
ADVIES aankleding Maeke Blydezaal 

 

Naar aanleiding van de geleverde inspanningen van het stadsbestuur in het kader van het 

seniorenfeest tijdens de kermisweek (2016) wenst de seniorenraad het stadsbestuur  te bedanken.  

De mooie voorstelling werd bijzonder gesmaakt en geapprecieerd dankzij de aankleding van de zaal. 

 

De Maeke Blydezaal wordt vaak gebruikt voor grote festiviteiten/seniorenfeesten/… en is ook de 

enige optie als het de omvang van het jeugdcentrum overschrijdt.  Hiertoe werd deze zaal al 

meerdere malen ingericht/aangekleed om de festiviteiten iets feestelijker te laten aanvoelen. Het 

aankleden van de zaal heeft meerdere voordelen: hangar-gevoel verdwijnt, goed voor akoestiek (die 

een vrij groot probleem is in deze zaal), aangenaam voor de bezoekers en de artiesten…   Uit het 

activiteitenregister van de Maeke Blydezaal blijkt dat heel wat activiteiten baat kunnen hebben bij 

een betere aankleding van de zaal: Bierfestival, Schlagerfestival, feestmaaltijden van grotere omvang, 

Danshappenings (Body Fit), Oudejaarsfeest, tentoonstellingen en beurzen,…  Voor de verenigingen, 

organisaties,… die de Maeke Blydezaal gebruiken, betekent dit een meerwaarde voor hun eigen 

activiteit. Het voorzien van een dergelijk systeem zal aanleiding geven tot een groter gebruik van de 

zaal. 

 

Het telkens opbouwen en afbreken van dergelijke constructies kost handenvol geld en een 

aanzienlijk aantal manuren. Voor de seniorenfeest op 5 juli 2016 kostte het aankleden van de zaal 

om en bij 6.000 EUR.   

 

VOORSTEL 

De seniorenraad oordeelde dat met een vrij beperkt budget een gemakkelijk systeem kan worden 

geïnstalleerd om de zaal op een korte termijn om te bouwen:  Doeken (al dan niet voorgedrukte) die 

men op een rolsysteem bevestigt aan de muren en die je kan op- en afrollen wanneer dit nodig is.   

 

Het is een investering op lange termijn, die zichzelf zal terugwinnen. In de veronderstelling dat de 

Maeke Blydezaal nog een 10-tal jaar moet meegaan, dat er minstens 2 x per jaar sowieso een 

activiteit wordt voorzien waarbij de zaal wordt aangekleed, dan is de rekenoefening vlug gemaakt! 

De seniorenraad stelt aldus voor te investeren in iets wat voor langere termijn kan worden gebruikt, 

op langere termijn goedkoper zal zijn voor de stad en op heel appreciatie zal kunnen rekenen van 

gebruikers, verenigingen en organisaties. 

 

 

Namens de seniorenraad 

Poperinge, 13 december 2016 


