Doorlopend kan men in het Sint-annapark genieten van de diverse specialiteiten van
de Maldegemse horeca, een smaakvol aanbod van aperitief tot dessert.

Deelnemende horecahouders:
- De Gouden Leeuw – Pub 22 – Sander-Jan Beirens: Diverse visspecialiteiten - bieren, frisdranken,
wijnen
- Wijnhandel Van den Bossche – Traiteur Guido: Bordje tapas, slaatje met scampi’s, tomaat garnaal –
aangepaste wijnen en champagnebar
- Den Tipzak – de Redekiel: frietjes met toebehoren – cocktailbar, aangepaste dranken
- Frituur Koen: frietjes met toebehoren – aangepaste dranken
- Jorven: warme bezembinderham, warme bezembinderrug, groenten en fruit
- ’t Lobbeke: belegde broodjes- aangepaste dranken
- Crème Julia: zelfbereid schepijs
- Brigitte’s Droomijsje: ijsjes bereid met verse hoevemelk, ijscoupes
- Old Vick: spaghetti – aangepaste dranken
- Slagers van Maldegem: BBQ – aangepaste dranken
- Stefaan Huygebaert: hamburgers, braadworsten, hot-dogs
- De Statie – ’t Pleintje – keurslager Nico: Broodje Mozarella, Zeebrugs vissoepje, wokgerechten –
aangepaste dranken
- Traiteur Kok ten Huize: paëlla, suikerspin, pop-corn, sangria
- Koffiehuis Addinga: Pannenkoeken, koffie en aangepaste dranken

Toerisme Maldegem
Oud Schepenhuis
Marktstraat 38
9990 Maldegem
België

Doorlopend is er animatie voorzien bij de horeca en voor de kinderen:
14.00 – 15.30 u : demo’s Xco, Zumba, Kids Dance, … door RPM Maldegem
15:00 – 20:00 u : kindergrime door Els en Martin
15:00 – 18:00 u : Ballonnenclown Tobi
Monkey Business : hilarische typetjes
Aduente : dweilorkest van eigen bodem
Kinderen kunnen zich natuurlijk uitleven in het gemeentelijk kinderspeelpark,
uitgebreid met de Meetjeslandse Bobbel, een crazy springtuig.

Vanaf de middag tot middernacht is er ambiance in het Sint-Annapark, in en rond de grote tent.

10:30 u: Academische zitting in de tent, Tuinhuis Wallyn
Gastsprekers o.a.: Burgemeester Johan De Rycke en Schepen Mie Debruyne van Beernem
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15:30 u: Nic Caan, Maldegemse charmezanger

16:15 u: Danny Fabry, Vlaamse charmezanger

17:00 u: TatYana Storm, opkomend Vlaams talent

18:15 u: Nut en Vermaak, plaatselijke Koninklijke fanfare

19:30 u: Tombola (5 hoofdprijzen: fiets, bureaustoel, professionele BBQ, vouwfiets, reisarrangement)

19:45 u: Hamster Huey, Maldegemse coverband die de tent op zijn kop
zet en publiek klaarstoomt voor de spetterende afsluiter:

22:00 u: Paul Michiels, helft van Soulsister maar die alleen meer dan
zijn mannetje kan staan.



Doorlopend ook disco van Rudy Van Daele.
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VOOR MEER INFO

Voorafinschrijvingen en info :
Toerisme Maldegem
Oud Schepenhuis
Marktstraat 38 – 9990 Maldegem
Tel. : +32 50 72 86 22 – fax : +32 50 71 87 13
toerisme@maldegem.be

Dienst Communicatie
Marktstraat 10 – 9990 Maldegem
Tel. : +32 50 72 89 54 – fax : +32 50 71 27 47
communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be

Dit evenement gebeurt in samenwerking met het
gemeentebestuur van Beernem.

FOTOTENTOONSTELLING PORTRET IN DE ETALAGE
Van zondag 29 augustus t.e.m. zondag 26 september 2010.
Een fototentoonstelling op straat,
van Nieuwstraat tot
en met de markt.
Opnieuw een pact
tussen fotograaf
Luc De Coninck en
Hans Blankaert.

Op vrijdag 17 september tijdens UiT op de avondmarkt, vijf
Maldegemse bands op het podium. T.v.v. Kom Op Tegen Kanker
Maldegem en de Berkjes.

Wandel- fietst- en skeelerhappening Maldegem
Zondag 29 augustus 2010
NAAM
VOORNAAM
ADRES
POSTCODE
TEL.

© Studio Kristal Foto

I.s.m. de Smokkelaars, vzw Toerisme Maldegem, Toerisme Beernem wordt Maldegem op
29 augustus doorkruist met prachtige wandelroutes richting Maldegem - …..
Inschrijven kan van 7:00 u tot 16:00 u aan de infostand in het Sint-Annapark.

1. Nieuwe routes !!!!
Wandeling: 10 km, 15 km en 25 km.
Deze drie wandelingen leiden u langs landelijke wegen naar het Maldegemse Vossenhol.
2. Buggy- en rolstoelwandeling: 6 km
U verkent een andere kant van Maldegem op wieltjes.
3. ‘Gluren bij de buren’ Nieuw !!!
Om 13:30 u vertrek met de bus naar Beernem om daar om 14:00 te starten met de wandeling in het
Beverhoutsveld. Wandeling o.l.v. gidsen. Deze wandeling duurt 2 u. Daarna is er nog mogelijkheid om iets te
drinken in Beernem. Terugkeer met de bus naar Maldegem om 17:00 u.
4. Van de middeleeuwse ballade van ‘Meneerken van Maldegem’ tot het carnavaleske ‘Rietje Koane’.
Nieuw !!!
Start om 15:00 u : We ontdekken het historisch centrum van Maldegem via een onuitputtelijke schaar aan
verhalen. Deze wandeling o.l.v. een gids duurt 1:30 u.
De inwoners uit Beernem kunnen aan het O.C. De kleine Beer van Beernem de bus richting Maldegem nemen om
14:00 u. Bijkomende opstapplaatsen: achterkant Beernem station (14:15 u.), Sint-Joris Sociaal Huis (14:20 u.),
Oedelem, Den Hoorn (14:30 u.), Oedelem Schepenhuys (14:40 u.) Er is nog mogelijkheid om iets te nuttigen in het
horecadorp in het Sint-Annapark. Vertrek met de bus richting Beernem om 18:00 u.

INFO
Alle wandelingen starten aan de infostand in het Sint-Annapark.
Aankomst in het Sint-Annapark.
Deelname:
3 euro (de dag zelf)
2,5 euro (voorafinschrijving)
Kinderen jonger dan 12 jaar nemen gratis deel. In de prijs zijn verzekering, een routekaart, versnapering,
drankje en gratis deelname tombola voorzien. Er zijn waardevolle
prijzen verbonden aan uw sportieve deelname.

De Wielercel dokterde samen met Toerisme
Maldegem en Toerisme Beernem verschillende
fietsroutes uit.
Inschrijven kan van 8:00 u tot 15:00 u. Start aan de
inschrijfstand voor de fietsers in de Gidsenlaan.
Aankomst in het Sint-Annapark.

NIEUWE FIETS- EN SKEELERROUTES !!!

1. Fietsroutes 54 km en 74 km.
Prachtige panorama’s leiden u langsheen landelijke
wegen, bossen en kanalen richting Beernem.
2. Gezinsfietstocht 24 km.
Deze route kan u in gezinsverband fietsen, daar het u
leidt langs bossen, rustige en landelijke wegen.
3. Skeelerparcours 24, 54 en 74 km.
Deze routes werden speciaal uitgestippeld voor
geoefende skeelers en skaters.
4. Mountainbikeroute 45 km.
Deze veldtoertocht gaat langs een speciaal
uitgestippeld parcours. Afspuitsysteem aan de sporthal
Van Cauteren in de Bloemestraat.
INFO:
Alle fiets- en skeelerroutes starten in de Gidsenlaan.
Aankomst in het Sint-Annapark.

Deelname:
3 euro (de dag zelf)
2,5 euro (voorafinschrijving)
Kinderen jonger dan 12 jaar nemen gratis deel.
In de prijs zijn verzekering, een routekaart,
versnapering, drankje en gratis deelname tombola
voorzien.
Er zijn waardevolle prijzen verbonden aan uw sportieve
deelname.

FIETSVERHUUR:
Het is mogelijk om fietsen te huren :
- dames-, heren- en kinderfiets : € 8,55
- Kinderzitje : € 1,25
- Meerijfiets/kinderfietskar : € 8,55

GEMEENTE

NR

Route
aantal personen en prijs
Buggywandeling 6 km ……….x €2,50 …….. gratis
Wandeling 10 km
……….x €2,50 …….. gratis
Wandeling 15 km
……….x €2,50 …….. gratis
Wandeling 25 km
……….x €2,50 …….. gratis
Maldegem in verhalen 15u ……….x €2,50 …….. gratis
Gluren bij de buren 14u ……….x €2,50 …….. gratis
Fietstocht 24 km
……….x €2,50 …….. gratis
Fietstocht 54 km
……….x €2,50 …….. gratis
Fietstocht 74 km
……….x €2,50 …….. gratis
Skeelerparcours 24 km ……….x €2,50 …….. gratis
Skeelerparcours 54 km ……….x €2,50 …….. gratis
Skeelerparcours 74 km ……….x €2,50 …….. gratis
Mountainbike 45 km
……….x €2,50 …….. gratis

totaal
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………

Huur fietsen
Damesfiets
Herenfiets
Kinderfiets
Kinderzitje
Meerijfiets
Kinderfietskar
Mountainbike

totaal
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………

Als u wandelt en fietst of skeelert, betaalt u slechts éénmaal
inschrijvingsgeld.

Reservatie op voorhand kan gebeuren aan de hand
van het inschrijvingsformulier.
De fietsen dienen afgehaald te worden bij de dienst
voorafinschrijvingen in de Gidsenlaan en afgeleverd te
worden in het Sint-Annapark bij de gratis fietsstalling.
Bij pech onderweg, bel dan het fietspechnummer. Wij
zorgen ervoor dat u in de mate van het mogelijke uw
fietstocht verder kunt zetten.

-

I.s.m IVM zorgen wij voor
een afvalarm en duurzaam
evenement.
Een écht greenevent!!

-

-

-



Onderweg zijn diverse stopplaatsen voorzien.
De wandelingen starten aan de infostand toerisme in
het Sint-Annapark, de fiets- en skeelerroutes starten in
de Gidsenlaan.
- Gratis fietsstalling
- Voor zowel actieve en ingeschreven wandelaars,
skeelers als fietsers zijn in de prijs de verzekering, een
routekaart, versnapering, drankje en gratis deelname
tombola inbegrepen.
- Prijsuitreiking onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder : 19:30 u – 19:45 u in de grote
tent.
5 hoofdprijzen : Fiets (Fietshandel De Vogelaere),
bureaustoel (Buro Project), barbecue (Slagerij van
Maldegem), plooifiets (Krüger Motoren), Vakantieverblijf
(VJC)

aantal en prijs
……….x € 8,55
……….x € 8,55
……….x € 6,00
……….x € 1,25
……….x € 8,55
……….x € 8,55
……….x € 10,00

Prijs voorafinschrijvingen voor alle wandelingen, skeelertochten
of fietstochten:
Volwassene: € 2,50 • kinderen – 12 jaar: gratis
Het te betalen bedrag kan gestort worden op rekeningnummer
091-0120050-90 van gemeentebestuur Maldegem tot 15 augustus.
Na deze datum en eveneens vanaf 1 juli kan men inschrijven aan
de infobalie van Toerisme Maldegem – Oud Schepenhuis –
Marktstraat 38 – 9990 Maldegem (B)
Tel.: +32 50 72 86 22, fax : +32 50 71 87 1
Op zondag 29 augustus kan men inschrijven aan de prijs van
€ 3 voor volwassenen en gratis voor kinderen – 12 jaar.
Deelnemers, die zich op voorhand hebben ingeschreven, kunnen
zich op 29 augustus aanmelden aan de stand voorafinschrijvingen
bij de inschrijvingen (Sint-Annapark (wandelaars) of Gidsenlaan
(fietsers)

