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Woordje burgemeester
Beste lezer,
We zijn ondertussen al weer aan het einde van de eerste maand van 2015, maar toch wil ik van de gelegenheid
gebruik maken om al diegenen die ik nog niet persoonlijk ontmoet heb op één of andere receptie langs deze weg
alsnog mijn beste wensen over te maken. Mijn beste wensen voor uw gezondheid en uw geluk, niet alleen van uzelf,
maar van al diegenen die u dierbaar zijn.
We hebben 2014 losgelaten en teruggeven aan de tijd, nu kunnen we 2015 omarmen en ik hoop dat het u
aangenaam mag verrassen. Daarnaast en daarenboven hoop ik dat we ook kunnen terugvallen op een aantal
tradities en waarden die door de jaren kenmerkend zijn voor onze gemeente.
Elkaar bij het begin van het nieuwe jaar ontmoeten en het beste toewensen is één van die mooie tradities en
meteen bewijzen we daarmee dat we belang hechten aan goede vriendschap en aan het sociaal contact in onze
gemeente.
Straks komt de Parkcross eraan. Ook die is metterjaren een traditie geworden. Een traditie die we in ere houden,
maar die we meteen ook proberen te organiseren zonder hoge kosten voor de gemeenschap. Hiermee bewijzen
we dat we waarde hechten aan het sportief gebeuren, maar ook waarde hechten aan eenvoud en zuinigheid.
Ook carnaval staat reeds op de kalender ingeschreven: het moment bij uitstek om eventjes alle dagdagelijkse
bekommernissen achter zich te laten om dan nadien vol ernst terug aan de slag te gaan.
Genieten van het leven en vol toewijding een dagtaak doen, beide zijn waarden voor elk van ons .
Als gemeentebestuur dragen wij bovenstaande waarden hoog in het vaandel. Het is onze hoop en wens dat jullie
dit zullen merken in de beslissingen die wij het komende jaar zullen nemen. Laat jullie er aangenaam door verrassen!
Uw burgemeester,
Marleen Van den Bussche

Nieuwe samenstelling & taakverdeling college
Het Maldegemse college van burgemeester en schepenen heeft haar nieuwe taakverdeling definitief vastgelegd. Kersvers schepen Marten De Jaeger mag zich nu officieel
schepen van Middenstand en Economie, Onderwijs & Milieu noemen.
Zijn volledige takenlijst ziet er als volgt uit:
Middenstand - Handel - Lokale economie - KMO-beleid - Marktbeleid - Onderwijs - Rechtszaken
- Toerisme - Leefmilieu, Duurzaamheid en Ontwikkelingssamenwerking - Reiniging - Afvalbeleid Recyclagepark
Contact
Tel.: 050 71 31 68
E-mail: marten.de.jaeger@maldegem.be
Adres: Gidsenlaan 20 - 9990 Maldegem
Spreekuur: na afspraak
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milieu
Nieuw: subsidiereglement biodiversiteitsbevorderende maatregelen

Gratis inzameling van veegschone landbouwfolie
Dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart 2015
Een slimme boer houdt zijn folie apart. Elk jaar heeft de land- en tuinbouwsector te
maken met vele kilo’s gebruikte landbouwfolie: noodzakelijk voor de activiteiten
maar tegelijkertijd behoorlijk belastend voor het milieu. Nochtans hoeft dit niet zo te
zijn. Gebruikte landbouwfolies kunnen probleemloos worden gerecycleerd tot nieuwe
folie.

De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2014 beslist om een nieuw
subsidiereglement voor biodiversiteitsbevorderende maatregelen goed te keuren.
Voor knotbomen wordt een toelage gegeven van:
- €5/boom voor het aanplanten/poten
- €5/boom voor het onderhoud van knotbomen tot 10 jaar
- €10/boom voor het onderhoud van knotbomen ouder dan 10 jaar
De subsidie wordt beperkt tot maximaal €200 per aanvrager/gezin per jaar.
Voor onderhoud kan per boom slechts om de 5 jaar subsidie bekomen worden. Dit
wordt vastgesteld tijdens het controlebezoek (of de spijlen een voldoende dikte
hebben). Bij aanplantingen kan men de subsidie pas na 1 jaar na aanplanting
aanvragen. Op deze manier kan bewezen worden dat de bomen effectief groeien.
Voor huiszwaluwen wordt een toelage gegeven van € 50 per aanvrager/gezin per jaar,
indien de nesten tot uitbroeden komen, ongeacht het aantal nesten per woning.
Om de gemeentelijke premie te bekomen dient voor de uitvoering van de werken een
aanvraagformulier te worden ingediend bij de gemeentelijke milieudienst.

Dikketruiendag: 13 februari 2015.

Waarom gebruikte landbouwfolies recycleren?
Wist u dat men wettelijk verplicht is om landbouwfolies apart aan te bieden bij
ophaling of inzameling? Gebruikte, propere landbouwfolies kunnen immers perfect
worden gerecycleerd tot nieuwe folie. Zo besparen we fors op grondstoffen en wordt
het milieu minder belast. Het is een eenvoudige manier om bij te dragen aan een
duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving.
Bij de inzameling wordt een onderscheid gemaakt tussen landbouwfolie en strechfolie.
Onder landbouwfolie verstaan wij kuilfolie (witte, zwart-witte, groen-witte, kleurloos)
noppenfolie, netten, zeilen, geweven (nylon) zakken, bigbags, (nylon) touwen,
autobanden, harde kunststoffen e.d. worden dus niet meegenomen.
Hoe levert u uw gebruikte landbouwfolies aan?
• borstelschoon en droog: geen kluiten aarde, stenen, voederresten, …
• samengebonden in hanteerbare pakketten.
Voor een vlotte en kwaliteitsvolle recyclage is het belangrijk
dat de ingeleverde folies aan deze voorwaarden voldoen.
Vuil of nat plastiek zal onverbiddelijk geweigerd worden.
Een medewerker van het recyclagepark en iemand vanuit
de landbouwsector, zullen hierop toezicht houden. Door de
folies aan te bieden zoals hierboven beschreven, draagt de
landbouwer bij aan een vlotte en kwaliteitsvolle recyclage.
Stretchfolie (wikkelfolie van gras- en hooipakken) wordt ook gratis meegenomen
indien ze aangeleverd wordt in speciale 400 liter zakken. In deze zakken komt enkel de
stretchfolie, bezemschoon! Het netje dat rond de pak zit, mag niet bij de folie!
Deze zakken kosten 2,5 euro per zak en kunnen tegen kostprijs op de volgende
plaatsen aangeschaft worden:
- AVEVE centrum Maldegem, Martens – Maenhout bvba, Brugsesteenweg 187,
9990 Maldegem
- Hobbyshop , Ginneberge – Willems, Kruipuit 32, 9991 Adegem

Dikketruiendag... Wasda?
Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten,
is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde. De campagne mikt vooral op
eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden
kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen
na gebruik, de verwarming correct afstellen.
Dikke trui
Als je die al nodig hebt, want een graadje minder verwarmen, merk je nauwelijks,
maar betekent wel 7% minder stookkosten en broeikasgassen. Denk naast een mooie
dikke trui ook aan thermische onderkleding dat ervoor kan zorgen dat de thermostaat
flink lager kan worden gedraaid - zonder aan comfort en charisma in te boeten. De
energiebesparing is groot, de investering klein.
Op weg naar structurele veranderingen...
Uiteraard moeten die kleine inspanningen de aanzet vormen om structureel werk
te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Verstandig omspringen
met energie is een grote stap in de strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de
daaraan gekoppelde verandering van het klimaat.
Neem daarom dus op vrijdag 13 februari 2015, op school, het werk of thuis, deel aan
de 11de editie van Dikketruiendag!

Voor wie?
Niet alleen land- en tuinbouwers, maar ook particulieren die dergelijke folie hebben,
kunnen dan hun folie binnenbrengen. Wie dat wenst, kan achteraf een afvoerbewijs
van de landbouwfolie ontvangen.
Wist je dat …
Zuivere plastiekfolie en plastiekzakken zoals meststofzakken, geperforeerde plastiek,
tunnelfolie, noppenfolie, bouwsteenplastiek… kunt u afleveren op de gratis zone van
het recyclagepark.
Meer info over deze actie?
Milieudienst Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
tel.: 050 / 72 86 13 - e-mail: milieudienst@maldegem.be

Onze burgemeester en het schepencollege wenst in het kader van de
klimaatverandering het Europees Burgemeestersconvenant te ondertekenen. In de
voorbereiding hiervan is onze gemeente, in samenwerking met de gemeente Aalter
(die het convenant ook wenst te ondertekenen) en het provinciebestuur van OostVlaanderen bezig met de opmaak van een actieplan.
De doelstelling van het burgemeestersconvenant is namelijk om de
20-20-20-doelstellingen te halen: 20% CO2-reductie, 20% minder energieverbruik en
20% hernieuwbare energie tegen 2020.

Klimaatteam
Om concrete acties te ontwikkelen werd in december een eerste Klimaatteam
opgericht. Dit team bestaat uit een aantal personeelsleden en (milieu)deskundigen en
inwoners uit Maldegem. In de komende weken worden de actie en scenario’s verder
uitgewerkt.
Het terugdringen van de uitstoot kan namelijk enkel behaald worden door een
combinatie van kleine maatregelen, zoals eens de verwarming een graadje
lager zetten, tot langetermijninitiatieven, zoals de ontwikkeling van een duurzaam
bedrijventerrein. Het bestuur dient ook zelf het goede voorbeeld te geven, onder
andere door het stimuleren van fietsgebruik bij het personeel, gebouwenoptimalisatie
en mobiliteitsmaatregelen.

De Europese Commissie lanceerde in 2008 het Burgemeestersconvenant om de
inspanningen op vlak van duurzame energie te ondersteunen bij lokale overheden.
Het bereiken van de doelstellingen gebeurt stapsgewijs via een duurzaam
energieactieplan. De gemeenten Maldegem en Aalter krijgen voor de opmaak
hiervan hulp van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, alsook technische
ondersteuning van de Katholieke Universiteit Leuven, het Vlaams Instituut voor ‘BioEcologisch Bouwen en Wonen’ en het studiebureau Levuur.

Acties ondernemen
Omdat het energieactieplan een invloed heeft op iedereen die in Maldegem
woont, werkt en verblijft, wil het gemeentebestuur dan ook de medewerking van
de bevolking. Het energieactieplan zal eind maart 2015 voorgesteld worden.
We moedigen je dan ook aan om mee te denken over mogelijke acties en je
engagement te tonen naar de toekomst.
Dit kan via de milieudienst (milieudienst@maldegem.be).

20% minder CO2 tegen 2020 !
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Waar en wanneer heeft de inzameling plaats?
De landbouworganisaties en de milieudienst van
Maldegem organiseren deze gratis inzameling van
gebruikte land- en tuinbouwfolie.
Enkel en alleen op dinsdag 17 maart en woensdag 18
maart 2015 tijdens de openingsuren van het recyclagepark
(op het terrein naast het recyclagepark, Steenhouwerslaan,
Industrieterrein, Maldegem).
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energie
Fluxys bouwt nieuwe
aardgasleiding in
West-Vlaanderen
Fluxys, de beheerder van het aardgasvervoersnet
in België, plant om in 2015 over een lengte van 74
km een nieuwe aardgasleiding met een diameter
90 centimeter aan te leggen tussen Alveringem en
Maldegem, en onze gemeente ligt op dat tracé. In
de gemeenten Alveringem, Langemark-Poelkapelle,
Vleteren, Hooglede, Oostkamp, Houthulst, Lichtervelde
en Maldegem zal Fluxys ook de nodige bovengrondse
installaties bouwen. De voorbereidende werken starten
begin februari 2015 met de bedoeling om in de herfst
van 2015 de nieuwe leiding en installaties in gebruik te
nemen.

Een nieuwe aardgasleiding? Om de bevoorrading van
huishoudens en KMO’s te versterken
Het is van het grootste belang om vandaag en
in de toekomst aandacht te hebben voor de
bevoorradingszekerheid in aardgas, zeker in België,
dat geen eigen bronnen heeft en dus alle aardgas
moet invoeren. Met de nieuwe leiding leggen we een
verbinding naar het Franse net en openen we het
Belgische net voor aardgasstromen vanuit Frankrijk.

•

Wat is de planning van de werken?
• Sinds 15 december wordt met de uitbaters van de
percelen die betrokken zijn bij de werken contact
genomen om een plaatsbeschrijving op te stellen.
• Begin februari 2015 starten de voorbereidende
werken.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Meer informatie over het project vindt u op de website
van Fluxys: ga naar www.fluxys.com/belgium en klik op
de homepagina naar ‘Onze grote bouwprojecten’.

•

Daarna starten de werken voor de gestuurde
boringen, de aanleg van de leiding en de bouw van
de bovengrondse installaties. Er zal lokaal mogelijk
hinder zijn voor het verkeer en verkeersomleidingen
worden afgesproken met de politie en ter plaatse
aangeduid.
In de herfst van 2015 worden de leiding en de
bovengrondse installaties eerst getest en daarna in
gebruik genomen.

politie
Wordt u ook continu opgebeld
door Franstaligen ?

De laatste maanden werden niet alleen de inwoners van Maldegem maar ook de
inwoners van de ons omliggende gemeentes veelvuldig opgebeld door Franstalige
personen.
Diegene die niet onmiddellijk inhaakten, werden geconfronteerd met een reeks bizarre
vragen zoals ondermeer “naam-voornaam-samenstelling gezin-beroepsactiviteit-met
welke wagen men rijdt-nummerplaat-.....”
Door deze telefoontjes steeg het onveiligheidsgevoel aanzienlijk.
Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het hier géén voorbode van eventuele inbraken is
maar wel een vorm van oneerlijke handelspraktijken.
Hieronder geven wij in het kort weer hoe de oplichters tewerk gaan :

Alles start dus met een telefoontje waarin een aantal vragen worden gesteld
(waaronder uw naam en adres) en waarna u een gepersonaliseerde uitnodiging in de
bus krijgt om een cadeau te komen afhalen in een bepaalde winkel in de regio Gent.
Als u hier op ingaat en u naar de winkel begeeft, wordt u door de verkoper verleid met
‘superkortingen’, ‘promoties’, ‘uitzonderlijke aanbiedingen’ en zo meer.
In de winkel worden veelal meubelen verkocht en de verkoper zal u trachten het
gevoel te geven dat u een wel zeer unieke klant bent die het verdient om in de
watten te worden gelegd.
Nadat u de toonzaal hebt bezocht, zal u gevraagd worden welke salon u beviel. Er zal
er altijd wel eentje zijn dat u aanstaat en vanaf dat moment laat men u niet meer los.
Toevallig zal ook de grote baas uit Frankrijk aanwezig zijn die er nog een speciale
korting bovenop doet.
De verkoopstechniek die zij hanteren wordt ‘vente Marseillaise” genoemd (het zijn
bijna altijd Franse verkopers) en is op het internet perfect terug te vinden.
Uiteindelijk stapt u buiten in het bezit van een salon die u eerst al niet had willen kopen
en die u uiteindelijk, ondanks de grote korting, nog altijd veel te duur betaalt voor wat
het maar voorstelt.
Samengevat kunnen we enerzijds als geruststelling meegeven dat hier geen inbrekers
aan het werk zijn, maar anderzijds willen we toch waarschuwen voor deze vorm van
oplichting.
Een gewaarschuwde Maldegemnaar is er twee waard !

OCMW
Red de stoep

Vraag een schooltoelage 2014-2015 aan!

Naar schatting is één vijfde van de inwoners om één of andere
reden minder mobiel. Bijvoorbeeld door een lichamelijke
beperking of wanneer je op stap bent met een kinderwagen.

Wanneer indienen?

Daarom wil het gemeentebestuur met “Red de stoep” een
campagne lanceren om de toegankelijkheid van de voetpaden
onder de aandacht brengen.
Het gemeentebestuur van Maldegem nodigt u uit om een enquête in te vullen.
Via deze enquête wil de gemeente horen welke hindernissen de inwoners van
Maldegem ondervinden op de stoep. Het duurt 10 à 15 minuten om deze vragenlijst in
te vullen.
De online enquête kan je invullen via volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/s/reddestoep-maldegem
De online enquête is beschikbaar tot 10 februari ’15.
Meer info ?
Linde Vande Woestyne, inclusieambtenaar
Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
telefoon: 050/40.39.23 (rechtstreeks) of 0800/ 96.524 (gratis nummer)
e-mail: linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

Op 1 augustus 2014 is het aanvraagjaar voor een school-of studietoelage 2014-2015
gestart. Wie nog geen aanvraag indiende, kan dat nog doen tot en met 1 juni 2015.
Ook voor een kleuter die na de herfstvakantie instapt, loont het de moeite om een
aanvraag in te dienen.
Hoe een aanvraag indienen?
Wil je een aanvraag online of op papier indienen? Op de website www.
studietoelagen.be lees je hoe je moet te werk gaan.
Indien je persoonlijke hulp nodig hebt, kan je het Sociaal Huis contacteren (Sociaal
huis, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem, gratis nummer: 0800-96524).
Meer info?
- Informatie over de studietoelagen 2014-2015 vind je op: http://onderwijs.vlaanderen.
be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs
- Hulp bij je aanvraag voor een school-of studietoelage 2014-2015:
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/hulp/
http://onderwijs.vlaanderen.be/hulp-bij-je-aanvraag-van-een-school-ofstudietoelage
- Sociaal Huis, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem, 0800/ 96.524 (gratis nummer)
NIEUW: studietoelage voor pleegkinderen

Wet houdende de vaststelling van de
afstamming van de meemoeder
Op 7 juli 2014 verscheen in het Staatsblad de Wet van 5 mei 2014 houdende de
afstamming van de meemoeder. Een heel aantal artikelen van het burgerlijk wetboek
worden aangepast, bovendien wordt in boek I, titel VII een hoofdstuk 2/1 ingevoegd
over de Vaststelling van de afstamming van meemoederszijde.
Er geldt een wettelijk vermoeden van meemoederschap en de erkenning door een
meemoeder is mogelijk vanaf 01/01/2015. Net als bij de afstamming langs vaderszijde
zijn er mogelijkheden tot betwisting en gerechtelijke vaststelling ingebouwd.

Pleegkinderen en pleeggasten die op 31 december 2014 al meer dan 12 maanden
continu in hetzelfde pleeggezin verblijven, ontvangen een volledige school- en
studietoelage. De pleegouders moeten wel nog steeds een aanvraag indienen.
Vul het aanvraagformulier volledig in zoals bij een reguliere aanvraag. Op de fiche
voor de kandidaat duid je aan dat de kandidaat ten laste is van een andere persoon
dan de ouders.
Er moeten geen extra documenten in verband met de pleegzorgsituatie toegevoegd
worden. De Afdeling Studietoelagen krijgt de gegevens van de pleegkinderen die al
minstens 12 maanden op hetzelfde adres verblijven op 31/12/2014, rechtstreeks via het
Agentschap Jongerenwelzijn en de Provinciale Pleegzorgdiensten.
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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
18 december 2014
EINDE MANDAAT SCHEPEN PAUWELS EN
EEDAFLEGGING ALS SCHEPEN MARTEN DE
JAEGER - AKTENAME
In het proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad is
voor het mandaat van schepen Antoine
Pauwels een einddatum van 31/12/2014
opgenomen en is Marten De Jaeger ingeschreven als de persoon die hem zal
opvolgen.
De gemeenteraad neemt akte van het
einde van het mandaat van rechtswege
als schepen van Antoine Pauwels, met
ingang van 1 januari 2015 en van de
eedaflegging van Marten De Jaeger als
schepen van de gemeente Maldegem.
MEERJARENPLANAANPASSING NR. 1
2014-2019
De gemeenteraad stelt de beleidsdomeinen vast, keurt goed uit welke beleidsvelden elk beleidsdomein is samengesteld
en keurt de meerjarenplanaanpassing nr.
1 2014-2019 goed.
ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT MALDEGEM
Er wordt voorgesteld om het algemeen
politiereglement Maldegem aan te passen conform de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Daarnaast worden verschillende inhoudelijke wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd en enkele nieuwe
afdelingen toegevoegd (zoals het gebruik
en de verkoop van alcohol, betreffende
de groene ruimte, betreffende het plaatsverbod, ...). Zowel het protocolakkoord
niet-verkeer als het protocolakkoord verkeer, die worden afgesloten met de procureur des Konings, worden opgenomen
in dit algemeen politiereglement.
De gemeenteraad keurt het Algemeen
Politiereglement goed.
POLITIEREGLEMENT HOUDENDE INVOER
VAN EEN OVERSTEEKPLAATS VOOR
VOETGANGERS IN DE BOGAARDESTRAAT
In de verkeerscel stelden de leden van de
verkeerscel voor om een zebrapad aan te
leggen in de Bogaardestraat ter hoogte
van de woning nr. 96 met het doel de bewoners een beschermd gevoel te geven
om naar de winkel te kunnen gaan. Bovendien zou de aanleg van dit zebrapad
zorgen voor een remmend effect op de
autobestuurders.
De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de invoer van een
oversteekplaats voor voetgangers in de
Bogaardestraat goed.
INDUSTRIETERREIN - WIJZIGING
REGLEMENT VERKOOP
In het huidige reglement op de verkoop op industriegrond BPA nr. 2 staat
een clausule die als onredelijk ervaren
wordt door een aantal kopers van industriegrond, namelijk dat de kopers het door
hen aangekocht perceel niet mogen
vervreemden of er geen zakelijk recht op
mogen toestaan zonder toestemming van
de gemeente.
Het is nu zo dat in de meeste reglementen
op de verkoop van industriegrond van
kracht in andere gemeenten dit verbod
aan een termijn onderworpen is (vb. in
Eeklo wordt dit beperkt tot 20 jaar.).
De gemeenteraad wijzigt het reglement
op de verkoop van industriegrond op het
gemeentelijke bedrijvenpark BPA nr. 2.
HUURCONTRACT BRANDWEERKAZERNE
De hulpverleningszone Meetjesland wil de
brandweerkazerne van Maldegem voor
minimaal 1 jaar huren. Als de zone aan
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de gemeente vraagt om in te staan voor
het onderhoud van het gebouw dan zullen deze prestaties en aankopen doorgefactureerd worden aan de zone.
De gemeenteraad keurt de huurovereenkomst voor de brandweerkazerne goed.

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE
SPORTACTIVITEITEN GEORGANISEERD
DOOR DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
Gezien de kwalitatieve en intensieve
begeleiding die de zwemschool vereist
en de stijgende lesgeverskosten, is het
financieel verslag van de zwemschool
vaak negatief. Door de tariefwijziging zal
het financieel verslag terug in evenwicht
komen.
De gemeenteraad gaat akkoord met de
tariefwijziging van het retributiereglement
van de sportactiviteiten.
SUBSIDIEREGLEMENT
BIODIVERSITEITSBEVORDERENDE
MAATREGELEN
Knotwilgen zijn typerende elementen in
ons landschap en huiszwaluwen creëren
een verhoogde natuurwaarde. Er wordt
dan ook voorgesteld dat specifiek wordt
ingezet op biodiversiteit bevorderende
maatregelen inzake knotbomen & huiszwaluwen.
De gemeenteraad past het voormeld
subsidiereglement in die zin aan.
Verder behandelde de gemeenteraad
volgende punten:
- De gemeenteraad voegt bij hoogdringendheid het punt “Gewestelijke
Vrijwillige Brandweer - aanstelling aspirant - brandweermannen” aan de
agenda van de gemeenteraad toe.
-

De gemeenteraad voegt bij hoogdringendheid het punt “Gewestelijke
Vrijwillige Brandweer - effectieve indienstneming” aan de agenda van
de gemeenteraad van heden toe.

-

De gemeenteraad keurt het verslag
van de zitting van de gemeenteraad
van 27 november 2014 goed.

-

De gemeenteraad neemt akte van
het door de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem goedgekeurde meerjarenplan
aanpassing nr. 1 2014-2019 nr. 1 2014.

-

De gemeenteraad keurt de politiebegroting 2014 overeenkomstig de wijziging nr. 1 (gewone dienst) goed.

-

De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging nr. 3 2014 goed.

-

De gemeenteraad keurt het budget
2015 goed.

-

De gemeenteraad neemt kennis van
de wijziging nr. 1 van het strategisch
meerjarenplan 2014-2019 en van het
ontwerp van het budget 2015 van het
OCMW Maldegem.

-

De gemeenteraad bekrachtigt het
protocolakkoord inbreuken op het
strafwetboek (niet verkeer) en het
protocolakkoord inbreuken verkeer.

-

De gemeenteraad breidt de contractuele personeelsformatie uit.

-

Politiereglement houdende invoer van
een beperkt eenrichtingsverkeer in de
Kapelaanstraat : werd verdaagd.

-

De gemeenteraad gaat akkoord om
aan de niet-uitvoerende mandatarissen van de gemeenteraad van
Maldegem eenmalig per legislatuur
de kosten voor een maximaal bedrag
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van 300 euro terug te betalen voor de
aanschaf van hardware, noodzakelijk
bij de uitoefening van hun mandaat
als gemeenteraadslid.
-

-

De gemeenteraad beslist om geen
gebruik te maken van haar voorkooprecht op de eigendom, gelegen te
Maldegem, Krommewege 35 en verleent goedkeuring aan de ontwerpakte.
De gemeenteraad keurt het tracé en
het technisch dossier verkavelingsvergunning op naam van Ascot Belgium
- Oude Weg 39 te Maldegem - en Novus nv - Scheepsdalelaan 60 te Brugge
voor de gronden gelegen langsheen
de Hillestraat goed.

voor de verkoop van restafvalzakken
van 20 december 2013 goed te keuren.
-

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Maldegem en de Gemeente
Knesselare omtrent het gebruik van
het recyclagepark goed.

-

De gemeenteraad detacheert verder
een stafmedewerker bij het gemeentebestuur Maldegem naar prezone
Brandweer Meetjesland.

-

De gemeenteraad detacheert het
personeelslid, gemeenschapswacht bij
het gemeentebestuur, naar de politie
Maldegem.

-

De gemeenteraad keurt het gewijzigd
gemeentelijk belastingsreglement voor
de leegstandsheffing goed.

-

De gemeenteraad kent aan een
agent van politie een blijvende invaliditeit toe van 15%.

-

De gemeenteraad beslist om het reglement belasting op de tweede verblijven aan te passen.

-

De gemeenteraad stelt met ingang
van heden zes personen aan als aspirant - brandweerman bij de Gewestelijke Vrijwillige Brandweer Maldegem.

-

De gemeenteraad gaat akkoord om
in de retributiereglementen in geval
van een aanmaning een administratieve kost aan te rekenen.

-

De gemeenteraad stelt met ingang
van heden een aspirant - brandweerman als effectief brandweerman aan.

-

De gemeenteraad past het retributiereglement op inschrijvingen studiereizen in het Deeltijds Kunstonderwijs,
Kunstacademie Maldegem voor
volwassen deelnemers aan zodat de
kosten van de reizen gedekt zijn.

-

De gemeenteraad keurt het gecoördineerd politiereglement houdende
parkeerplaatsen korte duur op gemeentewegen goed.

-

De gemeenteraad past het retributiereglement bibliotheek in die zin aan
dat de gehanteerde “vierde boetebrief” vervangen wordt door een onkostennota.

-

De gemeenteraad beslist om voor een
termijn ingaande op 01 januari 2015
en eindigend op 31 december 2019
een belasting te heffen op de afgifte
van elektronische identiteitskaarten.

-

De gemeenteraad beslist om de aanpassing van het retributiereglement

Ter info :
De volgende gemeenteraadszitting zal
doorgaan op donderdag 29 januari 2015.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan
de zitting, bekend gemaakt worden op de
gemeentelijke website:
www.maldegem.be/gemeenteraad.
De zitting gaat door om 19:30 uur in ‘zaal
Maldegem’ op de derde verdieping in het
gemeentehuis, Marktstraat 7.
U bent van harte welkom bij de openbare
zitting.
Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad kunt u eveneens raadplegen
op de gemeentelijke website.

varia
Boekenverkoop anno 2015
De geplande herinrichting van de bibliotheek is in
volle voorbereiding. Het inkrimpen van de collectie
is één van de acties die bijdraagt tot de creatie
van een ruimtelijke, gezellige bibliotheek. In 2014
werd het magazijn aangepakt: meer dan 1500
interessante boeken vonden een nieuwe eigenaar
via onze boekenverkoop. In het najaar van 2014 is de
bibliotheek begonnen met het tweede deel van het

uitzuiveren van onze collectie: dit keer voeren we af in
de informatieboeken op de volwassenenafdeling. Ook
deze boeken zullen te koop aangeboden worden. We
starten begin februari met de verkoop van boeken over
sport, knutselen, gezondheid,…
Je kan de boeken vinden in de inkomhal van de
bibliotheek. Voor 1 boek betaal je 1 euro.

Openingsuren Archief
Tijdens de maanden februari en maart 2015
zal de leeszaal open zijn op volgende dagen en uren.
Maand

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
(14:00-18:30)
(16u00 – 19u30)
(08u30 – 12u00)
			
04-11-18-25
februari
06-20
14-28
04-11-18-25
maart
06-20
14-28
			
Eventuele veranderingen zullen worden aangekondigd in de leeszaal, in het
plaatselijk weekblad Vrij Maldegem en op de gemeentelijke website.

Maldegem zet zich in voor de Noord-Zuidwerking
& Duurzame ontwikkeling
Wat is de ROM?
De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Maldegem
( hierna ROM genaamd )
is een gemeentelijk advies
– en overlegorgaan voor
materies aangaande
ontwikkelingssamenwerking,
Noord – Zuid relaties en
dergelijke. Deze materies
zijn onderdeel van een geïntegreerd beleid die tevens
facetten als mensenrechten behandelt, naast migratie,
vluchtelingen, verdraagzaamheid en vooral ook
duurzame ontwikkeling.Binnen het bestuur vormt de
Raad voor ontwikkelingssamenwerking een adviesraad
naar het College van Burgemeester en Schepenen toe,
alsook vormt het een overlegorgaan voor verenigingen
en belangstellenden die in de gemeente actief zijn op
vlak van duurzame ontwikkeling in het Noorden en het
Zuiden.
Visie
De visie van de ROM stoelt op de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Duurzame ontwikkeling nastreven is het
belangrijkste doel van de ROM.
Nefaste machtsverhoudingen, zowel in het Noorden als
in het Zuiden, moeten worden bestreden door middel
van een structurele aanpak binnen een beleid die voor
iedereen recht op ontwikkeling moet garanderen. Politieke acties met betrekking op economische en politieke
machtsverhoudingen zijn aangewezen. De ontwikkelingskansen van bepaalde bevolkingsgroepen en landen moeten worden vergroot door aanpak van de problemen en
de thema’s die hierop een impact hebben.
Doel
De ROM is het forum waarop organisaties en belangstellenden binnen het werkveld elkaar ontmoeten, informatie
uitwisselen en debatteren. Wanneer samenwerkingsverbanden hieruit groeien is het voornamelijk met als doel
elkaars acties te versterken.
Tevens worden door de ROM gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd en activiteiten op touw gezet.
Informatie verschaffen aan de burgers, initiatieven nemen
omtrent sensibilisering rond duurzame ontwikkeling vormen
naast de signaal- en adviesfunctie naar het Maldegemse
gemeentebestuur belangrijke taken in het kader van het
gemeentelijke Noord – Zuid beleid.
Duurzame ontwikkeling
De ROM onderhoudt contacten met het bestuur met als
doel een beleid te kunnen opmaken en uitvoeren op financieel, educatief en politiek vlak.
- gemotiveerde adviezen richten aan het college en de
gemeenteraad.
- Overleg met de burgemeester en de schepen voor
ontwikkelingssamenwerking.
- Dienstoverschrijdend overleg met alle schepenen omtrent het beleid en de impact op Noord – Zuid werking
en duurzame ontwikkeling.
- Opstellen van moties aan het college, aan de gemeenteraad of aan hogere instanties via de gemeenteraad.

-

Inlichtingen verstrekken aan verschillende doelgroepen van de standpunten die worden ingenomen door
de ROM. Dit via publicaties, informatievergaderingen
of acties.

Educatieve werking
Het ondersteunen van educatieve projecten, die een link
hebben met het beleid en de situatie in de gemeente, is
een taak waar de ROM moet op inspelen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de actualiteit en de dynamiek
die leven bij de belangstellenden en de organisaties.
Werkterrein
Het werkterrein omvat zowel de Noord – Zuid relaties als
het gehele domein van duurzame ontwikkeling ( DO ) met
volgende concrete taken:
- ondersteunen van plaatselijke initiatieven volgens de
subsidiereglementering
- inspraakorgaan voor de bevolking
- coördinatie van informatiestroom naar de bevolking,
pers en scholen
- subsidiereglementering naleven volgens de opgestelde
verdeelsleutel.
Samenstelling
a. een lid van het College van Burgemeester en Schepenen ( meestal de schepen voor ontwikkelingssamenwerking )
b. afgevaardigden van plaatselijke NGO’s of andere
verenigingen
c. Geëngageerde belangstellenden
d. Niet – gebonden personen die zich inzetten voor de
doelstellingen van de ROM
e. Een lid van het gemeentepersoneel ( Noord – Zuid
ambtenaar )
f. Afgevaardigden van plaatselijke politieke partijen die
afgevaardigden hebben in de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen kan subsidies
verlenen aan projecten binnen het kader van ontwikkelingssamenwerking, behoudens onderhavige bepalingen.Deze projecten kunnen betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking in de strikte zin van het woord met derde wereldlanden en
voormalige Oostbloklanden, maar impliceren ook facetten als
duurzame ontwikkeling, migratie, verdraagzaamheid, mensenhandel,….
Afhankelijk van het budget, voorzien in de jaarlijkse gemeenteLidmaatschap
Alle leden die stemrecht genieten, worden gevraagd mini- lijke begroting, worden deze gelden verdeeld over de verschilmaal 2 x per jaar een algemene vergadering bij te wonen. lende aanvragers.
Voor de toekenning van de subsidies wordt een onderscheid
gemaakt tussen volgende categorieën:
A. Maldegemse ontwikkelingswerk(st)ers voor hun initiatieven
ter plaatse.
B. Inzameling – en sensibiliseringsacties rond het Noord – Zuid
thema op het grondgebied van Maldegem
C. Kleinschalige, tijdelijke projecten door jongeren in ontwikkelingslanden.
D. De jaarlijkse gemeentelijke 11.11.11 campagne, omwille
van het overkoepelende karakter van deze campagne en
Voorzitter ROM : Frank De Ceuninck – Koning Albertlaan
de grote betrokkenheid van de Maldegemse bevolking.
46b9 te 9990 Maldegem
Ondervoorzitter ROM : Gerard Heyndrikx – Broekelken 20 te E. Het derde wereldproject in het kader van de verbroederingsovereenkomsten van Maldegem met de verbroede9991 Adegem
ringsgemeenten.
Penningmeester – secretariaat ROM : Lutgart De Saedeleer
F. Lagere en Middelbare scholen op grondgebied Malde- Noord-zuid ambtenaar Maldegem
gem, voor de mondiale vorming naar de leerlingen toe.
Subsidies
Meer info Lutgart De Saedeleer – 050/728613 of
Het secretariaat van de ROM wordt waargenomen door
noordzuiddienst@maldegem.be
de Noord – Zuid ambtenaar. De Noord – Zuiddienst zorgt
voor de coördinatie van gemeentelijke campagnes en
Subsidiereglement en statuten van de ROM kunnen gedownvoor logistieke ondersteuning van initiatieven rond het
load worden via de website www.maldegem.be/adviesraden/
Noord – Zuid thema. Tevens kunt u er terecht met allerlei
ontwikkelingssamenwerking
vragen rond het thema.
Alle leden worden aangeschreven voor elke algemene
vergadering en worden per brief op de hoogte gebracht
van gezamenlijke activiteiten gesteund door de Raad.
Er wordt verwacht dat elk lid zijn medewerking verleent bij
minstens 1 activiteit door de ROM georganiseerd. Dit kan
een jaarlijks terugkerende activiteit zijn, alsook een activiteit die wordt georganiseerd in het kader van het Noord
– Zuid beleid.
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carnaval

programma

carnaval

VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015
16.00 CARNAVAL ON ICE

ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015
13.30 tot 16.00 KINDERCARNAVAL in verwarmde feesttent in het Sint-Annapark,
verkiezing jeugdprins &-prinses
(win een weekend met motorhome)
19.30 Machtsoverdracht in het gemeentehuis
21.30 RONDGANG Prins met gevolg

ZONDAG 15 FEBRUARI 2015
15.30 36ste KINDERCARNAVALSSTOET
16.00 19ste RECLAMESTOET
17.30 GOUDEN WORSTENWORP op hoek Markt
19.30 49ste CARNAVALSSTOET
21.00 CARNAVALSFUIF Sint-Annapark
21.30 STRAATCARNAVAL en KROEGENTOCHT met carnavalsband in de deelnemende cafés met Raad van Elf.
Mét WEDSTRIJD BEST VERKLEDE (win een weekend met motorhome)

6

24.00 MASKERS AF
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carnaval

verkeersmaatregelen
ter gelegenheid van carnaval

Op zondag 15 februari 2015 vieren wij in onze gemeente carnaval.
Er gaat een kindercarnavalstoet, een reclamestoet en een
avondstoet uit.
Omloop kinderstoet: Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan
- Kanunnik Andrieslaan - Mevrouw Courtmanslaan - Marktstraat Nieuwstraat - Brielstraat - 39e Linielaan en terug naar de Marktstraat.
Omloop reclamestoet: Noordstraat - Marktstraat - Nieuwstraat Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan - Kanunnik Andrieslaan
- Mevrouw Courtmanslaan - Marktstraat en terug Nieuwstraat Stationsplein.
Omloop avondstoet: Noordstraat - Marktstraat - Nieuwstraat Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan - Kanunnik Andrieslaan
- Mevrouw Courtmanslaan - Marktstraat met einde in de
Westeindestraat.
Teneinde dit evenement ordelijk te laten verlopen wordt een
verkeers- en parkeervrije zone ingesteld in bovenvermelde straten
tussen 14.00 en 21.30 uur.
Wanneer u binnen deze zone woont en u wenst uw voertuig te
gebruiken is het aangewezen om dit buiten deze zone te plaatsen.
Na afloop wordt de verkeersvrije zone zo vlug mogelijk opgeheven.

Wijziging bushaltes
ter gelegenheid van carnaval

Lijn Gent - Brugge
* halte Godshuis Mevrouw Courtmanslaan wordt verplaatst naar
hoek Sint-Barbarastraat - Gentse Steenweg
* haltes Station en Markt worden verplaatst naar het rondpunt
Martens
* haltes Reesinghelaan en Oude Kasteeldreef worden verplaatst
naar het rondpunt Koning Albertlaan - Brugse Steenweg
Lijn Oostburg - Maldegem
* eindpunt en opstapplaats: halte zwembad

Straatcarnaval
Met tal van leuke prijzen moedigen wij iedereen aan om verkleed
naar ons straatcarnaval te komen.
Voor de 16de maal organiseert de Raad van Elf de zondagavond
van carnaval een wedstrijd voor “de best geklede”. Dit betekent
dat je als individu of in groep de prijzen kan binnen halen.
Ingrediënten om te winnen zijn originaliteit, actualiteit, verzorgdheid,
creativiteit,… en natuurlijk onze carnavalsfotograaf tegenkomen.
De fotograaf van dienst zal gedurende de avond tal van cafés
bezoeken en daar de verschillende deelnemers op de gevoelige
plaat brengen.
Na een eerste selectie blijven de honderd beste foto’s over. Daarna
zal een externe jury verder selecteren tot de tien beste. Uit deze
groep wordt tenslotte de winnaar aangeduid. De winnaar zal een
cadeaubon ontvangen voor het gebruik van een motorhome
gedurende een verlengd weekend. Later op het jaar kun je deze
inwisselen om samen met enkele vrienden of familieleden een tripje
te maken.
Voor de overige deelnemers zijn er tal van andere prijzen te
winnen o.a. een ballonvaart, restaurant cheque... De winnaars
verschijnen in het plaatselijk weekblad, facebook en onze website
carnavalmaldegem.be

50 jaar carnaval
Maldegem
Naar aanleiding van ons 50ste verjaardag
in 2016 werken we aan een verzamelwerk
50jaar carnaval in Maldegem. Wij zijn op
zoek naar foto’s uit de jaren ‘90 en begin
jaren 2000.
Wie over fotomateriaal, krantenartikels
of over leuke anekdotes beschikt, graag
contact opnemen met Kris 0477/34 09 23.

PRINS CARNAVAL
Prins Dieter I alias Boekie zal met z’n gevolg de raad van elf
‘d Euzdre Veuze voorgaan komend carnaval.
Op 7 en 8 februari bezoekt de prins samen met prinses Melissa,
adjudanten Dieter en Gert-Jan samen met het keizershof en de
raad van elf Tilia en het Warmhof.
Daar kronen zij telkens de prins en prinses derde leeftijd. 14 en 15
februari zijn de hoogdagen voor het prinselijke gezelschap.
Dan regeren zij één weekend lang over onze carnavalsgemeente.
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sport

1

2

3

REVA - FIT
Elke donderdag van 11u30 tot 13u
Voor mensen met een beperking, zwangere dames en mensen die
moeten revalideren na operatie.
Het volstaat om een bewijs van uw behandelende therapeut mee te
brengen.

Start To Crawl
Proficiat aan de deelnemers van de vorige reeks Start To Crawl.
Een nieuwe reeks is reeds gestart.

Start Baby- en peuterzwemmen
Babyzwemmen voor baby’s van 4 - 18 maand van 16u30 tot 17u
Peuterzwemmen voor peuters van 18 - 4 jaar van 17u tot 17u30
Het is mogelijk om zwempampers aan te kopen in het zwembad
aan €1/stuk.

U hoeft niet op voorhand in te schrijven.
Prijs: €22.5 voor 5 beurten of €5/beurt
Voor elke kaart vragen we een waarborg van €5.
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
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goede doel
Maldegemse Motorrit t.v.v. Kom op tegen Kanker
maandag 25 mei
www.komopmaldegem.be
Op pinkstermaandag 25 mei organiseert Peter Van Hecke in samenwerking met het Kom Op Team
Maldegem een motorrit voor alle motards uit Maldegem, Adegem, Middelburg, Kleit en Donk
(en motards die vroeger in onze gemeente gewoond hebben) ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
Wil je op de hoogte blijven van deze motorrit: www.komopmaldegem.be en je zal alle nieuws als eerste
ontvangen!

informatief
Prijs drinkwater blijft ongewijzigd in 2015
In 2015 houdt De Watergroep haar tarieven voor de levering van drinkwater ongewijzigd. Voor de klanten in Oost-Vlaanderen betekent dit dat de vaste vergoeding voor standaard verbruik behouden blijft
op 53,19 euro per wooneenheid. Het tarief voor drinkwater voor standaard verbruik bedraagt nog steeds
2,12 euro per kubieke meter.
De Watergroep blijft investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en –distributie, met inzet van de
meest recente technologie.
www.dewatergroep.be
volg ons ook op Twitter @dewatergroep
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vrijetijd

Krokus- & paasvakantie
Vrijetijdsaanbod
kinderen & jongeren

2015

Tijdens de krokus- en paasvakantie kan je opnieuw talloze activiteiten en avonturen beleven! Deze activiteiten zijn nog niet volzet en kun
je je dus nog steeds voor inschrijven. Alle info + online inschrijven: www.maldegem/vrijetijd

Activiteiten krokusvakantie
maandag 16 – vrijdag 20 februari
Zwemschool
Sint-Annazwembad
09.00 – 10.00 uur of 10.30 – 11.30
uur | € 25

Voorwaarde: 4 stempels op diploma
Waterspeeltuin
Max. aantal deelnemers: 12 per uur
en per niveau
Meebrengen: badmuts & zwemkledij
Leren zwemmen 1: Leer met je benen
schoolslag zwemmen op de buik en rug.
Leren zwemmen 2: Leer met je
armen schoolslag zwemmen en doe
coördinatie met de benen.
Vervolmaking: Behaal je zwembrevet
van 25 tot max. 400 meter.

Activiteiten paasvakantie
woensdag 18 februari
Film:
Monsters University

CC Den Hoogen Pad: Adegem-Dorp
16B, 9991 Adegem
14.00 – 16.15 uur, we spreken af om
13.50 uur | € 2
Leeftijd: geboren in 2011 – 2003
Max. aantal deelnemers: /
Meebrengen: zakgeld voor een drankje
tijdens de pauze
Monstertjes Mike en James zijn een
onafscheidelijke duo maar dat was niet
altijd zo. In Monsters University kom je te
weten hoe ze elkaar eerst niet konden
uitstaan maar uiteindelijk toch beste
vrienden werden.

vrijdag 20 februari
Skiën & Snowboarden

Skidome Terneuzen
Afspraak aan Sporthal MEOS:
Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem
09.00 – 16.00 uur | € 60

dinsdag 17 – vrijdag 20 februari
Ponykamp
Manège Equifun: Zwepe 9A,
9991 Adegem
10.00 – 17.00 uur (opvang van 09.00
– 18.00 uur) | € 140
Opgelet: het ticket op MijnEvent.be
is gratis. De betaling doe je per
overschrijving naar BE92 0016 8159
4323 met vermelding van je naam,
cursus en periode.
Leeftijd: geboren in 2007 – 1999
Max. aantal deelnemers: 10
Meebrengen: lunchpakket, koek &
drankje, rubberen laarzen, aansluitende
jeansbroek, ruiter- of fietshelm.
Trek je laarzen aan en spring in het
zadel! Het maakt niet uit of je ooit al eens
op een pony hebt gezeten of niet, het
ponykamp is geschikt voor iedereen.
Na het kamp weet je alles over pony’s en
paarden.
Op vrijdagavond tonen we onze ouders
wat we allemaal kunnen. Yihaa!

Leeftijd: geboren in 2008 – 2000
Max. aantal deelnemers: 45
Meebrengen: lunchpakket, koek &
drankjes
We sluiten de krokusvakantie af met een
winterse klepper van formaat. Samen
gaan we skiën en snowboarden op de
indoor sneeuwpiste van maar liefst 220
meter lang!
Heb je nog nooit op skilatten of een
snowboard gestaan? Geen probleem,
na twee uurtjes les kan je je helemaal
uitleven. Op de keitoffe tubebaan kan
je in een rubberen band naar beneden
glijden terwijl je alle kanten opslingert.
Schrijf je in en beleef een onvergetelijke
winterse dag.

dinsdag 7 – vrijdag 10 april
Zwemschool
Sint-Annazwembad
09.00 – 10.00 uur of 10.30 – 11.30
uur | € 25

Voorwaarde: 4 stempels op diploma
Waterspeeltuin
Max. aantal deelnemers: 12 per uur
en per niveau
Meebrengen: badmuts & zwemkledij
Leren zwemmen 1: Leer met je benen
schoolslag zwemmen op de buik en rug.
Leren zwemmen 2: Leer met je
armen schoolslag zwemmen en doe
coördinatie met de benen.
Vervolmaking: Behaal je zwembrevet
van 25 tot max. 400 meter.

dinsdag 7 – vrijdag 10 april
Paasvoetbalstage
i.s.m. KSK Maldegem
Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D,
9990 Maldegem
09.00 – 16.00 uur | € 85

Opgelet: het ticket op MijnEvent.be is
gratis, maar na 15 maart zal je van ons
een overschrijvingsformulier ontvangen
om de betaling uit te voeren.
Leeftijd: 2009 – 2001
Max. aantal deelnemers: 150
Meebrengen: lunchpakket, koekjes &
voldoende drank, zakgeld
Ben jij de nieuwe Messi of Ronaldo?
Dan is de Paasvoetbalstage zeker iets
voor jou. Samen met KSK Maldegem
beoefenen we onze favoriete sport.
Iedere dag kan je ook eens proeven
van een omnisport. Op vrijdag sluiten
we af met de enige echte penaltycup.
Smeer je kuiten in en geef er een
stevige sjot op!

woensdag 8 april
Film: Epic

CC Den Hoogen Pad: Adegem-Dorp
16B, 9991 Adegem
14.00 – 16.15 uur, we spreken af om
13.50 uur | € 2
Leeftijd: 2011 - 2003
Max. aantal deelnemers: /
Meebrengen: zakgeld voor drankje
tijdens de pauze

donderdag 9 april
Op ontdekkingstocht
in het park

Sint-Annapark, aan de achterzijde
van het Sint-Annakasteel
14.00 – 16.30 uur | € 2,50
Leeftijd: 2011 - 2008
Max. aantal deelnemers: 30
Meebrengen: laarsjes of stevige
schoenen, koek & drankje
Is het een vogel? Een eekhoorn? Of een
konijn? Onze natuurgids Anne-Marie
neemt je mee naar het Sint-Annapark en
vertelt je in geuren en kleuren over alle
diertjes die in het park wonen.
Na deze ontdekkingstocht heeft het SintAnnapark geen enkel geheim meer voor
jou!

maandag 13 – dinsdag 14 april
Kleutersportkamp
Sporthal MEOS: Bloemestraat 36D,
9990 Maldegem
13.00 – 16.00 uur | € 15
Leeftijd: 2011 – 2009
Max. aantal deelnemers: 70
Meebrengen: koekje & drankje
Net zoals tijdens de krokusvakantie
gaan we ons opnieuw helemaal uitleven
in Sporthal MEOS. Dit keer doen we net
zoals de paashaas en gaan we springen,
huppelen, gooien en dansen. Zet je
sportschoenen maar klaar!

dinsdag 14 – vrijdag 17 april
Ponykamp

Manège Equifun: Zwepe 9A, 9991
Adegem
10.00 – 17.00 uur (opvang van 09.00
– 18.00 uur) | € 140
Opgelet: het ticket op MijnEvent.be
is gratis. De betaling doe je per
overschrijving naar BE92 0016 8159
4323 met vermelding van je naam,
cursus en periode.
Leeftijd: geboren in 2007 – 1999
Max. aantal deelnemers: 10
Meebrengen: lunchpakket, koek &
drankje, rubberen laarzen, aansluitende
jeansbroek, ruiter- of fietshelm.

Infokrant Maldegem • februari 2015 • www.maldegem.be

9

cultuur
WAK zoekt kunstenaars! WAKblieft?

Aanvraagformulier evenementen

Van vrijdag 24 april tot en met zondag 3
mei is het weer zover, dan is er de week
van de amateurkunsten, kortweg de WAK.
Gedurende deze 10 dagen zetten we in
Maldegem terug de amateurkunsten in de
spotlights. Iedereen die in zijn vrije tijd kunst
beoefent – hetzij solo, hetzij in groep – kan
meedoen.

Voor iedereen (vereniging, school, privépersoon, …) die een evenement wil organiseren heeft het gemeentebestuur een nieuwe aanvraagprocedure uitgewerkt. Zo
wordt u ondersteund om uw evenement vlekkeloos te organiseren en maken we het
voor iedereen – organisatie, bezoekers en omwonenden – zo aangenaam mogelijk.

Er zijn al heel wat WAK-activiteiten op til,
waaronder ook volgende groepsinitiatieven:
- KUNST IN DE VITRINE in de omliggende
straten van het gemeentehuis,
- een GROEPSEXPO in het gemeentehuis,
- en een KUNSTMARKT ter hoogte van het
gemeentehuis op zondag 26 april.
Wil jij tijdens een van deze activiteiten met
één of meerdere van je kunstwerken naar
buiten te treden? Laat dit dan zo snel
mogelijk weten aan de cultuurdienst. We
hopen alvast op jouw enthousiasme en
medewerking te mogen rekenen.
Meer info:
Cultuurdienst, Marktstraat 7, Maldegem,
cultuurdienst@maldegem.be – 050 72 89 79
– www.maldegem.be/wak

In het aanvraagformulier ‘Evenementen’ staan alle formaliteiten gebundeld: gegevens over de activiteit en locatie, aanvragen voor feestmateriaal, inname openbaar
domein en meer. U kunt invullen of aanvinken wat er voor u van toepassing is en per
onderdeel vindt u handige tips en regels om rekening mee te houden. Dit formulier
kunt u vinden onder E-loket-‘aanvraagformulier evenementen’ op de website van
Maldegem.
Waar u zich voorheen tot verschillende gemeentelijke diensten moest wenden om
uw evenement te organiseren, is er nu slechts één aanspreekpunt doorheen de aanvraagprocedure. Voor al uw vragen kunt u terecht bij het UiTloket.
Het aanvraagformulier vindt u op onze website of kunt u afhalen bij het UiTloket.
Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u om het ingevulde formulier minstens een
maand vóór de aanvang van het evenement ingevuld terug te bezorgen aan het
UiTloket.
Voor alle organisatoren van evenementen zijn er 2 infomomenten voorzien:
Maandag 9 februari en dinsdag 10 februari telkens om 19 uur in CC Den Hoogen Pad,
Adegem-Dorp 16B, Adegem.
Iedereen die graag meer informatie wil is van harte welkom.
Alle inlichtingen:
Tel. UiTloket: 050/72 86 22
E-mail: uit@maldegem.be
Website: www.maldegem.be/uitinmaldegem/
Reguliere post: UiTloket – Gemeentehuis, Marktstraat 7, 9990 Maldegem
Of door afgifte aan het Onthaal van het Gemeentehuis.

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 13 februari 2015, 20.30 uur –
Valentijnsvoorstelling met de VRT Bigband en
Marijn De Valck
Wie ben je als je niet meer diegene bent die je dacht te zijn? Het is een van de meest De
VRT Bigband doet de gloriedagen van de BRT Big Band en het BRT Jazzorkest herleven.
Samen met Marijn De Valck als elegante gastheer, nemen de muzikanten je mee op een
reis doorheen de tijd. Frank Sinatra, Charlie ‘Bird’ Parker, Cole Porter, Duke Ellington. Allen
komen ze aan bod tijdens deze stomende concertavond.

Woensdag 18 februari 2015, 14.00 uur –
jeugdfilm Monster University
Mike en James zijn een onafscheidelijk duo maar dat was niet altijd het
geval. Deze film vertelt het verhaal
van hoe ze elkaar eerst niet konden
uitstaan maar uiteindelijk toch beste
vrienden werden.
Inkom: € 2 (Tickets zijn enkel de dag
zelf verkrijgbaar aan de kassa vanaf
13:00.)
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.

© Nathalie Huyghe

Later dit seizoen in CC Den Hoogen Pad en
op locatie (*)
• Vr 6 maart 2015

Steven Goegebeur – Man van de wereld

• Vr 13 maart 2015
Kris De Bruyne, Wouter Berlaen, Evi Hanssen & Leki –
			Prachtig nieuw lief

Valentijnsbuffet

• Zo 22 maart 2015

Piv Huvluv – Stand-up 4 kids *

Vanaf 19.00 uur kan je genieten van een Valentijnsbuffet (€ 20 p.p.).
Opgelet: de prijs voor het buffet is niet inbegrepen in de ticketprijs maar dien je afzonderlijk op de avond zelf te betalen. Geef bij je reservatie door of je al dan niet deelneemt
aan het buffet.

• Zo 12 april 2015

Klassiek festival Arte Amanti *

• Vr 17 april 2015

David Galle – Overleven in de chaos

• Vr 1 mei 2015		

The Lunatics – De grote lenteshow *

€ 14 (VVK)
€ 13 (KABO)
€ 11 (-26 & GABO)

• Woe 13 mei 2015

Begijn Le Bleu – Ontploft!

Reserveren is noodzakelijk, zowel voor concert als buffet en kan tot en met maandag
9 februari.
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Wil je jouw activiteit in de infokrant zien verschijnen? Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be
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Iedere maandag

Aerobics BBB –
van 20:30 tot 21:30
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,

Fitgym Ball
van 09:00 tot 10:00
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm,

Capoeira
van 19:00 tot 20:30
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,

Yoga
van 20:00 tot 21:00
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,

Conditiegym van de GSF-Adegem
van 19:30 tot 20:30 en 20:30 tot 21:30
Waar : De Papaverschool-Adegem,
Adegem-dorp 10, 9991 Adegem
Meer info : GSF-Adegem,
Karel.de.roo@pandora.be,

Woensdag

Hydrobic
van 19:15 tot 20:00
Waar : St-Anna Zwembad, Gidsenlaan z/nr,
9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm,
badminton
van 19:30 tot 22:30
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info : bogaert.jan@gmail.com,

Dinsdag

Pilates
van 19:00 tot 20:00
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,

zaterdag 31 januari

infonamiddag eerste jaar secundair
onderwijs
van 14:00 tot 18:00
Waar : Instituut Zusters Maricolen,
Marktstraat 15, 9990 Maldegem
Meer info : 050729881,
middenschool@maricolen.be,
bovenbouw@maricolen.be,
www.maricolen.be,

zondag 1 februari

danswedstrijd street- en showdance
van 10:00 tot 17:00
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info : Dansliga en S-pression,
www.s-pression.be,

maandag 2 februari

Introductie-les gebruik tablet
van 09:30 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

Kaartnamiddag
Van 14:00 tot 16:30
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
Zumba
van 20:00 tot 21:00
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : Filip, www.maldegem.be/sport/
sportactiviteiten.htm,
Step Aerobic
van 19:00 tot 20:00
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,
Hydrobic
van 20:45 tot 21:30
Waar : St-Anna Zwembad,
Gidsenlaan z/nr, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,

woensdag 4 februari

Introductie-les gebruik tablet
van 09:30 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

donderdag 5 februari

Lichtmis
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : lokaal dienstencentrum
Oud Sint-Jozef i.s.m. Ziekenzorg CM,
050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

vrijdag 6 februari

ruilbeurs van champagnecapsules
van 13:00 tot 18:00
Waar : Cafetaria sporthal De Berken,
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info : Maldocaps,
http://maldocaps.weebly.com,

dinsdag 3 februari

Bedrijfsbezoek Colruyt
van 12:00 tot 21:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem,
www.neosvzw.be/maldegem,
Koken van A tot Z –
om 19:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Femma Maldegem en lokaal
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39
22, centrumleider@ocmwmaldegem.be,
http://www.ocmwmaldegem.be,

Hoofdanimatorcursus Maldegem
om 20:00
Waar : Die Loyale, Gentsesteenweg 124,
9990 Maldegem
Meer info : Pedagogisch Instituut J.L. Vivès,
http://www.vives-vzw.be,

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm,

Donderdag

Sportelcircuit
van 09:00 tot 10:00
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,
Brei Kaffee
van 14:00 tot 16:30
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegeem.be,
Pilates
van 19:30 tot 20:30
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm,

Yoga
Van 14:00 tot 15:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
Spelnamiddag
van 14:00 tot 17:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
Dansacademie Aalter
van 16:30 tot 19:30
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : Dansacademie Aalter,
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.
htm,

Bounce Aerobic
van 20:30 tot 21:30
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,

Tai chi
van 09:30 tot 11:00
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info : , 050 / 72 89 70,
inschrijvingen.sport@maldegem.be,
(met uitzondering van 20/2)

Vrijdag

Zaterdag

Fatburner
van 19:30 tot 20:30
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal, Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm,

Trainingscircuit voor volwassenen
van 09:30 tot 10:30 en 10:30 tot 11:30
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info : Sabine, 0474/80 74 45,
ptmaldegem@outlook.be,

zaterdag 7 februari

Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

Freddy De Vadder “Freddy twijfelt”
om 20:00
Waar : CC Den Hoogen Pad Adegem-Dorp
16/B, 9991 Maldegem, Adegem-Dorp 16,
9990 Maldegem
Meer info : Comedyshows.be,
www.comedyshows.be,
Hoofdanimatorcursus Maldegem
om 20:00
Waar : Die Loyale, Gentsesteenweg 124,
9990 Maldegem
Meer info : Pedagogisch Instituut J.L. Vivès,
www.vives-vzw.be,

zondag 8 februari

Hoofdanimatorcursus Maldegem
om 20:00
Waar : Die Loyale, Gentsesteenweg 124,
9990 Maldegem
Meer info : Pedagogisch Instituut J.L. Vivès,
www.vives-vzw.be,

maandag 9 februari

Knutselnamiddag
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
Bowlingnamiddag
van 13:30 tot 17:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/788081,
www.neosvzw.be/maldegem,
PC-dokters
van 14:30 tot 17:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem

woensdag 11 februari

Workshop ‘Werken met gemengde
technieken’ –
van 09:00 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
workshop bloemschikken ‘Valentijn’ –
om 19:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

Leren naaien met de naaimachine
om 19:30
Waar : Cc Den Hoogen Pad
Meer info : KVLV Adegem,
gaby.bruynincks@telenet.be

donderdag 12 februari
Cursus EHBO
van 14:00 tot 15:00
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Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

Bezoek Ballet van Vlaanderen
van 15:00 tot 17:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Netwerk van Ondernemende Senioren,
www.neosvzw.be/maldegem,

Reisvoorstelling 2015
Waar : Gasthof Ste Marie,
Gentse Steenweg 140, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/78 80 81,
www.neosvzw.be/maldegem,

maandag 16 februari

vrijdag 13 februari

Dansnamiddag
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
VRT Bigband & Marijn De Valck
Valentijnsvoorstelling - Marijn De Valck,
VRT Bigband
van 20:30 tot 22:45
Waar : CC Den Hoogen Pad,
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
(Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad,
www.denhoogenpad.be,
Valentijntrein 2015
van 19:00 tot 22:00
Waar : Stoomcentrum Maldegem,
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info : Stoomcentrum Maldegem,
www.stoomcentrum.be,

zaterdag 14 februari

Valentijntrein 2015
van 12:30 tot 16:00
van 19:00 tot 22:00
Waar : Stoomcentrum Maldegem,
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info : Stoomcentrum Maldegem,
http://www.stoomcentrum.be,

zondag 15 februari

tot 20/02/15
Animatorcursus Maldegem krokusvakantie
Waar : Die Loyale, Gentsesteenweg 124,
9990 Maldegem
Meer info : Pedagogisch Instituut J.L. Vivès,
http://www.vives-vzw.be,
Permacultuur introductiereeks
van 13:30 tot 17:30
Waar : Anupana, Rapenbrugstraat Noord
13, 9990 Maldegem
Meer info : Anupana, 0494454297, anupana@live.be,

De

Bingo
van 14:00 tot 16:30
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

UiTdatabank.be

Jeugdfilm ‘Monsters University’
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,

donderdag 19 februari

Wandelen Maria-Aalter - Haegeman Elie
van 13:30 tot 17:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/71 35 20,
www.neosvzw.be/maldegem,

vrijdag 20 februari

Zangnamiddag
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

maandag 23 februari

dinsdag 17 februari

Voordracht ‘Senioren in het verkeer’
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : 50 Actief Maldegem en lokaal
dienstencentrum Maldegem, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
Cursus ‘Aquareltechnieken’
van 13:30 tot 16:30
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

Knutselnamiddag
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
Filmnamiddag ‘The great Gatsby’
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

woensdag 18 februari

Gezondheidsconsultatie
van 09:00 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050 40 39 21,
jolien.maes@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

Meer info : Neos Maldegem, 050/70 02 65,
www.neosvzw.be/maldegem,

woensdag 25 februari

Workshop ‘Werken met gemengde
technieken’
van 09:00 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,
Leren naaien met de naaimachine
om 19:30
Waar : Cc Den Hoogen Pad
Meer info : KVLV Adegem,
gaby.bruynincks@telenet.be

vrijdag 27 februari

Gezellig samen bordspelen spelen –
van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

zaterdag 28 februari

Kom je mee helpen in het Maldegemveld?
van 09:00 tot 13:00
Waar : Loods Natuurpunt, Urselweg 81B,
9990 Maldegem
Meer info : Natuurpunt MaldegemKnesselare, 0474 48 30 22, 0494 06 60 78,
0474 87 17 62, maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be,
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be,
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
HET NEDERLANDS DICTEE - DF Maldegem,
Adegem, Eeklo, St-Laureins en Schrijvers in
Sluis
Waar : Middenschool Zusters Maricolen,
Markt 15, 9990 Maldegem
Meer info : DavidsfondsMaldegem
[Meetjesland],
www.davidsfonds.be/activity/division/activitydetail.phtml?id=34144,
Algemene KWB-Quiz
om 19:30
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : KWB Maldegem,
algemene.kwbquiz@gmail.com,

dinsdag 24 februari

Dansnamiddag Neos Gent
van 14:00 tot 18:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem

tip! van actieve ontspanner Martine!
naam: Martine | familienaam:
Vermeulen
geboortejaar: 1961 | woonplaats:
Veldekens
burgerlijke stand: gehuwd met Patriek,
moeder van Steven en Pieter | beroep:
bediende
Houdt van: lekker eten • weekendje
weg • KVLV • creatief zijn • tuinbeelden
maken • knutselen
Verzamelt: dingen, die misschien ooit
nog wel eens van pas zouden kunnen
komen
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
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Valentijntreinen
Op 13, 14 en 15 februari kunnen
geliefden weer in het Stoomcentrum
van Maldegem terecht voor een
romantische culinaire rondreis door
het Meetjesland aan boord van het
verwarmde restaurantrijtuig gesleept
door een authentieke Belgische
stoomlocomotief. Ideaal om in een
op en top romantische omgeving uw
geliefde op een meer dan originele
wijze te verwennen. De treinrit heen
en terug duurt iets meer dan twee
uur. Traiteur De Baere uit Maldegem
verzorgt het liefdesmenu.

Dineren kan zowel in een rijtuig uit
1934 (€ 64 per persoon of 69€ per
persoon voor een privé tafel van 2
personen), als in het unieke “OriëntExpress” rijtuig uit 1920 (€ 69 per persoon
of 74€ per persoon voor een privé
tafel van 2 personen). Treinrit, menu
met aangepaste wijnen, frisdranken
en bieren tot aan het dessert zijn
inbegrepen in de prijs. De plaatsen
dienen op voorhand te worden
gereserveerd via
www.stoomcentrum.be.

Ben jij net als Martine een actieve ontspanner?
Ontdek zijn UiT-tips op www.UiTinmaldegem.be.

