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18:15 Intrede van de Sint op de
markt
Gratis foto en cadeautje van de Sint
voor alle aanwezige kindjes
19:45 Aankomst Kerstman & burg
emeester
Marleen Van den Bussche
20:00 Aansteken kerstverlichtin
g door
de Sint, Kerstman en burgemeest
er
Marleen Van den Bussche
20:15 Optreden The

motorboat Club

GRATIS KOETSENRONDRIT DOORHE
EN
MALDEGEM VOOR DE KINDEREN (en
ouders)
Vernieuwd parcours met feeëriek
e verlichting

Party OP DE MARKT!

Lichtspectakel - 2B events
in samenwerking met

DRUK. VAN HOESTENBERGHE, MALDEGEM
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Elkaar steunen helpt.
Terwijl ik dit

telkens opnieuw. Hebben we dan niets uit het verleden

voorwoord

geleerd? De dagen zijn in deze periode kort en donker

schrijf, hoor ik het

en worden door zo’n nieuwsmeldingen alleen maar

nieuwsbericht over

donkerder.

© Luc De Coninck

alweer een nieuwe
terreuraanslag

Gelukkig zien we ook dat in deze dagen mensen bij elkaar

in Amerika,

komen. Mensen zoeken gezelligheid en warmte op. Ook

waarbij alweer

in Maldegem merken we dat in de decembermaand

vele, onschuldige

mensen de huiselijkheid en gezelschap opzoeken en elkaar

slachtoffers

proberen te verwennen. In tijden van onzekerheid, waarin

gevallen zijn. De

alles niet zo evident is, is deze rust en warme sfeer het

plechtigheden rond

mooiste geschenk dat we elkaar kunnen geven. Ik wens

de herdenking

jullie dit in ieder geval toe.

van beide
wereldoorlogen liggen nog maar net achter ons.
Plechtigheden waarin we jaarlijks, ten overstaan van
onszelf en van de volgende generaties, de gelofte
hernieuwen zoiets nooit meer te laten gebeuren. En toch
gebeurt het. Weliswaar op een andere manier. Maar

inhoud
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Marleen Van den Bussche
Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.
Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de
1ste van de maand. Of heb je vragen over het
infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:
050 72 89 54
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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Alle gemeentelijke en OCMW- diensten zijn

Ophaalkalender
afval 2018

gesloten op maandag 25, dinsdag 26 december

De kalender met de data van de afvalophalingen

2017 en maandag 1 januari 2018. Sommige diensten

in 2018 wordt half december in alle bussen in

hebben tijdens de eindejaarsperiode extra of andere

Maldegem bedeeld. Hou je brievenbus goed

sluitingsdagen. Het volledige overzicht vind je op

in de gaten en bewaar deze kalender. Je vindt

pagina 21.

in de kalender ook heel wat tips hoe je afval

Sluitingsdagen

moet sorteren en de openingsuren van het

Info

recyclagepark.

050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

Info

onthaal@maldegem.be
www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
www.maldegem.be/afval-netheid

Openbare verkoop
Het gemeentebestuur verkoopt het gebouw gelegen in de
Groene Markt 8/A in Middelburg, waar het bezoekerscentrum
gevestigd was. Bezichtiging kan na afspraak. De openbare
verkoop gaat door op vrijdag 15 december om 14.30 uur in
Convent Santa Clara, Kloosterstraat 22 in Middelburg.

Info
050 72 86 16 | Dienst Infrastructuur (bezichtigen)
050 71 15 08 | Notaris (meer informatie)
www.maldegem.be/openbare-verkoop-gebouw-middelburg
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MALDEGEM

Woensdag 20 december

Start ticketverkoop
Brico Cross
Op woensdag 7 februari 2018 vormt het
Maldegemse Sint-Annapark opnieuw het decor
voor de 12de editie van de Parkcross! Kaarten in
© Gemeentebestuur Evergem

Pastorij Sleidinge administratieve hoofdzetel

Zorgbedrijf Meetjesland
start op 1 januari 2018
Op 1 januari 2018 gaat Zorgbedrijf Meetjesland van
start. Zorgbedrijf Meetjesland is een intergemeentelijke
samenwerking van de OCMW’s van Maldegem, Evergem
en Nevele en zal instaan voor de exploitatie en beheer
van vijf woonzorgcentra, 168 assistentiewoningen en de

voorverkoop zijn vanaf woensdag 20 december
te koop in het gemeentehuis, bij de Sportdienst
en diverse andere verkooppunten. Meer info vind
je in de volgende edities van dit infomagazine of
via www.parkcrossmaldegem.be.

Succes gegarandeerd!

M-bon: hét ideale
(eindejaars)geschenk

thuiszorgdiensten. Het administratief hoofdkantoor van

Op zoek naar het ideale

Zorgbedrijf Meetjesland zal zetelen in de voormalige

eindejaarsgeschenk? Zoek dan niet

pastorij van Sleidinge.

verder en geef één of meerdere
M-bonnen (€ 10 of € 25) als cadeau.

Begin oktober namen een aantal medewerkers reeds

Je kan ze gemakkelijk kopen bij het

hun intrek in het gebouw. Tegen eind 2017 zullen alle

onthaal in het gemeentehuis en in de

ondersteunde diensten er gehuisvest zijn. Voor de klanten

bibliotheek tijdens de openingsuren

blijft het aanspreekpunt en de individuele begeleiding steeds

én je ondersteunt de Maldegemse

binnen de eigen gemeente. Meer informatie volgt in de

economie. De M-bon valt bovendien heel

volgende editie van dit infomagazine.

erg in de smaak want je kan de M-bon
inruilen bij maar liefst 120 Maldegemse

Info
09 210 30 70 | Zorgbedrijf Meetjesland (hoofdzetel)

handelszaken! Keuze genoeg dus! Meer
info via www.maldegem.be/m-bon.

info@zorgbedrijfmeetjesland.be
			 Sleidinge-Dorp 43, Evergem

25

De Maldegemse geschenkbo

M-bon
Een initiatief van gemeentebes
tuur Maldegem in samenwerking

n

met de lokale handelaars.

1 jaar geldig vanaf

/

/

M-BON25 NRXXX

Visitekaart 55 mm x 85 mm.indd

1

25
€25
1 jaar geldig vanaf

/

/

M-BON25 NRXXX
www.maldegem.be/m-bon

8/06/15 14:34

2017 DECEMBER | 5

Vzw De Vierklaver en hun koor Tutti Colori zijn klaar voor het Kerstdorp
in Kleit op 9 december en Aoigems vier op 23 december.

Samen organiseren voor het goede doel

De Warmste Maand in Maldegem
Tijdens de eindejaarsperiode wordt heel wat

Voor welk goed zetten jullie je in?

geklonken, gewinkeld en feestgevierd. Toch is het ook

De opbrengst van ons evenement gaat integraal naar

het moment bij uitstek om stil te staan bij diegenen

vzw De Vierklaver. Deze organisatie ondersteunt

die hulp kunnen gebruiken. Heel
wat mensen zetten zich in en
organiseren in december een
activiteit voor het goede doel. We
laten enkele initiatiefnemers aan
het woord.

KERSTDORP KLEIT –
9 DECEMBER

volwassenen met een beperking bij

Heel wat verenigingen
slaan de handen in elkaar
om van december de
“Warmste Maand” in
Maldegem te maken.

Katja Longueville: Aangezien de

hun woon- en leefsituatie of tijdens
hun dagbesteding en heeft ook een
verblijf in Adegem.
Wat staat allemaal op het
programma?
Op zaterdag 9 december wordt
vanaf 15.00 uur de sporthal in Kleit
omgetoverd tot een gezellig kerstdorp

Warmste Week* van radiozender Studio Brussel dit jaar in

met kraampjes waar de verenigingen én de Vierklaver

Wachtebeke doorgaat, groeide het idee om met alle Kleitse

leuke spulletjes zullen verkopen. We voorzien een grote

verenigingen onder de naam Verenigd Kleit een evenement

eet- en drankenstand en organiseren volksspelen met

voor het goede doel te organiseren. Dankzij het grote

mooie prijzen. Daarnaast treden verschillende plaatselijke

enthousiasme groeide ons evenement al snel uit tot een

talenten op, waaronder Tutti Colori, de muziekgroep van

echt kerstdorp dat doorgaat op zaterdag 9 december!

de Vierklaver. Tussendoor organiseert Chiro Vannoes
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een veiling waarbij de leiding per opbod zal kunnen

en meezingers, live Radio Aoigem, boekenmarkt,

gekocht worden om klusjes bij de mensen thuis te komen

dansworkshop, toneel… . Naast het ontbijt kan je ’s middags

opknappen. Alle Kleitse verenigingen zullen op één of

ook aanschuiven voor de warme beenhesp maar een lekker

andere manier hun medewerking verlenen, hopelijk mogen

gebakje, hamburger of hotdog meepikken. Kaarten voor het

we ook rekenen op een talrijke opkomst! (zie ook affiche

ontbijt en de beenhesp zijn te koop bij bestuursleden van de

op pag. 15)

deelnemende verenigingen en lokale handelaars. (zie ook
affiche op pag. 15). We nodigen iedereen in vuur en vlamme
veur Aoigem dus van harte uit om de zaterdag vóór kerstdag
langs te komen! Van harte welkom!
* Alle acties van de Warmste Week kan je raadplegen op
www.dewarmsteweek.be

AOIGEMS VIER - 23 DECEMBER
Etienne Notteboom: In het kader van de Warmste
Week van StuBru , wilden we een actie organiseren met

Jeugdhuis De Redekiel organiseert samen met enkele

een dubbel doel: alle Adegemnaren met een groot hart (en

Maldegemse verenigingen jaarlijks de Kerst-in Actie

zij die Adegem een warm hart toedragen) bijeenbrengen
én tegelijk het goede doel steunen. Vandaar dat we op 23
december een hartverwarmende dag organiseren in CC

KERST-IN ACTIE - EINDEJAARSPERIODE

Den Hoogen Pad: Aoigems vier!

Jasper Standaert: Tijdens de eindejaarsperiode willen
we extra aandacht besteden aan mensen die het niet

Wie willen jullie ondersteunen?

altijd makkelijk hebben. Met de Kerst-In Actie zamelen

De opbrengst van deze actie gaat integraal naar twee

vrijwilligers van Jeugdhuis De Redekiel voedingswaren in

goede doelen. Eye Hope Foundation werft fondsen voor

aan de ingang van verschillende winkels. Met de financiële

wetenschappelijk onderzoek naar het Syndroom van

en logistieke steun van de andere verenigingen kunnen we

Wolfram. Amani Bukavu brengt knowhow en materiaal

deze mensen een feestelijke maaltijd aan huis bezorgen.

naar een technische school in Bukavu, een stad in de
Democratische Republiek Congo.

Wanneer start de actie?
Donaties van voedingswaren en/of andere bijdragen

Ook de Adegemse verenigingen slaan de handen

zijn mogelijk vanaf 24 november elke vrijdag tussen

in elkaar.

16.00 uur en 19.00 uur in het nieuwe jeugdhuis in de

Inderdaad, de actie wordt gedragen door het Adegems

Mevr. Courtmanslaan 82. Dat weekend starten ook de

Volkstheater, Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden,

inzamelacties in de winkels.

Gezinsbond, Landelijke Gilde, KVLV, Femma, KLJ, Gemengd
Koor Canticorum, kinderkoor De Papaver, De Vierklaver,

Welke verenigingen helpen nog mee?

Ambibrew en vele, vele individuele medewerkers.

Jeugdhuis De Redekiel organiseert al vele jaren de Kerst-in
actie en kan rekenen op de steun en medewerking van het

Wat valt er allemaal te beleven tijdens Aoigems vier?

Comité voor Initiatief, de Ronde Tafel ’87, de Ladies Circle,

We starten op 23 december met een ontbijt om 9.00 uur

de Sint-Barbaraparochie en het OCMW Maldegem. Zonder

en willen rond 20.30 uur eindigen met een feestelijke

hun medewerking én de bijdrage van de bijdrage van de

afsluiter! De hele dag door kan je genieten van concerten

vele Maldegemnaars is deze actie niet mogelijk!
2017 DECEMBER | 7

>>

Doe mee met de schrijfmarathon van Amnesty International.
Jouw brief kan levens veranderen.

>>

SCHRIJFMARATHON
AMNESTY INTERNATIONAL
Jona De Flou NoordZuidambtenaar: Met de NoordZuiddienst en verschillende
verenigingen die deel
uitmaken van de Raad voor

Maldegem schreef vorig
jaar meer dan duizend brieven
voor de Schrijfmarathon
van Amnesty International.

Wist je dat alle inwoners van
Maldegem vorig jaar samen
meer dan duizend brieven
hebben geschreven? We waren
daarmee één van de koplopers
onder de gemeenten en
hopen ook dit jaar op zoveel

Ontwikkelingssamenwerking organiseren we regelmatig

medewerking te mogen rekenen! In december vind je een

activiteiten om mensen bij ons en in andere werelddelen

standje in het gemeentehuis en de bibliotheek.

te ondersteunen. We werken ook jaarlijks mee aan de
Schrijfmarathon van Amnesty International.

Dankjewel!
In Maldegem zetten heel het jaar door tal van

Wat houdt de Schrijfmarathon in?

personen en verenigingen zich in voor een goed

Tijdens de Schrijfmarathon worden in de hele wereld

doel. Het is onmogelijk om al deze mensen hier op

honderdduizenden brieven en solidariteitskaartjes

te sommen of aan het woord te laten. Vandaar een

geschreven voor een aantal personen of voor groepen

welgemeende dankjewel aan alle initiatiefnemers!

van mensen, van wie de mensenrechten ernstig worden
geschonden.

Informeer je goed
Wil je je ook engageren voor een goed doel? Hou

Heeft zo’n brief wel nut?

dan rekening met de wetgeving bij een huis-aan-

Eén op de vier schrijfacties heeft resultaat: iemand

huis-collecte, tombola, inzamelingen…. Voor meer

die onterecht opgesloten zit, wordt vrijgelaten; een

informatie kan je contact opnemen met de Dienst

terdoodveroordeelde krijgt gratie; gevangenen krijgen een

Lokale Economie of de organisatie waarvoor je je

humaner behandeling, folterpraktijken worden onderzocht,

wil inzetten.

discriminerende wetten worden aangepast, …
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Schoon water en sanitair
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame

Bij nieuwbouwwoningen en belangrijke verbouwingswerken

ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere

is het nu verplicht om het afvalwater- en het

samenleving, waaronder schoon water en sanitair.

regenwatercircuit van de woning volledig te scheiden,
zodat het niet vervuilde regenwater meteen in

Toegang tot duurzaam gebruik water en

oppervlaktewaterlopen kan worden geloosd

sanitatie voor iedereen

of kan infiltreren in het grondwater. In straten

De gemeente Maldegem is rioolbeheerder

waar er openbare riolering aanwezig is,

van het rioleringsstelsel op haar

geldt voor de woningen aansluitingsplicht.

grondgebied. Via het strategisch plan

De gemeente betaalt een tussenkomst in de

afvalwater Maldegem gestemd door de

keuringskosten van elk privé rioleringsstelsel of

gemeenteraad in zitting van 16 september 2009 werd

gerealiseerde IBA (zie subsidiereglement). Bij woningen in

voor alle straten met woningen in de gemeente,

een afkoppelingsproject wordt ook de afkoppelingsstudie

waar nog geen rioleringsstelsel aanwezig was, de

betaald door de gemeente.

aanleg van riolering of de eigen afvalwaterzuivering
voorzien.

Subsidie regenwaterput
Om het gebruik van regenwater te stimuleren voorziet

Het plan voorziet 46 rioleringsprojecten te realiseren

het gemeentebestuur een éénmalige subsidie van

tussen 2009 en 2027, met een oorspronkelijke

maximum € 500 voor gezinnen die een regenwaterput

raming van 58,7 miljoen euro, waarvan 26 miljoen

plaatsen en dit water gebruiken voor toilet,

euro gewestbijdrage en 32,6 miljoen euro ten laste

wasmachine,… Alle info en voorwaarden kan je opvragen

van de gemeente Maldegem (= de inwoners).

bij de Milieudienst of via www.maldegem.be/premiehemelwaterput.

Jaarlijks wordt bijna 3 miljoen euro voorzien in het
gemeentelijke budget voor rioleringsprojecten.

Info
050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
infrastructuur@maldegem.be
www.maldegem.be/wonen-verbouwen
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Vlaanderen

is onderwijs & vorming

Toelage
verplaatsingskosten
personen met een
verminderde mobiliteit
Voor wie
Een toelage in de verplaatsingskosten wordt toegekend aan

Dien je aanvraag in vóór 1 juni 2018

Schoolschool- enen studiestudietoelagen
toelagen
2017-2018

1 op 4 heeft er recht op.
Van kleuter tot student.
Dien je aanvraag in van 1 augustus 2017
tot en met 1 juni 2018.
Hulp nodig bij je aanvraag? Kijk op
www.studietoelagen.be, bel gratis 1700
of ga naar het schoolsecretariaat of de
studentenvoorzieningen.

Vraag snel en makkelijk aan op
www.studietoelagen.be

Aanvraagprocedure

WWW.STUDIETOELAGEN.BE OF BEL 1700

V.U. Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Afdeling School- en Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel • Schooljaar 2017-2018

inwoners van Maldegem:
• met een beperking verblijvend in een instelling erkend
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
handicap (VAPH voorheen Vlaams Fonds)
• met een beperkte mobiliteit en gebruiker van een erkend
dagverzorgingscentrum
Het reglement toelage verplaatsingskosten personen
met een verminderde mobiliteit bepaalt de voorwaarden
waaraan men moet voldoen en de wijze hoe de toelage

Al eerder recht op een studietoelage:

berekend wordt.

Voor alle kinderen die in de voorbije jaren (vanaf 2012-2013)

De toelage wordt niet verstrekt aan personen met een

een goedkeuring kregen en die dit jaar nog ingeschreven

beperking die een beroep kunnen doen op een gratis

zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende school

vervoerservice door de inrichting of gratis gebruik kunnen

en voldoen aan de andere voorwaarden, start het dossier

maken van het openbaar vervoer.

dit jaar automatisch op zonder dat hiervoor opnieuw een
aanvraag dient te gebeuren. Deze opstart gebeurt in de

Hoe aanvragen

periode november 2017 tot februari 2018.

Een aanvraagformulier kan je bekomen in het Sociaal Huis
van Maldegem of downloaden via www.ocmwmaldegem.be

Eerste aanvraag:

De aangifteformulieren voor het dienstjaar 2017 dienen

Als het je eerste aanvraag is of je niet wenst te wachten

uiterlijk op 31 januari 2018 ingediend te worden, samen met

tot de periode november 2017 tot februari 2018 tot jouw

de noodzakelijke attesten (erkenning VAPH van de persoon

dossier wordt verwerkt, kan je de aanvraag zelf indienen.

met een beperking en erkenning van de instelling).

Je kan dit schriftelijk doen via het aanvraagformulier

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de

dat je kan downloaden of online kan invullen via

inclusieambtenaar, die je verder zal helpen.

www.studietoelagen.be.

Info
Info

050 40 39 23 (rechtstreeks)

0800 96 524 | Sociaal Huis

of 0800 96 524 (gratis nummer) | Inclusieambtenaar

Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

sociaalhuis@ocmwmaldegem.be

linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

www.studietoelagen.be
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Momenteel
geen
wachtlijst

© Luc De Coninck

Senioren onder de Toren

Pastorij Adegem zoekt nieuwe bewoners
Ben je 65 jaar of ouder? Zie je het alleen-wonen niet

Deze vorm van “gemeenschapswonen” wil een oplossing

meer zitten, maar ben je nog voldoende zelfstandig?

bieden aan senioren die, om allerlei redenen, niet meer

Misschien is De Pastorij Adegem met twaalf moderne

alleen kunnen of willen wonen, maar die een rusthuis

assistentiewoningen de geschikte oplossing voor jou.

nog niet zien zitten of niet te veel willen inleveren op

De Pastorij Adegem biedt aan licht-zorgbehoevende

hun vrijheid.

senioren een aangepaste, beschermende en kwalitatief
hoogstaande woon- en leefomgeving aan, met een

Interesse in een flat in Pastorij Adegem?

ruim pakket aan zorgdiensten. Ook in de Pastorij Kleit

Momenteel is er geen wachtlijst: laat je inschrijven of

loopt een gelijkaardig project. Hier werd de voormalige

vraag vrijblijvend meer info.

pastorij verbouwd tot zeven seniorenflats.

De opnamevoorwaarden zijn:
• minimum 65 jaar zijn

Groepswonen met dienstverlening

• domicilie in Maldegem hebben (of gelijkgesteld)

Naast zorgen voor een geborgen en veilige thuis, wil de

• licht zorgbehoevend zijn, maar nog zelfstandig

Pastorij Adegem senioren ook uit hun isolement halen
door hen samen te laten leven. Elke bewoner heeft

kunnen wonen
• bereid zijn om in gemeenschap te wonen

een eigen flat en behoudt zijn individuele vrijheid en
privacy, maar het “huishouden”, zoals de maaltijden

Info

en de boodschappen, wordt in groep georganiseerd,

050 40 39 36 | Coördinator Senioren onder de Toren

ondersteund door de OCMW-thuiszorgdiensten. Het is

joyce.gilbert@ocmwmaldegem.be

vooral dit huiselijk en kleinschalige karakter dat in de

www.ocmwmaldegem.be/senioren-onder-de-toren

smaak valt bij de bewoners.
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7
7de groepsaankoop

Kies voor goedkopere, groene energie!
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je

Hulp nodig?

daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter

Wil je hulp bij de inschrijving, of wil je persoonlijk advies

milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop

over je energiefactuur? Dan helpt de gemeente je graag

van 100% groene stroom en aardgas!

verder. Meer bepaald kan je zonder afspraak terecht
tijdens de zitmomenten van Woonwijzer Meetjesland in

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de 7de

het dienstencentrum Oud Sint-Jozef:

keer een samenaankoop van 100% groene stroom en

• elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

aardgas. Door alle geïnteresseerden te verzamelen in

• elke eerste en derde maandag van de maand van

een groepsaankoop, zakt de prijs aanzienlijk.

18.00 tot 20.00 uur
• elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot

Inschrijven tot 7 februari 2018
Je kan inschrijven van 27 november 2017 tot
en met 7 februari 2018. Inschrijven kan via

12.00 uur
• geen zitdagen op donderdag 28 december 2017 en
maandag 1 januari 2018

www.samengaanwegroener.be (doorklikken
op provincie Oost-Vlaanderen). Hou hiervoor

Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en

je laatste jaarafrekening (elektriciteit en/of aardgas)

aardgas mee, zodat we over de nodige gegevens

bij de hand.

beschikken.

Definitief beslissen na de veiling

Info

Inschrijven betekent nog niet dat je bent overgestapt

0800 76 101 | Infolijn provincie

naar een andere energieleverancier. Na de veiling

(elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur)

op 8 februari 2018, kan je beslissen of je het aanbod

groenestroom@oost-vlaanderen.be

aantrekkelijk genoeg vindt om effectief over te stappen.

www.samengaanwegroener.be

Hiervoor krijg je tijd tot en met 30 april 2018. Ga je in op
het voorstel, dan brengt de provincie Oost-Vlaanderen

09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland

de overstap in orde.

info@woonwijzermeetjesland.be

Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een
beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.
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za 2/12/17 en zo 3/12/17

REUZE(N)familievoorstelling
met Rosita en Herman
Dewit – Muziek van
op ’t grof huisvuil
Zie pag. 22

ma 4/12/17
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Kerstvakantie

Vorming: Luister nu
eens naar mij

Activiteiten vrijetijdsdiensten

Van 19.30 tot 22.00 uur

Er zijn nog plaatsen vrij voor een aantal

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

activiteiten. Bekijk en reserveer via

Meer info: Huis van het Kind i.s.m. VCOK,

www.maldegem.be/webshop onder het

huisvanhetkind@maldegem.be,

tabblad activiteiten.

www.ocmwmaldegem.be/huisvanhetkind

vrij 1/12/17
Ruilbeurs van
champagnecapsules

di 5/12/17
Bloedgeven Adegem

Van 10.00 tot 18.00 uur

Cadeaudagen!

Waar: cafetaria sporthal De Berken,

Van 10.00 tot 17.00 uur

Kleitkalseide 109, Maldegem

Waar: Oxfam Wereldwinkel Maldegem,

Meer info: Maldocaps,

Noordstraat 124, Maldegem

www.maldocaps.weebly.com

Meer info: owwmaldegem@gmail.com

De Verzoekbox: de
verzoekplatenshow
op locatie met Kevin Maes

Vogeltentoonstelling

Van 14.00 tot 16.30 uur

Waar: De Poermolen,

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,

Paardekerkhof 1/A, Maldegem

Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Meer info: ria.marteyn@telenet.be

Meer info: lokaal dienstencentrum Oud
St. Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Za 2/12 van 10.00 tot 20.00 uur
Zo 3/12 van 8.00 tot 17.30 uur

Sinterklaas komt met de
Stoomtrein
Van 13.30 tot 18.00 uur
Waar: Stoomcentrum Maldegem,
Stationsplein 8, Maldegem
Meer info: www.sinterklaas.stoomcentrum.be,
050 71 68 52

zo 3/12/17
White Night - Koetsentocht
met de Sint en de Kerstman
Zie pag. 2

Natuur- en
landschapswandeling in en
rond het Maldegemveld /
Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt MaldegemKnesselare, 0494 07 03 71,
webmaster@natuurpuntmaldegemknesselare.be,
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

Van 17.00 tot 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp
16/B, Adegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,
secretaris@maldegem.rodekruis.be

woe 6/12/17
De Pietenbende –
Sinterklaasfeest
Van 13.30 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Meer info: PANDAvak, info@pandavak.be,
0497 30 76 28

woe 6/12/17
en woe 13/12/17
Kantklossen
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: De Poermolen,
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk,
dirk_de_bruycker@hotmail.com

do 7/12/17
Femma Handwerkcafé
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine
Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk, femma.
maldegemdonk@belgacom.net
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vrij 8/12/17
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info:
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

za 9/12/17
Adventsconcert koor Schola
Gregoriana Dominicana
Van 11.00 tot 14.00 uur
Waar: Sint-Petrus en Pauluskerk,
Middelburgse Kerkstraat, Middelburg
Meer info: Al onder de weg,
www.alonderdeweg.be

Dries Heyneman – Jenny
Zie pag. 22 en 24

Kerstdorp Kleit
Zie pag. 6 en 15

ma 11/12/17
Leeskring
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 12/12/17
Contactgroep ‘Parkinson’

Jeugdfilm Ice Age 5:
Collision Course
Zie pag. 23

do 14/12/17 en woe
20/12/17
Workshop ‘Google foto’s’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

vrij 15/12/17
Voorstelling ‘De tijd van
tune, 65 jaar TV in 65
tunes’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Bloedgeven Maldegem-Donk
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhof 1/A,
Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem, secretaris@
maldegem.rodekruis.be

za 16/12/17 en za 30/12/17
Wandeling: Het bierige
verleden van Maldegem
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: centrum van Maldegem
Meer info: Ambibrew, rob@ambibrew.be

zo 17/12/17

Oud St. Jozef

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Oud St. Jozef

Bloedgeven MaldegemCentrum
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Rode Kruis Maldegem,
secretaris@maldegem.rodekruis.be

woe 20/12/17
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Genealogisch dienstbetoon
te Maldegem
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Loods Dienst Infrastructuur
(gelijkvloers, rechts), Bloemestraat 45,
Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland,
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be

do 21/12/17
Kerstfeest
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana i.s.m. lokaal

Zie pag. 23

Van 19.00 tot 22.00 uur

Workshop ‘Werken met
gemengde technieken’

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Radio Oorwoud Jonge Snaken for X-mas

Kookles

woe 13/12/17

Van 13.30 tot 16.30 uur

vrij 22/12/17

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

dienstencentrum Oud St. Jozef

Cursus aquareltechnieken

dienstencentrum

Van 14.00 tot 15.30 uur

Meer info: Femma Maldegem i.s.m. lokaal

di 19/12/17

Kerstconcert met koor
en Dana Winner

ma 18/12/2017
Bingo
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

za 23/12/17
Aoigems Vier
Zie pag. 7 en 15

zo 24/12/17
herdenkingsmoment
"Lichtjes op oorlogsgraven"
Om 17.00 uur
Waar: Canadese militaire begraafplaats, Adegem
Meer info: Yeomanry vzw, www.yeomanry.be
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UiTTIPS

vrij 29/12/17
Bloedgeven Maldegem-Kleit
Van 17.00 tot 19.30 uur

ZATERDAG

ER 2017
23 DECEMBPAD
ADEGEM
CC DEN HOOGEN

Waar: De Berken, Kleitkalseide 109,
Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,
secretaris@maldegem.rodekruis.be

E
OGT
E HO .
OP D
OK
BLIJF FACEBOOIGEMSVIER
/A
VIA
.COM

DE
MEN
WAR
TVER AOIGEM
HAR
EEN IN VURIG
DAG

OK

BO
FACE

WWW.

DUINEN 7, 9991 ADEGEM

/ WWW.JOSNOTTEBOOM.BE

Van vrij 29/12/17
tot en met ma 10/01/18
TEN VOORDELE VAN:

AVU
AMANI BUK
Bukavu, Congo)
TION
NDA
FOU
E
HOP
EYE (www.eyehopefoundation.org)

V.U. ETIENNE NOTTEBOOM,

(technische school in

S ONTofBIJT
AOIGEM
afhaal)
om 9u, 10 euro (ter plaatse
BEENHESP sleden
WARME
LUNCHnMET
tot 16 december bij bestuur
ontbijt en lunch te koop
(050 71 60 64))

om
om 12u, 15 euro (Kaarte
ingen of bij Etienne Nottebo
van deelnemende verenig

TEN:
CONCER
de Vrienden Adegem
Canticorum, De Verenig

Spiegelfeesten

gd Koor

r, Gemen
kinderkoor De Papave

29/12: An evening with Guy Swinnen,
William Souffreau en

IMATIE: muziek en interviews, …
RANDAN
live Radio Aoigem met

rkshops, toneel,

volksspelen, danswo

KERSTDO

gen:
Deelnemende verenigin
KVLV , Gezinsbond,
, Landelijke Gilde, KLJ,
r, Femma, …
Fanfare Verenigde Vrienden
Adegems Volkstheater,
Ambibrew, De Vierklave
m, Kinderkoor De Papaver,
Gemengd Koor Canticoru

The Mombasa All Stars
31/12: Oudejaarsparty

ZATERDA
G

02/01: Nieuwjaarsdrink VHMC
met tentoonstelling Sint-Annakasteel
03/01: Kindernamiddag

√

RP KLEIT

9 DEC E M
VANAF 15
B ER
UUR IN S

VEUR AOIGEM?
IN VIER EN VLAMME
EN.
MEEDOEN OF KOM

Kerstkraa
mpjes

03/01: Kom Op @ Manoir Sint-Anna

PORTHAL

√

16.00 uur
17.30 uur

05/01: Afterworkparty
06/01: Prinsenvoorstelling Carnaval

D E B ER K
EN

Eet– en dr
ankstand

jes

√

Animatie

Tutti Colo
ri

SY DANSS
TUDIO
olv. Sylvie
Van Hulle
20.30 uur
Luiz & Nic
k
21.30 uur
Veiling Ch
iro Vanno
es
22.30 uur
Jacks & K
ings

08/01: Escaperoom Le Château

19.00 uur

10/01: Seniorennamiddag
Waar: Sint-Annakasteel
Meer info: www.facebook.com/
spiegelfeestenmaldegem

za 30/12/17
Beheermoment in
het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Natuurpunt Loods, Urselweg 81\B,
Maldegem
Meer info: Natuurpunt MaldegemKnesselare, maldegemveld@

STEUNEN

KAN VRIJ

natuurpuntmaldegemknesselare.be,

BLIJVEND

BE39 891
2

OP HET RE

KENINGN

2415 8219

UMMER:

0474 48 30 22

Wil je jouw activiteit in deze kalender?
Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en vraag je invoeraccount aan.
Je activiteit verschijnt dan niet alleen in dit infomagazine (enkel niet-commerciële
activiteiten en invoeren vóór de 1ste van de voorafgaande maand), maar ook op
www.uitinvlaanderen.be en www.uitinmaldegem.be en tal van andere gedrukte
en online kalenders. Wie vragen heeft, kan terecht aan het UiT-loket in het
gemeentehuis of via de helpdesk op www.uitdatabank.be.
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Toon je muzikaal talent

Lokale helden is back
De tweede editie van Lokale Helden op 28 april 2017
was weer amazeballs. Meer dan 1.000 artiesten
stonden geprogrammeerd op zo'n 460 podia in
maar liefst 190 gemeenten!
Lokale Helden?
Da’s iedereen uit de buurt die muziek maakt / speelt.
Beginnende of juist gerodeerde bands, muzikanten, dj’s,
singer-songwriters, coverbands, producers, noem maar
op. Ongeacht leeftijd, vorm, bezetting of genre. Enige
voorwaarde is dat ze een link hebben met de lokale scene.

De bib = ideale studeerplek

Blokpunten
Tijdens de blokperiode stelt de bibliotheek in
de Schouwburgplaats haar deuren open voor

Bedoeling ervan is om lokaal muzikaal talent in de

studenten.

schijnwerpers te zetten, een zo divers mogelijk publiek
samen te brengen, hen de kans te geven hun lokale

Waar?

helden te ontdekken én unieke samenwerkingen tussen

Van maandag 18 december 2017 tot en met vrijdag

mensen, organisaties, podia en instellingen allerhande

2 februari 2018

te stimuleren. Iedereen mag meedoen!

Ma tot vrij: 8.00 tot 18.30 uur
Za: 9.00 tot 12.00 uur

Voel je de vonk om zelf met Lokale Helden aan de

Opgelet: De bib is gesloten op 25 en 26 december

slag te gaan?

en 1 januari.

Goed nieuws: de volgende editie gaat door op vrijdag 27
april 2018. Op www.lokalehelden.be ontdek je onder de

Info

rubriek Doe mee alle mogelijke manieren waarop je aan

bibliotheek@maldegem.be

Lokale Helden kunt deelnemen! Wil je ideeën krijgen over

Blokpunten Maldegem (evenement)

het soort initiatieven dat je zoal op poten kunt zetten,
bekijk dan zeker de inspiratierubriek.
Lokale Helden is een project van Poppunt met de steun van Cera.
Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst
cultuurdienst@maldegem.be
www.lokalehelden.be
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December = wintermaand

Bereid je voertuig voor op winterweer
Belgische winters zijn onvoorspelbaar. De kans op

Ook goed om te weten

sneeuw is echter wel reëel, kinderen verheugen

• Vertrek je binnenkort op reis? Weet dat winterbanden

zich al op het bouwen van een sneeuwman.
Weggebruikers zien dit natuurlijk enigszins anders.
Temperaturen rond of onder het vriespunt,
ijzel, sneeuw: het zijn niet de meest ideale
omstandigheden om veilig de weg op de gaan,
met soms slippartijen en aanrijdingen tot gevolg.

zowel in Duitsland als in Oostenrijk verplicht zijn.
• Zorg er voor dat je ruitenwisservloeistof
antivriesmiddel bevat.
• Een ijskrabber of slotontdooier in je voertuig kan
eveneens handig zijn.
• Bij vriestemperaturen kan je beter niet de handrem
opzetten, deze kan vastvriezen. Zet de auto daarom

Voordelen winterbanden
Door te kiezen voor winterbanden heb je meer
grip op de weg. Het rijgedrag verbetert en de
verkeersveiligheid heeft er baat bij. Aangezien het
profiel van een winterband dieper is, komt dit de rij-

enkel in de versnelling;
• Giet geen heet water over een autoruit om het ijs er
af te halen. Dit kan ervoor zorgen dat de ruit opnieuw
bevriest en leidt tot ruitbreuk.
• Vermijd korte ritjes: deze zijn zeer belastend voor

en remeigenschappen ook ten goede. Het rubber van

de batterij. De olie vervuilt enorm en je motor loopt

een autoband wordt hard bij lage temperaturen. Bij

vrijwel continu in opwarmfase. Dat kan een volgende

een normale band ligt dit punt bij 7 graden. Wordt het

start aanzienlijk moeilijk maken.

dus kouder dan 7 graden, dan wordt het rubber van
de band harder, met een verlies van grip tot gevolg.

Info

Winterbanden mogen echter nu ook niet het gevoel van

050 72 71 70 | Politie Maldegem

totale zekerheid geven. Het is en blijft de bedoeling dat je

www.politiemaldegem.be

je snelheid steeds aanpast aan de weersomstandigheden
en de plaatsgesteldheid.
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 26 OKTOBER 2017.
GEMEENTEPATRIMONIUM - AANKOOP WESTEIN-

naar 5,5 m om vervolgens terug iets te verbreden.

DESTRAAT 22 - PRINCIPÏELE BESLISSING

Hierdoor is het niet mogelijk te kruisen met twee
wagens mocht Westeindestraat 22 blijven staan. Ook

• In het kader van het creëren van een toegang naar de

voor de verbetering van de visibiliteit op het kruispunt,

ondergrondse parking onder de service flats van Hof

is het aangewezen Westeindestraat 22 mee aan te

ter Ede werd het pand, gelegen te Westeindestraat,

kopen voor de realisatie van deze ontsluiting.

20 aangekocht door Finspico NV.
• Er doet zich een opportuniteit voor om het pand,

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de aan-

Westeindestraat 22, met een oppervlakte van

koop van het pand Westeindestraat 22 met een opper-

ongeveer 125 m² aan te kopen.

vlakte van ong. 125 m², voor een bedrag van ten hoogste

• Om een eventuele aankoop te overwegen werd een

€ 152.300.

schatting van dit pand opgemaakt. Het pand werd
geschat op € 152.300 (venale waarde).
• De Dienst Infrastructuur geeft aan dat er 6 m ruimte

ORGANISATIE WIJK-WERKEN VIA WELZIJNSBAND
MEETJESLAND*

dient te zijn om het vlot in- en uitrijden mogelijk te

De Vlaamse regering keurde op 5 juli 2017 het ontwerp-

maken. Het perceel Westeindestraat 20 heeft een

decreet Wijk-werken en op 7 juli 2017 het uitvoeringsbe-

voorgevelbreedte van 6,5 m maar versmalt vrij snel

sluit Wijk-werken goed.
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Het decreet en het uitvoeringsbesluit Wijk-werken zullen

Verder nam de gemeenteraad onderstaande beslis-

in werking treden op 1 januari 2018.

singen:

Wijk-werken heeft als doelstelling om werkzoekenden

• De gemeenteraad gaat akkoord om de lokalen in het

met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt

nieuwe gebouw gelegen Mevr. Courtmanslaan 82, in

werkervaring te laten opdoen die minstens gericht is op

gebruik te geven aan de verschillende gebruikers die

het behoud van reeds verworven competenties.

over een langere periode op regelmatige basis gebruik

Het opdoen van werkervaring gebeurt door het uitvoe-

maken van bepaalde lokalen in het nieuwe gebouw,

ren van maatschappelijk relevante activiteiten binnen

volgens de voorwaarden opgesomd in de gebruiks-

een reële arbeidsmarktomgeving door middel van werkplekken op lokaal niveau.
De werkzoekende kan werkervaring opbouwen in functie
van een individueel traject naar werk gericht op de uit-

overeenkomst.*
• De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde
wijzigingen in het terrasreglement.*
• De gemeenteraad beslist de gemeentelijke eigendom,

stroom naar het normaal economisch circuit.

gelegen te Maldegem-Donk, Paardenkerkhof 1, te

In dit stelsel zijn vier partners vertegenwoordigd met elk

verhuren als schoolgebouw aan de vzw Katholieke

hun specifieke rol: de VDAB, de gemeente, de organisa-

Scholen regio Maldegem volgens de bepalingen en

tor van Wijk- werken en het OCMW.

modaliteiten vastgelegd in de huurovereenkomst.*

De werkzoekende of leefloongerechtigde wordt toege-

• De gemeenteraad beslist de gemeentelijke eigendom,

leid naar een organisator van Wijk-werken door de VDAB

gekend als Huis Wallyn, gelegen te 9990 Maldegem

of het OCMW en kan maximaal 12 maanden activiteiten

Marktstraat 10 te verhuren als kantoorgebouw aan

verrichten in Wijk- werken.

de vzw Regionaal Landschap Meetjesland volgens de

De Wijk-werker mag maximaal 60 uren per maand en

bepalingen en modaliteiten vastgelegd in de huurover-

maximaal 630 uren per jaar prestaties verrichten in het
kader van Wijk- werken en ontvangt per gepresteerd uur
€ 4,10 van de VDAB.
De gemeente krijgt een regietaak voor de organisatie

eenkomst.*
• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2017 vast
overeenkomstig de wijziging nr. 3 (gewone dienst) en
de wijziging nr. 4 (buitengewone dienst).*

van Wijk- werken en ze heeft voor deze organisatie drie

• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2018 vast.*

mogelijkheden:

• De gemeenteraad neemt kennis van het financieel

1. De gemeente kan zelf een Wijk-werkorganisator oprichten op voorwaarde dat het gaat om een gemeente
van minstens zestigduizend inwoners
2. De gemeente kan er voor opteren om een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid te vormen,

meerjarenplan 2015-2020 van de Hulverleningszone
Meetjesland.
• De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging nr. 2 2017 van de gemeente goed.
• De gemeenteraad neemt kennis van de begroting

zoals voorzien in het decreet houdende de interge-

2018 van de Hulpverleningszone Meetjesland, keurt

meentelijke samenwerking van 6 juli 2001, dat als

de dotatie tbv 303.386,44 euro voor de gewone dienst

Wijk-werkorganisator zal optreden. Ook in dat geval

van de begroting 2017 goed en keurt de dotatie tbv

moet het samenwerkingsverband een schaalgrootte

202.146,62 euro voor de buitengewone dienst van de

van minimum zestigduizend inwoners bevatten
3. De gemeenten kunnen de organisatie van Wijk-werken

begroting 2017 goed. *
• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het

overlaten aan de VDAB, die dit dan weer verder kan

bestek en de raming voor de opdracht “Leasing

uitbesteden door middel van een overheidsopdracht;

anonieme personenwagen VW Caddy en één

Het lokaal bestuur kan, net zoals in PWA, zelf werkplekken aanbieden en beroep doen op Wijk-werkers voor de
invulling van deze taken.

politiecombi diesel VW Transporter.*
• De aangepaste ontwerpakte betreffende de verkoop
van de oude Rijkswachtkazerne, wordt goedgekeurd.
• De gemeenteraad beslist principieel om over te gaan

De gemeenteraad vraagt, voor de organisatie van

tot de ruil van de gronden Middelburg Meulekreek

Wijk-werken, aan de Welzijnsband Meetjesland om als

tussen Jacobus De Clerck en rechthebbenden en het

organisator op te treden.

gemeentebestuur.*

2017 DECEMBER | 19

>>

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de
kosteloze overname van 1.660,43 m² grond en de

De volgende gemeenteraadszitting zal

bijhorende infrastructuur in de verkaveling Boterhoek

doorgaan op donderdag 21 december 2017.

van de sociale huisvestingsmaatschappij De Volks-

De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan

haard cvba, onder voorbehoud van de uitvoering
van de werken die opgenomen zijn in het PV van de
voorlopige oplevering. De overdracht gebeurt om
reden van openbaar nut, namelijk om de wegenis en
infrastructuur te integreren in het gemeentelijke openbare domein. *
• De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een
staande klok uit het einde van de 19de eeuw door
mevr. Linda Wyleman. De klok zal deel uitmaken van
de gemeentelijke erfgoedcollectie.*
• De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de col-

de zitting, bekend gemaakt worden op de
gemeentelijke website: www.maldegem.
be/gemeenteraad.
De gemeenteraadszittingen gaan steeds
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.

lectieve verzekering 'verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte' die de FPD heeft afgesloten met

Het volledige verslag van de vorige

AG Insurance. De toetreding zal ingaan op 1 januari

gemeenteraad kunt u raadplegen op

2018. Het gemeentebestuur neemt de premie van
deze verzekering ten laste in de basisformule. *
• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de
agendapunten van de algemene vergadering in buiten-

de gemeentelijke website vanaf de
goedkeuring door de gemeenteraad in de
eerstvolgende zitting.

gewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Imewo van 20 december 2017.*
• De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging VENECO op 7 december 2017.*
• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda
en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van
de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging VENECO op 7 december 2017.*
• Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping gevoegd zijn, verleent de gemeenteraad goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van
de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Finiwo.*
• De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van
Valerie Taeldeman als lid van de Raad van Bestuur van
Volkshaard en draagt raadslid Leandra Decuyper voor
als lid van de raad van bestuur namens de gemeente
Maldegem.*
• De gemeenteraad keurt het gewijzigd huishoudelijk
reglement voor het initiatief buitenschoolse opvang
De Zandloper, met ingang van 1 januari 2018, goed.*
• De gemeenteraad keurt het gewijzigd retributiereglement voor het initiatief buitenschoolse opvang De
Zandloper, met ingang van 1 januari 2018, goed. *
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De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit
vier politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en
Open Vld) en één onafhankelijk raadslid. De
meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten
een bestuursakkoord. De gemeenteraad
streeft steeds naar unanimiteit in de
besluitvorming maar dat wordt niet
altijd bereikt. De punten die alle fracties
unaniem goedkeurden, zijn gemarkeerd
met een sterretje. Bij de andere punten
was de stemming verdeeld of diende de
gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel
kennis genomen werd van het punt.

Sluitingsdagen
Gemeentelijke
diensten
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op

18
20 17

OCMW en Sociaal Huis
OCMW en Sociaal Huis
• Gesloten op maandag 25, dinsdag 26 december 2017
en maandag 1 januari 2018.

maandag 25, dinsdag 26 december 2017 en
maandag 1 januari 2018.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelf-

Sommige diensten hebben tijdens de eindejaarsperiode

standigen (RSVZ)

extra of andere sluitingsdagen:

• Geen zitdag op dinsdag 26 december 2017.
• Eerstvolgende zitdag op woensdag 23 januari 2018

Archief

		van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Gesloten van maandag 18 december tot en met
maandag 1 januari 2018.

Volkshaard
• Geen zitdag op woensdag 27 december 2017.

Sint-Annazwembad en Sporthal Meos
Gesloten van zondag 24 t.e.m. dinsdag 26 december en

• Eerstvolgende zitdag op woensdag 24 januari 2018 		
van 9.00 uur tot 11.00 uur.

van zondag 31 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari
2018.

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
(MBV)

Ukkie-Pukkie en IBO De Zandloper

• Geen zitdag op woensdag 27 december 2017.

Gesloten van maandag 25 december 2017

• Eerstvolgende zitdag op woensdag 24 januari 2018 		

t.e.m. maandag 1 januari 2018.

van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Jeugddienst

Woonwijzer Meetjesland

Gesloten van maandag 25 december 2017

• Geen zitdagen op donderdag 28 december 2017

t.e.m. woensdag 3 januari 2018.

en maandag 1 januari 2018.
• Eerstvolgende zitdag op donderdag 4 januari 2018

Loket CC Den Hoogen Pad

van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Gesloten van maandag 25 december 2017
t.e.m. maandag 8 januari 2018.

Info
0800 96 524 | Sociaal Huis, LDC Oud St. Jozef

Recyclagepark

Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem

Gesloten op dinsdag 26 december

sociaalhuis@maldegem.be

en woensdag 27 december 2017.

www.ocmwmaldegem.be

Info
050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis
onthaal@maldegem.be
www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

Wekelijkse markt

Geen maandagmarkt op maandag 25 december
2017 en maandag 1 januari 2018.
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LEES OOK HET
INTERVIEW MET
DRIES OP
PAG. 24!

© Pieter Verhaeghe

ZONDAG 3 DECEMBER
15.00 UUR

Rosita en
Herman Dewit*

Muziek van op
’t Grof Huisvuil

VRIJDAG 9 DECEMBER
20.30 UUR

Dries Heyneman

Jenny

“Onlangs zat ik op de tram. Naast me zat een schreeuwend kind. Mensen raakten geïrriteerd, kwade blikken.
Ik niet, ik heb zelf twee kinderen. Ik ben hier immuun
voor geworden. In de chaos dacht ik rustig na over die

Rosita en Herman Dewit zijn echte rasartiesten. Sinds 1968

ene specifieke geluidsfrequentie die het kind uitbracht,

spelen zij volksmuziek met ’t Kliekske en als duo brengen zij

die extreem scherpe klank waar volwassenen knettergek

sterk visuele en humoristische lied- en muziekprogramma’s

van worden. Ruziënde buren kan je ermee uit elkaar

met zelfgebouwde instrumenten van recyclagemateriaal.

halen, verkeersagressieve mensen zou je ermee kunnen
verlammen, zelfs oorlogen zouden hiermee gestopt kun-

Deze familievoorstelling wordt een muzikaal, milieubewust en

nen worden. Ik las ooit dat het geluid geneutraliseerd

creatief REUZE(N)spektakel waaraan ook plaatselijke artiestjes

kan worden als je een ‘tegenfrequentie’ laat horen. Toen

mogen deelnemen. In de week voorafgaand aan de fami-

ben ik, naar mijn mening, hardhandig van de

lievoorstelling kunnen de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar

tram gezet.”

van de Maldegemse scholen klassikaal deelnemen aan
workshops REUZE(N)instrumenten bouwen. Tijdens de fami-

Dries Heyneman (bekend van Bevergem en De 16) heeft

lievoorstelling gaan ze met deze instrumenten aan de slag!

nog veel meer ideeën, maar mensen moeten er natuurlijk
naar luisteren. Jij bijvoorbeeld. Verder behandelt deze

* Met gastoptreden van Sinterklaas.

voorstelling de thematiek van Jenny die, naar zijn mening,

In samenwerking met Jeugd en Muziek Eeklo.

niet zoveel begrip heeft voor zijn manier van denken.

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO),

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO),

€ 9 (GABO en -26 jaar)

€ 9 (GABO en -26 jaar)

Kom je met het hele gezin? Kies dan voor de Familiekaart:
(groot)ouders en tieners betalen hun ticket aan het voor hen
geldende tarief, (klein)kinderen tot 14 jaar hebben gratis
toegang.
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WOENSDAG 13 DECEMBER

VRIJDAG 22 DECEMBER

14.00 UUR

17.00 UUR

Jeugdfilm

Radio Oorwoud

Scrat’s epische achtervolging van het ongrijpbare eikeltje

Hoe kan je beter de kerstvakantie starten dan met een

zorgt er dit keer voor dat hij in de ruimte terechtkomt

spetterend optreden. Vanaf 17.00 uur kan je in CC Den

waarbij hij per ongeluk een kosmische kettingreactie

Hoogen Pad terecht voor muziek en ambiance! Er is

teweegbrengt die de wereld van Ice Age volledig dreigt

knotsgekke animatie en er zijn hapjes en drankjes aan

te veranderen. Om zichzelf te redden moeten Sid, Man-

democratische prijzen.

Ice Age –
Collision Course

Jonge Snaken
for X-mas

–

ny, Diego en de rest van de kudde hun huis verlaten
en beginnen aan een reis vol humor en avontuur door

Om 18.00 uur is het tijd voor milieuvriendelijk dans- en

nieuwe, exotische landen waarbij ze een groot aantal

brulplezier met het beestigste showbalorkest voor kin-

nieuwe, kleurrijke karakters ontmoeten.

deren van 6 tot 666 jaar: Radio Oorwoud met Hannelore
Bedert en Fleur Hendrieckx. Zet je schrap voor rappende

Inkom: € 2

nijlpaarden, zeurende pinguïns en protjeslatende capiba-

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

ra’s. De natuur en haar problemen op kindermaat… maar

in de zaal.

dan wel dansbaar, een beetje stout en vol humor.
GRATIS
Je kan tickets kopen via:
• het loket in CC Den Hoogen Pad
• het UiTloket in het Gemeentehuis
• www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)

Info
050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad
cultureelcentrum@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
www.denhoogenpad.be
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MEER
PRAKTISCHE
INFO OVER DEZE
VOORSTELLING VIND
JE OP PAG. 22

© Claude Nobus

Koop snel je ticket!

Een nieuwe comedy-beleving
met Dries Heyneman
Het café zit goed vol. Eén barkruk, één micro en

vermoeiend, maar voor een comedian ook een extra

60 mensen. En Dries Heyneman. Nog even tot rust

stimulans om zich helemaal te smijten.

komen, de opkomende zelfonzekerheid overwinnen, en dan het
podium op. “Goedenavond Oostende, blij dat ik eindelijk eens
voor een intellectueel publiek
kan optreden…”
Een uurtje later ontmoeten

Vanavond mochten wij proeven

Dries Heyeman,
bekend van Bevergem
en De 16, komt naar
CC Den Hoogen Pad

we een ontspannen Dries

van een collage van fragmenten uit
de comedyshow Jenny die hij op
9 december brengt in Maldegem.
“Jenny is het verhaal van de
doorsnee-man in zijn pré-midlife”,
steekt Dries van wal. “En in die zin
is het ook een beetje mijn verhaal.

backstage. Zijn agenda zit overvol met optredens

De verhaallijn van mijn show doorkruist mijn persoonlijk

en TV-producties, maar dat is er niet aan te zien. Hij

verhaal. Wanneer ik het bijvoorbeeld heb over salafisme

genoot zichtbaar van zijn moment de gloire met zijn

en terreur, herken ik dat in mijn eigen leven. Mijn vrouw

publiek. Comedy brengen in een café is behoorlijk

is immers half-Marrokaans, waardoor deze onderwerpen

intens. Het publiek zit zowat op de scène, en dat zorgt

ook vaak bij ons aan de keukentafel besproken worden.

voor een sterke interactie. Elke gelaatsuitdrukking,

Misschien is het brengen van comedy wel een manier om

elke beweging wordt gezien en uitvergroot. Extra

bepaalde thema’s voor mezelf te verwerken. Of is het een
manier om karaktertrekken van mezelf waar ik niet zo
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tevreden over ben, te compenseren. Ik vind van mezelf dat

ik ga me behoorlijk gekwetst voelen wanneer je mijn taart

ik behoorlijk sociaal onhandig kan zijn, en heb vaak last van

niet wil proeven. Ik kom uit Ruddervoorde, mijn vrouw

faalangst. Theater is hiervoor een heilzame therapie.”

uit Antwerpen, en we wonen in Gent, waardoor onze

Stilaan komt de psycholoog in Dries naar boven. Hij begon

kinderen sappig Gents praten. Op familiefeestjes geeft dit

zijn carrière als consumentenpsycholoog, en al tijdens

gegarandeerd aanleiding tot hilarische misverstanden. Het

zijn studies richtte hij samen met medestudent Tim

spelen met taal – en dan het liefst mijn moedertaal West

Goditiabois het cabaretduo Ter bescherming van de Jeugd

Vlaams – is op die manier een essentieel onderdeel van

op. Eens psycholoog, altijd psycholoog: “Mijn stokpaardje

mijn shows geworden.”

is de observatie van het gedrag en de blinde vlekken van
mensen. Dat maakt mij tot een karakter-comedian. Ik

Vertellen over de show zelf doet afbreuk aan het

hou ervan om karakters van mensen te schilderen en

verhaal. Je moet de show gewoon zién. Dries is niet

uit te vergroten. Dat maakt mij wellicht ook uniek in het

enkel een comedian, maar ook een volbloed acteur.

comedylandschap. Ik ben niet de man van de vele grollen

En dat zorgt voor een totaal andere comedy-beleving.

en de grappen. Ik breng de humor die ik zelf graag zou

Net door zijn acteertalent komen de typetjes tot leven.

zien op de scène: typetjes met kleine kantjes, die ze liever

Soms wat lomp en onbehouwen, vaak authentiek en

niet zelf onder ogen willen zien. En mijn sappig West-

kwetsbaar. Het leven zoals het is dus. En dat zorgt

Vlaams accent versterkt de boodschap. West Vlamingen

ervoor dat je met een warm gevoel de theaterzaal

communiceren sub-assertief. Zij zeggen zelden klaar en

verlaat. Maak het zelf mee op zaterdag 9 december om

duidelijk waar het op staat, maar gebruiken omfloerste en

20.30 uur in CC Den Hoogen Pad.

gelaagde taal om hun gevoelens te verwoorden. Wil jij nog
een stukje taart betekent in West Vlaanderen zoveel als:

Interview: Jan De Keyser - Foto’s: Claude Nobus

Deel je kunst met het grote publiek!

Week van de
Amateurkunsten 2018
De Week van de Amateurkunsten

plaats van kunst binnen het (lokale)

– kortweg WAK – is dé jaarlijkse

cultuurbeleid en binnen onze samenleving.

kunstweek in Vlaanderen en Brussel.

En je kunt altijd buiten de lijntjes kleuren...

Van vrijdag 27 april t.e.m. zondag 6
mei 2018 zet de WAK terug de pracht

Deelnemen in Maldegem

van amateurkunst en de kracht van

Contacteer de Cultuurdienst of kom

zelf kunst maken in de kijker.

naar de infomomenten op dinsdag
12 december 2017 en woensdag 17

Ook in Maldegem willen we er een

januari 2018, beiden om 19.30 uur in het

spetterende editie van maken. Al wie

gemeentehuis. Je kan er inspiratie opdoen

zin heeft om mee te doen, is welkom

over het thema en verneemt er hoe je kan

om zijn kunst te delen met het grote

deelnemen, op welke ondersteuning je

publiek. Alles kan en alles mag: een

kan rekenen, … .

tentoonstelling, workshop, concert, filmvertoning,
dansfestival, theatervoorstelling of een heus

Info

massaspektakel.

050 72 89 79 | Cultuurdienst

KUNST BUITEN!

Marktstraat 7, Maldegem

Wie wil kan zich laten inspireren door het jaarthema.

www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten

KUNST BUITEN! gaat over kunst in de publieke ruimte,

www.wak.be

cultuurdienst@maldegem.be

naar buiten komen met je kunst, maar ook over de
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hoeft niet noodzakelijk bij een sportclub. Meer en

Nieuwe reeks
kleuter- en
jeugdturnen

meer mensen sporten wanneer het hen uitkomt.

Kleuterturnen (Multimove)

Sportpakket zeker sporten

Sport veilig

Behoor jij tot de inwoners van Maldegem die wel eens
gaat sporten om je conditie te onderhouden? Dat

2de – 3de kleuterklas:
Kies voor de juiste begeleiding

zaterdag 9.30 - 10.30 uur

Alleen sporten heeft z’n voordelen, maar de juiste

peuters – 1ste kleuterklas*:

begeleiding ontbreekt soms. En dan zit een ongeluk in

zaterdag 10.30 - 11.30 uur

een klein hoekje. Als gemeente die een fitte en gezonde

Prijs:

levensstijl hoog in het vaandel draagt, bieden we je samen

€ 35/10 lessen

met Zeker Sporten en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer

*Gratis proefles mogelijk voor de jongste groep. Inschrijven

en Recreatiebeleid een snelle en complete oplossing.

kan via frederik.staelens@maldegem.be met vermelding van
de naam en geboortedatum van je kind. Na de proefles kan

Wie nu start met een sportpakket van Zeker Sporten,

je al dan niet inschrijven voor de volledige reeks.

krijgt vanaf vandaag deskundig sportadvies, fitte tips én
een bijhorende sportverzekering. Of je nu alleen sport

Jeugdturnen

of met het hele gezin, je geniet van alle voordelen en

1ste – 3de leerjaar:

een gerust gevoel want zowel de gezamenlijke als

zaterdag 9.30 - 11.30 uur

afzonderlijke sportactiviteiten zijn 100 % verzekerd.

4de leerjaar – 2de secundair:
maandag 16.30 - 18.30 uur

Zeker Sporten is een initiatief van de Sporta-federatie

Prijs:

vzw i.s.m. het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en

€ 70/10 lessen

Recreatiebeleid vzw en het gemeentebestuur Maldegem.
Inschrijven

Info

Vanaf zaterdag 9 december om 9.00 uur:

050 71 89 70 | Sportdienst

• online via www.maldegem.be/webshop

sportdienst@maldegem.be

• bij de Sportdienst in sporthal MEOS (9.00-12.00 uur)

Bloemestraat 36/D, Maldegem
www.zekersporten.be/maldegem

Info
050 71 89 70 | Sportdienst
sportdienst@maldegem.be
Bloemestraat 36/D, Maldegem
www.maldegem.be/sportaanbod
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Vanaf januari 2018

Nieuwe zwemlessenreeksen
Waterspeeltuin (vanaf 4 jaar) en Zwemlessen (vanaf 4
jaar). De lessen gaan door op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag of zondag (afhankelijk van type les) en
kosten € 100 per 10 lessen (max. 4 kindjes per lesgever).
Start to crawl
De nieuwe lessenreeksen crawl starten op woensdag 10
januari 2018 (beginners en gevorderden) en vrijdag 12
Baby-, en peuterzwemmen

januari 2018 (gevorderden) en kosten € 51 per tien lessen.

De lessenreeks peuterzwemmen (18 maand tot 4 jaar)
start op zondag 14 januari 2018 en kost € 5,10 per beurt

Alle data en info per type lessenreeks kan je opvragen in

of € 23 per vijf lessen. De lessenreeks babyzwemmen

het zwembad of raadplegen via onderstaande website.

last een winterstop in en start pas opnieuw in het

Voor de zwemlessen en crawllessen dien je op voorhand

voorjaar van 2018.

in te schrijven.

Zwemlessen kinderen

Info

Vanaf 10 januari 2018 starten ook de nieuwe

050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

lessenreeksen voor kinderen: Kikkerschool (vanaf 3 jaar);

www.maldegem.be/zwembadmaldegem

Inschrijfstrook
Voornaam:			
Naam: 			
Aantal personen:			
Schrappen wat niet past:
Zwembeurt + braadworst =

€6x

=€

Zwembeurt + hamburger =

€6x

=€

Zwembeurt + braadworst + hamburger = € 8 x

=€

Hamburger =

€ 3,50 x

=€

Braadworst =

€ 3,50 x

=€

Kerstzwemmen
met winter-BBQ

Totaal:			

Wanneer: dinsdag 19 december

(cash te betalen bij afgifte van het inschrijfstrookje)

Tijdstip: van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: Sint-Annazwembad

Gelieve dit strookje af te geven vóór 12 december bij het

De uitbaters van de cafetaria

Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem

zorgen voor een dranktentje.
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

