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Woordje burgemeester
Terwijl de carnavalsverenigingen zich aan het klaarmaken zijn voor deelname aan de stoeten en de kermis op onze
markt op volle toeren draait, maak ik mij hier, terwijl ik dit voorwoord schrijf, ook zorgen over de veiligheid van onze
inwoners bij al die evenementen. Maar niet alleen bij evenementen.
De laatste tijd ben ik er mij steeds meer van bewust dat ik het voorrecht heb om mee te kunnen zorgen voor een
rustige en veilige omgeving ,waar het goed is om te wonen. Overal zien we en horen we over terreuraanslagen en/
of -dreigingen, met als gevolg extra verhoogde veiligheidsmaatregelen, opgelegd aan onze eigen politiemensen. Dit
brengt met zich mee dat een aantal noodzakelijke acties van onze ploegen op een laag pitje staan. Het is momenteel
zoeken naar het geschikte evenwicht tussen de veiligheid van de mensen uit ons politiekorps en de veiligheid op
straat. Niet evident, maar beiden heel belangrijk, want wij hebben elkaar nodig.
In dit veiligheidsverhaal speelt ook de brandweer een belangrijke rol. Sinds 1 januari 2015 is ons korps opgenomen
binnen de brandweerzone Meetjesland. Met die schaalvergroting willen we de beschikbare middelen en mensen
op de meest efficiënte manier inzetten, om zo op de meest adequate manier in te staan voor de snelste hulp. Uw
veiligheid primeert hierbij. De voorbije weken zijn een aantal mensen in onze gemeente getroffen door zware brand
en dan wordt pas echt duidelijk hoe belangrijk de vrijwillige inzet van ons brandweerkorps is. Ook hier kan de één niet
zonder de ander.
In onze gemeente hebben wij ten slotte ook goed werkende buurtinformatienetwerken. Alertheid van de inwoners
en onderlinge hulp zijn ook in dit verhaal cruciale succesfactoren.
Deze gezamenlijke aanpak van politie, brandweer en burgers is onmisbaar om de veiligheid van de gemeente waarin
we wonen te vrijwaren voor de toekomst.
Uw burgemeester,
Marleen Van den Bussche

Foto: Pol Veirman

Infoavond rioleringsproject Malecote
INFOAVOND

Op woensdag 25 maart om 20.00 uur is er in CC Den Hoogen Pad een infoavond over de geplande rioleringswerken in Malecote, Prins
Boudewijnlaan, Loskaai & Vaartkant. Tijdens de infoavond zullen onder meer de fasering, timing en impact van de werken aan bod
komen. De betrokken inwoners zullen nog een uitnodiging in hun brievenbus ontvangen.
Met de verschillende SPAM-projecten wil het gemeentebestuur het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties brengen om
zo te streven naar zuiver water in onze waterlopen. Ook geïnteresseerden zijn van harte welkom op de infoavond.

Start bedeling op 7 maart

Gratis huisvuilzakken voor Maldegemse gezinnen

Vanaf zaterdag 7 maart kan u opnieuw uw gratis huisvuilzakken afhalen op een van de locaties. Nadien kan u terecht bij het
Onthaal van Site Bloemestraat 45. Met deze gratis huisvuilzakken en de prijszetting voor extra zakken wil het gemeentebestuur u
aanmoedigen om afval zoveel mogelijk te voorkomen.
Brief ‘Gratis huisvuilzakken 2015’
Ieder Maldegems gezin (toestand 1 januari 2015) heeft ondertussen de brief ‘Gratis
huisvuilzakken 2015’ in de bus ontvangen. Op vertoon van deze brief kan u net zoals
vorig jaar uw gratis huisvuilzakken afhalen.
Van zaterdag 7 tot en met zaterdag 21 maart verdeelt het gemeentebestuur de
huisvuilzakken op locatie. Na de verdeling op locatie kan u uw huisvuilzakken
afhalen bij het Onthaal van Site Bloemestraat 45 (dienst Infrastructuur). Het overzicht
vindt u hieronder.
Aantal zakken
Het aantal huisvuilzakken dat u ontvangt, hangt af van uw gezinsgrootte op
1 januari 2015:
• 1 – 2 personen: 1 rol kleine huisvuilzakken
• 3 personen: 1 rol grote huisvuilzakken
• 4 – 6 personen: 2 rollen grote huisvuilzakken
• 7 – 9 personen: 3 rollen grote huisvuilzakken
Als u een rol kleine huisvuilzakken ontvangt, dan kan u die inruilen voor een rol grote
zakken door € 5 op te leggen. Opgelet, enkel contant betalen is mogelijk.
Vergeet uw brief niet!
U ontvangt uw huisvuilzakken enkel op afgifte van de brief ‘Gratis huisvuilzakken
2015’. Het moet wel degelijk om de originele brief gaan. Kopieën e.d. worden niet
aanvaard.
Afhalen voor iemand anders
Als u de huisvuilzakken voor iemand anders wil afhalen, bijvoorbeeld voor een
buurman die slecht te been is, dan moet u enkel de originele brief van die persoon
meenemen.
Brief kwijt of niet ontvangen?
Bent u de brief kwijt of hebt u hem mogelijks niet ontvangen? Neem contact op met
de Milieudienst:

Milieudienst
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Tel.: 050 72 86 13
E-mail: milieudienst@maldegem.be
Bedeling op locatie
Dag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
7 maart
7 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
14 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
21 maart

Tijdstip
8.30 – 11.30 uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur
15.00 – 18.00 uur
13.30 – 16.30 uur
8.30 – 11.30 uur
13.30 – 16.30 uur
8.30 – 11.30 uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur
15.00 – 18.00 uur
13.30 – 16.30 uur
8.30 – 11.30 uur
13.30 – 16.30 uur

Locatie
Adegem: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16B
Maldegem: Gemeentehuis, Marktstraat 7
Kleit: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 107
Middelburg: K. Andrieszaal, Kloosterstraat
Vossenhol: School De Ark, Schautenstraat 258
Donk: De Poermolen, Paardekerkhof
Kruipuit: School Kruipuit, Kruipuit 19A
Maldegem: Gemeentehuis, Marktstraat 7
Adegem: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16B
Maldegem: Gemeentehuis, Marktstraat 7
Kleit: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 107
Strobrugge: School De Ark, Oude Aardenburgse Weg 72
Kruipuit: School Kruipuit, Kruipuit 19A
Donk: De Poermolen, Paardekerkhof
Adegem: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16B
Maldegem: Gemeentehuis, Marktstraat 7

Afhaalpunt Bloemestraat 45
Vanaf maandag 23 maart tot en met woensdag 30 september kan u uw
huisvuilzakken afhalen aan het Onthaal van Site Bloemestraat 45:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur + op
donderdag is er avondopening tot 18.30 uur.
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milieu
Zwerfvuil is niet meer van deze tijd!
Of dat zou het toch moeten zijn… Jammer genoeg stellen we dikwijls vast dat er veel
zwerfvuil langs onze wegen slingert. Het gaat om sigarettenpeuken, snoeppapiertjes,
blikjes, kauwgum, strooibriefjes, fruitafval,…ja zelfs hondenpoep!
Iedereen wordt er af en toe wel mee geconfronteerd. Nochtans is zowat elk
weldenkend mens het er over eens: zwerfvuil is niet meer van deze tijd!
Maldegem levert al enkele jaren inspanningen om de gemeente proper te houden.
Daarom werd in 2010 het MOP-team via het OCMW opgericht. Dit team zet zich elke
dag in om overal zwerfvuil te gaan opruimen, het centrum proper te houden en in het
park alle achtergelaten afval weg te nemen. Daarnaast worden de centrumstraten
regelmatig geveegd (machinaal met de veegwagen of manueel als dit niet anders
kan), straatvuilbakken geledigd, enz.
Maar de inzet van mankracht, materiaal en machines wegen zwaar door op de
gemeentebegroting en moeten met belastinggeld worden betaald. Gelukkig worden
sluikstorters en mensen die zich bezondigen aan het achterlaten van zwerfvuil af
en toe beboet. Hiervoor werd het gemeentelijk GAS-reglement aangepast zodat
overtreders die betrapt worden een boete tot € 250 kunnen opgelegd worden.
Jaarlijks worden grootscheepse zwerfvuilcampagnes georganiseerd. Via het project
‘indevuilbak.be’ wordt een oproep gedaan om zelf actief mee te werken aan het
proper houden van de omgeving. Zwerfvuilacties zijn één zaak, het dagdagelijks
proper houden van de omgeving is een permanent aandachtspunt. En hier kunnen
we met z’n allen aan meewerken. Eenvoudigweg: zwerfvuil hoort in de vuilbak, en
nergens anders!

Dakisolatie voor huurwoningen:
Verhuurders die het dak van hun opbrengstwoning isoleren kunnen genieten van
premies en een belastingsvoordeel. De distributienetbeheerder Eandis voorziet
premies voor de investering in dakisolatie. Het premiebedrag is afhankelijk van de
R-waarde (het isolerend vermogen van een laag isolatiemateriaal), en of je de isolatie
zelf plaatst of met een aannemer werkt. Als de dak- of zoldervloerisolatie zelf wordt
geplaatst kan je een premie tot 4 euro per m² van jouw netbeheerder krijgen. Wordt
de isolatie geplaatst door een aannemer kan het premiebedrag oplopen tot 8 euro
per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie. Als je de werken laat uitvoeren door
een aannemer kan je bovendien nog 30% belastingsvermindering krijgen op de
totaalfactuur.

Extra hoge premie voor verhuurders
Als je een woning verhuurt aan personen uit bepaalde doelgroepen of aan een
bepaalde maximale huurprijs, kan je beroep doen op een extra hoge premie van 23
euro per m² als je het dak van je woning laat isoleren. De verhuurder betaalt enkel een
restbedrag. Op dit restbedrag kan bovendien nog de belastingvermindering van 30%
worden verkregen.
Om van deze premie te genieten, begeleidt een projectpromotor het hele proces.
Die promotor zorgt voor alles: afspraken maken met de huurder, het uitvoeren
van de dakisolatiewerken of het aanstellen van een vakbekwame aannemer,
kwaliteitscontrole van offerte en uitvoering, het aanvragen en uitbetalen van
de premie enz. In jouw gemeente neemt Woonwijzer Meetjesland de rol van
projectpromotor op.

Om scholen en verenigingen te stimuleren om ook zwerfvuilinzamelingen te
organiseren heeft de gemeenteraad destijds beslist om een subsidiereglement voor
zwerfvuilinzamelingen goed te keuren. Hierdoor kan tot € 375 subsidie bekomen
worden. Het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer informatie
en de aanvraagprocedure kunt u terecht bij de gemeentelijke milieudienst (Franky
Vandycke – 050/72.86.13 – milieudienst@maldegem.be).
De gemeente Maldegem doet heel erg zijn best om zwerfvuil te bestrijden en geeft
veel aandacht aan sensibilisatie hieromtrent. Iedereen die afval achteloos weggooit
is verantwoordelijk voor deze vervuiling: de automobilist die een blikje uit zijn raam
gooit, een wandelaar die een peuk weggooit, het baasje dat de hondenpoep van
zijn viervoeter laat liggen, het kindje dat het papiertje van zijn snoepreep weggooit…
In de toekomst zal er nog strenger worden toegezien en boetes zullen niet ongewoon
zijn.

Enkele afbreektijden van afval
papier

paar dagen tot een half jaar

kartonnen drankbeker

een half jaar

sigarettenpeuk

3 tot 5 jaar

metalen blikje

40 à 50 jaar

plastiek frisdrank-fles

10 jaar

plastiek draagtasje

10 jaar

kauwgum

20 à 25 jaar

aluminium blikje

80 tot 1 miljoen jaar

plastiek six-packhouder

100 jaar

glazen fles

1 miljoen jaar

piepschuim bekertje / polystyreen bekertje

‘eeuwig’

banaanschil, sinaasappelschil

1 tot 3 jaar !!!

Opvallende constatatie:
Misschien minder erg, maar wel erg verrassend is
dat een sinaasappel- of bananenschil er één tot
drie jaar over doet om te vergaan.

Overstekende padden op pad.
Binnenkort zijn kikkers, padden en salamanders terug op pad naar een poel om
zich voort te planten. Als de temperatuur gunstig is en er bovendien een hoge
luchtvochtigheid is weten ze meestal de poel terug te vinden waar ze destijds zelf
geboren zijn. Daarvoor dienen soms grote afstanden te worden afgelegd, steken ze
wegen over en dat bekomt hen slecht. De trektocht eindigt vaak onder de wielen
van motorvoertuigen. Elke dode amfibie is er één te veel, ze hebben het zo al lastig
genoeg om op termijn te overleven.
Voor de zevende keer zet Natuurpunt Maldegem-Knesselare, het Regionaal
Landschap Meetjesland, het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeenten
Knesselare en Maldegem zich in om in het Drongengoed de amfibieëntrek veilig te
laten verlopen. Eén van de betere voortplantingspoelen ligt langs de Krakeelweg.
Van februari tot een eind in april geldt daar een snelheidsbeperking van 30 km/u.
Omdat kikkers en padden hoofdzakelijk ’s nachts trekken wordt het deel van de
Krakeelweg vanaf het kruispunt met de Westvoordestraat tot aan de parking ANB
(dicht bij het Jagershof) tijdens de nachtelijke uren dan ook afgesloten voor het
verkeer. Dit zal gebeuren tijdens de periode van 15 februari tot 15 april en dit tussen
18.30u en 07.00u. Infoborden en de nodige signalisatie worden voorzien. Op die
manier hopen we er opnieuw vele dieren van een gewisse dood te redden.
Met dank voor uw begrip.
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Heb je tijd en beroert die actie u ook? U kan ons een handje helpen door
mee te werken aan deze actie. Het is een onvergetelijke ervaring en het geeft
u een grote voldoening met die fascinerende dieren te werken. Info: www.
natuurpuntmaldegemknesselare.be of 0474/642323

Op zaterdag 14 maart is er een publiekswandeling. Afspraak: ANBparking langs de Drongengoedweg (dicht bij het Jagershof) om 19.30u. Hou er
rekening mee dat de Drongengoedweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
en de parking alleen is te bereiken via de Urselweg te Maldegem-Kleit.
Wees sportief en kom per fiets of te voet. Info: 0474/642323

OCMW
nu extra hoge premie!

€

Infonamiddag
“Mantelzorg van A tot Z in het Meetjesland”
dinsdag 17 maart 2015, van 14u tot 16u

Wat?
Deze mantelzorgnamiddag heeft als doel de mantelzorgers te informeren, te
ondersteunen en te bedanken voor hun grenzeloze inzet. Bij een kopje koffie worden
de rechten, voordelen en tegemoetkomingen voor mantelzorgers toegelicht. Er is
gelegenheid om vragen te stellen.

Waar?
Wie komt in aanmerking?
De premie van max. 23 euro per m² geïsoleerde oppervlakte is van toepassing voor
woningen op de private huurmarkt als:
• De niet-geïndexeerde huurprijs van de woning niet meer is dan 450 euro per maand.
• De huurprijs hoger is, maar de huurder voldoet aan één van onderstaande
voorwaarden:
o De woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal
bestuur;
o De huurder heeft een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
o De huurder heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en/of
aardgas (beschermde afnemers);
o De huurder beschikt over een verhoogde tegemoetkoming, een laag inkomen,
is in schudbemiddeling of wordt door het OCMW sociaal of budgettair begeleid;
o Er werd voor de huurder een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit
ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

Dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 te Maldegem, zaal
Refter.
Toegang gratis.
Inschrijven is noodzakelijk. Dit kan bij de centrumleider op 050/40 39 22 of
centrumleider@ocmwmaldegem.be.

Woonwijzer gaat voor jou na of de huurder aan één van deze voorwaarden voldoet.

Dakisolatie verplicht
Wacht niet te lang om het dak van jouw huurwoning te isoleren! Sinds 1 januari 2015
is dakisolatie wettelijk verplicht. Huurwoningen waarvan het dak onvoldoende of niet
geïsoleerd is krijgen voorlopig een beperkt aantal strafpunten en een waarschuwing bij
een onderzoek van de woningkwaliteit. Vanaf 2020 krijgt dergelijke woningen evenwel
meteen 15 strafpunten en zullen ze dus niet meer verhuurd kunnen worden.

Meer info
Woonwijzer Meetjesland
Moeie 16a, Eeklo, T. 09 378 61 70, info@woonwijzermeetjesland.be
Een adviseur van Woonwijzer is elke week aanwezig in de gemeente: Elke donderdag
van 9u tot 12u, elke 1ste en 3de maandag van de maand van 18u tot 20u, en elke 1ste
zaterdag van de maand van 10u tot 12u in het Dienstencentrum Oud Sint-Jozef. Je kan
er zonder afspraak terecht.

OCMW
Maldegem: een toegankelijke gemeente
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.
Het bevorderen van de toegankelijkheid is een beleidsdoelstelling in onze gemeente.
Er werd een budget van 25.000 euro voorzien voor aanpassingen op het openbaar
domein in functie van het bevorderen van de toegankelijkheid.
De gemeente Maldegem heeft vorig jaar, in samenwerking met de stuurgroep
“personen met een beperking”, volgende acties ondernomen om de toegankelijkheid
in de gemeente te verbeteren:
-

Aanleg van een toegankelijk pad naar de ingang van de kerk Adegem en
effenen nabijgelegen voorbehouden parkeerplaats.
Markeringen op glazen wanden in sporthal MEOS (in uitvoering).
Noppentegels ten behoeve van blinden en slechtzienden ter hoogte van
oversteekplaats Stationsplein en Schouwburgplaats.
In sporthal de Berken is de signalisatie verbeterd.
Hulpmiddelen ten behoeve van rolstoelgebruikers:

o
o
o

kapstokken op heuphoogte in de Poermolen en Den Hoogen Pad
beugels in aangepast toilet in zaal Middelburg en het gemeentelijk archief
verlaagd barmeubilair in Den Hoogen Pad en MEOS (realisatie in maart)

Het gemeentebestuur wil dit jaar de toegankelijkheid van onze voetpaden
verbeteren via de Red de stoep sensibilisatie campagne. Aan de hand van een
enquête hebben we voorbije maanden gepolst bij de inwoners wat de belangrijkste
hindernissen zijn in Maldegem. De resultaten van deze enquête zullen we gebruiken
voor de Red de Stoep sensibilisatie campagne die in mei 2015 van start zal gaan.

Meer info ?
Linde Vande Woestyne
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
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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
29 januari 2015
ONTSLAG ALS GEMEENTERAADSLID
ANTOINE PAUWELS - AKTENAME

De gemeenteraad neemt hiervan akte.

ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN
EEDAFLEGGING OPVOLGEND RAADSLID
ISABELLE COLPAERT
De gemeenteraad nam akte van het
ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid
van Antoine Pauwels. Het mandaat
van titelvoerend raadslid is hierdoor
vacant. Uit het onderzoek van de
geloofsbrieven van Isabelle Colpaert blijkt
dat aan alle voorwaarden voldaan is
om als gemeenteraadslid aangesteld te
kunnen worden in opvolging van Antoine
Pauwels.
De geloofsbrieven van Isabelle Colpaert
wonende te Maldegem, worden
goedgekeurd . Zij legt de eed af en
wordt toegevoegd aan de tabel van
rangorde van de gemeenteraadsleden.

TOEKENNING VAN TITEL VAN ERESCHEPEN AAN GEORGES GOBEYN
Georges Gobeyn vraagt de titel van ereschepen aan. Hij heeft het mandaat
van schepen uitgeoefend gedurende
de periode 2 januari 1971 tot en met 31
december 1977 te Middelburg en van
januari 1983 tot april 1985 te Maldegem.
Hij zetelde ook het vereiste aantal jaren in
de gemeenteraad. Voor wat betreft de
jaren als schepen in Middelburg kunnen
deze worden gevoegd bij de jaren als
schepen in Maldegem.

TOEKENNING TITEL VAN ERE-SCHEPEN
AAN ANTOINE PAUWELS
Antoine Pauwels vraagt de titel van
ere-schepen aan. Hij was raadslid van
2001 tot 2006 en heeft het mandaat van
schepen uitgeoefend gedurende de
periode 01.01.2007 tot en met 31.12.2014;
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In de zitting van de gemeenteraad
dd° 23 oktober 2014 werd principieel
beslist om aan het stukje Doornstraat in
Donk als men vanuit de Brezendedreef
aan de Passiedreef komt, de naam
‘Krakeelmeers’ toe te kennen. Er werden
geen bezwaren ingediend.
De gemeenteraad kent definitief de
naam ‘Krakeelmeers’ toe te kennen
aan het stukje Doornstraat in Donk als
men vanuit de Brezendedreef aan de
Passiedreef komt.

POLITIEREGLEMENT JAARLIJKSE
PADDENOVERZET VAN 15 FEBRUARI TOT
EN MET 15 APRIL
De gemeenteraad keurt het
politiereglement betreffende de jaarlijkse
paddenoverzet van 15 februari tot en
met 15 april goed waarbij een aantal
verkeersmaatregelen worden ingevoerd,
voor de periode van maximum 1 maand:
- Een snelheidsbeperking van 30 km/u in
de Drongengoedweg / Krakeelweg.
- Een verbod op gemotoriseerd
verkeer in de Drongengoedweg /
Krakeelweg tussen zonsondergang
en zonsopgang vanaf het kruispunt
met de Westvoordestraat tot aan de
parking van het Agentschap Natuur
en Bos.
- Een verbod op gemotoriseerd verkeer
in de Oude Bruggeweg tussen het
kruispunt met de Westvoordestraat
en de inrijweg van de woning van
de eigenaar van de heer Van
Kerrebroeck dag en nacht.

de nieuwe openingsuren voor filiaal
Adegem
dinsdag
15u30-17u30
donderdag
15u30-17u30
zaterdag
10u00-12u00
De gemeenteraad past het
dienstreglement van de bibliotheek in die
zin aan voor wat betreft de openingsuren
van filiaal Adegem.

Een hoofdinspecteur van politie gaat op
rustpensioen op 1 maart 2015.
Per 1 maart 2015 komt daardoor een
betrekking van hoofdinspecteur open.
De gemeenteraad verklaart één voltijdse
statutaire betrekking van hoofdinspecteur
van politie, dienst operaties - teamchef
interventie/verkeer, bij de lokale politie
Maldegem, vacant in het kader van de
mobiliteit van de geïntegreerde politie.

•

•

AANPASSING DIENSTREGLEMENT
BIBLIOTHEEK: WIJZIGING OPENINGSUREN
FILIAAL ADEGEM

Nieuwe gemeenteraad (rechts)
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•

De gemeenteraad duidt schepen
Marten De Jaeger aan als effectief
vertegenwoordiger van de gemeente
in de algemene vergadering van
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

•

De gemeenteraad stelt Marten
De Jaeger aan als bestuurder en
Annelies Lammertyn aan te duiden als
plaatsvervangend bestuurder bij IVM.

•

De gemeenteraad duidt Marten
De Jaeger, schepen bevoegd voor
onderwijs, aan als vertegenwoordiger
en Frank Sierens als plaatsvervanger in
het beheerscomité van de interlokale
vereniging “Academie voor Muziek,
Woord en Dans”.

•

Marten De Jaeger, Schepen,
wordt aangeduid als effectief lid
van het beheerscomité van de
Scholengemeenschap Meetjesland;

•

De gemeenteraad aanvaardt
de toetreding van de gemeente
Wachtebeke tot de projectvereniging
Regionale Jeugddienst Meetjesland.

Verder besliste de gemeenteraad
volgende punten:

•

Op basis van een gedetailleerde telling
van het aantal bezoekers per openingsuur
tussen mei 2013 en oktober 2014 wordt
volgend voorstel gedaan voor wat betreft

Marten De Jaeger aan als effectief
vertegenwoordiger van de gemeente
in de algemene vergadering van
Toerisme Meetjesland.

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING
HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

De nodige signalisatie zal worden
geplaatst en verwijderd door de
vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem Knesselare en Agentschap Natuur en Bos.

De gemeenteraad verleent de titel
van ereschepen van de gemeente
Maldegem aan Georges Gobeyn.

•

De titel van ereschepen van de
gemeente Maldegem wordt ook aan
Antoine Pauwels verleend.

STRAATNAAMGEVING STUKJE
DOORNSTRAAT IN DONK

Bij brief van 3 december 2014 deelde
Antoine Pauwels mede ontslag te nemen
als gemeenteraadslid.

Eedaflegging Isabel Colpaert

hij blijft gemeenteraadslid tot 31 januari
2015.

De gemeenteraad gaat principieel
akkoord met het in erfpacht krijgen
van het OCMW van Maldegem van
een gedeelte van een perceel grond,
gelegen op de site Oud St. Jozef,
Mevrouw Courtmanslaan, met een
oppervlakte van 2.210 m².

De gemeenteraad duidt
Frank Sierens, schepen, aan te
duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente
in het Beheerscomité van de
Burensportdienst Meetjesland ter
vervanging van Antoine Pauwels.

De gemeenteraad duidt schepen
Marten De Jaeger aan als
effectief vertegenwoordiger en
schepen Valerie Taeldeman als
plaatsvervangend vertegenwoordiger
namens de gemeente Maldegem in
de algemene vergadering van het
Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband OostVlaanderen (ERSV).

Ter info :
De volgende gemeenteraadszitting zal
doorgaan op donderdag 26 maart 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.

•

De gemeenteraad duidt schepen

varia
Omgevingsfonds Windlandschap Eeklo-Maldegem in opbouw. Geef feedback!

Op basis van de informatie uit het participatie-event werd een eerste voorstel
uitgewerkt.
Deze tekst is echter niet af. Aan jou om het voorstel aan te vullen en te verbeteren.
Iedereen mag feedback geven. De stuurgroep neemt de adviezen mee voor
de verdere uitwerking tot een definitief plan. Deze stuurgroep is ontstaan en
samengesteld na een oproep bij de landbouwers, omwonenden rond windturbines en
projectontwikkelaars.
De werktekst is terug te vinden vanaf 1 maart 2015 op www.oost-vlaanderen.be/
mildemeetjes. Wie niet over internet beschikt, kan op aanvraag een exemplaar van de
werktekst toegestuurd krijgen.
De aanpassingen mogen gebeuren in de tekst zelf en terug gestuurd worden via mail of
de post naar:

Foto: Annick Blomme,
bewoner

Op zaterdag 29 november 2014 vond het eerste participatie-event plaats in het kader van het Windlandschap Eeklo-Maldegem. Landbouwers, omwonenden rond windturbines
en projectontwikkelaars kregen er de kans om aan te geven hoe zij het omgevingsfonds willen gebruiken en laten beheren. Dat fonds wordt gebruikt om de omgeving rond de
windturbines kwalitatief te verbeteren en wordt gefinancierd door de projectontwikkelaars van de windturbines.

Dienst Ruimtelijke Planning
Project ‘Milde Meetjes’
t.a.v. Elsie Haertjens,
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Elsie.haertjens@oost-vlaanderen.be
Tel: 09/267.75.58 of GSM: 0490/65.95.21
Feedback geven kan tot 30 maart 2015. Daarna worden alle
opmerkingen en aanvullingen besproken in de stuurgroep en
gebundeld in het definitieve plan voor het omgevingsfonds.

Feestelijke opening nieuwbouw bij
Herstelling Veldekens (N499)
Ondernemingscentrum Meetjesland in in Adegem
Op 23 februari 2015 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige
Maldegem
herstelling van Veldekens (N499) in Adegem. De werken lopen van net voorbij het
Schipdonkkanaal tot voorbij het kruispunt ‘Kruipuit’. Om de hinder zo veel mogelijk
te beperken, worden de werken in drie fasen uitgevoerd. Ze zullen tot midden juni
duren.
Herstelling Veldekens (N499)
Het wegdek van Veldekens is in zeer slechte staat en wordt grondig aangepakt. De
vernieuwde weg zal zorgen voor een beter rijcomfort en minder geluidsoverlast voor
de bewoners. Over het ganse traject krijgt het fietspad een facelift. De kasseistroken
die nu het fietspad scheiden van de weg, verdwijnen en in de plaats komt een strook
teelaarde waar de gemeente nadien hagen zal aanplanten. Hierdoor wordt het
fietspad visueel meer afgescheiden van de rijweg.

Het Ondernemerscentrum Meetjesland, gelegen in het industriepark in Maldegem,
werd in 2000 opgericht en biedt ruimte voor startende en groeiende ondernemers.
Het gebouw heeft sindsdien zowel lokale als internationale bedrijven onderdak
geboden. Maar omdat de capaciteit te klein werd om aan de vraag te voldoen,
werd vorig jaar gestart met een nieuwbouw achter het bestaande gebouw.
Deze nieuwbouw is een industrieel gebouw opgedeeld in 4 modules van 450 m².
Elke module bestaat uit een kantoorgedeelte, een ruime loods en de nodige
sanitaire voorzieningen. Rondom het gebouw zijn er parkeerplaatsen, overdekte
fietsenstallingen en laad- en loskades.

Duurzaam comfort
Hoewel het gebouw een eenvoudige indeling heeft, is er veel aandacht besteed
aan het duurzaam comfort van de gebruiker. Een laag energieverbruik staat voorop.
Dit wordt bekomen door een hoge isolatie- en luchtdichtheid. Door een systeem van
slimme koepels wordt er maximaal gebruikgemaakt van het daglicht. Alle verlichtingsen verwarmingstoestellen vertonen een zuinig energieverbruik.

Herinrichting ‘Kruipuit’
Daarnaast maakt het agentschap het kruispunt ‘Kruipuit‘ veiliger en overzichtelijker. De
aantakking vanuit Zomergem wordt smaller, waardoor autoverkeer moet vertragen.
De fietsers worden zo ook zichtbaarder voor het autoverkeer.
Fasering en omleiding
Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in drie fasen
uitgevoerd.
• Fase 1 (23/02/2015 – begin april 2015): Veldekens van het Schipdonkkanaal tot net
voor kruispunt ‘Kruipuit’
De bovenste asfaltlaag wordt vernieuwd bovenop de betonplaten. De weg
gaat volledig dicht. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Lokaal verkeer wordt
omgeleid via Adegem en Zomergem.
•

Fase 2 (begin april – eind mei): Veldekens ter hoogte van kruispunt ‘Kruipuit’
Het kruispunt ‘Kruipuit’ (kant aantakking Zomergem) wordt heringericht. Het
kruispunt gaat dicht voor alle verkeer. Lokaal verkeer wordt omgeleid.

•

Fase 3 (eind mei – midden juni): Veldekens van net voorbij ‘Kruipuit’ tot de
gemeentegrens met Knesselare
Lokaal worden beschadigde betonplaten opgebroken en vernieuwd. Plaatselijk
neemt de aannemer één rijstrook in. Er is beurtelings verkeer mogelijk langs de
werfzone door middel van verkeerslichten.

Het kantoorgedeelte kan naar behoefte van de gebruiker uitgebreid worden. Ook
buiten het gebouw is duurzaamheid troef. Door de aanleg van wadi’s en groen wordt
gezorgd voor een aangename werkomgeving. Voor fietsers en voetgangers is een
aparte toegangsweg voorzien.
De modules zijn instapklaar en worden aangeboden met een commerciële korting.
Alle activiteiten zijn welkom, handel en milieubelastende activiteiten zijn niet
toegestaan. Op 24 maart 2015 kan u het gebouw bezoeken. Voor meer informatie kan
u terecht op www.ocmeetjesland.be

Meer info
Voor meer informatie over deze wegenwerken: www.wegenenverkeer.be/
N499Adegem. Op de gemeentelijke website www.maldegem.be/wegenwerken kan u
de omleidingsplannen downloaden en de info van De Lijn terugvinden.

Uniforme tarieven hulpsverleningszone (HVZ) Meetjesland
Sinds 1 januari 2015 zijn de
brandweerdiensten van Aalter, Eeklo,
Kaprijke, Knesselare, Maldegem,
Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot
en Zomergem samengevoegd tot
één hulpverleningszone Meetjesland.
Hierdoor kan je nog sneller en beter
rekenen op een uniforme dienstverlening.
Ook de tarieven zijn voortaan voor
alle negen gemeenten binnen HVZ
Meetjesland hetzelfde.

•
•
•

De opdrachten van de brandweer zijn
wettelijk vastgelegd. Deze dienstverlening
is meestal gratis maar in sommige
gevallen moet je de kosten van een
interventie betalen.

Voor de inzet van brandweerpersoneel
met materieel/middelen betaal je een
vergoeding* of een forfaitair bedrag,
rekening houdend met binnen of buiten
de diensturen:

Gratis dienstverlening

•
•

De dienstverlening van de
brandweerdiensten is gratis bij:

•
•

brand
ontploffingen
het redden van mensen in nood (bv.
redden van een drenkeling)
leegpompen van ruimtes bij algemene
wateroverlast t.g.v. noodweer
brandpreventieadviezen en -verslagen
voor erkende verenigingen en tijdelijke
inrichtingen met minder dan 1.000
aanwezigen

•
•
•
•
•

•

Betalende dienstverlening

opruimen van oppervlakten
bestrijden van vervuiling en het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen

•

•

•

leegpompen van ruimtes (vb. slecht
onderhoud)
uitschakelen alarminstallatie
brandwacht en brandweerbewaking
verdelgen van wespennesten (25
euro/nest)
2de nutteloze interventie bij technisch
falende (brand)alarminstallatie
(250/400 euro)
toegang verschaffen tot woning
bij verlies van sleutel, zichzelf
buitensluiten.. (180/280 euro)
preventieve (controle brandveiligheid)
of permanentieopdrachten bij
evenementen (30/60 euro per persoon
per uur)
preventieopdrachten en
dossierstudies bij bouw- of
milieuvergunningsaanvragen (prijs
afhankelijk van type dossier)
…

De brandweer stelt bij interventies ook
materialen ter beschikking die je afhankelijk
van het product kan uitlenen of waarvoor
je een vergoeding betaalt: steunvijzels,
slangen, zandzakjes, balken, dekzeilen,
platen, koorden en verbruikte (reinigings)
producten.
*Het basistarief bij werken in regie is
180 euro per begonnen uur binnen de
diensturen (van 06.00 tot 22.00 uur) en
280 euro per begonnen uur buiten de
diensturen (van 22.00 tot 06.00 uur en
zaterdag, zon- en feestdagen).
Het volledige reglement met alle tarieven
kan je raadplegen via www.waarschoot.be.

INFO
Dringende interventie: tel. 100 of 112
Maatschappelijke zetel Aalter: tel. 09 374 13 51
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jeugd
Buitenspeeldag maldegem
Jeugdlokalen Gidsenlaan, Sint-Annapark

JVC schenkt
geld aan

13:00 - 17:00 inkom is gratis
inschrijven hoeft niet, kom gewoon af!
Yes, de Buitenspeeldag is terug! En dat op 1 april en
dat is geen grap! Je kan je opnieuw naar hartenlust
uitleven in het Sint-Annapark.
Er zijn reuzespelen, volksspelen, een schminkstand,
stoepkrijttekenen, springkastelen en zoveel meer.
Iedereen die komt, krijgt een cool gadget!

Paasvakantie 2015
Alle info over het vrijetijdsaanbod tijdens de paasvakantie
vind je op www.maldegem.be/vrijetijd.
www.facebook.com/uitinmaldegem

Jeugdverbroederingscomité
Maldegem vzw organiseerde
de fuif ‘Viva Las Vegas’ op
29/11/’14. De opbrengst van dit
evenement wordt geschonken
aan Make -A- Wish. JH De
Redekiel legt ook elk jaar een
deel van de drankopbrengst bij,
zo komen we samen op €485
voor het goede doel.
Tijdens het weekend van onze
fuif hadden we ook enkele
buitenlandse vrienden op
bezoek uit de Maldegemse
partnersteden. Op vrijdag
ontvingen we jongeren uit
Polen, Italië en Duitsland. We
deden allerlei leuke activiteiten
samen zoals o.a. mini-golfen,
stadsbezoek in Gent, zwemmen
en genieten van de sauna’s in
Rozenbroek, …
Wens je ook lid te worden
van de Jeugdverbroeding
Maldegem en samen met
een leuke bende jongeren
uit Maldegem contacten te
onderhouden met jongeren
uit het buitenland? Of
evenementen te organiseren
zoals een quiz, sneukeltoer,
streekbierenavond of kermisfuif?
Neem dan contact op met
Steffi Verspille via mail: info@
jeugdverbroedering.be of
geef ons een seintje op onze
facebookpagina.

“Hoe kan je jouw kind motiveren van moetivatie naar goesting?”
Op maandag 2 maart organiseert de Ouderraad Instituut Zusters Maricolen Maldegem een educatieve avond voor ouders, leraren en andere
geïnteresseerden.
Onze gastspreker Prof. dr. Maarten Vansteenkiste is docent bij de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de
Universiteit Gent.
Van moetivatie naar motivatie!
Als ouder heb je wel eens het gevoel dat je een grote zeurkous bent, je moet je kinderen voortdurend op hun verantwoordelijkheden en
plichten wijzen. Motivatie ontbreekt om spontaan dingen te doen die jij belangrijk vindt. Hoe zorgen we ervoor dat tieners (opnieuw) goesting
krijgen om naar school te gaan? Hoe krijg je hen zover dat ze hun kamer spontaan opruimen?
In deze interactieve workshop wordt een antwoord geformuleerd op deze vragen.
Je bent welkom om 19u45 in de kapel van onze school ; ingang lagere school. De toegang is gratis en er wordt aansluitend een drankje aangeboden door de ouderraad.
Name: 10002l

MARI

Ouderraad Zusters Maricolen Maldegem
QUADRI
PMS
GRAY
FOLIE
Petra Calcoen
0499 266442
petracalcoen@telenet.be
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sport
HYDROBIC
De lessen op woensdag starten terug op 4 maart.
€5/beurt of €45/10beurten.
Inschrijven op voorhand is niet nodig.

Zwemlessen en waterspeeltuin tijdens het schooljaar
Schrijf uw kinderen tijdig in op onze wachtlijsten.
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.

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.

De kostprijs is €100/10 lessen + €5 waarborg voor het omkleedpasje, cash te
betalen in het zwembad. Groepjes van maximum 4 kindjes per lesgever.

De zwemschool tijdens het schooljaar gaat door op:
Dinsdag 16u10 tot 17u
Woensdag 14u10 tot 15u, 15u10 tot 16u, 16u10 tot 17u
Donderdag 16u10 tot 17u
Vrijdag 16u10 tot 17u of 18u40 tot 19u30
Zaterdag 14u10 tot 15u, 15u10 tot 16u, 16u10 tot 17u

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.

De waterspeeltuin tijdens het schooljaar gaat door op:
Woensdag van 13u10 tot 14u
Zaterdag van 13u10 tot 14u

varia
Boekenverkoop
maart 2015

Beheersorgaan bibliotheek
zoekt twee nieuwe leden

Voel je de lentekriebels al opkomen? Branden je groene
vingers om je tuin onder handen te nemen? Of kruip je liever
achter je laptop voor computerplezier? Haast je dan naar de
bibliotheek, want de boekenverkoop van maart heeft heel
wat interessante onderwerpen voor je in petto:
• Tuinieren
• Computers
• Astronomie
• Planten en dieren
• Exacte wetenschappen (wiskunde, fysica,…)

Ben je een echte boekenwurm? Ben je overtuigd van het
belang van lezen? Heb je ervaring binnen de literatuurwereld
of bibliotheek sector? Of heb je interesse om mee vorm te
geven aan de Maldegemse bibliotheek? Dan ben jij de ideale
kandidaat voor het beheersorgaan van de bibliotheek.
De bib zoekt twee leden die betrokken willen worden in de
werking van de bibliotheek, die mee richting willen geven aan
het beleid van de bibliotheek en die als ambassadeurs van
de bibliotheek bijdragen aan een positief imago bij een breed
publiek.

Voor 1 boek betaal je 1 euro. De boeken zijn te koop tot het
eind van de maand maart.

Het beheersorgaan van de bibliotheek vergadert minimaal vier
keer per jaar.
Heb je interesse om lid te worden van het beheersorgaan? Geef
dan je naam, adres- en contactgegevens door via
bibliotheek@maldegem.be, of via 050 71 55 22.

Zet een boompje op voor een eetbaar park

En kom op zaterdag 14 maart om 13.30 naar Park Wallyn – afspraak aan
het petanquepleintje.
Overal ter wereld zijn er hoopvolle initiatieven waarin burgers de handen in elkaar slaan
voor elkaar en voor de planeet. Zo ook in Maldegem en omstreken!
Vanuit Transitie Maldegem willen we een platform bieden om dergelijke initiatieven op
te starten, te ondersteunen én in de kijker te zetten.
Hiervoor willen we graag een beroep op jouw connecties, talenten, inzichten en
vaardigheden – want bouwen aan een veerkrachtige lokale gemeenschap is iets wat
we enkel samen kunnen.

Recreatie, educatie, degustatie
Een eerste initiatief waarvoor we je helpende handen kunnen gebruiken is het
aanplanten van een stukje eetbaar park. Zoals je misschien wel weet is er zo’n
anderhalf jaar geleden een stukje dennenbos gekapt in Park Wallyn. Er werd een
permacultuurontwerp* gemaakt voor de plek waarin recreatie, educatie en degustatie
hand in hand gaan met biodiversiteit. Zo komen er naast een heleboel inheemse
bomen en struiken ook enkele fruitbomen (zoals natuurlijk de door Maldegem
geadopteerde Goudreinette) en tal van bessenstruiken om van te snoepen. Verder is er
nog een educatieve moestuin voorzien, waar ook iedereen die geen tuin heeft eens van
nabij kan bestuderen hoe allerlei groenten er ‘in levenden lijve’ uitzien.
Op 21 maart zelfde tijd, zelfde plaats volgt er dan een open werkdag, zodat we er
alles aan gedaan hebben om de boompjes een goede start te geven. Er zullen nog
open werkdagen volgen. Je kunt hiervan op de hoogte blijven via facebook, mail of
infokrant.

Meenemen:
•
•
•
•
•

je vuile kleren en een paar laarzen, zodat je je zeker niet moet inhouden
je favoriete tuinspade (of die van je nonkel, peetje of buurman)
je vrienden en familie - voor je oogappels zullen voorzien we ook kleine spades .
je fototoestel, zodat we de hele wereld kunnen tonen dat we goed bezig zijn
en vooral heel veel goesting om er in te vliegen!

Aanmelden:
Iedereen is welkom, met of zonder aanmelding. Om alles een beetje in goede banen te
kunnen leiden, zou het natuurlijk wel handig zijn als je ons op voorhand laat weten of je
komt. Dit kan via transitiemaldegem@live.be of via onze facebookpagina.
Misschien tot dan!

Volgende events
Je bent ook alvast van harte uitgenodigd om 11 april in je transitie-agenda te schrijven.
De hele namiddag staat in het teken van de deeleconomie in het Meetjesland en
daarbuiten, met voordrachten, workshops, een weggeefmarkt en nog veel meer. Later
meer hierover.

* Permacultuur gaat over het integraal ontwerpen van duurzame systemen volgens natuurlijke patronen en
principes. Alles over permacultuur in het Nederlands taalgebied vind je terug op www.permacultuurnetwerk.eu
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cultuur

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 6 maart 2015, 20.30 uur
Steven Goegebeur Man van de wereld

Zondag 22 maart 2015, 15.00 uur
Piv Huvluv - Stand-up 4 kids

Waarom wil iedereen op vakantie? En waarom allemaal tegelijkertijd? Reizen we om te
ontdekken of om bevestigd te worden?

Stand-upcomedian Piv Huvluv richt ditmaal zijn pijlen op de kinderen zelf. Met humor,
visuele onzin en muziek confronteert hij hen met hun eigen kleine kantjes. Huvluv spreekt
hen aan en daagt hen uit.

In Man van de wereld neemt Steven Goegebeur – gekend van de televisiereeks Foute
Vrienden – je mee op een duizelingwekkende trip langs de vakanties van zijn leven: badende bomma’s, ineenstortende hotels, vakantieliefdes met snorren, griezelige scoutskampen en sadistische Duitse dokters.

Onderbroekenlol maar ook heuse doordenkers en creatieve improvisaties. Zijn ervaring
als voormalig onderwijzer en jeugdwerker komt uitstekend van pas in deze kinder- en
familievoorstelling. Stand-up 4 kids met Piv Huvluv betekent een uur lang loos gaan!

© Yves Logghe

€ 9 (VVK)
€ 12 (ADK)
€ 8 (KABO)
€ 6 (-26 & GABO)
Opgelet: Deze voorstelling gaat door op locatie in
de cafetaria van Sporthal De Berken: Kleitkalseide
109A, 9990 Maldegem (Kleit).

© Filip van Roe

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.
€ 12 (VVK)
€ 15 (ADK)
€ 11 (KABO)
€ 9 (-26 & GABO)

Vrijdag 13 maart 2015, 20.30 uur
Kris De Bruyne, Wouter Berlaen, Evi Hanssen & Leki Prachtig nieuw lief
Prachtig nieuw lief is een muzikale onenightstand tussen vier artistieke tegenpolen die de
liefde in al haar vormen muzikaal en gulzig consumeren.

Woensdag 11 maart 2015, 14.00 uur
Jeugdfilm - De Smurfen 2
Gargamel wil de magische krachten van de Smurfen bemachtigen. Daarom kidnapt hij
de Smurfin en brengt haar naar Parijs. Het is aan de andere Smurfen om de Smurfin te
redden.
Inkom: € 2
(Tickets zijn enkel de dag zelf verkrijgbaar aan de kassa vanaf 13:30.)

© Koen Van Wuyswinkel

Ze bezingen de ultieme verliefdheid, de misverstanden, het afscheid, het geluk. Prachtig
nieuw lief is muzikale intimiteit tussen twee mannen en twee vrouwen.

Later dit seizoen in CC Den Hoogen Pad en op locatie (*)
€ 22 (VVK)
€ 25 (ADK)
€ 21 (KABO)
€ 19 (GABO)
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• Zo 12 april 2015		
• Vr 17 april 2015		
• Vr 1 mei 2015		
• Woe 13 mei 2015

Klassiek festival Arte Amanti *
David Galle – Overleven in de chaos
The Lunatics – De grote lenteshow *
Begijn Le Bleu – Ontploft!

cultuur
Projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en
buurtversterkende initiatieven

WAK zoekt kunstenaars

Het gemeentebestuur wil gemeenschapsvorming, samenwerking en cultuurparticipatie zoveel mogelijk aanmoedigen. Ben je dan ook van plan om met je vereniging tussen 1 juli en 31 december 2015 een cultureel initiatief te
organiseren dat de normale werking van je vereniging overstijgt, dat vernieuwend is of schaalvergrotend (d.i. met
uitstraling buiten de grenzen van de gemeente)? Maar heb je schrik voor een financiële kater achteraf? Dan biedt
het reglement projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven misschien
wel mogelijkheden. Via dit reglement kan je immers een subsidie bekomen voor het organiseren van dergelijke initiatieven.
De omvang van deze subsidie wordt bepaald op basis van de netto-kosten in het aanvraagdossier. De uitbetaling
ervan of het nog openstaand saldo na uitbetaling van het toegestane voorschot, gebeurt pas na beoordeling van
het afrekeningdossier. Indien na afloop van het project echter blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien
de voorwaarden van het reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de
subsidie schorsen of intrekken. Ten onrechte toegekende subsidies kunnen door het college van burgemeester en
schepenen steeds worden teruggevorderd.
Je hebt alvast tot en met 31 mei 2015 de tijd om een aanvraagdossier in te dienen. Deze aanvraag dient te gebeuren via het standaard aanvraagformulier. Je kan dit formulier bekomen via de Cultuurdienst en de gemeentelijke
website. Ook voor het reglement kan je er terecht.
Naast erkende verenigingen of een samenwerkingsverband van verenigingen, kan je ook als startende vereniging,
tijdelijke vereniging of niet erkende vereniging een aanvraag indienen. Als laatste dien je dan wel een werking te
ontplooien of zetel, secretariaat of domicilie te hebben in de gemeente Maldegem. Allen dienen te beantwoorden
aan de projectdefinitie en de projectvoorwaarden in het reglement.

Van vrijdag 24 april tot en met zondag 3 mei 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.
Er zijn al heel wat WAK-activiteiten op til, waaronder:
- 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.
Hiervoor zijn we nog steeds op zoek naar kunstenaars die op deze manier met één of meerdere
van hun kunstwerken naar buiten willen treden.
Interesse? Aarzel niet en neem contact op met de
Cultuurdienst.

Meer info:

Meer info:

Cultuurdienst
Marktstraat 7
9990 Maldegem
tel.: 050 72 89 79
e-mail: cultuurdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/wak

Cultuurdienst
Marktstraat 7
9990 Maldegem
tel.: 050 72 89 79
e-mail: cultuurdienst@maldegem.be

Kleur is thema, vijfde fotowedstrijd Comité voor Initiatief
Het Comité voor Initiatief organiseert voor de vijfde
maal een fotowedstrijd voor amateurfotografen woonachtig in de gemeente met een tentoonstelling van de
ingezonden foto’s tijdens Maldegem-kermis van vrijdag
18 september tot 25 september in het gemeentehuis.
Wie woonachtig is in Groot-Maldegem neemt alvast de
kleine of grote camera in de hand voor enkele mooie
foto’s die kunnen ingezonden worden tot en met zaterdag 22 augustus 2015 met een maximum van 5 foto’s
per deelnemer.
Wij willen de fotowedstrijd toegankelijk houden voor
iedereen die toevallig of bewust een mooie foto maakt,
zonder onderscheid te willen maken tussen de toevallige fotograaf met een bescheiden toestel en deze
evenveel winstkans geven als de meer gevorderde
niet-professionele fotograaf met het betere toestel. Het
is de deelname van de inwoners en de taal van de foto
die voor ons belangrijk is. Wie iets moois heeft moet dit
kunnen tonen aan anderen. Daarom wordt deze ten-

De

toonstelling met projectie van alle ingezonden foto’s
opnieuw georganiseerd rond Maldegem-kermis.
Kermis is kleur, vuurwerk is kleur, karnaval is kleur, reclame is
kleur, multicultureel is kleur, dieren en ook seizoenen geven
kleur. Laat voor dit thema je fantasie even gaan. De foto
kan éénkleurig of meerkleurig zijn door gebruik van verlichting of kleurfilters of natuurlijke kleuren weergeven. Wolkenluchten, bloemenweiden, mensenmassa, macrofoto’s van
kleurrijke insecten maar ook voorwerpen, gebouwen met
sfeer- of reclameverlichting in kleur zijn welkom.

Informeer naar het reglement bij het comité voor initiatief via de website en contactadres. Het reglement
en inschrijvingsformulier zijn te ook bekomen via mail bij
foto.cvimaldegem@gmail.com.

Ook zwart-wit met verschillende grijstinten zijn welkom in
het thema kleur. Belangrijk echter is dat de ingezonden
foto’s niet bewerkt zijn met fotoshop, want niet iedere
amateurfotograaf beheerst deze bewerking en iedereen moet gelijke kansen krijgen.

Ga aan de slag en waag je kans ! Het prijzengeld bedraagt 200 € voor de winnaar, 100 € voor de tweede
en 50 € voor de derde plaats. Van iedere fotograaf
selecteert het organiserende team één foto die wordt
tentoongesteld. Na de tentoonstelling krijg je deze foto
cadeau. De geselecteerde foto van het organiserende
team kan een andere foto zijn dan de prijswinnaar die
onafhankelijk door de professionele jury als winnaar
wordt aangeduid. De winnaar krijgt een uitvergroting
van de winnende foto cadeau bovenop het prijzengeld.
Iedere deelnemer wint dus altijd iets.

Het deelnemersveld mag zowel uit jeugd als volwassenen bestaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt in
leeftijdscategorie.

Meedoen is belangrijk. Respecteer de
deadline voor inzending 22/08/2015.
Go for it !

tip! van fijnproever Piet!
Verzamelt: niks in het bijzonder
Vrijetijds-DNA: neemt vaak plaats aan
de culturele tafel • klassieke kunsten
• kunstmusea • klassieke muziek •
theater • arthouse films • een goed
boek • probeert graag iets uit • actief
bezig met muziek • verhalen schrijven

7de voordrachtenreeks
“GESCHIEDENIS IN HET MEETJESLAND”
gaat in maart van start
Zondag 22 maart 2015 | 10.30 u |
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan
92, 9900 Maldegem
Lic. Bram BEELAERT - HET AMERIKA
VAN HET MEETJESLAND

naam: Piet | familienaam: Notteboom
geboortejaar: 1984 | woonplaats:
Speyestraat, Maldegem
burgerlijke stand: samenwonend met
Emma, papa van Rosa | beroep:
leerkracht/copywriter
Houdt van: wilde ideeën • opera •
concerten • festivals • toneel • trage
films • tomaten uit de serre • zijn lief en
dochter • de stilte van de tuin • niks
doen

Red Star Line, ’t Getrouwe Maldeghem
en de Meetjeslandse landverhuizing
naar Noord-Amerika
Het is allesbehalve eenvoudig ons voor
te stellen wie de nieuwe Belgen aan
onze landsgrenzen zijn.
Laat staan de drijfveren te kennen
van moderne migranten. Maar de
migratiepatronen hebben er ooit
anders uitgezien.
Op het einde van de negentiende en
in het begin van de twintigste eeuw
zochten talloze Meetjeslanders hun heil
aan de andere kant van de oceaan.
Lokale kranten zoals ‘t Getrouwe
Maldeghem publiceerden brieven

uit het beloofde land en overtuigden
straatarme boeren de overtocht te
maken. Rederijen verdienden hopen
geld met passagiersverkeer. Nu nog
ontmoet je in steden als Moline in
Illinois Amerikanen die kinderwijsjes
kunnen opzeggen met een onvervalste
Meetjeslandse tongval.
Bram Beelaert studeerde geschiedenis
en journalistiek. Hij is onderzoeksleider
en curator bij het Red Star Line Museum
in Antwerpen. In deze voordracht
schetst hij een beeld van deze
boeiende periode.
Noteer ook al volgende data voor 2015:

06.12.2015 | Zomergem| Stefaan
De Groote – WOI in het Meetjesland
bekeken door Duitse ogen.
De toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom!

Info: hugo.notteboom@appeltjesmeetjesland.org
Tel. 050 71 29 12
Organisatie:

Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland
Heemkundige Kring “Arthur Verhoustraete”
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland
Heemkundige Kring “Het Ambacht Maldegem”
Historisch Genootschap van het Meetjesland

19.04.2015 | IJzendijke | Hesther van
den Donk – Kostelijke
eetgeheimen opgediste uit de
kunst.
04.10.2015 | Aalter | René
Vermeir - Spanjaarden naar de
(Zuidelijke) Nederlanden en
omgekeerd, migreren in het
Spaans-Habsburgs imperium in
de 16de-17de eeuw
08.11.2015 | Poeke | Arnold
Strobbe – Hendrik Van Doorne,
De Poekse dicipel van Guido
Gezelle.

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

Infokrant Maldegem • maart 2015 • www.maldegem.be

9

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

Iedere maandag

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
Aerobics BBB
ma van 20:30 tot 21:30 (zo, di, woe, do, vrij,
za gesloten)
Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm
Hydrobic
van 19:15 tot 20:00, woe van 20:45 tot 21:30
Waar : St-Anna Zwembad, Gidsenlaan z/nr,
9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sport/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 (Maldegem)
Meer info : GSF-Adegem,
Karel.de.roo@pandora.be
badminton
van 19:30 tot 22:30
Waar : Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info : bogaert.jan@gmail.com

Iedere 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

dinsdag 3 maart

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

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

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

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,

Iedere donderdag

Iedere woensdag

Yoga
van 14:00 tot 15:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : 050403922,
centrumleider@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, 050403922,
centrumleider@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
Hydrobic
van 20:45 tot 21:30
Waar : St-Anna Zwembad, Gidsenlaan z/nr,
9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sport/sportactiviteiten.htm

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
Ontspanningstechnieken - Daniël Defruyt,
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef
Maldegem
van 13:30 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Vormingplus Gent-Eeklo,
09 2242265,
info.gent.eeklo@vormingplus.be,
www.vormingplusgent-eeklo.be/
Brei Kaffee
van 13:30 tot 16:30
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050403922,
centrumleider@ocmwmaldegem.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

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,

Praatcafé `Oma zijn in 2015’
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : KVLV Maldegem en lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

woensdag 4 maart

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,

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

donderdag 5 maart

Voordracht `Omgaan met ziekte en stilte´
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, 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.centrumleider.be
Wandelen krekengebied Assenede 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 6 maart

Hoofdanimatorcursus Maldegem
om 20:00
Waar : Die Loyale, Gentsesteenweg 124,
9990 Maldegem
Meer info : Pedagogisch Instituut J.L. Vivès,
www.vives-vzw.be,
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Kaarting
om 19:30
Waar : de Poermolen, Paardekerkhoflaan 1,
9990 Maldegem
Meer info : De Donkse Roodborst,
ria.marteyn@telenet.be,
Steven Goegebeur Man van de wereld
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 7 maart

Opendeurdag
om 10:00
Waar : Middenschool en Atheneum Courtmanslaan, Mevr. Courtmanslaan 80
Meer info : info@couma.be, www.couma.
be, +32 50 72 88 80

zondag 8 maart

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

Spelnamiddag
van 14:00 tot 17:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : 050403922,
centrumleider@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
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
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,

Iedere zaterdag

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,

Bounce Aerobic
van 20:30 tot 21:30

De vzw-wetgeving in een notendop Janes Antonissen
van 19:30 tot 22:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef Maldegem, Mevr. Courtmanslaan
92, 9990 Maldegem
Meer info : Vormingplus Gent-Eeklo,
09 2242265, info.gent.eeklo@vormingplus.be,
www.vormingplusgent-eeklo.be

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,

Waar : Sporthal MEOS, Spiegelzaal,
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info : sportdienst Maldegem,
www.maldegem.be/sportactiviteiten.htm

maandag 9 maart

Leeskring Oud Sint-Jozef
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,
PC-dokters
van 14:30 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,

dinsdag 10 maart

De vzw-wetgeving in een notendop Janes Antonissen,
van 19:30 tot 22:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Vormingplus Gent-Eeklo,
09 224 22 65,
info.gent.eeklo@vormingplus.be,
www.vormingplusgent-eeklo.be

woensdag 11 maart

Jeugdfilm ‘De Smurfen 2’
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 12 maart

Dansnamiddag Neos Eine van 14:00 tot 18:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/700265,
www.neosvzw.be/maldegem
Breiles
om 13:30
Meer info : KVLV Donk, +32 50 71 59 59
Betaalbare gezondheidszorg?
Samen kiezen!
om 19:30
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info : CM Midden-Vlaanderen - Dienst
Gezondheidspromotie, 09 224 77 40,
samenkiezen.mvl@cm.be,
www.cm.be/agenda,

vrijdag 13 maart

Kris De Bruyne, Wouter Berlaen, Evi Hanssen
en Leki - Prachtig nieuw lief van 20:30 tot 22:30
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : CC Den Hoogen Pad,
www.denhoogenpad.be,

zaterdag 14 maart

Kom je mee helpen in het Maldegemveld ?
van 09:00 tot 13:00 za 28/03/15 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,

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

0474 87 17 62, maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be

Zondag 15 maart

Tweedehandsbeurs
van 09:00 tot 12:00
Waar : CC Den Hoogen Pad
Meer info : wilfriedsierens@hotmail.com

maandag 16 maart

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 17 maart

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,
Infosessie `Mantelzorg van A tot Z in het
Meetjesland´ van 14:00 tot 16:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, 050403922,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

woensdag 18 maart

Gezondheidsconsultatie
van 09:00 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050403921,
jolien.maes@ocmwmaldegem.be
De Etrusken - De grote voorgangers van de
Romeinen
van 14:00 tot 16:30
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : Davidsfonds Academie,
016/310.670, academie@davidsfonds.be,
http://www.davidsfonds.be/academie,
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,
Genealogisch dienstbetoon (familiekunde)
Marc Maeyens
van 20:00 tot 22:00
Waar : Refter Technische Dienst gemeente
Maldegem, Bloemestraat 45,
9990 Maldegem
Meer info : Familiekunde Vlaanderen - regio
Meetjesland, www.familiekundevlaanderenmeetjesland.be/,

donderdag 19 maart

Bowlingnamiddag met etentje
van 12:00 tot 18:00
Waar : Parking zwembad Maldegem,
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info : Neos Maldegem, 050/788081,
elie.hae@telenet.be,
www.neosvzw.be/maldegem,
Lentestuk – bloemschikken
om 19:30
Waar : Poermolenn, Donk
Meer info : KVLV Donk, +32 50 71 59 59

vrijdag 20 maart

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, 050403922,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

maandag 23 maart

Filmnamiddag `Shutter Island´
om 14:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050403922,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be,

woensdag 25 maart

De Etrusken - De grote voorgangers van de
Romeinen
van 14:00 tot 16:30
Waar : CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : Davidsfonds Academie,
016/310.670, academie@davidsfonds.be,
http://www.davidsfonds.be/academie,
Taarten zonder oven – kookles
om 19:30
Waar : kookklas Zusters Maricolen,
Marktstraat 15
Meer info : KVLV Donk, +32 50 71 59 59

donderdag 26 maart

Voordracht inbraakpreventie
Politie Maldegem
van 14:00 tot 18:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : , 050/788081,
www.neosvzw.be/maldegem,

zondag 22 maart

Voordracht door lic. Bram BEELAERT: HET
AMERIKA VAN HET MEETJESLAND. Red Star
Line, ‘t Getrouwe Maldeghem en de Meetjeslandse landverhuizing naar
Noord-Amerika.
van 10:30 tot 12:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : FV regio Meetjesland,
www.appeltjes-meetjesland.org/,

Workshop bloemschikken `Pasen´
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, www.ocmwmaldegem.be,
Markant Restyled
van 20:00 tot 22:00
Waar : Alibi Trends, staatsbaan 25,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info : markant Maldegem,
0478224043,

vrijdag 27 maart

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, 050403922,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmalddegem.be,

zaterdag 28 maart

Kom je mee helpen in het Maldegemveld ?
van 09:00 tot 13:
Waar : Loods Natuurpunt, Urselweg 81B,
9990 Maldegem
Meer info : Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 0474 48 30 22, 0494 06 60 78, 0474 87 17
62, maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be,
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be,

dinsdag 31 maart

Kookles `Koken van A tot Z´
om 19:00
Waar : Lokaal Dienstencentrum Oud SintJozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info : Femma Maldegem en lokaal
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050403922,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
Geen 2de kans voor de 1ste indruk
om 20:00
Meer info : KVLV - Agra

Piv Huvluv - Stand-up 4 kids van 15:00 tot 16:00
Waar : Cafetaria Sporthal De Berken,
Kleitkalseide 109A, 9990 Maldegem
Meer info : CC Den Hoogen Pad,
www.denhoogenpad.be,

Start werken hoogspanningsproject Stevin

Infomarkt Stevin-project 3 maart in CC Den Hoogen Pad
Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, organiseert in de maand maart vier infomarkten over het Stevin-project. Deze infomarkten bieden de inwoners van onze gemeente
de kans om meer te weten te komen over het project en de uitvoering van de werken. Er zullen bovendien projectverantwoordelijken aanwezig zijn die gericht vragen kunnen beantwoorden.
De infomarkten gaan door op de volgende momenten:
• 3 maart 2015: CC Den Hoogen Pad in Maldegem tussen 15.00 en 20.00 uur
• 4 maart 2015: Cultuurfabriek in Damme tussen 15.00 en 20.00 uur
• 12 maart 2015: Gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk in Zomergem tussen 15.00 en 20.00 uur
• 27 maart 2015: Gemeenschapshuis in Zeebrugge tussen 15.00 en 20.00 uur
U bent welkom op elk van deze infomarkten ongeacht uw woonplaats.

Wat is het Stevin-project?

In april 2015 start Elia met de werken voor het Stevin-project tussen Zeebrugge en Zomergem. Met het Stevin-project wil Elia het Belgische hoogspanningsnet versterken door de aanleg van
een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt over een afstand van 47 kilometer. Daarnaast bouwt Elia ook een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge en twee nieuwe overgangsstations in Brugge en Damme. De geplande uitbreiding is cruciaal voor de toekomstige elektriciteitsbevoorrading van België en van de kustregio in het bijzonder.
Meer informatie?
Voor bijkomende informatie over het Stevin-project kan u terecht op www.stevin.be. Hier vindt u het laatste nieuws over de werken en kan u heel wat achtergrondinformatie terugvinden.
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Parkcross 2015

U was weer geweldig!
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foto’s Luc De Coninck
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