komen en de kerstman staat al te
trappelen om zijn plaatsje op te eisen. Ondertussen vraagt ook een mooi versierde
kerstboom om pakjes. Ik hoop van harte dat die er in alle huizen van Maldegem
komen, ook al weet ik dat het in tijden van besparing niet gemakkelijk zal zijn.
Niet alleen op Vlaams en federaal niveau, maar ook op gemeentelijk vlak moeten
wij de riem aanspannen en ons behelpen met de middelen die wij voorhanden
hebben. De voorbije weken hebben wij onder de deskundige leiding van onze
gemeenteontvanger en de schepen van financiën geprobeerd om de tering naar
de nering te zetten en onze centen te beheren zoals iedere goede huisvader of
-moeder dit doet. Dat wil zeggen: geen onnodige uitgaven, maar goed doordachte
investeringen. Ook bij de lastenverdeling hanteren wij het gezonde principe dat de
sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit wordt niet altijd in dank
aanvaard, maar enkel op die manier kunnen wij er mee helpen voor zorgen dat
diegene die het minder goed hebben beschermd worden en er in iedere woonkamer
toch een beetje eindejaarssfeer, met bijbehorende geschenkjes kan aanwezig zijn.
Geniet van de gezellige eindejaarsdrukte.
Uw burgemeester,
Marleen Van den Bussche

Infokrant ook voor personen met leesbeperking
Toegankelijke luisterversie in DAISY- en mp3-formaat
De gemeentelijke infokrant is nu ook beschikbaar voor personen met
een leesbeperking. In samenwerking met OCMW Maldegem biedt het
gemeentebestuur de infokrant aan in twee toegankelijke luisterversies.
Blinden, slechtzienden maar ook wie moeite heeft met lezen, kan de
infokrant op cd beluisteren of downloaden.
De infokrant is beschikbaar in twee luisterversies: DAISY en mp3. In beide versies
leest een computerstem de teksten voor. DAISY is een speciaal luistersysteem waar
blinden en slechtzienden mee vertrouwd zijn. Bij de DAISY-versie van de infokrant
kan je makkelijk navigeren tussen de verschillende artikels. De mp3-versie is één
audiobestand die je op je computer of via een cd-speler kan afspelen.

Verdeelpunten

Je kan de luisterversies van de infokrant op verschillende manieren verkrijgen: in
DAISY-formaat ontlenen bij de bib in Maldegem, downloaden als DAISY of mp3 via
www.maldegem.be/infokrant of thuis op cd-rom ontvangen.

Gratis abonnement

Als je de infokrant thuis op cd-rom wil ontvangen, moet je
je abonneren. Dat kan via het aanvraagformulier via www.
maldegem.be/infokrant of neem contact op met de dienst
Communicatie: communicatie@maldegem.be of
050 72 89 54.
Wanneer je je abonnement aanvraagt, moet je kiezen welk luisterformaat je wil
ontvangen: DAISY of mp3. Zodra je bent ingeschreven, ontvang je de infokrant
telkens thuis op cd-rom aan het begin van de verschijningsmaand.
Het abonnement is gratis en loopt ieder jaar af op 31 december. Wie de
luisterversie daarna wil blijven ontvangen, moet zich opnieuw inschrijven. De
abonnementen worden dus niet automatisch verlengd.

Meer info

Wie vragen heeft over de infokrant in DAISY- of mp3-formaat, kan contact
opnemen met de dienst Communicatie van gemeente Maldegem:
communicatie@maldegem.be of 050 72 89 54.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten:
Gemeente Maldegem is op zoek naar kandidaat-ondernemers
die het historische Sint-Annakasteel willen renoveren,
een nieuwe bestemming geven en uitbaten.
Het Sint-Annakasteel ligt in het hart van Maldegem, grenst aan
de markt en geeft uit op het prachtige Sint-Annapark.
Alle info over dit project vind je op
www.maldegem.be/sint-annakasteel of bel 050/72 89 51

Alle diensten (behalve burgerzaken en onthaal gemeentehuis)
zijn gesloten op woensdag 24 en woensdag 31 december ’14.
Dienst burgerzaken en het onthaal zullen echter enkel in de
voormiddag open zijn.
Uiteraard zijn ook alle gemeentelijke diensten gesloten op Kerstmis,
26 december en nieuwjaardag.
Het recyclagepark is gesloten op 25, 26 en 27 december
en 1 januari.
Sluitingsdagen ZWEMBAD
24, 25, 26 en 31 december
1 en 2 januari

Infokrant
Infokrant
Maldegem
Maldegem
februari
• februari
2014
2014
• www.maldegem.be
www.maldegem.be
Infokrant
Maldegem
••december
2014
• •www.maldegem.be

111

milieu
Gezocht: locaties in het valleigebied van de Splenterbeek en de Ede voor nieuwe
boomgaarden, hagen, houtkanten, dreven, bomenrijen of poelen
De valleien van de Splenterbeek en de Ede vormen de landschappelijke
verbinding tussen de natuur- en bosgebieden van het Drongengoedcomplex.
Om dit valleilandschap te versterken, stimuleert de provincie Oost-Vlaanderen
samen met het Regionaal Landschap Meetjesland de realisatie van nieuwe
landschapselementen. Zij zijn dan ook op zoek naar geschikte locaties voor het
aanplanten van hagen, houtkanten, bomenrijen of een hoogstamboomgaard - of
voor de aanleg van een poel.
Een fijn netwerk van landschapselementen verhoogt de belevingswaarde van het
landschap en speelt bovendien een belangrijke rol als leefgebied voor specifieke
plant- en diersoorten, zoals de ijsvogel, de meervleermuis of de steenuil en ook
voor jachtwild. De landschapselementen kunnen tegelijk ook dienst doen als
schaduwplaats voor vee of als drinkpoel.
Bent u eigenaar van percelen in het valleigebied waar nieuwe landschapselementen
tot hun recht kunnen komen? Neem dan snel contact op met Hélène Quidé van
Regionaal Landschap Meetjesland via 050/70.00.42 of helene.quide@rlm.be. Zij
bekijkt met u de mogelijkheden op maat. Binnen het beschikbare budget voor deze
actie wordt prioriteit gegeven aan locaties in de onmiddellijke omgeving van de
waterlopen.
Deze realisaties worden volledig gefinancierd door provincie Oost-Vlaanderen en
passen in het project ‘Gestroomlijnd Landschap, projectgebied Splenterbeek-Ede’.
Meer info op www.oost-vlaanderen.be/gestroomlijndlandschap.

Infoavond
Geluidsmetingen rond de
windturbines
Vuurwerk: verknal het niet!
Het eindejaar komt er weer aan, met toeters en
bellen, maar vaak ook met vuurwerk.
“Mij overkomt het niet” denken de mensen. Toch maakt vuurwerk ieder jaar
weer slachtoffers. We vermoeden dat jij het nieuwe jaar allemaal zonder
brandwonden of andere verwondingen wilt inzetten.
Vanuit het gemeentebestuur wensen wij je enkele tips mee te geven om op een
veilige wijze om te gaan met vuurwerk.
Voor de aankoop heb je een attest ontploffend vuurwerk nodig en voor het
gebruik een attest voor het gebruik van ontploffend vuurwerk. Deze attesten kun
je bekomen bij de dienst Veiligheid, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem,
tel. 050/ 72 86 02, veiligheid@maldegem.be.
Opgelet de aanvraag moet je doen voor 15 december 2014.
Het is niet toegelaten wensballonnen (Thaise lampionnen) te gebruiken.
Om een vergunning te kunnen opmaken hebben we volgende gegevens nodig:
naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum en het adres waar het vuurwerk
zal afgestoken worden. Goed om weten:
• Het is verboden vuurwerk te kopen en/of af te steken wanneer je jonger bent
dan 16 jaar.

Een klacht over onze dienstverlening?
Geen probleem!
Vanaf 1 december 2014 is er bij OCMW Maldegem een nieuwe werkwijze van
toepassing om klachten te behandelen.
Ben je niet tevreden? Laat het ons weten!
Onze medewerkers doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je tevreden
bent. Het OCMW vindt een goede dienstverlening belangrijk. Ben je echter niet
tevreden, laat ons dit weten door het formuleren van een melding of een klacht.
Wat is een melding?
Een melding is een uiting van ontevredenheid of ongenoegen dat er op een
of andere manier iets niet liep zoals het hoort in verband met de hulp- en
dienstverlening of in de wijze waarop je behandeld werd. Een melding kan
worden doorgegeven aan het betrokken diensthoofd.
Wat is een klacht?
Een klacht is een heel erg duidelijke uiting van ontevredenheid over het OCMW
Maldegem of over het hulp- en dienstverleningsaanbod van het OCMW
Maldegem dat als onjuist of onvoldoende wordt ervaren. Een klacht doorloopt
een vastgelegde procedure en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen met
betrekking tot ontvankelijkheid en gegrondheid. Je kan het volledig reglement
raadplegen op de website www.ocmwmaldegem.be.
Hoe wordt een klacht behandeld?
• Een klacht wordt onderzocht door de klachtencoördinator van het OCMW
Maldegem.
• Een klacht wordt steeds vertrouwelijk behandeld.
• Binnen de 10 dagen na de ontvangst van de klacht brengen we je op de
hoogte of de klacht voldoet aan de voorwaarden om als klacht behandeld
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Drongengoed foto: Ludo Goossens

Op 1 december 2014 om 19.30 uur gaat in het gemeentehuis van
Maldegem een infoavond door omtrent de resultaten van de
geluidsmetingen rond de windturbines en de aangebrachte oplossingen.
Voor de organisatie van de infoavond wordt samengewerkt met de Stad
Eeklo, de provincie Oost-Vlaanderen en de verschillende exploitanten.

• Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats, niet in de nabijheid van veel
mensen of ontvlambare stoffen.
• Opgelet: honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken
bij de eerste knallen.
• Pas op voor gehoorschade.
• Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
• Steek het vuurwerk nooit aan met een lucifer of een aansteker, wel met een
lont, zodanig dat het vuurwerk niet snel ontploft. Zorg ervoor om steeds water
en een brandblusapparaat binnen handbereik te hebben.
• Indien het vuurwerk niet ontploft, probeer het geen tweede keer. Giet er water
over en laat het een nachtje liggen.
• Steek geen vuurpijlen af bij hevige wind.
• Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten (112) en hou altijd water in de
buurt!
• Bel bij ernstige brandwonden onmiddellijk de hulpdiensten. Laat overvloedig
zuiver en koud water over de verbrande zones lopen. Geen zalf of andere
middeltjes op de brandwonden smeren.

Laat het eindejaar
veilig knallen!
te worden. Je krijgt ook informatie over het verdere verloop van de
afhandeling van de klacht.
• Binnen de 45 dagen krijg je een antwoord op jouw klacht. De klacht wordt in
volledige onafhankelijkheid beoordeeld door de klachtencoördinator.
Hoe kan je een klacht indienen?
• Online: www.ocmwmaldegem.be, klachtenformulier.
• Email: klachten@ocmwmaldegem.be, bij voorkeur via het klachtenformulier.
• Brief: OCMW Maldegem, t.a.v. de klachtencoördinator, Lazarusbron 1,
9990 Maldegem, bij voorkeur via het klachtenformulier.
• Mondeling: een medewerker kan helpen om een klachtenformulier in te
vullen.
Mondelinge en anonieme klachten worden niet behandeld volgens
deze procedure. Alle klachten worden geregistreerd in een centraal
klachtenregistratiesysteem.
Wat moet je vermelden bij het indienen van een klacht?
Om een klacht te kunnen behandelen hebben wij volgende gegevens nodig:
• naam, handtekening (bij mail signatuur) en contactgegevens;
• duidelijke omschrijving van de klacht;
• wie was betrokken;
• omschrijf wat er gebeurd is en wanneer (datum en tijdstip: het is van belang
dat de klacht wordt ingediend binnen de 6 maanden na de aangeklaagde
feiten);
• bijzonderheden;
• al ondernomen stappen;
• welke oplossing verwacht je.
Meer info?
www.ocmwmaldegem.be of telefonisch bij de klachtencoördinator, Hilde Van
Renterghem (050 72 72 33)

OCMW
Kwaliteitslabel voor

O

OCMW MALDEGEM

Woon- & Zorgcentrum

Het woonzorgcentrum Warmhof mag vanaf nu uitpakken met de “smiley”! De
“smiley” is een kwaliteitslabel dat garandeert dat de keuken volgens de voorschriften
van de voedselveiligheid werkt en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen.

De gemeentelijke mantel- en
thuiszorgtoelage – dienstjaar 2014
Wat?
De gemeentelijke mantel- en thuiszorgpremie is een jaarlijkse premie die rechtstreeks aan
de zorgbehoevende wordt uitbetaald als financiële ondersteuning voor alle extra kosten
die de zorgbehoevendheid met zich meebrengt.
Voorwaarden?
• voor inwoners van Maldegem met:
o ofwel een blijvende hulpbehoevendheid van
• ofwel minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal (graad van
zelfredzaamheid)
• ofwel minstens 30 punten op de BEL profielschaal
o ofwel een kind met een handicap van minstens 66 % = minstens 4 punten op
pijler 1 van de medische-sociale schaal (ontvangt bijkomende kinderbijslag)
• u verblijft thuis
• u ontvangt geen toelage van de zorgverzekering
Waar aanvragen ?
Sociaal Huis Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem, tel: 0800/96 524 (of
via uw OCMW thuiszorgdienst). De aanvraag moet ingediend worden tegen uiterlijk 31
januari 2015.

Aan het behalen van het kwaliteitslabel ging twee jaar van voorbereidend werk
vooraf. Om een “smiley” te verkrijgen moet de inrichting allereerst een degelijk
systeem invoeren om de veiligheid van de voedselketen te garanderen: een
autocontrolesysteem.
In 2012 startte een zeer gedreven intern HACCP-team (keukenploeg aangevuld met
de interne kwaliteitscoördinator en een administratieve medewerker) onder leiding
van keukenbeheerder Peter Thomas, met de procedure. Dit ging gepaard met
infrastructurele aanpassingen, opleidingen voor het personeel en het opmaken van
een heus HACCP-kwaliteitshandboek voor het WZC Warmhof. Alle mogelijke stappen
die in een grootkeuken worden doorlopen, werden in kaart gebracht: van de
aankopen, het pellen van de eieren tot en met de afvalverwerking.
Het kwaliteitslabel is drie jaar geldig. De “smiley” geeft het vertrouwen aan
de bewoners en de andere gebruikers van het woonzorgcentrum dat de
voedselveiligheid en hygiëne gegarandeerd wordt. Voor het woonzorgcentrum zelf
is deze erkenning een motivatie om te blijven werken aan en te blijven investeren in
een kwalitatieve dienstverlening.

Bedrag?
U ontvangt maximum 368,77 euro per jaar.
Meebrengen?
• identiteitskaart
• attest om de graad van hulpbehoevendheid te bewijzen (attest BEL-profielschaal af te
halen bij een dienst voor gezinszorg of de sociale dienst van de mutualiteit, attest score
12 punten op de medische – sociale schaal af te halen bij de mutualiteit of bij de FOD
Sociale Zekerheid, attest van verhoogde kinderbijslag af te halen bij de mutualiteit / het
sociaal verzekeringssecretariaat of af te halen bij de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid)
• attest van de zorgkas met vermelding of er al dan niet een tussenkomst werd
toegekend en in voorkomend geval met vermelding van de periode waarvoor de
tussenkomst werd toegekend(af te halen bij de mutualiteit)
Meer info ?
Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem, Tel. 0800/96 524 (gratis nummer)

Meer info: WZC Warmhof, tel. 050 40 36 00.

Toelage verplaatsingskosten personen met een verminderde mobiliteit – dienstjaar 2014
Ook voor het dienstjaar 2014 wordt er een toelage verplaatsingskosten personen met
een verminderde mobiliteit verstrekt.
Voor wie?
Een toelage in de verplaatsingskosten wordt toegekend aan in Maldegem
gedomicilieerde personen:
- met een beperking verblijvend in een instelling erkend door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een handicap (voorheen Vlaams Fonds)
- met een beperkte mobiliteit en gebruiker van een erkend dagverzorgingscentrum

Hoe aanvragen?
Je kan een aanvraagformulier bekomen in het Sociaal Huis van Maldegem of
downloaden van de website www.ocmwmaldegem.be
De aangifteformulieren voor het dienstjaar 2014 dienen uiterlijk op 31 januari 2015
ingediend te worden, samen met de noodzakelijke attesten (erkenning VAPH instelling
en van de persoon met een beperking).

Het reglement toelage verplaatsingskosten personen met een verminderde mobiliteit
bepaalt de voorwaarden waaraan men moet voldoen en de wijze hoe de toelage
berekend wordt. De toelage wordt niet verstrekt aan personen met een beperking
die een beroep kunnen doen op een gratis vervoerservice door de inrichting of gratis
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Meer info ?
Linde Vande Woestyne, Inclusieambtenaar
Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Tel: 050/40 39 23 (rechtstreeks) of 0800/96 524 (gratis nummer)
Email: linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

Regeling zitdagen Sociaal Huis
tijdens eindejaarsperiode
RVP
De Rijksdienst Voor Pensioenen houdt
zitdag op dinsdag 23 december 2014 van
9u tot 11u.

DE WOONWIJZER
De Woonwijzer houdt uitzonderlijk GEEN
zitdag op donderdag 25 december 2014
en 1 januari 2015.

RSVZ
Het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekering der Zelfstandigen houdt
zitdag op dinsdag 23 december 2014 van
9u tot 11u.

De eerstvolgende zitdagen gaan door
op:
•

zaterdag 3 januari 2015 van 10u tot
12u

VOLKSHAARD
Volkshaard houdt zitdag op woensdag 24
december 2014 van 9u tot 11u.

•

maandag 5 januari 2015 van 18u tot
20u

•

elke donderdagvoormiddag van 9u
tot 12u

MBV
De Meetjeslandse Bouwmaatschappij
voor Volkswoningen houdt uitzonderlijk
GEEN zitdag op woensdag 24 december
2014.
De eerstvolgende zitdag gaat door op
woensdag 25 januari 2015 van 9u tot 11u.
NJD
De dienst Notarieel Juridisch Dienstbetoon
houdt zitdag op zaterdag 3 januari 2015
van 11u tot 12u.

SOCIAAL HUIS
Het Sociaal Huis is elke werkdag open
van 9u tot 11.30u (in de namiddag op
afspraak tel. 0800/96524)
Het Sociaal Huis is GESLOTEN op
donderdag 25 december, vrijdag 26
december en donderdag 1 januari.
Adres : LDC Oud St. Jozef, Mevr.
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

De Pastorij Adegem
Op vrijdag 26 september werd De Pastorij
Adegem officieel ingehuldigd. In de
voormalige pastorij in Adegem-Dorp
richtte het OCMW 12 assistentieflats voor
senioren in. Het kleinschalige en huiselijke
karakter valt in de smaak, want op korte
tijd waren alle flats verhuurd. Begin
oktober namen de eerste bewoners
hun intrek in het totaal gerenoveerde
gebouw.
De Pastorij is een ideale woonvorm voor
ouderen die om allerlei redenen niet
meer alleen kunnen of willen wonen,
maar waarbij een verhuis naar een
woonzorgcentrum nog niet aan de
orde is. Elke bewoner heeft een eigen
flat, maar er wordt samen gegeten
en “het huishouden” wordt in groep
georganiseerd, ondersteund door de
OCMW-thuiszorgdiensten.
Zo behouden de bewoners hun
individuele vrijheid en privacy, maar
kunnen ze altijd rekenen op gezelschap
en bijstand.
Meer info ?
Contacteer het OCMW, tel. 050/72 72 10.
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gemeenteraad
De gemeenteraad is samengesteld uit vier fracties: CD&V, Groen, N-VA en Open-VLD. De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten onderling een bestuursakkoord. Tijdens
de besprekingen streeft de gemeenteraad steeds naar unanimiteit in de besluitvorming. Maar dat wordt niet altijd bereikt. De punten die de fracties unaniem goedkeurden,
zijn met een sterretje aangeduid. Bij de andere punten was de stemming verdeeld.

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD VAN
23 OKTOBER 2014
STRAATNAAMGEVING STUKJE
DOORNSTRAAT IN DONK - PRINCIPIËLE
BESLISSING.
Ter hoogte van het speelbos in Kleit is er
een straat genaamd “Doornstraat” en
ook in Donk is er een stukje Doornstraat
als men vanuit de Brezendedreef aan
de Passiedreef komt. Om verwarring
te vermijden is het aangewezen om
een naamwijziging voor te stellen voor
het stukje Doornstraat te Donk. De
gemeenteraad kent principieel de naam
‘Krakeelmeers’ toe aan deze straat.
GEMEENTEPATRIMONIUM AANVAARDING SCHENKING
De gemeenteraad aanvaardt de
schenking van het oudercomité van de
gemeentelijke basisschool Kruipuit aan
het gemeentebestuur van een bedrag
van € 1.700 en zal deze schenking
aanwenden voor de aankoop van 2
desktops, 3 laptops en 2 digitale borden
VERKOOP LOODS EN
CONCIËRGEWONING INDUSTRIELAAN 8 PRINCIPIËLE BESLISSING
De gemeente is eigenaar van de
conciërgewoning en de loods, gelegen
bij het politiegebouw te Maldegem,
Industrielaan 8. De loods is in gebruik
door de gemeente, de conciërgewoning
is gestript en niet meer in gebruik. In het
kader van een duurzaam beheer van
het gemeentelijk patrimonium werd voor
de conciërgewoning en de loods beslist
dat er geen verdere bestemming kon
aan gegeven worden. Daarom beslist
de gemeenteraad principieel om over te
gaan tot de verkoop van de loods en de
conciërgewoning Industrielaan 8.
ONDERHANDSE VERKOOP WONING
TE MIDDELBURG, KLOOSTERSTRAAT 1:
PRINCIPIËLE BESLISSING

De gemeenteraad neemt kennis van
het Proces-Verbaal betreffende de
openbare verkoop waaruit blijkt dat de
minimale verkoopprijs niet gehaald werd
en beslist principieel om over te gaan tot
onderhandse verkoop van de woning.
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM CONCESSIE SINT ANNA - GOEDKEURING
BESTEK EN CONCESSIEOVEREENKOMST.
De gemeenteraad keurt het bestek en
de concessieovereenkomst inzake het
Sint-Anna Kasteel en het dienstgebouw
goed.
RUP ZONEVREEMDE HANDEL EN HORECA:
VOORLOPIGE VASTSTELLING
Dit RUP heeft tot doel heeft om een
aantal (hoofdzakelijk) vergunde handelsen horecazaken meer rechtszekerheid
te geven en in de mate van het
mogelijke beperkte uitbreidingen toe
te staan. De gemeenteraad beslist om
het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘zonevreemde handel en
horeca’ voorlopig vast te stellen.
ALGEMEEN BELASTINGREGLEMENT
ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID
Naar aanleiding van een verzoekschrift
bij de Raad van State tot nietig verklaring
van de beslissing van de gemeenteraad
d.d. 20 december 2013 houdende
goedkeuring van de algemene
gemeentebelasting op de economische
bedrijvigheid heft de gemeenteraad
deze beslissing op en keurt een nieuw
reglement om de toepassing van
de belasting in overeenstemming te
brengen met de recente rechtspraak
goed.
ZONALE VERDEELSLEUTEL
HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND
De gemeenteraad beslist om de
verdeelsleutel te bepalen op basis
van het aantal inwoners en het totaal
kadastraal inkomen per gemeente. Dit
betekent voor de gemeente Maldegem
een procentuele bijdrage van 19,83%.

OVERDRACHT ROERENDE GOEDEREN HVZ
MEETJESLAND

geraamd gemeentelijk aandeel van
€ 1.933.420,61

De roerende goederen van de
gemeenten die gebruikt worden voor de
uitvoering van de opdrachten van de
brandweerdiensten worden automatisch
overgedragen naar de zone op het
moment van de inwerkingtreding van de
zones.
De gemeenteraad keurt de door de
prezoneraad van de Hulpverleningszone
Meetjesland voorgestelde
waarderingsregels en de inventaris van
de over te dragen roerende goederen
goed.
De gemeenteraad gaat eveneens
akkoord dat de kazerne ter beschikking
gesteld wordt aan de Hulpverleningszone
Meetjesland en dit voor een periode van
1 jaar voor een huur van 29.448,97 euro
per jaar.

De gemeenteraad keurt de
ontwerpovereenkomst voor het
vestigen van een erfdienstbaarheid
RWA ten behoeve van de grondinname
nr. 71 ter hoogte van het perceel
Maldegem, toegangsweg naar woning
Thijskensstraat 44 goed.

Verder behandelde de
gemeenteraad volgende
punten:
De gemeenteraad gaat akkoord
om in de Rechtspositieregeling van
de gemeente Maldegem aan artikel
213 een tweede paragraaf toe te
voegen betreffende het toekennen van
maaltijdcheques in elektronische vorm.
De gemeenteraad keurt de agenda
en agendapunten van de algemene
vergadering van IVM goed.
De gemeenteraad keurt het
bestek en de raming “Afkoppeling en
herwaardering waterloop 143/685 te Kleit
(SPAM 4)”, opgesteld door de ontwerper,
Antea Belgium NV te Waregem goed
en stelt de lastvoorwaarden vast. Deze
opdracht wordt gegund bij wijze van de
open aanbesteding.
Het bestek en de raming “Sanering
Malecote - Drukriolering Adegem
met aansluiting naar Malecote (SPAM
7)”worden goedgekeurd. De raming
bedraagt € 2.667.968,55, met een

De gemeenteraad neemt kennis van de
interne kredietaanpassing nr. 2 2014 voor
de aankoop theaterdoeken voor Den
Hoogen Pad. Aktename
De gemeenteraad keurt de
politiebegroting 2015 goed.
De gemeenteraad neemt kennis
van het meerjarenplan van de
Hulpverleningszone Meetjesland en keurt
de nettodotatie van 745.858,20 euro voor
de begroting 2015 goed. Aktename
De gemeenteraad neemt akte van de
budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek
van Donk en Maldegem.
De gemeenteraad keurt de aankoop
van 5 pc’s met scherm en toebehoren
en 1 laptop met toebehoren voor de
lokale politie goed.
Bevoegdheid voor de benoeming
of aanwerving van de leden van het
personeel in de politiezone naar de
burgemeester, behoudens wanneer de
burgemeester de bedoeling heeft om
af te wijken van de rangorde van de
selectiecommissie.
De gemeenteraad stelt een
inspecteur van politie, lid team contactteam, aan.
De gemeenteraad bevordert een
korporaal tot sergeant vrijwilliger, een
eerste sergeant vrijwilliger, een sergeant
- majoor vrijwilliger en drie korporaal
vrijwilligers bij de Gewestelijke Vrijwillige
Brandweer Maldegem.

winter

Deze winter kans op elektriciteitsschaarste
De voorbije weken verschenen er
heel wat berichten in de media
over elektriciteitsschaarste en
het afschakelplan. Gemeente
Maldegem is deels opgenomen
in dit afschakelplan. Maar wat
betekent die energieschaarste en
het afschakelplan precies? En hoe
kunnen we samen de kans op schaarste
vermijden?

Elektriciteitsschaarste
Elektriciteitsschaarste treedt op als
het elektriciteitsaanbod niet voldoet
aan de vraag van de gebruikers. Op
het elektriciteitsnet moet er altijd een
evenwicht zijn tussen wat er wordt
opgewekt en wat er wordt verbruikt.
Valt dat evenwicht weg, dan dreigt het
volledige elektriciteitsnet uit te vallen.
Netbeheerder ELIA bewaakt deze balans
tussen vraag en aanbod.
In de loop van 2014 is een flink deel
van de Belgische elektriciteitsproductie
weggevallen. Drie van de zeven
kernreactoren zijn gesloten en ook de
elektriciteitsimport uit het buitenland is
beperkt. Hierdoor is er een verhoogde
kans op elektriciteitsschaarste. Die kans
wordt reëel als er over heel Europa een
langdurige koudegolf heerst met weinig
zon en wind.
Als er elektriciteitsschaarste is en we
kunnen ons stroomverbruik niet voldoende

4

doen dalen door middel van preventieve
maatregelen, dan is het afschakelplan een
allerlaatste noodmiddel om een volledige
stroompanne te vermijden.

Afschakelplan
Het afschakelplan betekent dat de
elektriciteitsbevoorrading voor bepaalde
regio’s tijdelijk wordt onderbroken. Het plan
bestaat uit zes afschakelschijven. Dit zijn zes
regio’s die van 17.00 tot 20.00 uur kunnen
worden afgeschakeld. Komt het tot een
afschakeling, dan zal schijf zes als eerste
worden afgeschakeld. Daarna volgt schijf
vijf, vier, enz.
Zeven dagen op voorhand kan
netbeheerder ELIA een mogelijke
schaarste detecteren. Daarop zullen de
overheden maatregelen nemen om ons
stroomverbruik te doen dalen. Als deze
inspanningen onvoldoende zijn, dan zal er
de dag voordien beslist worden over een
afschakeling.
Maldegem is opgenomen in schijf 6 van
het afschakelplan:
Aalterbaan, Baaikensedestraat,
Barbaraweg, Berkenlaan,
Bezembinderstraat, Biezeveldstraat,
Brolostraat, Doornstraat, Eikenlaan,
Francis De Meeuslaan, Goebilkstraat,
Groot Burkeldreef, Groot Burkelkalseide,
Grote Nieuwhofdreef, Halledreef,
Harinkweg, Hogebranddreef, Holleweg,
Jonge Jansdreef, Kampeldreef, Kleine
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Lievevrouwdreef, Kleitkalseide, Koning
Leopoldlaan, Koningin Astridlaan,
Krakkeveld, Legeweg, Lievevrouwdreef,
Lindestraat, Melingstraat, Nieuwhofdreef,
Oude Bruggeweg, Oude Burkelslag,
Paardedreef, Rozenlaan, Schautenstraat,
Stationsstraat, Testenhoek, Thijskensstraat,
Torredreef, Urselweg, Van Strydoncklaan,
Verbindingsweg, Zuidzandstraat.
Samen een afschakeling vermijden
Door zuinig om te gaan met energie kan
iedereen de kans op schaarste helpen
verkleinen. Vele kleintjes maken één grote.
Deze tips helpen je om minder elektriciteit
te verbruiken:
Verlichting
- Doof lichten zodra je een ruimte of gang
verlaat.
- Beperk het aantal brandende lampen
en stem de lichtsterkte af op wat je wil
doen.
- Gebruik lampen die weinig verbruiken.
Een led- of spaarlamp verbruikt veel
minder elektriciteit dan een gloeilamp
en biedt een lichtsterkte die minstens
vier keer hoger is. Halogeenlampen zijn
echte energievreters.
- Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk
natuurlijk licht binnenkomt.
Elektrische verwarming
- Verwarm enkel de leefruimten zoals living
en keuken als je thuis bent tot 20°C.
- Sluit ’s avonds de gordijnen en rolluiken.

- Laat ’s nachts, of als je overdag niet thuis
bent, de temperatuur in de leefruimten
en kamers zakken
tot 15 à 16°C.
- Stel de temperatuur in op 12°C als je
meerdere dagen afwezig bent.
Elektrische toestellen
- Gebruik je wasmachine, droogkast of
vaatwas – indien mogelijk – na 20.00 uur
of tijdens de daluren (tussen 22.00 en
06.00 uur).
- Was op lage temperatuur, bijvoorbeeld 30°C.
- Gebruik – indien mogelijk – een laptop in
plaats van een vaste computer.
Apparaten in waakstand
- Schakel alle apparaten (computers,
televisie, decoder, dvd-speler, hifiketen)
volledig uit als je ze niet gebruikt. Zet ze
dus niet in waakstand.
- Trek de lader van je gsm of laptop uit
het stopcontact zodra het toestel is
opgeladen.
- Steek apparaten zonder schakelaar in
een contactdoos mét schakelaar. Zet de
schakelaar uit wanneer je de apparaten
niet gebruikt.

Meer info
- www.onoff.be
- www.maldegem.be/energieschaarste
- Gratis infonummer FOD Economie: 0800
120 33.
Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00
en 17.00 uur.

winter
Winterdienst
Wachtdienst
De ploegen die verantwoordelijk zijn voor de
winterdienst staan in deze periode 7 dagen op 7 en 24
uur op 24 beschikbaar. De coördinatie gebeurt door de
verantwoordelijke van de dienst infrastructuur van de
gemeente die overdag de weerberichten volgt en ‘s
nachts verwittigd wordt door de politie. Wij vragen aan
de burgers het werk van onze ruim- en strooiploegen te
respecteren. Dat kan door een positieve houding in het
verkeer, door aanmoediging van de mensen die deze
taak opnemen en door zelf mee te helpen…

Voetpad sneeuwvrij maken
De burger is verplicht om het voetpad voor de eigen
woning begaanbaar te houden. Neem dus zelf je
verantwoordelijkheid op en zorg ervoor dat voetgangers
die voor jouw deur passeren dit ook veilig kunnen doen.
In deze moeilijke winteromstandigheden rekenen we
op de steun van iedereen.

Fasering
Maldegem is een uitgestrekte gemeente met bijna 300

Wintertips: bescherm
uw waterleiding en
watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw
waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen
onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten. Om
dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
•
•

•

Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met
waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal
te verwarmen? Plaats dan een elektrisch
verwarmingslint parallel met de leiding en de
watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en
voor het binnenwerk van de watermeter: deze
kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit
een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het
verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in
elkaar, maar doe beroep op een vakman.
Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als
die zijn blootgesteld aan koude wind.

km gemeentewegen. Niet alles kan tegelijk aan bod
komen, er worden keuzes gemaakt. We werken met 3
fasen:
Fase 1: belangrijkste verbindingswegen, openbare
gebouwen, schoolomgevingen, uitvalswegen
hulpdiensten, centrumstraten van alle kernen,
industrieterrein, parkings, fiets- en wandelassen.

ijzel, ijsplekken, … wordt uiteraard gestrooid. Vanaf dit
winterseizoen wordt gestart met het strooien van pekel
= zout opgelost in water. Dit heeft een even goed effect
en verbruikt minder zout. Het strooien met pekel zal
toegepast worden op fietspaden en pleinen.

Huisvuilophaling

Fase 3: algemene noodtoestand; langdurige
winterdienst volledig grondgebied

De huisvuilophaling kan bij ernstige
weersomstandigheden grondig verstoord worden.
Mogen wij hiervoor uw begrip vragen? In het slechtste
geval wordt de ophaling afgelast en dient u het
restafval, PMD, papier en/of karton terug binnen te
nemen en aan te bieden bij een volgende ophaling.

Ruimen of strooien

Gewestwegen

Bij sneeuwval wordt de klemtoon gelegd op ruimen.
Naast de aanzienlijke financiële besparing op
strooizout vaart ook het milieu hier wel bij. Al het zout
van de wegen komt immers in de wegbermen en het
oppervlaktewater terecht met alle gevolgen van dien.
Het bestuur wil dit beperken zonder de veiligheid in het
gedrang te brengen. Bij gladheid veroorzaakt door

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) staat
in voor het onderhoud en het ruimen en strooien
van gewestwegen: de expresweg Antwerpen –
Knokke-Heist, de weg Brugge – Eeklo (N9), de weg
Maldegem – Knesselare (N44), de Aalterbaan, de
Noordstraat vanaf Gidsenlaan richting Nederland en de
Aardenburgkalseide zijn de belangrijkste.

Fase 2: aanvulling op de fase 1, grotere woonwijken

•

•

Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan
op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf
alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom
alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft
dichtgedraaid.
Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar
zijn, controleert u best regelmatig de stand van uw
watermeter. Stelt u plots een hoog verbruik vast? Ga
dan op zoek naar de oorzaak. U kan bv. ’s avonds
voor het slapengaan de stand van uw watermeter
noteren. Indien u ’s nachts geen water verbruikt hebt
en u stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik
vast, dan zit u waarschijnlijk met een lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleert u best
voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de
leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed
werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet
voor verrassingen te staan.
Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is
hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit
eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte
binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van
het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit

•

•

•

•

een brander. Pas op met
leidingen in kunststof omwille
van smeltgevaar. Beweeg
de haardroger voortdurend
heen en weer.
Draai nadien de hoofdkraan
slechts een beetje open,
want er zouden wel eens
buizen gesprongen kunnen
zijn en dan zit u met waterschade na ontdooiing.
Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet
worden.
Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis
bevroren is, dient u de hulp in te roepen van uw
drinkwaterbedrijf.
Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien,
kan u enkel wachten tot het warmer wordt en dan
ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houdt
u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of
gaat slapen. Zo vermijdt u eventuele lekken bij plotse
dooi.
In geval van waterschade neemt u best contact op
met uw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

Voor meer tips kan u terecht op onze website
www.dewatergroep.be.
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varia
Bloed geven doet leven!
Help je medemens in nood en geef een beetje van je bloed! Kom bloed geven op
één van de volgende bloedinzamelingen in Groot Maldegem! De bloedinzamelingen
starten telkens om 17.00 u en lopen tot 19.30 u.
Iedereen die gezond is van lijf en leden en ouder dan 18 jaar mag bloed geven. Je
krijgt een korte vragenlijst aangeboden en je krijgt een gratis check-up van een arts
die uiteindelijk beslist als je al of niet bloed mag geven!
JE IDENTITEITSKAART IS NODIG!!
De bloedinzamelingen gaan door op :
-

DINSDAG 2 DECEMBER 2014 : ADEGEM : cc Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16b te
Adegem
DINSDAG 9 DECEMBER 2014 : MALDEGEM CENTRUM : Dienstencentrum St. Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
DINSDAG 16 DECEMBER 2014 : KLEIT : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 111 te Kleit
UITZONDERLIJK OP DINSDAG 23 DECEMBER 2014 : DONK : De Poermolen,
Paardekerkhof 1a te Donk.

Kom naar één van die inzamelpunten en geef een beetje van je bloed, want BLOED
GEVEN DOET LEVEN!

Binnenkort zal iedereen van Groot Maldegem een losse brief ontvangen met de
volgende boodschap. Hopelijk gooi je de brief niet bij het oud papier, maar geef je
enige aandacht aan onze vraag. Het Rode Kruis afdeling Maldegem dankt iedereen
heel hartelijk.

Wist je dat er in je eigen gemeente een afdeling van het Rode Kruis druk in de weer is?
Rode Kruis Maldegem organiseerde onder andere de GRATIS cursus EHBO en Helper,
initiatielessen Reanimatie en AED, schonk al 2 AED toestellen aan de gemeenschap,
verleende de medewerking aan kampen voor kansarme kinderen, werkt mee aan
aangepaste vakanties, organiseert bloedinzamelingen in Adegem, Donk, Kleit en
Maldegem centrum. Rode Kruis afd. Maldegem is ook actief in de ROM (Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking) en Sociale Raad.
De vrijwilligers van je eigen Rode Kruisafdeling Maldegem staan altijd klaar om te
helpen, maar daar zal steeds geld voor nodig zijn. Wil je een eerste hulp cursus volgen,
heb je een eerste hulppost nodig? Uw Rode Kruisafdeling kan je concrete hulp
aanbieden.

Volg een GRATIS CURSUS EHBO
- HELPER bij RODE KRUIS afd Maldegem
Elk jaar opnieuw organiseert het Rode Kruis afdeling Maldegem een GRATIS cursus
EHBO-Helper. De cursus gaat van start op MAANDAG 5 JANUARI 2015. De lessen gaan
telkens door op maandag- en donderdagavond vanaf 19.30 u tot 21.45 u. Ervaren
lesgeefsters en gedreven simulanten staan klaar om u wegwijs te maken in de eerste
hulp. U leert er meer over verwondingen, verstuikingen, breuken, brandwonden,
verslikking, vergiftiging, verstikking, hartstilstand, elektrocutie, levensbedreigende
situaties…
De cursus EHBO loopt over 6 lessen telkens van 2 uur gevolgd door een proef. Nadien
kunt u verder met de cursus Helper die eveneens over 6 lessen van 2 uur loopt, gevolgd
door een proef.
De lessen worden gegeven in de lokalen Technische Dienst, Bloemestraat 45 te 9990
Maldegem.
Heb je interesse? Ben je leergierig? Wil je een mens in nood kunnen helpen? Aarzel dan
niet en schrijf u onmiddellijk in. De plaatsen zijn beperkt.
Meer info en inschrijven kan bij Jeanine Lips – 0479/12 20 94 of voorzitter@maldegem.
rodekruis.be

Steun Rode Kruis afdeling Maldegem en koop daarom ook dit jaar een lidkaart van
het Rode Kruis. Dank zij jouw bijdrage zullen we in onze eigen gemeente nog sterker en
slagvaardiger worden.
Schrijf daarom 5 euro over voor een lidkaart. Daarbovenop kan je ons ook steunen
door een gift te schenken. Een gift vanaf 40 euro per jaar is FISCAAL AFTREKBAAR tot
50%. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest in maart van volgend jaar (als u nog dit
jaar overschrijft). Schrijf je 45 euro over, dan heb je recht op een Rode Kruis lidkaart +
een fiscaal attest.
U kunt overschrijven op rekeningnummer BE12 1430 8666 8692 – BRK/RKVL/AFDELING
MALDEGEM – 9990 Maldegem – met omschrijving : Rode Kruis lidkaart 2015.
Onze oprechte dank en graag tot jullie dienst.
Jeanine Lips – voorzitter RK afd Maldegem – 0479/12 20 94 – voorzitter@maldegem.
rodekruis.be

Mijnheerke Van Maldeghem
Ter gelegenheid van Maldegem Kermis 2014 werd de strip” Mijnheerke Van Maldeghem”
uitgegeven.
Maldegem was in het verleden een belangrijk heerlijkheid in het graafschap
Vlaanderen met een kasteel in Reesinghe. Daar hebben vanaf 1075 14 generaties
‘Mijnheerkes van Maldeghem’ gewoond.
Welk ‘Mijnheerke’ de bron van het algemeen bekend verhaal ‘Mijnheerke van
Maldeghem’ is niet met zekerheid geweten.
Aanvankelijk was de legende een ballade door de minstrelen gezongen. Er zijn
verschillende versies terug gevonden, elk vanuit zijn eigen tijdsgeest. Zoals deze versie
opgeschreven door mevr. Courtmans in “Geschenk van Den Jager”

Ook Kadril heeft er een lied van gezongen.Mij heeft het in elk geval genoeg geboeid
om er een strip van te tekenen, zegt Trui Hoste!!!

Verkoopspunten:
• Café “De Gouden Leeuw”, Marktstraat 16, Maldegem
• Café “De Filosoof”, Marktstraat 64, Maldegem
• Secretariaat KUMA, Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem
• Christ De Baets, Gentse-Steenweg 120, Maldegem
• Rika Hoste, Past.De-Swaeflaan 62, Maldegem Donk
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Mijnheerken van Malgdegem
ghincer al uitter jaghen
dry mylkens buiten Brugghe,
daer stonter een linde breet,
hy en vont niets te jachte,
als een herderke cleene,
hy moest hem thegen comen,
het was hem lief of leet….

Woensdag 4 februari 2015
Parkcross Maldegem
DE WK-HERKANSING IN HET SINT-ANNAPARK
Met onder meer Sven Nys & Marianne Vos

Tickets te koop vanaf 1 december
Alle info op www.parkcrossmaldegem.be of op de Sportdienst:
Sporthal MEOS – Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem.

sport & jeugd
Baby- en peuterzwemmen

De zwemschool tijdens het schooljaar gaat door op:

December, januari, februari is er geen les (winterstop)
We starten terug op 7 maart 2015

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Data voor 2015
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
25 april
2 mei
9 mei
30 mei
6 juni
13 juni

16u10 tot 17u
14u10 tot 15u, 15u10 tot 16u, 16u10 tot 17u
16u10 tot 17u
16u10 tot 17u of 18u40 tot 19u30
14u10 tot 15u, 15u10 tot 16u, 16u10 tot 17u

De waterspeeltuin tijdens tijdens het schooljaar gaat door op:
Woensdag van
Zaterdag van

13u10 tot 14u
13u10 tot 14u

Bij een langere wachtlijst worden hier eventueel nog andere uren
voorzien. Inschrijven kan via zwembad@maldegem.be of in het
zwembad +32 (0)50 72 89 71
Indien u nog verdere vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

Aanbod waterspeeltuin en zwemlessen tijdens schooljaar
De waterspeeltuin tijdens het schooljaar is voor kindjes vanaf de 1ste kleuterklas.
De zwemschool tijdens het schooljaar is voorzien voor kinderen vanaf de 3de kleuterklas.
De kostprijs is €100/10 lessen + €5 waarborg voor het omkleedpasje, cash te betalen in het zwembad. Groepjes van maximum 4 kindjes
per lesgever.
Door het invullen van onderstaande gegevens komen de kinderen op een wachtlijst. Kinderen die nu reeds les volgen krijgen voorgang
op de wachtlijst. De nieuwe reeks start in januari.
Kinderen die nu willen inschrijven voor de zwemlessen dienen in het bezit te zijn van een diploma watergewenning of waterspeeltuin (4 of
5 stempels). Indien je nog geen diploma hebt, kan je nog een testje komen doen in het zwembad bij de redders.
Op die manier weten we zeker dat we geen watergewenning dienen te geven tijdens de zwemlessen anders raden we aan om de waterspeeltuin te volgens tijdens het schooljaar.

Graag volgende gegevens invullen om op de wachtlijst te komen:
Naam + voornaam kind:
Geboortedatum:
Naam ouder:
Adres:
Telefoon/Gsm:
E-mail:
Rekeningnummer:
(het vermelden van het rekeningnummer is nodig om bij ziekte de gemiste les terug te kunnen storten, na het binnenbrengen van een doktersattest.)
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cultuur
GEZOCHT: helpende handen voor het erfgoed van
parochiekerken
Erfgoedcel Meetjesland bouwt voor en met 14 gemeenten uit het Meetjesland een
werking uit die erfgoedorganisaties en het erfgoed zelf ten goede komt. Samen met
provincie Oost-Vlaanderen gaat de erfgoedcel op zoek naar gedreven vrijwilligers
die zich willen inzetten voor het erfgoed van de parochiekerken van het Meetjesland.
Denk maar aan kelken, kandelaars, kazuifels en nog zo veel meer…

De WAK komt er aan ... WAKBLIEFT?
Ben jij gebeten door kunst? Beschik je over creatief talent en de drang om je kunstzinnig te uiten? Laat jouw talent niet achter gesloten deuren en doe mee aan de
Week van de Amateurkunsten, kortweg: de WAK.
In 2015 vindt de WAK plaats van vrijdag 24 april t.e.m. zondag 3 mei. Gedurende die
10 dagen zetten we in Maldegem de amateurkunsten in de spotlights.
Het thema van de WAK 2015 is ‘De kleine artiest’.
Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de kleine man in de straat,
over kleine kunst, over de invloed van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende
plekken, over experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en durven, over
(her)ontdekken en doen!
Je bent alvast van harte welkom op:
- de startvergadering op woensdag 10 december 2014
- en/of de infovergadering op woensdag 7 januari 2015.
Beiden om 19:30 in het gemeentehuis (3de verdieping, conferentiezaal Adegem),
Markstraat 7 in Maldegem. Je kan er inspiratie opdoen over het thema en je verneemt er alles over de WAK 2015 in Maldegem: hoe je kan deelnemen, op welke
ondersteuning je kan rekenen, … .

Meer info:

cultuurdienst@maldegem.be – 050 72 89 79 – www.maldegem.be/cultuurnieuws
www.wak.be

Wat mag je verwachten?

We gaan op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de waardevolle voorwerpen die in de parochiekerken van het Meetjesland bewaard worden. We leren
hoe je ze kan inventariseren in een lijst. Zo’n inventarislijst is heel belangrijk omdat je
zo het waardevolle kerkelijke erfgoed van de streek in kaart brengt. Je leert de voorwerpen op een goede manier beschrijven en fotograferen. Wie met de computer
aan de slag kan, verwerkt de informatie over de voorwerpen in de databank www.
erfgoedinzicht.be.

Jouw profiel

Je hebt interesse in waardevolle erfgoedvoorwerpen zoals kelken, kazuifels, kandelaars,… (kennis van de regio of over kerkelijk erfgoed kan helpen, maar is zeker geen
vereiste)
Je werkt graag in groep
Je bent bereid om bij te leren
Je hebt interesse voor fotografie, geschiedenis,…
Je kan nauwgezet werken
Je bent bereid om je te verplaatsen in het Meetjesland
Je bent bereid om af en toe een vergadering bij te wonen en deel te nemen aan
interessante infosessies
Je bent bereid een vrijwilligersovereenkomst en afsprakennota te ondertekenen met
Erfgoedcel Meetjesland

Ons aanbod

Je doet belangrijk en leerrijk vrijwilligerswerk, waarin we jou voldoende begeleiden
Je krijgt de kans om de waardevolle voorwerpen die in jouw kerk of in een naburige
kerk staan van dichtbij te bewonderen en er meer over te leren
Je kiest zelf wanneer je werkt en op welk tempo je werkt
Wij zorgen voor een vrijwilligersverzekering en de terugbetaling van jouw vervoersonkosten

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 15 januari 2015. Contacteer ons via mail op
het e-mailadres steffi.coppens@comeet.be, via telefoon ( 09/373.75.96) of per post
Erfgoedcel Meetjesland, Van Hoorebekeplein 1b4, 9900 Eeklo

Lokale Helden: zet jouw lokaal muzikaal talent op
30 april 2015 mee in het spotlicht
Tijdens de Week van de Amateurkunsten
wil Poppunt, aanspreekpunt voor muzikanten, dj’s en producers, samen met
jou, tous ensemble, overal in Vlaanderen
en Brussel lokaal muzikaal talent het nodige spotlicht gunnen. Omdat er onder
iedere kerktoren muzikale ontdekkingen
huizen. Om dat talent aan te moedigen
om te blijven musiceren, het publiek de
kans te geven om hun lokale helden te
ontdekken en ook unieke samenwerkingen tussen organisaties, instellingen en
podia allerhande te stimuleren.

Kerstconcert in de Sint-Barbarakerk
Het fanfareorkest van Nut en Vermaak en het Gregoriuskoor brengen op zondag 28
december een sfeervol en stemmig kerstconcert in de Sint-Barbarakerk in hartje Maldegem.
Met zicht op de kerststal brengt Nut en Vermaak, onder leiding van Pieter Delaere,
kerstmuziek in een hedendaags jasje, aangevuld met tijdloze kerstliederen gebracht
door het Gregoriuskoor, onder leiding van Johan Standaert.
De prachtige arrangementen vormen een heuse uitdaging voor de muzikanten en
zangers, maar zij zullen het beste van zichzelf geven. Want het is net het samenspel
en de samenklank die zorgt voor die echte kerstsfeer. Het prachtig orgelspel van Ad
van de Wege maakt het concert compleet.
Na afloop is er nog de mogelijkheid om wat na te genieten bij een kerstdrankje.
Wanneer :
Om :
Waar :
Info en tickets :

zondag 28 december 2014
18u30
Sint-Barbarakerk, Deken De Fonteynestraat 1, Maldegem
info@nutenvermaakmaldegem.be of 050 71 62 72

Iedereen kan deelnemen met een eigen klein of groot initiatief. Als stad of gemeente, als scouts, chiro of jeugdhuis, concertzalen, muziekcentra, cafés, sportclubs,
muziekscholen, cultuurcentra, musea, jij in je straat of huiskamer, enz. De spelregels
en mogelijkheid om je aan te melden vind je op www.lokalehelden.be. Je vindt er
ook de nodige inspiratie, enkele subsidiemogelijkheden voor je activiteit en een actieplan dat zal helpen om het hele gebeuren te kickstarten en tot een goed einde
te brengen. Poppunt zal daarnaast niet alleen een overkoepelende communicatiecampagne (lokaal en nationaal) opzetten waar je eigen initiatief mee van zal profiteren, ook in de zoektocht naar muzikaal talent staat de organisatie je bij: iedereen zal
gebruik kunnen maken van vi.be, hét platform voor (iedereen op zoek naar) bands,
dj’s en producers. De ideale gelegenheid dus om met je lokaal talent aan de slag te
gaan!
Alle info vind je op www.lokalehelden.be. Vragen? lokalehelden@poppunt.be of
02 504 99 00.
Er wordt al volop gerepeteerd voor het kerstconcert…
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www.denhoogenpad.be
loket CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16B / 9991 Adegem
050 71 00 21 / cultureelcentrum@maldegem.be
openingsuren: ma – vr: 09.00 – 12.00 uur /
woe: 14.00 – 17.00 uur

www.facebook.com/denhoogenpad

Vrijdag 5 december 2014, 20.30 uur –
Hans Van Cauwenberghe ‘Brodeck’

Woensdag 10 december 2014, 14.00 uur –
jeugdfilm Frozen

Brodeck is de eerste monoloog van acteur Hans Van Cauwenberghe, naar het boek Het verslag van Brodeck van Philippe Claudel. Het
is een verhaal dat zich in je poriën nestelt. Een parabel die plaats en
tijd overstijgt.
Brodeck toont aan tot welke gruwel mensen in staat zijn om zichzelf
te redden. Maar vooral ook hoe liefde de kracht geeft om te volharden.
© Roger Van Vooren
€ 14 (VVK)
€ 17 (ADK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)
Deze voorstelling gaat door op locatie in Concertzolder Oud Sint-Jozef, Mevrouw
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Zondag 7 december 2014, 15.00 uur –
Klutske ‘Sinterklaasvoorstelling’
Die goede Sint komt met zijn Zwarte Pieten naar Den Hoogen Pad!
Waarom? Omdat de kinderen hen altijd zo enthousiast verwelkomen
natuurlijk.
Samen met Klutske beleven we eerst tal van knotsgekke momenten
tijdens de meespeelshow, zingen we uit volle borst en tellen we af tot
de Sint er is.
Zorg dat je erbij bent, want de Sint brengt voor iedereen een
cadeautje mee.
€6
Reserveren is noodzakelijk en kan tot en met dinsdag 2 december.

De dappere Anna onderneemt samen met de ruige bergbewoner Kristoff en zijn trouwe rendier Sam een legendarisch avontuur om Anna’s zus Ella te vinden en het koninkrijk Arendelle te redden.
Animatiefilm | VS 2013 | Chris Buck en Jennifer Lee | 102 minuten | Alle leeftijden,
kinderen onder de 8 jaar mogen niet zonder begeleiding in de zaal
Inkom: € 2

Vrijdag 12 december 2014, 20.30 uur –
Vitalski ‘Daar sta iemand’
Vitalski. Dé nachtburgemeester van Antwerpen. Zijn broodrooster is ontploft, hij krijgt
slaag van zijn nieuwe vriendin en hij schaft zich een eigenaardig huisdier aan. Wat
volgt is een geweldige vriendschap met een duizelingwekkende intrige.
Daar sta iemand is een roetsjbaan van een comedyvertelling. Vitalski is een rasverteller met een eigenzinnig gevoel voor humor. Zet je schrap voor een avond zonder
genade.
€ 14 (VVK)
€ 17 (ADK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)
Korting voor Maldegemse rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of personen met OMNIO-statuut
Vanuit het gemeentebestuur wordt er een korting toegekend aan inwoners van de
gemeente Maldegem die het financieel iets moeilijker hebben. Hoe kan u controleren of u recht heeft op deze korting van 20% op de ticketprijs? Dit ziet u op uw gele
klevertje van de mutualiteit: u komt in aanmerking voor deze korting wanneer de
code onderaan tweemaal eindigt op een 1.
Kaarten met dergelijke korting kunnen in Den Hoogen Pad op vertoon van het gele
klevertje van de mutualiteit aangekocht worden.

Later dit seizoen in CC Den Hoogen Pad en op locatie (*)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za 27 december 2014
Zo 11 januari 2015
Za 24 januari 2015
Do 29 januari 2015
Vr 13 februari 2015
Vr 6 maart 2015
Vr 13 maart 2015
Zo 22 maart 2015
Zo 12 april 2015
Vr 17 april 2015
Vr 1 mei 2015
Woe 13 mei 2015

Isolde et les Bens – Soirée Surprise UITVERKOCHT!
Lenny Kuhr – Wie ben je? *
Fred Delfgauw – Minder is meer
Gedichtendag
VRT Bigband & Marijn De Valck – Valentijnsvoorstelling
Steven Goegebeur – Man van de wereld
Kris De Bruyne, Wouter Berlaen, Evi Hanssen & Leki – Prachtig nieuw lief
Piv Huvluv – Stand-up 4 kids *
Klassiek festival Arte Amanti *
David Galle – Overleven in de chaos
The Lunatics – De grote lenteshow *
Begijn Le Bleu – Ontploft!
Infokrant Maldegem • december 2014 • www.maldegem.be
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cultuur
Wil je jouw activiteit in de infokrant zien verschijnen? Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be
en vraag je invoeraccount aan. Je activiteit verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op
www.uitinvlaanderen.be en www.maldegem.be. Geef je info wel door vóór de 5de van de
maand voorafgaand aan de volgende editie. Meer info: communicatie@maldegem.be –
+ 32 50 72 89 54

maandag 1 december 2014
Superfoods van eigen bodem –
van 19:00 tot 21:30
Waar : Anupana, Rapenbrugstraat
Noord 13, 9990 Maldegem
Meer info : Anupana, 0494454297,
anupana@live.be

van 5 tot 7 december 2014
Altijd open

Workshop rivier (Kano/Kajak) - Canad.be
Waar : Canad, Spanjaardhoek 14,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : Info@canad.be,
http://canad.be/open-kano-cursus-stromend-en-wild-water/

vrijdag 5 december 2014

ruilbeurs van champagnecapsules –
van 13:00 tot 18:00
Waar : Cafetaria De Berken,
Kleitkalseide 109a, 9990 Maldegem
Meer info : Maldocaps,
http://maldocaps@gmail.com
Hans Van Cauwenberghe - Brodeck –
van 20:30 tot 21:45
Waar : Concertzolder Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info : CC Den Hoogen Pad,
www.denhoogenpad.be

zaterdag 6 december 2014

Sinterklaastrein Maldegem –
van 13:30 tot 16:30
Waar : Stoomcentrum Maldegem,
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info : Stoomcentrum Maldegem,
www.stoomcentrum.be
vogeltentoonstelling –
van 10:00 tot 20:00
Waar : de poermolen,
Paardekerkhoflaan 1, 9990 Maldegem
Meer info : De Donkse Roodborst,
ria.marteyn@telenet.be

zondag 7 december 2014

vogeltentoonstelling –
van 08:00 tot 17:30
Waar : de poermolen,
Paardekerkhoflaan 1, 9990 Maldegem
Meer info : De Donkse Roodborst,
ria.marteyn@telenet.be
Klutske - Sinterklaasvoorstelling
van 15:00 tot 16:30
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad,
www.denhoogenpad.be

maandag 8 december 2014
Superfoods van eigen bodem –
van 19:00 tot 21:30
Waar : Anupana, Rapenbrugstraat
Noord 13, 9990 Maldegem
Meer info : Anupana, 0494454297,
anupana@live.be

Bowlingnamiddag –
van 14:00 tot 17:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem

De

Meer info : Neos Maldegem, 050/718081,
www.neosvzw.be/maldegem

dinsdag 9 december 2014

Voordracht “Ondanks ouder worden, gezond en vitaal blijven” –
van 14:00 tot 18:00
Waar : Gasthof Ste Marie,
Gentse Steenweg 140, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/711424,
www.neosvzw.be/maldegem
Bloemschikken –
om 19:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Femma Maldegem en lokaal
dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
050 40 39 22, centrumleider@ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
Breien, niemand laat een steek vallen
Meer info : Markant,
www.markantvzw.be/maldegem

woensdag 10 december 2014

Workshop ‘Werken met gemengde technieken’ –
van 09:00 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be
Jeugdfilm ‘Frozen’ –
van 14:00 tot 16:15
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad,
www.denhoogenpad.be
Kerstworkshop
om 19:30
Waar: Poermolen, Maldegem-Donk
Meer info : KVLV Donk, +32 (0)50 71 59 59
Vitalski - Daar sta iemand – Vitalski
van 20:30 tot 22:00
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad,
www.denhoogenpad.be

zaterdag 13 december 2014

Cadeaudagen bij Oxfam Wereldwinkel
Maldegem –
van 10:00 tot 18:00
Waar : Oxfam Wereldwinkel Maldegem,
Noordstraat 124, 9990 Maldegem
Meer info : Wereldwinkel Maldegem,
www.oxfamwereldwinkels.be/nl/cadeaudagen

zondag 14 december 2014

Cadeaudagen bij Oxfam Wereldwinkel
Maldegem –
van 14:00 tot 18:00
Waar : Oxfam Wereldwinkel Maldegem,
Noordstraat 124, 9990 Maldegem
Meer info : Wereldwinkel Maldegem,

UiTdatabank.be

www.oxfamwereldwinkels.be/nl/cadeaudagen
Kerstshopping in Adegem
Van 14:00 tot 20:00
Waar : Cc Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp
Meer info : Kelly Soetaert, +32 (0)494 36 62
12, Anneke Depaepe, +32 (0)486 49 25 08
Peru. Een fascinerende ontdekking - Geert
Cocquyt
om 10:15
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : Davidsfonds Gezinsbond Adegem, 050/715577, 050/714357, piet.blomme@gmail.com, wilfriedsierens@hotmail.
com, www.adegem.davidsfonds.be,
www.adegem.net/gezinsbond

maandag 15 december 2014

Bingo –
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 16 december 2014

Aquareltechnieken –
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

woensdag 17 december 2014

Workshop ‘Werken met gemengde technieken’ –
van 09:00 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

donderdag 18 december 2014

Wandelen Lembeekse bossen - Haegeman
Elie
van 13:30 tot 17:00
Waar : Parking zwembad Maldegem, Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/713520,
http://www.neosvzw.be/maldegem

vrijdag 19 december 2014

Gezondheidsconsultatie –
van 13:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

zondag 21 december 2014

Permacultuur introductiereeks –
van 13:30 tot 17:30
Waar : Anupana, Rapenbrugstraat Noord
13, 9990 Maldegem
Meer info : Anupana, 0494454297,
anupana@live.be
Ons kerstconcert met Tutti Colori en De Papaver
om 15:00
Waar : Sint-Jozefskerk Donk
Meer info : KVLV Donk,
hildepollier@skynet.be

van 22 tot 23 december 2014

13de Minivoetbalinstuif –
open alle dagen van 09:00 tot 17:00
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/vrijetijd

maandag 22 december 2014

Superfoods van eigen bodem –
van 19:00 tot 21:30
Waar : Anupana, Rapenbrugstraat Noord
13, 9990 Maldegem
Meer info : Anupana, 0494454297,
anupana@live.be
Filmnamiddag ‘The Polar Express’ om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

vrijdag 26 december 2014

Gezellig samen bordspelen spelen –
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

zaterdag 27 december 2014

Kom je mee helpen in het Maldegemveld
?–
van 13:00 tot 17:00
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.behttp://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

zondag 28 december 2014
Kerstconcert in de Sint-Barbarakerk
om 18:30
Waar : Sint-Barbarakerk
Meer info : 050 71 62 72
info@nutenvermaakmaldegem.be

tip! van actiezoeker JEROEN!
naam: Jeroen | familienaam: Calsijn
geboortejaar: 1988 | woonplaats: Boudewijn
Lippensstraat, Maldegem
burgerlijke stand: samenwonend met Laura |
beroep: sportfunctionaris Sportdienst Maldegem
Houdt van: voetbal • sport in ‘t algemeen •
gezelligheid • met vrienden op café • lekker
eten • vakantie en reizen
Verzamelt: Panini-stickers
Vrijetijds-DNA: de fun, de hits en de kicks •
cinema en concerten • trekt er graag op uit •
op café met vrienden • uit eten • voetbal
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Geef zelf je activiteit in!
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Zin in een spelletje badminton bij Badminton
Club Maldegem?
Elke maandag kan je bij de Maldegemse
Badminton Club in sporthal MEOS terecht
voor een partijtje recreatief badminton. Het is
een bende enthousiaste sportievelingen, die
jou er zeker bij wil, ongeacht je spelniveau!
Je kan betalen telkens als je deelneemt, of
je kan ook gewoon lid worden van de club
door lidgeld te betalen.
De Maldegemse Badminton Club zal je sowieso met open armen ontvangen.

Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Wanneer: elke maandag tot 29/06/2015 van
19:30 tot 22:30
Meer info: bogaert.jan@gmail.com

Ben jij net als Jeroen een actiezoeker?
Ontdek zijn UiT-tips op www.UiTinmaldegem.be.

