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We will remember them.

Tijdens de herdenkingsplechtigheid op zondag 8 september herdachten we de Canadezen, Britten en Polen die 75 jaar geleden
ons land bevrijdden. Ik dank alle aanwezigen die hun respect en dankbaarheid betuigden aan onze bevrijders. Tijdens een
indrukwekkende bloemhulde brachten ook volgende organisaties eerbetoon:.
1. Het Vorstenhuis

22. Stadsbestuur Brugge

2. Canada

23. Gemeentebestuur Aalter

3. The Republic of Poland

24. Gemeentebestuur Assenede

4. Great Britain

25. Gemeentebestuur Beernem

5. Gemeentebestuur van Maldegem

26. Stadsbestuur Blankenberge

6. Veterans of Canada

27. Gemeentebestuur Bredene

7. Commonwealth War Graves Commission (CWGC)

28. Stadsbestuur Eeklo

8. HMCS (Her Majesty’s Canadian Ship) St. John’s

29. Gemeentebestuur Evergem

9. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

30. Gemeentebestuur Kaprijke

10. De Senaat

31. Gemeentebestuur Lievegem

11. Vlaamse Regering

32. Gemeentebestuur Oostkamp

12. Het Arbeidshof Gent

33. Gemeentebestuur Sint-Laureins

13. De Provincie Oost-Vlaanderen

34. Gemeentebestuur Sluis

14. De Provincie West-Vlaanderen

35. Gemeentebestuur Swidnica

15. Defensie

36. Gemeentebestuur Terneuzen

16. Het parket Oost-Vlaanderen

37. Stadsbestuur Veurne

17. De Universiteit Gent

38. Gemeentebestuur Wingene

18. Marine

39. Gemeentebestuur Zelzate

19. Ambassade van Frankrijk

40. Kamer van Koophandel van

20. Polish NMR
21. Stadsbestuur en OCMW Gent
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Canada-Belgium-Luxemburg
41. VZW België – Canada

42. Legion Royale Canadienne Filiale 35
43. Compagnons du souvenir des Alliés
44. Ambassadeurs honoraire le regiment de la chaudière
45. The Royal Canadian Legion Zone Europe

71. Comité der Vaderlandse Bonden Eeklo
(namens ‘TryC Para Junior’)
72. Vriendenkring Carabiniers
Prins Boudewijn Oost-Vlaanderen

46. The 6th Queens of Bermondsey

73. Vriendenkring Paracommando Artevelde Gent

and the Queens Regimental Association

74. PARA-CDO (Paracommando) Oostende

47. The Royal British Legion - Maghull Branch

75. NSPV Oud-Gedienden Rijkswacht

48. The British Columbia Regiment
(The Queen’s own rifles of Canada)
49. Polish Military Representative to the Nato and EU
50. Fundacja Polonia International
51. Kinderen Poolse oudstrijders Gent
52. Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België vzw
53. Poolse Unie van Beringen
54. NSB – FNC Nationale Strijdersbond van België
55. Nationale Strijdersbond van België – Gewest Meetjesland

en politie - Afdeling Gent
76. Nationale Vereniging van (oud)-Gedienden
van de Belgische Strijdkrachten (NVOBS)
77. Vereniging Oud-Gedienden van
de Zeemacht Gent en Omgeving (VOZMGO)
78. Nationale Vereniging van de Vliegveldverdedigingseenheden van de Belgische luchtmacht (N.V.V.V.E.)
79. Royal A (BE) MP (= Koninklijke Vereniging
van de Belgische militaire politie

56. Oud-strijders vereniging Maldegem (NSB)

80. Koninklijke Verbroedering der Artillerie 2A-8A-Ral

57. Nationale Strijdersbond

81. Polish television in the Netherlands

van Drongen – Vinderhoute (NSB)

82. Fonds Sociale Solidariteit Politiediensten

58. Nationale Strijdersbond van Eeklo (NSB)

83. AXIS – vredesgenootschap Beveren

59. Nationale Strijdersbond van Kaprijke-Lembeke (NSB)

84. IMOSPHINX Academy Belgium

60. Nationale Strijdersbond van Knesselare-Ursel (NSB)

85. Internationale vereniging van artiesten,

61. Nationale Strijdersbond van Mariakerke

auteurs, journalisten, gerechtskundigen – Virtualia Art

62. Nationale Strijdersbond Sint-Laureins

86. Canada Poland War Museum

63. Koninklijk Maatschappij Oud-Wapenbroeders

87. The Polish School

Maldegem
64. Kinderen Politiek Gevangenen Maldegem

88. The Canadian School
89. Schoolkinderen Canada, Polen en Adegem

65. Koninklijke Nationale Verbroedering
Grenadiers Adegem

We mogen de opoffering van deze helden nooit vergeten.

66. Grenadiersvrienden van Eeklo

Ik doe hierbij een oproep aan alle Maldegemnaren om ook

67. Stichting Slag om de Schelde

volgend jaar talrijk aanwezig te zijn: we will remember them.

68. Stichting Thank You Canada Zeeland
Bart Van Hulle

70. Koninklijke Kring Mars en Mercurius België

Burgemeester

© Marie Jeanne De Clerck

69. Stichting IJzendijke Bevrijding
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem en zorg dat je profiel openbaar staat.
Zo komt jouw foto misschien in één van de volgende edities van dit infomagazine
terecht! Door ze te posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem
Magazine. Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is.
Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.
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Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie
communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/IGmaldegem
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1 Dag Niet
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Francis Van Hove aangesteld als korpschef a.i.

gem
anoote
iguelv
m
9
1
/
#flow- dter26/08
e
family
niece# dahlias#gomaldegem
#
😍😍😍😍
#
rds
ay#
#ig
#nowoygardentod#maldegem
ers#m moerhuize
vake#

Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar

10 Week van handhaving

en is een uitgave van de Dienst Communicatie –

11 Buddyproject ‘Arm in arm, zij aan zij’

Gemeente Maldegem.

12 Bedank de Control Cruisers!
13 UiTkalender
15 UiTtip
16 Wordt Maldegem de Fietsgemeente/-stad 2020?
17 Hou je huis gezond. Kies bewust!

Verantwoordelijke uitgever:
Burgemeester Bart Van Hulle,
Koning Albertlaan 46/B6,
9990 Maldegem

18 Maand van het bevolkingsonderzoek borstkanker

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de

19 Griepvaccinatie

1ste van de maand. Of heb je vragen over het

20 Week van het Bos

infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:

21 Landschapswedstrijd Regionaal Landschap Meetjesland
22 CC DHP
23 Lezing Switchback
24 Nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem
25 Oefen je gameskills!
26 Dag van De Jeugdbeweging

050 72 89 72
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem

27 Inschrijvingen vrijetijdsaanbod herfst- en kerstvakantie
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Volgende zitting: 30 oktober

Nieuws uit de
gemeenteraad

Awel heeft je nodig
“Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd!” –

Omdat in juli en augustus geen

meisje, 18 jaar

gemeenteraadszitting doorging, vind je
in deze editie geen verslag. De volgende

“Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen

gemeenteraadszitting gaat door op

maar als je wilt chatten raad ik Awel niet aan want

woensdag 30 oktober 2019 om 19.30 uur in

het is meestal volzet.”

de raadzaal op de derde verdieping in het

– meisje, 15 jaar

gemeentehuis. Je bent van harte welkom
tijdens de openbare zitting.

Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige
hulplijn voor kinderen en jongeren in België. Vaak staan ze

Samenwerkingsverbanden

erg lang in de wacht. Zonde, want bijna allemaal voelen ze

Voor tal van activiteiten en aspecten van

zich stukken beter na het gesprek.

het beleid werken het gemeentebestuur
en het OCMW bestuur samen met

Awel zoekt extra vrijwillige beantwoorders.

anderen. In sommige gevallen gaat het

We hebben je nodig. Surf naar www.awel.be

om intensieve samenwerking of zelfs de
overdracht van bevoegdheden (bv. de
afvalophaling door IVM), in andere gevallen
is de samenwerking minder intensief of
eerder occasioneel. Op de gemeentelijke
website vind je een overzicht van alle
samenwerkingsverbanden.

Info
050 72 89 51 | Secretariaat
secretariaat@maldegem.be
www.maldegem.be/gemeenteraad
www.maldegem.be/				
samenwerkingsverbanden
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Info
www.awel.be

EN
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Save the date!

Parkcross op
5 februari 2020

Bericht

Al ingeschreven?
vandaag 15:16

3 oktober test onze
BETest Op
BE-Alert
opgemeente
3 oktober
Alert.
Bericht

Noteer alvast woensdag 5 februari 2020

Vorig jaar was er een eerste (nationale) test
van15:18
BE-Alert.
vandaag

Ook Maldegem deed mee. We namen deel om BE-Alert uit te

Schrijf je in via www.be-alert.be

in je agenda voor een namiddag vol sport

testen en in de kijker zetten. Want BE-Alert is belangrijk. Op

en ontspanning in het Sint-Annapark! De

donderdag 3 oktober is er opnieuw een nationale test waar

Parkcross maakt komende editie deel uit

Maldegem aan meedoet. Ben jij al ingeschreven op BE-Alert?

van de Ethias Cross, de nieuwe titelsponsor
en opvolger van Brico Cross.

Waarom is BE-Alert belangrijk?
BE-Alert houdt je op de hoogte bij een noodsituatie in Maldegem,

Meer info volgt in de volgende edities van

bv. bij een grote brand. Via een sms, mail en/of een gesproken

het gemeentelijke infomagazine en via

bericht krijg je info over de noodsituatie en ontvang je de nodige

onderstaande websites.

instructies (bv. ramen en deuren gesloten houden).

Info

Om een bericht te ontvangen, moet je je vooraf inschrijven. Surf

www.parkcrossmaldegem.be

hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of

www.ethiascross.be

telefoonnummers registreren. Je woont in Maldegem en werkt
buiten Maldegem? Registreer je woon- en werkadres om op de
hoogte te zijn van noodsituaties op beide plaatsen.
Nationale test
Ondertussen staat de teller op 1098 geregistreerde gebruikers.
We hopen dit aantal nog omhoog te krijgen tegen de nationale
testdag van BE-Alert op 3 oktober, waar Maldegem ook opnieuw
aan meedoet.

Info
www.be-alert.be/nl
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Tips

1 Dag Niet

Geef inbrekers geen kans
Op 18 oktober gaat de jaarlijkse

leegmaken en vraag aan je buren

actie ‘1dag niet’ tegen woning-

om de rolluiken op en af te laten.

inbraken door. In België worden

Vermeld vooral niet op jouw blog

maar liefst 8 inbraken per uur

of sociaal netwerk dat je op reis

geregistreerd! Ontdek wat je moet

bent.

doen om je woning te beveiligen
en geen slachtoffer te worden.

• Berg materiaal dat de inbreker
van pas zou kunnen komen op,
zoals een ladder, tuingereedschap,

Neem goede gewoonten aan

enz.

• Kies voor een veiligheidscilinder
met veiligheidskaart.
• Heb je geen veiligheidsslot? Plaats
dan een opbouwslot.
• Kies voor gelaagd glas. Dat is
moeilijk in te slaan en vormt voor
de inbreker een extra hindernis.
• Let erop dat het raamkader stevig
verankerd zit in het metselwerk.
• Ga voor vergrendelbare

Deze maatregelen zijn eenvoudig,
efficiënt, gemakkelijk toe te passen

Installeer mechanische

en kosten bijna niets!

beveiligingsmaatregelen

• Doe altijd ramen en deuren op

Het beveiligingsmateriaal zal jouw

aanspringt wanneer iemand je

slot, ook als je maar voor even

deuren en ramen versterken tegen

woning nadert.

afwezig bent.

inbraken.

• Plaats aantrekkelijke voorwerpen

• Voorzie de buitendeuren van een

raamkrukken.
• Zorg voor buitenverlichting die

Elektronische beveiliging als

zoals gsm, laptop, GPS, televisie,

meerpuntssluiting met minstens

aanvulling op de vorige maatregelen

hifi-keten, enz. uit het zicht van

drie sluitpunten.

Elektronische systemen kunnen

voorbijgangers.
• Geef altijd de indruk dat er

• Cilinders die meer dan 2 mm

een inbraak in je woning niet

uitsteken, vormen een potentieel

voorkomen! Zij detecteren wel

iemand aanwezig is: werk met

inbraakrisico. Zorg daarom voor

de aanwezigheid van inbrekers

tijdschakelaars voor de verlichting,

een stevige cilinderbescherming

die minder tijd zullen hebben om

laat bij afwezigheid je brievenbus

(langschild of rozet).

waardevolle voorwerpen te zoeken.
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Als je een alarm laat installeren, houd dan goed rekening
met de volgende elementen:
• Als je niet bent aangesloten op een alarmcentrale, moet
je je systeem aanmelden op www.police-on-web.be.
• Een jaarlijks onderhoud en een jaarlijkse validatie van
de conactgegevens is wettelijk verplicht.
• Zet het alarm aan telkens je je woning verlaat (zelfs al
is het maar voor even).
Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur
De diefstalpreventieadviseur van de politie Maldegem
helpt je jouw woning te beveiligen.
Waarom een beroep doen op een
diefstalpreventieadviseur?
• Het is gratis
• Hij geeft advies op maat

Sinds 1 september 2019

Francis Van Hove
aangesteld
als korpschef a.i.

• Hij geeft neutraal en objectief advies

Omwille van het vertrek van Yasmine

• Zijn aanbevelingen zijn niet verplicht

Vanavermaete naar de diensten van de

• Hij kan advies geven op basis van de plannen en

gouverneur van West-Vlaanderen wordt het

bestekken van jouw architect

mandaat van korpschef sinds 1 september

Maak een afspraak met de diefstalpreventieadviseur via

2019 waargenomen door eerste commissaris

PZ.Maldegem.DPA@police.belgium.eu.

Francis Van Hove.
Francis Van Hove, afkomstig van Merchtem, is 56 en

Preventiestand politie

momenteel woonachtig in het rustige IJzendijke. Hij

Wie op maandag 21 oktober langskomt in het

startte zijn loopbaan in 1989 bij Politie Brussel om

gemeentehuis, is welkom aan de preventiestand

vervolgens aan de slag te gaan te Ternat en in de

van de politie aan de wachtruimte bij de Dienst

politiezones Geraardsbergen/Lierde en Dendermonde.

Burgerzaken.

In 1995 vatte hij de opleiding politieofficier aan. Hij
behaalde ook de brevetten van o.m. schietinstructeur

Info

en wegpolitie/motorrijder. Sinds april 2018 is hij
050 72 71 70 | Politie Maldegem

werkzaam in de PZ Maldegem als diensthoofd

Indrustrielaan 10, Maldegem

Operationele Ondersteuning (wijkwerking, recherche,

pz.maldegem@police.belgium.eu

verkeer, sociale politie en onthaal).

www.politiemaldegem.be
www.1dagniet.be

De opdracht is om de visie, missie en waarden
van het politiekorps, met veel aandacht voor een
kwaliteitsvolle dienstverlening en integriteit, verder te
blijven uitdragen. Tevens om het bijna gefinaliseerde
nieuwe zonaal veiligheidsplan tot uitvoering te brengen.
In dit plan worden als prioriteiten weerhouden:
verkeersveiligheid, overlast en milieu. Cybercrime en
intra familiaal geweld krijgen bijzondere aandacht
en lopende projecten met name rond inbraken,
domiciliefraude en drugs zullen worden voortgezet tot
wanneer de doelstellingen worden behaald.
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Bespaar jezelf de boete

Gooi je afval niet op de grond!
Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten,
pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker

• De politie zal tijdens hun reguliere controles
autoafvalbakjes uitdelen.

niet de enige! Het straatbeeld wordt er immers
niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote

Begin bij jezelf: alle kleine beetjes helpen en je

impact op het milieu. Denk maar aan de plastic

geeft zo het goede voorbeeld!

soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil

Overtuig je familie, vrienden en medebewoners:

of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van

verkondig als Mooimaker je boodschap! Affiches

koeien terechtkomt. Al deze hopen afval kosten ook

om je boodschap te verkondigen kan je gratis via

hopen geld aan lokale en andere overheden en als

www.mooimakers.be bestellen.

belastingbetaler dus ook aan jou!
Coachingstraject Mooimakers
Week van de handhaving

De gemeente Maldegem werd geselecteerd voor

Tijdens de 3de Vlaamse handhavingsweek

het coachingstraject Mooimakers, een

(30 september tot 6 oktober) voeren politie,

samenwerking tussen OVAM, FostPlus

gemeenschapswachten, GAS-vaststellers, … in gans

en VVSG. Naast de handhavingsweek

Vlaanderen extra controles uit opdat iedereen zijn

zal de gemeente in de toekomst nog
andere acties ondernemen om de

of haar afval correct deponeert. Ook in Maldegem
organiseren we tijdens die week een aantal acties.

strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstort.

Acties tegen zwerfvuil en sluikstort
• Sluikstort camera: de Intergemeentelijke
opdrachthoudende Vereniging voor

Info
050 72 86 13 | Milieudienst

huisvuilverwerking (IVM) plaatst voornamelijk aan

milieudienst@maldegem.be

de glasbollen, ook in Maldegem, een camera om

www.mooimakers.be

sluikstorters af te schrikken en te betrappen.
• Ook het MOP-team zal de glasbolsites extra
controleren.
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Aandacht aan vereenzaming in onze gemeente

Buddyproject
‘Arm in arm, zij aan zij’
De OCMW’s van Maldegem, Aalter en Wachtebeke slaan

Tijdens het project werk je als buddy nauw samen met het

de handen in elkaar voor een nieuw buddyproject. Bij

OCMW en word je ondersteund door de medewerkers van

een buddyproject wordt een buddy (vrijwilliger) één op

het OCMW. Je kan bovendien verschillende vormingen en

één verbonden aan een deelnemer. Deze deelnemer is

intervisiemomenten volgen.

een sociaal kwetsbare persoon
die nood heeft aan ondersteuning
op maat.

Als buddy bied je een
luisterend oor

Oproep buddy’s

Wat wordt er verwacht
Het buddyproject is nog op zoek
naar buddy’s. Ben je minstens 18 jaar
en kan je regelmatig afspreken met

Als buddy bied je in eerste instantie een luisterend oor.

jouw deelnemer? Ben je gemotiveerd en sta je open

Als duo krijg je de vrijheid om zelf te beslissen wanneer je

voor een nieuwe vriendschap? Stel je kandidaat via

afspreekt of wat je doet. Je kan naar de film gaan, wandelen,

integratie@maldegem.be.

of gewoon koffie drinken. Het doel van het project is om het
sociaal netwerk van de deelnemers terug op te bouwen of
te versterken.

Info
050 72 72 12 | Dienst Integratie
integratie@maldegem.be
www.ocmwmaldegem.be/arminarm
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Voorbeeldig rijgedrag belonen

Bedank de Control Cruisers!
Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders,

Borden in probleemstraten

Johnny’s… chauffeurs die onze straten onveilig

De VSV verdeelt samen met de gemeente Maldegem

maken door hun overdreven snelheid. Wij zijn ons

borden om de control cruisers in de straat te bedanken. De

als gemeente bewust van het probleem en proberen

borden worden verdeeld onder de bewoners in de straten

met gerichte maatregelen en snelheidscontroles de

waar regelmatig snelheidsproblemen worden gemeld.

verkeersveiligheid te verbeteren.
De campagne start op 5 oktober en loopt tot
Belonen

31 oktober 2019.

Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet
houden? Zij krijgen nu een eigen naam: control cruisers.
Deze nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van

Info
050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit

de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Hun bevraging

mobiliteit@maldegem.be

leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid

www.beloofd.be

is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze
soms een geheugensteuntje nodig hebben. Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag actief de
automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken.
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za 5/10/19
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur

Jeugdfilm Louis en de
aliens

Waar en meer info: Bibliotheek

Zie pag. 22

Maldegem, Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje,
Facebook Bibliotheek

zo 6/10/19
di 1/10/19
Aquareltechnieken
voor beginners

Concert ‘Wiener Bonbons
und Berliner Kuchen’
Waar: Sint-Vincentiuskerk,
Kleitkalseide 105, Maldegem

Van 13.30 tot 16.30 uur

Meer info: www.atempo.be,

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,

0485 76 94 01, info@atempo.be

Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: centrumleider@maldegem.be, 050
40 39 20, 050 40 39 22

Kookles
Oud St. Jozef

Knesselare, 050 71 91 82, dirkdevelter@

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

do 3/10/19
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada museum, Heulendonk 21,
Adegem
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

vr 4/10 – 6/10/19
Westeinde Bogaarde kermis
Met o.a. 4/10: After Work Party

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

vr 11/10/19
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 17.00 uur

Infosessie ‘Opnieuw in balans’

Waar: Poel Torrebos,
Meer info: Natuurpunt Maldegem-

woe 2/10/19 + 16/10/19

Van 14.00 tot 16.00 uur

Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Zie pag. 25

Voordracht 'Je darmen
doorgelicht'

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Torredreef 10, Maldegem

PLUG & PLAY: de
Meetjeslandse
Gametournée in
Maldegem

do 10/10/19

Natuur- en
landschapswandeling

Van 19.00 tot 23.00 uur

di 1/10 t.e.m. ma 28/10/19

woe 9/10/19

natuurpuntmaldegemknesselare.be,
www.natuurpunt.be

Tweedehandsbeurs

Oud St. Jozef

Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana Café Maldegem, 09 267
53 53, mvl@samana.be

za 12/10/19

Van 9.00 tot 13.00 uur

Alex Agnew, Tribute to The
Doors

Waar: CC Den Hoogen Pad,

Waar: CC Den Hoogen Pad,

Adegem-Dorp 16/B, Adegem

Adegem-Dorp 16/B, Adegem

Meer info: Gezinsbond Maldegem/

Meer info: The Music Musketeers, the.music.

Middelburg, 050 71 31 32, 0496 93 01 59,

musketeers@gmail.com

marita.coddens@telenet.be

ma 7/10/19
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 9/10 en 23/10/19
Kantklossen
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",
Paardekerkhof 1/A, Maldegem

Switchback Memorial March
Van 7.00 tot 15.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Meer info: 0468 50 88 43,
sbmm@belgiumcanada.net

zo 13/10 t.e.m. zo 20/10/19
Week van het Bos
Zie pag. 20

ma 14/10/19

Meer info: Femma Maldegem Donk,

PC-dokters

0495 77 07 52,

Van 14.30 tot 17.00 uur

dirk_de_bruycker@hotmail.com,

Waar en meer info: lokaal

www.femma.be

dienstencentrum Oud St. Jozef

5/10: dansfeest
6/10: rommelmarkt - optredens
Waar: Bogaardestraat 115, Maldegem
Meer info: Kermiscomité WesteindeBogaarde, www.wb-kermis.be
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di 15/10/19

zo 20/10/19

do 24/10/19

Aquareltechnieken
voor gevorderden

Groot Kom Op Ontbijt,
Brunch en Wafelbak

Bloemschikken

Van 13.30 tot 16.30 uur

Ontbijt: van 7.30 uur tot 10.00 uur

Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",

Waar en meer info: lokaal

Wafelbak: vanaf 14.00 uur

Paardekerkhof 1/A, Maldegem

dienstencentrum Oud St. Jozef

Brunch: van 11.00 uur tot 13.30 uur

Meer info: KVLV Maldegem-Donk, annie_van_

Waar: CC Den Hoogen Pad,

hullebusch@hotmail.com, 0486 79 44 18

Lezing Switchback
Zie pag. 23

woe 16/10/19
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

do 17/10/19
Creales

Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Meer info: 0478 24 31 92,
www.komopmaldegem.be

Vogelbeurs
Van 8.00 tot 12.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst, 050 71 66 26

Oud St. Jozef

www.denaturenblomme.be,
de.naturen.blomme@gmail.com

ma 21/10/19

Lessenreeks 'Sociale
media'

Yoga @ de bib

Van 9.00 tot 11.30 uur

Waar en meer info: Bibliotheek,

Waar en meer info: lokaal

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

Van 6.30 tot 9.00 uur
Zie pag. 26

Van 17.00 tot 18.00 uur

Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 22/10/19

Waar en meer info: lokaal

Voordracht 'Monaco,
een (on)welriekend
sprookje'

dienstencentrum Oud St. Jozef

Van 14.00 tot 17.00 uur

Wandeling in Maldegem
Van 13.30 tot 15.30 uur

za 19/10/19
Zaklampentocht
Van 19.00 tot 22.30 uur
Waar: Zaklampentocht,
Hogebranddreef 17, Maldegem

Muziek op aanvraag
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal

Halloween

Meer info: De Naturen Blomme,

Dag van de jeugdbeweging

Zie pag. 15

Van 14.00 tot 16.30 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

vr 18/10/19

Plechtigheid Monument
Burkel en Gidsenpleintje

dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar: Donkstraat 69, Maldegem

dienstencentrum Oud St. Jozef

vr 25/10/19

Trage Wegenwandeling

Van 19.00 tot 23.00 uur

do 17/10, 24/10, 31/10
en 7/11/19

Van 19.30 tot 22.30 uur

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,
Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Vief i.s.m. lokaal dienstencentrum,
info.maldegem@vief.be

woe 23/10/19

Meer info: Wandelclub "Smokkelaars

Bloemschikles

Maldegem"

Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: markt aan het gemeentehuis,
Maldegem
Meer info: Gezinsbond Maldegem/
Middelburg, 0479 66 22 24,
www.gezinsbondmaldegem.be

za 26/10/19
Beheervoormiddag
in het Torrebos
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Poel Torrebos,
Torredreef 10, Maldegem
Meer info: Natuurpunt MaldegemKnesselare, 050 71 91 82, dirkdevelter@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,
www.natuurpunt.be

ma 28/10/19
Filmnamiddag 'Dances
with Wolves'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 30/10/19
Kookles
Van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk,
liesmeirezonne@gmail.com
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UiTTIP
Slag van Burkel en bevrijding Maldegem

Herdenkingsplechtigheid

Herdenking van de Slag van Burkel door het 1ste
Regiment van de Gidsen en de herdenking van de
bevrijding van Maldegem door het 2de Regiment
van de Gidsen tijdens WO I.
Vrijdag 25 oktober
10.15 uur: Plechtigheid aan het monument 2de Regiment
Gidsen in de Gidsenlaan
11.00 uur: Plechtigheid aan het monument 1ste Regiment
Gidsen in de Francis de Meeuslaan.

Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen

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

Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij
sommige activiteiten UiTpunten.
Bekijk alle UiTPASactiviteiten
en –voordelen via www.
uitpasmeetjesland.be

kalenders. Wekelijkse activiteiten verschijnen niet in dit
overzicht en kan je raadplegen via de online kalenders.
Wie vragen heeft, kan terecht aan het UiTloket in het
gemeentehuis of via de helpdesk op
www.uitdatabank.be.

2019
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Stem tot eind oktober

WordtFiets
Maldegem
de in
jij graag
Fietsgemeente/-stad 2020?

Maldegem?

Fiets jij graag in Maldegem? Verdient onze gemeente

winnaars worden bekendgemaakt op het Fietscongres

de titel van Fietsgemeente/-stad 2020? Vul dan

op 26 mei 2020.

zeker de fietsenquête in voor eind oktober en help

STEM NU

Maldegem aan deze prestigieuze titel en een

Vul de enquête in vóór 31 oktober 2019 op

mooie geldprijs om de fietsinfrastructuur nog

fietsgemeente.be. Het duurt slechts enkele minuten!

te verbeteren.

Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse

De verkiezing ‘Fietsgemeente/-stad’ is niet nieuw, maar

Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de

wordt wel voor het eerst als echte publieksverkiezing

Fietsersbond en Het Nieuwsblad.

fietsgemeente.be

georganiseerd. Als fietser geef je je mening over de
beleving, infrastructuur en communicatie.

Info
www.fietsgemeente.be

Begin 2020 worden de negen genomineerden bekend
gemaakt. Een externe jury zal dan ter plaatse gaan en de
genomineerde gemeenten onderzoeken. De uiteindelijke
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Actieweek: Gezond binnen

Hou je huis gezond.
Kies bewust!
Wist je dat de lucht in huis bijna altijd vuiler is dan

Klus gezond

de lucht buiten? Zonder dat je het beseft, vervuil je

Ga je je huis (her)inrichten? Of het nu gaat om een

de lucht in huis door allerlei producten te gebruiken

verfbeurt of een opknapwerkje, sta even stil bij wat

of door nieuwe materialen zoals nieuwe meubels in

je in huis haalt. Voer ongezonde stoffen af door extra

huis te halen.

te verluchten. Draag beschermende kledij en een
mondmasker indien nodig en volg altijd de instructies

Hou je huis gezond. Koop gezond, klus gezond,

in de gebruiksaanwijzing.

(ver)bouw gezond en verlucht je woning voldoende.
Zo zorg je ervoor dat schadelijke stoffen zich niet

(Ver)bouw gezond

kunnen opstapelen in huis.

• Heb in je bouw- of renovatieproject aandacht voor
ventilatie en klimaatbestending (ver)bouwen. Kies

Koop gezond

voor ramen met ventilatieroosters of een mechanisch

• Lees het etiket en kies bewust voor

ventilatiesysteem. Isoleer en denk aan het plaatsen

schoonmaakproducten zonder gevarensymbool. Geef
de voorkeur aan producten met een (eco)label. Met
een spuitbus vernevel je producten in fijne druppeltjes

van zonnewering. Je aannemer of architect kan je
hierbij helpen.
• Ook na een grondige renovatie is extra verluchten

die je gemakkelijker kan inademen. Door te kiezen

gedurende lange tijd aan te raden om het

voor een fles met schroefdop, vermijd je dit.

bouwvocht en de emissies van chemische stoffen uit

• Heb je last van onaangename geurtjes in huis? Koop

bouwmaterialen af te voeren.

geen luchtverfrissers maar verlucht je woning.
Leg ook geen wierookstokjes en geurkaarsen in je

In samenwerking met Logo Gezond+ vzw

winkelmandje.
• Heb je een kachel of open haard? Kies dan altijd

Info

voor droog, onbehandeld hout. Zo zorg je ervoor

www.gezondbinnen.be

dat er minder schadelijke stoffen vrijkomen bij de

www.bouwgezond.be

verbranding.
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WIJ DOEN HET.
EN WAT DOE
JIJ?
Oktober 2019

Maand van het bevolkingsonderzoek
borstkanker
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het

Deelnamecijfers in Maldegem

Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek

In Maldegem liet 67,8 % van de vrouwen van 50 tot en

moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om

met 69 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren we

elke twee jaar een screeningsmammografie te laten

net iets hoger of dan de deelname in onze provincie (66 %)

nemen.

(cijfers 2017).

Waarom een bevolkingsonderzoek?

Om tegen 2020 het streefcijfer van 75 % te behalen is er

Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden ontdekt.

dus nog veel werk voor de boeg in onze gemeente!

Daardoor is het één van de ziekten die in aanmerking
komen voor een bevolkingsonderzoek.

In samenwerking met Logo Gezond+ vzw

Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte vroeger
wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een zwaardere

Info

behandeling worden vermeden en is de kans op volledige

Raadpleeg je huisarts

genezing groter.

0800 60160 | Centrum voor Kankeropsporing
		(bevolkingsonderzoek)

Jouw situatie over de bevolkingsonderzoeken

info@bevolkingsonderzoek.be

naar kanker opzoeken?

www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker

Dat kan online én mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en
medicatieschema vinden.
Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook
de app ‘itsme’ gebruiken.
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Griepvaccinatie

Zorg dat je niets mist door de griep
Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend

Heel wat mutualiteiten geven nog extra korting. Voor

gezelschap met zich mee: griep. Gemiddeld wordt

mensen die in een woonzorgcentrum of in sommige andere

één op de tien mensen ermee besmet. Meestal

instellingen verblijven, is het vaccin gratis in Vlaanderen

genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij
sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben.

Voor wie is griepvaccinatie belangrijk?

Elk jaar sterven ook honderden mensen aan de

• Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen.

gevolgen van de ziekte.

• Iedereen ouder dan 65 jaar.
• Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met diabetes

Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral

of een andere chronische ziekte van bijvoorbeeld hart,

de gevolgen ervan te beschermen. Ben je gevaccineerd, dan

longen (ernstig astma of COPD), lever, nieren of spieren.

is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep,

Of mensen die een verminderde weerstand hebben door

dan word je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op
complicaties zoals een longontsteking veel kleiner.

een andere ziekte of een behandeling.

• Alle personen die opgenomen zijn in een
woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of

Wanneer laat je je vaccineren?
Best tussen midden oktober en midden november.
Zolang de griep niet in het land is, blijft vaccinatie nuttig.
Het vaccin beschermt pas na twee weken en werkt maar
één winterperiode. Een griepvaccin moet je dus elk jaar

een instelling voor personen met een beperking.

• Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde
risicopersonen of die zorgen voor kinderen jonger
dan 6 maanden.

• Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.

opnieuw krijgen.
Info

Hoe laat je je vaccineren?
Vraag een voorschrift aan je arts en haal het vaccin bij de

Raadpleeg je huisarts
www.griepvaccinatie.be

apotheker. Ga vervolgens zo snel mogelijk naar je arts
om het vaccin te laten plaatsen. Ben je iemand voor wie
het vaccin wordt aanbevolen, dan wordt jouw griepvaccin
gedeeltelijk terugbetaald. Het kost dan ongeveer 6 euro.
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Week
Bos
van
het

Bossen
mensen

verbinden

mensen
bossen…

Zondag 13 oktober

Week van het Bos
Op zondag 13 oktober is het tijd om de wandelschoenen

Kostprijs: gratis

aan te trekken en het bos in te trekken. Wie op

Organisatie: De Week van het Bos wordt georganiseerd

zondag 13 oktober naar de Week van het Bos aan

door Drongengoed in Beweging, een samenwerking van

de Drongengoedhoeve trekt, heeft keuze uit drie

overheden en verenigingen uit de streek.

wandelingen (4 km – 5,5 km– 10 km). Op elk van de drie
tochten kom je leuke stopplaatsen tegen waar jong en
oud vanalles ontdekken over bos en natuur en kunnen

Info
www.drongengoed.be/weekvanhetbos

genieten van een lekker hapje of drankje.
Bij de wandeling van 5,5 km kan je kiezen om de digitale

ZAKLAMPENTOCHT

spelletjestocht LIFE ANIMATED met tablet te wandelen. Op

Ook wandelclub "De Smokkelaars" gaat tijdens de

deze tocht leer je op een speelse manier heel wat bij over

Week van het Bos op stap in het Drongengoed.

het Drongengoedbos en de dieren die er leven. Wens je deel

Wanneer: zaterdag 19 oktober

te nemen aan deze wandeling? Reserveer tijdig je tablet via

Tijdstip: van 19.00 tot 22.30 uur

frederik.vanbeveren@RLM.be. De plaatsen zijn beperkt!

Waar: start aan parking FC Kleit, Maldegem-Kleit
Meer info: 0486 33 40 56,

Ontdek de nieuwe speelzone vlakbij de Drongengoedhoeve.
Wanneer: zondag 13 oktober, van 13.30 tot 17.30 uur.
Startplaats: Drongengoedhoeve, Ursel (Aalter), parkeren
op het vliegveld Ursel > toegang via de Urselseweg >
Drongengoedweg > poort 4
(opgelet Drongengoedweg afgesloten vanaf Parking Krakeel
tot aan kruispunt met Westvoordestraat). Wie met de fiets
komt, kan aan de hoeve parkeren.
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www.smokkelaarsmaldegem.be

Tot 15 oktober

Landschapswedstrijd
Regionaal Landschap Meetjesland
Regionaal Landschap Meetjesland wil inwoners

Hoe dien je jouw idee in?

en verenigingen actief laten meewerken aan het

Een idee indienen voor de editie 2019 kan nog tot 15

versterken van natuur en landschap in het Meetjesland.

oktober. Indienen kan via de website, per e-mail of op

Een jury bekijkt en beoordeelt de ingediende

papier. Iedere indiener zal daarna persoonlijk gecontacteerd

voorstellen. De beste ideeën krijgen een budget van

worden. In november maken we de winnaars bekend.

maximum 2000 euro om het project te realiseren.
Je projectidee zal opgevolgd worden via meter- en

Waarvoor dient de subsidie?

peterschap.

De subsidie is er voor projectrelevante en bewezen kosten
die te maken hebben met de voorbereiding, uitvoering

Waar moet jij met jouw idee of project aan voldoen?

en eventueel aankondiging/promotie van je project:

Het idee of projectvoorstel draagt bij aan de doelstellingen

aankoop van materiaal, verbruiksgoederen en diensten

van Regionaal Landschap Meetjesland en zet zich in als

(vb. ontwerpkost voor flyer). Meer informatie vind je in het

hefboom voor de omgeving. Als initiatiefnemer ben je

wedstrijdreglement op www.RLM.be.

zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering,
monitoring en evaluatie van het project.
Je project wordt opengesteld voor iedereen (is dus tijdelijk
of permanent publiek toegankelijk) en er is een duidelijk

Info
050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland vzw
		 Marktstraat 10, Maldegem

idee over de opvolging van het project. De kosten voor het

info@RLM.be

project moeten voor eind 2020 worden ingediend.

www.RLM.be

Alle criteria kan je in detail nalezen in het
wedstrijdreglement op www.RLM.be.
Wie mag er deelnemen?
Particulieren en verenigingen wonend of gevestigd in Aalter,
Assenede, Deinze, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en
Sint-Laureins mogen deelnemen.

2019 OKTOBER | 21

VRIJDAG
27 SEP ‘19
20.30 UUR

DE VALSE TEEFJES
VROUWENTONGEN
VEEL CULOT
Tien jaar expertise voert de Valse Teefjes - een meute
zingende Gentse diva’s - naar het toppunt van hun
kunnen. Dat demonstreren ze met Vrouwentongen veel
culot.
De voorstelling bezingt met veel culot de zon- én
schaduwzijde van het hedendaagse vrouwenleven.
Vrouwentongen verhaalt even ongegeneerd over de
prille verliefdheid van een vijftigjarige puber als over de
burn-out die ons boven het hoofd hangt. Vrouwentongen
gaat over kwetsbaarheid, eenzaamheid, aftakeling en
dood, maar brengt evenzeer een ode aan schoonheid
en veerkracht, aan de zotte vreugde van moeders en
dochters die we zijn.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO),
€ 9 (GABO EN -26 JAAR)

© Ulysses Filmproduktions

JEUGDFILM
LOUIS EN DE ALIENS
Louis is twaalf en een beetje eenzaam. Op een dag
crasht een gekke UFO in zijn huis met aan boord drie
nog gekkere buitenaardse wezens. Louis helpt hen met
het zoeken naar een manier om terug te keren. Op hun
beurt redden de aliens Louis van de kostschool. Samen
beleven ze de meest gekke avonturen.
€2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding
in de zaal.

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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WOENSDAG
9 OKT ‘19
14.00 UUR

75 jaar bevrijding van de monding van de Schelde

Lezing Switchback
Op dinsdag 15 oktober organiseert het gemeente-

De heer Yves Descamps studeerde Engels en Geschiedenis

bestuur een lezing over 75 jaar bevrijding van de

te Brugge, en bleef altijd gefascineerd door de Tweede

monding van de Schelde.

Wereldoorlog in het kustgebied. Hij was adjudant (reserve)
van de medische component van het Belgische leger en

Inhoud

werkt als vrijwillige gids in het For Freedom Museum te

Na de landing in Normandië verliep de opmars van

Ramskapelle.

het geallieerde leger vrij moeizaam. Maar eenmaal
in september in België aangekomen, maakte de

Wanneer: dinsdag 15 oktober

legerleiding een keuze om prioriteit te geven aan
operatie Market Garden (Slag om Arnhem).

Waar: Concertzolder, lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Pas na dit mislukte offensief kreeg de bevrijding van
de Scheldemondig de nodige strategische aandacht:

Tijdstip: 19.30 - 21.00 uur

Antwerpen was al bevrijd op 4 september 1944. Maar
de haven zou pas gebruikt kunnen worden – eind

Prijs: gratis toegang, gelieve wel op voorhand

november - als de Westerscheldeoevers gezuiverd

in te schrijven via de website of onderstaande

werden van de Duitse troepen en de Schelde mijnenvrij

contactgegevens.

verklaard werd.
Info
En dat was de opdracht voor het Canadese leger begin

050 72 89 48 | Dienst Erfgoed en Toerisme

oktober 1944. En ook die opdracht verliep moeizamer

piet.de.meester@maldegem.be

dan verwacht: vier dagen hadden de geallieerden in

www.maldegem.be/lezing-switchback

gedachten, het werden er 40! Tijdens een lezing met
dia’s en kaarten overloopt dhr. Yves Descamps de
troepenbewegingen, de onderschatte Duitse tegenstand
en het verloop van de strijd.
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Wijzigingen voor bibliotheekklanten

Nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem
De Maldegemse bibliotheken zijn vanaf maandag

• accountbeheer

30 september tot en met vrijdag 11 oktober

Voor gezinnen zal het mogelijk zijn om verschillende kaarten

gesloten omwille van de installatie van een nieuw

te koppelen, waardoor je met één kaart bijvoorbeeld een

Vlaams bibliotheeksysteem, het ééngemaakt

openstaand bedrag van meerdere kaarten kan bekijken en

bibliotheeksysteem (EBS). Het EBS wordt het nieuwe

vergoeden. Voor kinderen met gescheiden ouders is er de

systeem voor alle Vlaamse bibliotheken.

mogelijkheid om volgkaarten te gebruiken. Zo heeft het kind
bij elke ouder een lidkaart, wat de opvolging van de status

Wijzigingen

van de uitgeleende werken vergemakkelijkt.

Het nieuwe systeem brengt vooral veranderingen in de

• verlengen

backoffice van de bibliotheek. Het invoeren van boeken, het

Het maximaal aantal verlengingen is voortaan beperkt

onderhouden van de klantendatabase, het opmaken van de

tot twee keer.

financiële administratie verloopt allemaal volgens nieuwe
procedures. Ook voor de bibliotheekklanten zijn er een
aantal wijzigingen:

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek

• reserveringen

bibliotheek@maldegem.be

Vanaf 12 oktober zal het mogelijk zijn om aanwezige

www.maldegem.be/bibliotheek

werken te reserveren. Ook de verwerkingstijd van een
reservatieaanvraag zal aanzienlijk korter zijn: een uur
nadat je gereserveerde werk binnengekomen is, zal je al
een bericht krijgen (indien je correspondentieadres een
e-mailadres is) dat het werk voor je klaarstaat.

24 | MALDEGEM MAGAZINE

Maldegems gametornooi

Oefen je gameskills!
Vanaf 30 september tot 28 oktober kan je

De arcadehal bestaat uit drie arcadegames (Doom buttons,

naar hartenlust je gameskills oefenen op

Spelfabriek en Belgian arcade) die boeiend zijn voor

het allereerste Maldegemse gametornooi.

spelers van alle leeftijden. Bovendien bedien je de games

De Meetjeslandse gametournee strijkt neer

niet met een controller, maar met een joystick of knoppen.

in Maldegem en bezoekt sporthal Meos (30
september tot en met 12 oktober) om daarna

Tijdens het verblijf in de bibliotheek gaat ook het

in de bibliotheek (13 oktober tot en met 28

gametornooi van start. Op de gamekast Doom buttons

oktober) te belanden.

zal je alleen of in team een highscore kunnen proberen te
bereiken. Aan het einde van het gametournee maken we

De games zijn eenvoudig, maar creatiever en artistieker

de winnaars bekend en ontvangen ze een prijs.

- vaak anders dan wat tieners (en volwassenen) normaal
spelen. Een nieuw en verfrissend aanbod dus!

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek
bibliotheek@maldegem.be
www.maldegem.be/bibliotheek
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Vrijdag 18 oktober

Dag van De Jeugdbeweging
De jeugdraad en jeugddienst staan tijdens de Dag

Onze bibliotheek brengt die ochtend even haar arcadekast

van de Jeugdbeweging terug paraat op de Markt in

over naar de Markt (zie ook pag. 25). Boeiende games voor

Maldegem. Vanaf 6.30 uur zijn alle leden en leiding

zowel jong als oud, van beginners tot doorgewinterde

van de Maldegemse jeugdbewegingen welkom in

gamers!

uniform op de markt voor een lekker ontbijt met
warme chocomelk en boterkoeken!

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst

Net zoals vorig jaar kunnen we weer helemaal losgaan
op de beats van lokale DJ Featherless. Het is dus zeker de
moeite om eens langs te komen!
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Jeugddienst@maldegem.be

Vanaf zaterdag 5 oktober

Inschrijvingen vrijetijdsaanbod
herfst- en kerstvakantie
Op zaterdag 5 oktober om 9.00 uur starten de

Jeugddienst/UiTloket (cash & bancontact)

inschrijvingen voor het najaar. Dit kan online

Elke werkdag: 8.30 - 12.00 uur

via www.maldegem.be/webshop.

Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 uur
Donderdagavond: 16.00 - 18.30 uur

Tips bij het inschrijven
• Registreer je vooraf via www.maldegem.be/webshop
door je als ouder met je eigen naam in te loggen.

Sportdienst (cash & bancontact)
Elke werkdag: 8.45 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact op
met het UiTloket.
• Ben je al geregistreerd? Test dan voor inschrijving nog
eens je login en wachtwoord.
• Zorg dat je je bankkaart en kaartlezer bij je hebt tijdens

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst
jeugddienst@maldegem.be
Markstraat 7, Maldegem

het inschrijven of je mobiel toestel om via de bancontact/
payconiq app te betalen.

050 72 89 70 | Sportdienst
sportdienst@maldegem.be

Vragen of problemen

Bloemestraat 36/D, Maldegem

Je kan zaterdag 5 oktober tussen 9.00 en 11.45 uur bellen
naar tel. 050 72 86 28. Vanaf maandag 7 oktober kan je

www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

tijdens de vaste openingsuren terecht bij de gemeentelijke

www.maldegem.be/webshop

vrijetijdsdiensten.
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

