UiT na school
Sportdienst / Jeugddienst
Bibliotheek / CC Den Hoogen Pad
voorjaar 2019

UiT na school
in Maldegem

Huis van het Kind Maldegem
Het Huis van het kind is in Maldegem hét centrale
aanspreekpunt voor gezinnen, aanstaande gezinnen

Na een lange dag op harde schoolbanken

en jongeren (0 - 24j). Je kan er terecht voor informatie,

heb je soms eens nood om je goed uit te

advies en vormingen voor gezinnen en jongeren. Meer

leven en stoom af te laten. In Maldegem

info, contactgegevens en openingsuren via

zijn er talloze leuke activiteiten die je kan doen na een

www.ocmwmaldegem.be/huisvanhetkind.

schooldag. Om het je makkelijk te maken hebben we
het naschoolse aanbod gebundeld onder één noemer:

UiTPAS Meetjesland

UiT na school.

een spaarkaart...
Met UiTpas Meetjesland spaar

Nieuw!

In dit deel van de brochure vind je

je bij elke deelname aan

alle gemeentelijke UiT-na-school-

vrijetijdsactiviteiten punten.

activiteiten. Per activiteit staan de

Wanneer je naar een activiteit met

inschrijvingsvoorwaarden vermeld.

het UiTPASlogo in deze brochure komt, spaar je een

Op www.maldegem.be/uitnaschool vind je alle

UiTpunt.

Maldegemse organisaties die zo’n activiteit
aanbieden.

... én een voordeelkaart!
Ruil je gespaarde punten in tegen mooie
vrijetijdsvoordelen zoals kortingen, gratis drankjes,
gadgets,... Omruilen kan bij alle aangesloten

Krijg je niet genoeg van het vrijetijdsaanbod? We

organisaties. Je spaart en ruilt niet enkel punten in

hebben nog veel meer boeiende activiteiten om met

Maldegem, ook in Eeklo en Assenede en vele andere

gans het gezin van te genieten. Ontdek het volledige

Vlaamse steden en gemeenten!

aanbod op www.uitinmaldegem.be. Activiteiten
specifiek voor kinderen en jongeren worden aangeduid

Koop je UiTPAS Meetjesland in één van de

met

verkooppunten in Maldegem en spaar UiTpunten

noteren!

. Deze activiteiten kan je al in je agenda

telkens je aan een UiTPASactiviteit deelneemt!

Alle info over deelnemende organisatoren,
omruilvoordelen en kortingen lees je via
www.uitpasmeetjesland.be.

IBO De Zandloper
Kinderen die naar school gaan of wonen in Maldegem

Inschrijven voor de krokus- en paasvakantie 2019

zijn welkom in IBO De Zandloper van 2,5 jaar tot het

•

Kinderen met voorrang kunnen online inschrijven

einde van de lagere school. De buitenschoolse opvang

op vrijdag 1 februari 2019 tussen 6.30 en 18.30

IBO De Zandloper wordt georganiseerd op twee

uur via www.maldegem.be/webshop.

•

locaties, nl. in Adegem en in Maldegem.

Alle andere kinderen* kunnen online inschrijven
vanaf zaterdag 2 februari 2019 om 9.00 uur via

Inschrijven

www.maldegem.be/webshop.

Schooljaar
Inschrijven voor buitenschoolse opvang tijdens

*Opgelet: Om online te kunnen inschrijven voor

het schooljaar kan door een afspraak te maken

vakantieperiodes dient de opvang vooraf te beschikken

via onderstaande contactgegevens. Als er in de

over een dossier van je kind. Dit betekent dat je

buitenschoolse opvang plaats is voor jouw kind, maakt

eenmalig een afspraak moet maken om je kind in te

IBO De Zandloper een schriftelijke overebenkomst

schrijven.

en wordt een opvangplan vastgelegd (opvang tijdens
schooljaar/opvang tijdens vakantieperiodes of beiden)

Meer informatie over inschrijven in de buitenschoolse

met daarin de afspraken over de nodige opvangdagen.

opvang vind je in het huishoudelijk reglement via
www.maldegem.be/ibo.

Vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode werkt IBO De Zandloper met
een voorrangsregel:

•
•

kinderen jonger dan 6 jaar,
kinderen die minstens één keer per week naar de
opvang komen.

IBO De Zandloper Maldegem / Adegem
Gidsenlaan 39, 9990 Maldegem
Zandakkers 16, 9991 Adegem (hoofdkantoor)
050 71 58 45
ibo@maldegem.be
www.maldegem.be/ibo

UiT na school

Sportdienst Maldegem
Za 27 april
KIJK! Ik fiets!

Za 4, 11, 18 en 25 mei
Start To Mountainbike

Sporthal MEOS

Sporthal MEOS

9.00 - 12.00 uur

9.00 -12.00 uur

Prijs: € 10,50

Prijs: kinderen € 15, volwassenen € 20

Leeftijd: Kinderen die wel al met steunwieltjes kunnen

Leeftijd: vanaf 9 jaar

fietsen, maar nog niet zonder.

Aantal deelnemers: 20

Aantal deelnemers: 30

Meebrengen: mountainbike, helm, voldoende water en

Meebrengen: fiets zonder steunwieltjes, helm,

sportieve kledij.

begeleider (mama, papa, oma, opa...), tussendoortje en

Heb je geen mountainbike en

water voor kind en begeleider

wil je graag meedoen, neem

Inschrijven: vanaf zaterdag 30 maart 2019 om 9.00 uur

contact op met de Sportdienst.

via www.maldegem.be/webshop of bij de Sportdienst

Inschrijven: vanaf zaterdag

tussen 9.00 en 12.00 uur.

30 maart 2019 om 9.00 uur via
www.maldegem.be/webshop of

Kan je kind al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet

bij de Sportdienst tussen 9.00

goed hoe het nu verder moet? Wil je graag zelf je kapoen

en 12.00 uur.

begeleiden zodat je trots vanop de eerste rij kan meekijken
wat hij/zij al kan? Dan is KIJK! Ik fiets! echt iets voor jou!

Voor de beginnende mountainbiker, jong én oud!

Een ervaren monitor zorgt voor leuke oefeningen die jullie

De klemtoon ligt op het recreatieve aspect.

samen kunnen doen.

Ma 6, 13, 20, 27 mei
en ma 3, 17 en 24 juni
Voetbalspeeltuin
Sporthal MEOS
17.30 - 18.45 uur

Prijs: € 24,50
Leeftijd: °2014 - °2011
Aantal deelnemers: 45
Meebrengen: sportieve kledij en voldoende water
Inschrijven: vanaf zaterdag 30 maart 2019 om 9.00 uur
via www.maldegem.be/webshop of bij de Sportdienst
tussen 9.00 en 12.00 uur.

Op een kindvriendelijke, speelse en doelgerichte
manier worden de basitechnieken en -tactieken van het
voetbalSPEL aangeleerd. Van algemene naar specifieke
bewegingsvaardigheden.

Sportdienst Maldegem
Markstraat 7 , 9990 Maldegem
050 72 89 70
sportdienst@maldegem.be
facebook.com/sportdienst.maldegem
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Jeugddienst Maldegem
Woe 24 april
Buitenspeeldag
Jeugdlokalen Piramide, Sint-Annapark
Bij regenweer: K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82.

De buitenspeeldag in Maldegem is een open evenement,

13.30 - 17.00 uur

waarbij vrijwilligers attracties en spelletjes begeleiden.
Kinderen kunnen hierbij gaan en staan waar ze willen.

Prijs: gratis

Vanuit de organisatie wordt er geen

Leeftijd: voor alle leeftijden

permanente begeleiding of opvang

Aantal deelnemers: onbeperkt

voorzien van kinderen.

Inschrijven is niet nodig.

Ouders, grootouders, vrienden &

Strek de beentjes en fiets naar het Sint-

welkom.

sympathisanten zijn ook van harte

Annapark want daar staat de Jeugddienst
met tal van leuke spelen voor je klaar!
Bij regenweer spelen we in de polyvalente
zaal K-ba, check de facebookpagina

VAN 13u30
24 april TOT
17u00

@Jeugddienst.Maldegem of
www.maldegem.be/buitenspeeldag .

De Buitenspeeldag is een jaarlijks initiatief van Nickelodeon
en de Vlaamse Overheid en op woensdag 24 april 2019
wordt die voor de twaalfde keer georganiseerd.
TV-zenders Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM en
Studio100tv staken woensdagnamiddag hun programma’s
en worden de televisieschermen volledig zwart!

Jeugddienst Maldegem
Markstraat 7 , 9990 Maldegem
050 72 86 28
jeugddienst@maldegem.be
facebook.com/jeugddienst.maldegem
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Bibliotheek Maldegem
Za 19 januari, 16 februari,
16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni
Coderdojo

Ma 21 januari, 18 februari, 18 maart,
29 april, 20 mei en 24 juni
Yoga @ de bib

Bibliotheek Maldegem

Bibliotheek Maldegem

9.00 - 12.00 uur

17.00 - 18.00 uur

Prijs: gratis

Prijs: gratis

Leeftijd: van 7 tot 18 jaar

Leeftijd: van 2,5 tot 12 jaar

Aantal deelnemers: 20

Aantal deelnemers: 15

Inschrijven: www.coderdojobelgium.be

Inschrijven: www.maldegem.be/webshop

Leer alles over websites, games, apps en software en ga er
onmiddellijk mee aan de slag!

CoderDojo Maldegem
organiseert gratis
workshops (doe-het-zelf
lessen) voor meisjes
en jongens van 7 tot
18 jaar. Vrijwillige coaches begeleiden de jongeren. Ze
leggen uit, doen voor, leren aan en stimuleren fantasie en

Om je kind te helpen rust te vinden en spanning los te

creativiteit.

laten kan je in de bib terecht voor yoga@debib. Yogacoach
Mandy maakt haar yogasessies op basis van boeken en
verhalen.

Za 2 februari, 2 maart,
6 april, 4 mei en 1 juni
Voorleeshalfuurtje
Bibliotheek Maldegem

Van maandag 4 maart
t.e.m. zaterdag 29 maart
Craften in het FabLab
unieke vriendschapsbandjes

10.45 - 11.15 uur

Bibliotheek Maldegem
Tijdens de openingsuren van de bib: van maandag tot

Prijs: gratis

vrijdag van 10.00 - 13.00 uur en van 15.00 tot 18.30 uur.

Leeftijd: van 4 tot 10 jaar
Aantal deelnemers: onbeperkt

Prijs: gratis

Inschrijven: niet nodig

Leeftijd: van 7 tot 18 jaar
Aantal deelnemers: onbeperkt

Elke eerste zaterdag van de maand kan je om 10.45 uur

Inschrijven: niet nodig

terecht in de bib voor een voorleeshalfuurtje.
Voorlezen stimuleert

In de jeugdboekenmaand staat vriendschap centraal! Maak

niet alleen de taal en

daarom aan de knutselstand een vriendschapsbandje voor

de fantasie, het opent

jouw beste vriend(in)

nieuwe werelden, zowel

met kleurrijke

voor de kleinsten als

macramé en FabLab-

voor de alleroudsten.

kralen (gemaakt met
de 3D-printer en de
lasercutter).

Bibliotheek Maldegem
Schouwburgplaats 3 , 9990 Maldegem
050 71 55 22
bibliotheek@maldegem.be
www.maldegem.be/bibliotheek
www.facebook.be/BibMaldegem
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CC Den Hoogen Pad
Woe 13 februari
Jeugdfilm
De Smurfen en het Verloren Dorp

Woe 6 maart
Jeugdfilm
Diep in de Zee

CC Den Hoogen Pad

CC Den Hoogen Pad

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

Prijs: € 2

Prijs: € 2

Leeftijd: Voor kinderen van alle leeftijden.

Leeftijd: Voor kinderen van alle leeftijden.

Opgelet: kinderen onder de 8 jaar mogen niet zonder

Opgelet: kinderen onder de 8 jaar mogen niet zonder

begeleiding in de zaal

begeleiding in de zaal

Aantal deelnemers: 200

Aantal deelnemers: 200

Inschrijven kan nu al via www.maldegem.be/webshop

Inschrijven kan nu al via www.maldegem.be/webshop

bij het tabblad ‘tickets’.

bij het tabblad ‘tickets’.

Smurfin vindt een

In het jaar 2100 heeft de mensheid de aarde verlaten en is

mysterieuze

de planeet voor een groep extravagante wezens. Diep, een

landkaart die naar
het Verloren Dorp

avontuurlijke octopus, is de laatste van zijn soort en leeft
©Columbia Pictures

in de diepte met zijn twee vrienden Evo, een betweterige en

leidt. Samen met

onhandige armvinnige, en Alice, een neurotische garnaal.

haar beste vriendjes Brilsmurf, Klungelsmurf en Potige

Als hun huis door een ongeluk wordt vernield, worden ze

Smurf gaat ze op een spannende speurtocht door het

op pad gestuurd om een nieuwe thuis te vinden.

Verboden Bos, waar wonderlijke wezens wonen. De
Smurfen hopen het geheimzinnige Verloren Dorp te
bereiken voordat de gemene tovenaar Gargamel het vindt.

©Kraken Films

Woe 10 april
Jeugdfilm
Early Man

Zo 14 april
Familievoorstelling
Salibonani - Klaproos

CC Den Hoogen Pad

CC Den Hoogen Pad

14.00 - 16.00 uur

15.00 - 16.00 uur

Prijs: € 2

Prijs: € 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO),

Leeftijd: Voor kinderen van alle leeftijden.

€ 10 (GABO en - 26 jaar)

Opgelet: kinderen onder de 8 jaar mogen niet

Leeftijd: Vanaf 2 jaar

zonder begeleiding in de zaal

Aantal deelnemers: 100

Aantal deelnemers: 200

Inschrijven kan nu al via www.maldegem.be/webshop

Inschrijven kan nu al via www.maldegem.be/webshop

bij het tabblad ‘tickets’.

bij het tabblad ‘tickets’.
Klaproos is een wonderlijke voorstelling doorspekt met
Holbewoner Dug en zijn

humor waarin veel magische dingen gebeuren. De speelse

stamgenoten rocken de

combinatie van muziek, licht, poppen, magie en het gebruik

steentijd, maar dan

van vreemde muziekinstrumenten maken van Klaproos een

wordt hun vallei

bijzondere theaterbelevenis voor groot en klein.

aangevallen door de
machtige Lord Nooth
en zijn stam uit de
bronstijd. Samen met
© Aardman Animations

zijn vriend Zwijnkop

bedenkt Dug een plan om zijn thuis te redden. Een
prehistorisch potje voetbal tussen de twee stammen zal
bepalen wie de vallei zal veroveren.
© Rudi Scheurewegen

Woe 8 mei
Jeugdfilm
Rikkie De Ooievaar

Woe 12 juni
Jeugdfilm
Ted en het geheim van koning Midas

CC Den Hoogen Pad

CC Den Hoogen Pad

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

Prijs: € 2

Prijs: € 2

Leeftijd: Voor kinderen van alle leeftijden.

Leeftijd: Voor kinderen van alle leeftijden.

Opgelet: kinderen onder de 8 jaar mogen niet

Opgelet: kinderen onder de 8 jaar mogen niet

zonder begeleiding in de zaal

zonder begeleiding in de zaal

Aantal deelnemers: 200

Aantal deelnemers: 200

Inschrijven kan nu al via www.maldegem.be/webshop

Inschrijven kan nu al via www.maldegem.be/webshop

bij het tabblad ‘tickets’.

bij het tabblad ‘tickets’.

Ted woont in Las Vegas een presentatie bij van zijn vriendin
Sara, een échte archeoloog. Ze heeft een stuk papyrus
ontdekt waarop informatie staat over een ketting van
Midas, de legendarische koning die alles wat hij aanraakte
© De Siste Skilling

in goud veranderde. Wanneer Sara wordt ontvoerd door
een schurk, zet Ted de achtervolging in met zijn hond Jeff

Rikkie is eigenlijk een mus, maar hij is van jongs af aan

en papegaai Belzoni.

opgevoed door ooievaars. Daarom denkt hij dat hij er
zelf ook een is. Op een dag hoort hij de waarheid en kort
daarna begint zijn familie zonder hem aan de
trektocht naar Afrika. Maar Rikkie is eigenwijs: hij
reist de anderen achterna, om te bewijzen dat hij
toch écht een ooievaar is.

CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
050 71 00 21
cultureelcentrum@maldegem.be
www.denhoogenpad.be
www.facebook.be/denhoogenpad

