Timing

Jaarlijks initiatief

dienst

Koepel

elke maandag

marktdag

lokale economie

elke 1ste zaterdag (september-juni)

voorleeshalfuur

bibliotheek

januari (derde dinsdag of donderdag)

Sportelinstuif

sportdienst

januari (3de zondag)

toast literair

bibliotheek

januari (laatste donderdag)

Gedichtendag, met aansluitend Poëzieweek

cultuurdienst

februari (eerste woensdag / na WK)

Parkcross

sportdienst

februari (eerste donderdag en vrijdag / na WK)

Kidsparkcross

sportdienst

frebruari - maart in oneven jaar (geen vast tijdstip)

Dag van de Academies (DAC)

KUMA - AMW&D

februari - maart

jeugdboekenweek

bibliotheek

maart - april (woensdag voor of na de paasvakantie)

Buitenspeeldag

jeugddienst

april

Week van de Valpreventie

OCMW - LDC

april (2de helft)

Digitale week

bibliotheek-LDC

april - mei (altijd op vrijdag, maar geen vast tijdstip)

Top-fuif

jeugddienst

april (laatste zondag, in 2017: op 23 april = voorlaatste
zondag)
april- mei (laatste weekend april t/m eerste weekend mei)

Erfgoeddag

cultuurdienst

FARO

Week van de AmateurKunsten

cultuurdienst

Forum voor Amateurkunsten

april- mei in het even jaar (laatste weekend april t/m eerste
weekend mei)
mei (eerste dinsdag)

Week van de Academies

KUMA - AMW&D

Seniorensportdag

sportdienst

Poëziecentrum (Vlaanderen)

provinciaal

ViGEZ

Meetjeslandse Burensportdienst

juni (eerste zaterdag en zondag van de maand)

Open Kerkendagen

(cultuurdienst)

juni (wisselende datum, wel steeds een vrijdag)

MultiCultureel Festival

OCMW

juni (derde vrijdag)

Ambtenarensportdag

sportdienst

juni (laatste weekend)

Eindejaarstentoonstelling

KUMA

juli (aanloop van 11 juli t/m 11 juli)

Vlaanderen Feest!

cultuurdienst

juli (vrijdag 11 juli - indien 11 juli niet op vrijdag valt, dan is
het de vrijdag voor 11 juli)
juli (21 juli)

cultuurdienst

augustus (week na bouwverlof)

Feest van de Vlaamse Gemeenschap Concert in het park/ 11 juliviering
Nationale Feestdag - Te Deum in St.
Barbarakerk en aperitiefconcert in
Zomervoetbalstage

juli - augustus (geen vast tijdstip)

SkateEvent

jeugddienst

Stichting Open Kerken

Meetjeslandse Burensportdienst

Secretariaat 11-daagse |
vzw Vlaanderen-Europa
Secretariaat 11-daagse |
vzw Vlaanderen-Europa

secr. burgemeester
sportdienst

augustus (laatste zondag - als 31/8 op een zondag valt is het Genieten van Maldegem
de week voordien)
september (hele maand)
Maand van de sportclub

communicatie
sportdienst

Sport Vlaanderen

september (tweede zondag)

Open Monumentendag

cultuurdienst

HERITA

september (tweede zondag)

Canadees Pools Britse plechtigheid

secr. burgemeester

september (vrijdag voor derde zondag)

Opening Maldegem-kermis/ avondmarkt

lokale economie

september (vrijdag voor derde zondag)

UiTmarkt

cultuur- en andere diensten VT

september (dinsdag na derde zondag)

Vrijwilligers- en laureatenhulde

# gemeentelijke diensten en adviesraden

september (woensdag na Maldegem-kermis)

Scholenveldloop

sportdienst

oktober (3de weekend)

bibliotheekweek-verwendag

bibliotheek

SVS

oktober (altijd op vrijdag, = afhankelijk van herfstvakantie)

Dag van de jeugdbeweging

jeugddienst

november (11 november)

secr. burgemeester

november (2de helft november)

Wapenstilstand - plechtigheden in de
voormiddag in Maldegem, Adegem en
voorleesweek

november (2de helft november)

seniorenweek

OCMW - LDC

oktober (vrijdag rond de 19de)

Herdenking Slag van Burkel en bevrijding van secr. burgemeester
Maldegem

bibliotheek

