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bevoegdheden en zitdagen

■ College van burgemeester en schepenen
Janna Rommel-Opstaele   OPEN VLD
burgemeester
Zitdag: dinsdag vanaf 10 tot 12 u. 
of op afspraak
- algemene coördinatie - informatiedienst
- burgerzaken - archief
- kerkraden - parkeerbeleid
- personeelsdienst en secretariaat
- gelijke kansenbeleid en participatie
- concessies en inname openbaar domein
- veiligheid (lokale politie en brandweer) en preventie
- OCMW (ondergeschikte en nevengeschikte besturen)
- interne dienst voor bescherming en preventie op het werk

0474 88 80 19 - janna.opstaele@middelkerke.be

Bart Vandekerckhove  schepen OPEN VLD

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

- jeugd
- kinderopvang
- onthaalouders
- onderwijs
- evenementenbeheer
- overheidsopdrachten
- dierenwelzijn

0477 19 09 03 - bart.vandekerckhove@middelkerke.be

Dirk Gilliaert ocmw-voorzitter/schepen  CD&V

Zitdag: woensdag van 10 - 11 u.
en op afspraak

- OCMW - sociale zaken
- wonen en huisvesting - senioren
- armoedepreventie  - volksgezondheid 

en buurthuiswerking

dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be

OCMW - administratief centrum
Sluisvaartstraat 17 - Middelkerke - 059 31 92 83

Pierre Ryckewaert   secretaris

Zitdag: op afspraak

- algemene leiding van de gemeentelijke diensten
- hoofd van het gemeentepersoneel  

en bevoegd voor dagelijks personeelsbeheer
- voorzitter managementteam
- woont de vergadering bij van de gemeenteraad  

en het college van burgemeester en schepenen  
en is verantwoordelijk voor het opstellen  
van de notulen ervan

0476 51 27 02 - secretaris@middelkerke.be

Liliane Pylyser-Dewulf   CD&V
eerste schepen
Zitdag: dinsdag vanaf 11 tot 12 u. 
of op afspraak

- openbare werken
- ruimtelijke ordening
- mobiliteit
- patrimoniumbehoud
- AGB

0476 36 05 89 - liliane.dewulf@middelkerke.be

Francine Ampe-Duron   schepen    CD&V

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

- landbouw
- milieu en energie
- groendienst
- duurzaamheid
- interne poetsdienst
- milieuvergunningen
- ontwikkelingssamenwerking
- bibliotheek

 0496 68 42 12 - francine.duron@middelkerke.be

Michel Landuyt    OPEN VLD
schepen - voorzitter gemeenteraad

Zitdag: dinsdag enkel na afspraak

- toerisme en citymanagement
- cultuur en musea
- vrede en Europese samenwerking
- financiën
- juridische zaken en verzekeringen
- erfgoed

059 31 30 16 - michel.landuyt@middelkerke.be

Johnny Devey   schepen   OPEN VLD

Zitdag: dinsdagvoormiddag vanaf 
9 tot 11 u. of op afspraak 

- sportpromotie- en manifestaties
- sportpark
- sportbeheer
- zwembad en reddingsdienst
- ICT
- reinigingsdienst en afvalbeheer
- markten en foren
- strandvisserij 

0475 844 887 - johnny.devey@middelkerke.be



voorwoord

Beste inwoners,

De winter is bijna voorbij, de lente komt er stilaan aan. Met de volledige ploeg 
bereiden we ons voor op het nieuwe seizoen. Heel wat activiteiten staan 
opnieuw op het programma. De vaste waarden bij de themaweekends komen 
terug. Denk maar aan Tastoe, het Visweekend en het Bierweekend. Half maart 
gaan we van start met Allure, ons lifestyle event dat opnieuw een boeiend en 
gevarieerd programma presenteert. 

Maar er komen ook nieuwe initiatieven. Alle diensten zetten momenteel hun 
beste beentje voor om jullie als inwoner, maar ook de vele toeristen, een mooi aanbod te brengen tegen betaalbare  
prijzen. Zo is de jeugdpas uitgebreid tot een volwaardig vrijetijdspas. Naast alle gekende jeugdactiviteiten, zal je ook 
voor sport, cultuur en andere vrijetijdsactiviteiten kunnen inschrijven via het online platform Grabbis. Met die vrijetijds-
pas kan je vroeger inschrijven op activiteiten en zullen kortingen of andere voordelen worden aangeboden.

De komende weken gaan we van start met enkele nieuwe, maar ook al bestaande initiatieven. Op 6 maart bedanken 
we alle vrijwilligers die wel eens een handje toesteken bij de goede werking van onze gemeente. Op 10 maart is er een 
infoavond rond prostaatkanker. Eind maart verwelkomen we de nieuwe inwoners. 

We zijn ons ervan bewust dat we de digitale trein niet mogen laten voorbijrijden. Een digitaal loket komt er aan, meer 
daarover in één van de volgende Sirenes. Ook op Facebook zijn we met de gemeente erg actief. Word onze vriend  
op www.facebook.com/gemeentemiddelkerke en verneem er het nieuws uit de gemeente heet van de naald. Je herkent 
de juiste Facebookpagina aan het logo van de gemeente.

Ik wens verder alle dames een gelukkige internationale vrouwendag op 8 maart. Graag tot op één van onze vele  
activiteiten!

Janna Rommel-Opstaele 
Burgemeester

 
 

Wil je meer Middelkerke? Volg ons op Facebook! (*) 

Je herkent ons aan het gemeentelijk logo.

Volg ook onze andere diensten:
- Bibliotheek Middelkerke
- Cultuur Middelkerke
- Centrum De Branding
- Jeugddienst Middelkerke
- Ontwikkelingssamenwerking Middelkerke
- Sportdienst Middelkerke
- OCMW Middelkerke

(*) Je hebt zelfs géén Facebookaccount nodig!

Surf naar www.facebook.com/gemeentemiddelkerke
of klik op het facebookicoontje op www.middelkerke.be
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evenementen

Zaterdag 14 maart 2015
 
11.30 u.   Workshop visagie  
  met Wien Van Malderen  
  van Soluna,  een professionele   
  make-up artieste.
  

14.30 u.  Bloemschikken  
 met Wim Dierendonck  
 van A-Florist. 
 
15.30 u.   Styling met Bé De Meyer
 
17.00 u.   Kom de winnaar in zijn of haar  
  nieuwe outfit bewonderen

18.00 u. Allure Nocturne - Fashion, Food & Fun
tot 22.00 u. 

Zondag 15 maart 2015
 
11.30 u. Modeshow Gerry Weber 
 Aperitiefmodeshow.

14.30 u. Stapeltaarten maken  
 met Claudine  
 van Heritage & Tradition,  
 Dame Decoratie  
 bij Tiense Suiker.

15.30 u.  Sjaalknooptechnieken  
 met Hilde Simoens, een uitstralingsconsulente.

16.30 u.   Bierproeven met  
  De Kustbrouwerij
  Ontdek en proef de nieuwe  
  Middelkerkse streekbieren  
  met deskundige uitleg   
  van de brouwer.

Presentatie: Joyce Buellens

PROGRAMMA

een STYLInG 

T.w.v. 500 euro

wIn
meT BÉ DE MEYER

Hoe deelnemen?
Bezorg ons een stijlvolle foto 
van jezelf en laat ons weten 
waarom jij die styling wil 
winnen. Vul het deelname-
formulier in op de website  
www.allure-middelkerke.be.

Op zaterdag 14 en zondag 15 maart is het casino opnieuw de plek 
om de laatste nieuwe trends op gebied van mode, interieur, elek-
tro, multimedia en vrije tijd te beleven.

Naast het bezoeken van de verschillende standen, waar de han-
delaars hun beste producten en collecties presenteren, kan je 
genieten van interessante demo’s en workshops.

Op het Franse bistroterras in de Baccarazaal kan je proeven van 
typische Franse aperitieven, wijnen en bistrogerechten.

Zaterdagavond vindt de Allure Nocturne plaats. Kom tussen 18 en 
22 u. meedoen met onze lifestyle soirée, met als ingrediënten een 
modeshow, live muziek, food & drinks.

Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar bij de deelnemende 
handelaars en de dienst toerisme.

Alle deelnemende handelaars vind je onze website  

www.alluremiddelkerke.be

Volg ons ook op facebook: 

 www.facebook.com/alluremiddelkerke

Met dank aan Gibsy en Rufus.
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■ Nieuw: de Middelkerkse  
vrijetijdspas
Met een vrijetijdspas kan je, naast alle gekende jeugdactiviteiten, 
ook voor sport, cultuur en andere vrijetijdsactiviteiten op dezelfde 
manier inschrijven. Met de vrijetijdspas krijg je ook exclusief toe-
gang tot alle activiteiten met een opvangkarakter.  Het principe van 
de jeugdpas blijft hetzelfde, alleen kun je nu voor meer activiteiten 
inschrijven.

Zo kun je binnenkort via middelkerke.grabbis.be (geen www. 
voor typen) online inschrijven voor alle kampen en jeugdactivitei-
ten die het gemeentebestuur in de paasvakantie organiseert. 

De vrijetijdspas is één kalenderjaar geldig en is te koop voor  
5 euro.

Daarmee worden alle administratieve kosten gedekt, maar krijg je 
ook voordelen: 

• pashouders kunnen soms vroeger inschrijven op activiteiten;

• of er worden kortingen en andere voordelen aangeboden.

Bovendien is de vrijetijdspas gratis vanaf het derde kind in een-
zelfde gezin.

Ook volwassenen
De vrijetijdspas blijft niet beperkt tot kinderen en jongeren. Ook 
volwassen kunnen een vrijetijdspas kopen.

Sociaal tarief
Aan de vrijetijdspas is ook een sociaal tarief gekoppeld. Die is er 
voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetko-
ming. Meen je er recht op te hebben? Dien een attest van mutuali-
teit of OCMW in aan de balie van het MAC en krijg een korting van 
20% op alle activiteiten.

Voor wie ?
De vrijetijdspas is er voor iedereen met een duurzame band met 
onze gemeente:

- alle inwoners van Middelkerke;

- kinderen die niet in Middelkerke wonen, maar naar school gaan 
in een school op grondgebied Middelkerke;

- kinderen die niet in Middelkerke wonen, maar van wie minstens 
één ouder hier woont of werkt;

- tweedeverblijvers en hun gezinsleden (al hebben zij geen  
toegang tot activiteiten met opvangkarakter zoals speelplein- 
werking, grabbelpas en kampen).

Online inschrijven
Via de website http://middelkerke.grabbis.be kan je je gegevens 
aanmaken, gezinsleden toevoegen… Daarna kun je kiezen uit het 
aanbod waarvoor je volgens je leeftijd in aanmerking komt. Eens 
je keuze is gemaakt, kan je meteen online betalen en ben je zeker 
van je plaatsjes.

Betaal je via overschrijving, dan heb je tien dagen de tijd om te 
betalen. Betaal je niet na tien dagen dan vervalt je reservering.

Met andere woorden, je kunt de aanvraag voor je pas helemaal zelf 
online regelen en dan krijg je je vrijetijdspas thuis opgestuurd. Je 
kan ook terecht in het MAC (Middelkerke Administratief Centrum).

Voor meer info over de vrijetijdspas contacteer het MAC.
Of mail via vrijetijd@middelkerke.be 

vrije tijd

■ Middelkerke Mediawijs  
Digitale week in de bib:  
maandag 20 tot zaterdag 25 april
De techniek staat niet stil en zowel de nieuwe als klassieke 
media vergen een gezonde dosis mediawijsheid voor wie hen 
wil gebruiken. Tijdens de Digitale Week worden er daarom in 
heel België laagdrempelige activiteiten georganiseerd rond 
multimedia. Een ideale gelegenheid om op ontdekking te 
gaan en te weten te komen wat je altijd al wilde weten over 
computers, laptop, internet, gsm, smartphone, tablet, sociale 
media… 

Van 20 tot 25 april is de bib van Middelkerke opnieuw de plek 
in onze gemeente waar je terecht kan met al je vragen rond 
digitale media. Voor persoonlijke vragen kun je aankloppen 
bij onze computerbuddy’s, maar we bieden ook een reeks 
workshops in groep. We leren je o.a. fietsroutes plannen, 
kaartjes maken, beter werken met je toestellen, omgaan met 
sociale media… Alle activiteiten zijn gratis en zowel de prille 
beginners als gevorderden komen aan hun trekken. 

Meer informatie over het programma vind je in de 
loop van maart in de bibliotheek en op onze website.

middelkerke
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cultuur

■ Een ‘jawoord’, maar dan niet  
te luid 
Woensdag 11 maart 2015 / De Branding / 20 u. /  
13 euro

Lotte Heijtenis en Pieter Genard vertolken in ‘Jawoord’ een 
koppel waarbij zij het geld binnenbrengt en hij het eten maakt. 
Terwijl zij denkt, geeft hij de planten water… Een voorstelling 
over hoe je liefde kan beleven. Moeilijke liefde, gemakkelijke 
liefde, waar ligt het verschil? Is de liefde serieus of om mee 
te lachen? Beide personages zoeken het al vragend en onder-
vindend uit. En dat jawoord, wat is nu eigenlijk het geheim 
daarachter? 

‘t Arsenaal is een gezelschap dat naast hun eigen creaties vaak 
samenwerkingen met andere theatergroepen zoekt. ‘Jawoord’ 
is hun nieuwste coproductie, met Lazarus.

■ Circus Ratjetoe
Artistiek en sportief doekamp voor kinderen van 
2,5 tot 12 jaar. 
‘Korte’ week van de paasvakantie:  
van dinsdag 7 tot en met vrijdag 11 april 2015 / 
centrum De Branding

■ Paul Michiels is een ‘lonesome 
dreamer’
Vrijdag 20 maart 2015 / De Branding / 20 u. /  
13 euro

Met ‘The Lonesome Dreamer’ gaat Paul Michiels volop voor 
intimiteit. Met de nummers uit zijn meest recente plaat ‘Let’s 
you & me’ grijpt hij terug naar de puurheid en staat hij met 
harmonica en gitaar, solo op het podium. 

Paul Michiels kende tot nu toe een inspirerende loopbaan met 
naast het internationale succes van Soulsister, ook soul met 
The Big M’s, vernieuwende klassieke muziek met ‘It’s a gas’, 
een samenwerking met jazzlegende Philip Catherine en de 
uiteindelijke verschijning van ‘Let’s you & me’ in 2013. 

Dagindeling
Peutertjes nemen enkel in de voormiddag deel: van 9 tot 12 u.

Kinderen vanaf tweede kleuterklas nemen een volledige dag 
deel: van 9 tot 16 u.

Er is opvang voorzien van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.

Praktisch
Inschrijven en prijzen
Met vrijetijdspas:  
inschrijven mogelijk vanaf maandag 23 februari 2015:
• Prijs: 60 euro • Peuterprijs: 30 euro
Zonder vrijetijdspas:  
inschrijven mogelijk vanaf maandag 9 maart 2015:
• Prijs: 75 euro • Peuterprijs: 37.5 euro

Hoe inschrijven?
Inschrijven en betalen kan snel en eenvoudig online via  
middelkerke.grabbis.be (geen www. voor typen)

Of aan de balies van centrum De Branding of van het MAC  
tijdens de openingsuren. 

Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met alle  
praktische info over het kamp.

In een circus zijn er clowns, acrobaten of leeuwentemmers, die 
zorgen voor het spektakel. Maar weet je wie die mooie decors 
maakt of wie er zorgt voor de statige kostuums van de directeur 
en de trapezedanseressen? Of wie er die opvallende circusaf-
fiches maakt?

In Circus Ratjetoe maak jij alles mee wat in een circus te  
beleven valt:
• in de voormiddag zorgen we voor een origineel luik met knut-

selen, drama en veelzijdige crea

• in de namiddag kan je je uitleven tijdens onze workshop 
circustechnieken: dan word je op slag jongleur, acrobaat of 
stuntman/-meisje.

Circus Ratjetoe wordt dus een dolle week boordevol creatief, 
sportief en artistiek circusplezier geschikt voor peuters en alle 
lagereschoolkinderen. 

■ Nieuwe editie LOL-krant 
Uit op 13 april!
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cultuur

■ David Galle lost de ‘chaos’ op
Vrijdag 27 maart 2015 / De Branding / 20 u. /  
10 euro

Chaos. Het leven is er 
vol van. In onze kop is 
het chaos. In je kast en 
je garage. Er moet drin-
gend orde in die warboel 
komen. De vraag is wan-
neer, want je gesynchro-
niseerde agenda zit ook 
al vol. Structuur, dat heb-
ben we nodig. 

David Galle won in 2009 
de ‘Comedy Casino 
Cup’ en toerde daarna 
met z’n eerste show ‘D’ 
door Vlaanderen. Ook in populaire tv-programma’s zoals  
‘De Kazakkendraaiers’, ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en ‘Twee 
tot de Zesde Macht’ mocht hij regelmatig opdraven.

Als voorprogramma komt Koen Rijsbrack mee. Koen werd  
finalist van de Lunatic Comedy Award in 2013.

Op deze voorstelling blijft het uitzonderlijke tarief van 10 euro 
het hele seizoen van kracht.

■ ‘Prachtig nieuw lief’: een muzikale 
‘one night stand’
Donderdag 2 april 2015 / De Branding / 20 u. /  
13 euro

Leki, Evi Hanssen, Wouter Berlaen en Kris De Bruyne vormen een 
bijzondere combinatie die de liefde in al hun vormen muzikaal 
consumeren. 

Deze ‘tour de chant’ zet deze artistieke tegenpolen tegenover 
elkaar. Met elkaars songbook én met enkele op-het-lijf-geschreven 
klassiekers als bindmiddel is de avond goed gevuld. 

‘Prachtig nieuw lief’ bezingt de ultieme verliefdheid, de eeuwige 
en vergane liefde, de misverstanden, het ontroerend geluk, het 
afscheid en het bedrog. 

■ Comedyshows presenteert: 
Steven Mahieu met ‘Maniak’
Zaterdag 18 april 2015 /  
De Branding / 20 u. / 13 
euro

Steven Mahieu is één van de 
aanstormende comedytalenten. 
In 2011 lieten de makers van 
‘Comedy Casino’ de hyperactieve 
zenuwpees-in–marcelleke meteen 
de nieuwe reeks openen. 

In zijn tweede volledige show 
‘Maniak’ dendert hij voort op zijn 
élan: pure stand-up, zonder the-
atrale ballast. Hij bedwelmt zijn 
publiek met een niet-aflatende gedachtenstroom, grove en 
fijnzinnige humor en een typische stemklank.

Deze voorstelling is een organisatie van  
Comedyshows. Kaarten voor dit concert zijn wel  
verkrijgbaar bij de reservatiekanalen van  
de cultuurdienst Middelkerke.

Meer info en reservaties ?
Cultuurdienst in De Branding 
Populierenlaan 35 - 8430  Middelkerke
T 059 31 95 53
cultuurdienst@middelkerke.be
www.middelkerke.be/cultuurstek

■ ‘Buiten de grenzen’ 
Vooruitblik naar Beaufort2015 
Van 21 juni t.e.m. 21 september 2015 / In 
Middelkerke en langs de Belgische kust

Komende zomer zal de volle-
dige Belgische kustlijn opnieuw 
het decor zijn voor één lange 
tentoonstelling. Middelkerke 
en negen andere kustgemeen-
ten verwelkomen dan weer 
Beaufort2015. Het centrale  
thema wordt ‘Buiten de gren-
zen’, waarbij de betekenis, de 
beperking, de symboliek van het begrip ‘grens’ de grote inspiratie-
bron van de geselecteerde kunstenaars is. 

Visionair architect Yona Friedman zal met zijn collectief A Dog 
Republic nadrukkelijk aanwezig zijn in de openbare ruimte van 
alle deelnemende kustgemeenten. Daarnaast zullen de andere 
geselecteerde kunstenaars geïnspireerd door het thema bestaand 
en nieuw werk tentoonstellen.

Hou alvast www.beaufort2015.be of onze digitale kanalen 
in het oog voor meer informatie.
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cultuur

■ ’t Ligt ergens op die stapel’
Woensdag 25 maart 2015 / De Branding / 20 u.
Thematische algemene vergadering cultuurraad  
Efficiënt archiveren voor verenigingen

Actief zijn in een vereniging is meestal een interessant ver-
lengde van je hobby, of je zorgt samen met je bestuur voor een 
zinvol tijdverdrijf voor heel wat gelijkgestemden. Maar het is 
ook veel werk en administratie: verzekeringspapieren, statuten, 
facturen, bankdocumenten enz. Op risico van grote ergernis bij 
de huisgenoten barst het kantoor van de gemiddelde vereni-
gingssecretaris met tientallen stapeltjes documenten snel uit 
zijn voegen.

Daarnaast is de cultuurraad er zich van bewust dat lokale ver-
enigingen soms over waardevolle voorwerpen en documenten 
beschikken. De tentoonstelling over verenigingsvlaggen enkele 
jaren geleden bracht al dergelijke pareltjes aan de oppervlakte.

Ongekend maakt ook onbemind, daarom is het belangrijk dat 
verenigingen hun archief en andere objecten oordeelkundig 
bewaren - en wanneer dat kan - ter beschikking stellen van het 
grote publiek. Om onze verenigingen daarin wegwijs te maken 
nodigt de cultuurraad historicus Michel Vermote uit. Hij komt 
tijdens de vergadering uitleggen hoe je efficiënt en haalbaar 
archiveert. Welke documenten je best bewaart, welke niet. 

Michel Vermote is coördinator bij Archiefbank Vlaanderen. 
Hun website www.archiefbank.be is dan ook een aan te raden 
instrument voor iedereen die zich wil inlaten met zorg voor de 
eigen collectiestukken en met lokaal onderzoek.

Deze algemene vergadering is open en vrij toeganke-
lijk voor alle afgevaardigden van Middelkerkse socio-
culturele verenigingen.

■ Met de klas naar cultuur
Iedere leerling van het Middelkerkse lagere onderwijs kan ook dit 
jaar opnieuw een workshop, een theaterstuk en een film bijwonen. 
De educatieve werking van de cultuurdienst prikkelt de leerlingen 
met aparte kunstvormen. 

Jeugdboekenweek: ‘Humor’
Maandag 16 tot vrijdag 27 maart 2015 / Calidris

Samen met de bib werkt de cultuurdienst een artistieke workshop 
uit rond het thema ‘Humor. ‘Humor’ verzacht de zeden, ontwapent 
situaties en zorgt voor een gezonde dosis lachen. De kinderen van 
de tweede graad leren hoe je humor op verschillende manieren kan 
verwerken in kunst.

Theater Sputnik:  
‘Altijd prijs’
Dinsdag 17 maart 2015 /  
De Branding

‘Altijd prijs’ wordt een swingen-
de en theatrale liedjesvoorstel-
ling over het geweldige gevoel 
van winnen, of de zurigheid van net naast de hoofdvogel te mikken. 

Tuning People/kinderenvandevilla: 
‘Leeghoofd’
Dinsdag 31 maart 2015 / De Branding

Met simpele middelen, een decor bestaande uit vele kleine attri-
buten en aan de hand van poëtische en vrolijke beelden wordt 
'Leeghoofd' een theatraal en muzikaal gedicht over een jongen 
met een ‘groot hoofd’.

Ben je benieuwd wat de kinderen dit jaar nog binnen het 
educatieve aanbod meemaken, neem dan een kijkje op: 
www.cultuurstek.be/cultuuragenda/educatieve-projecten. ■ Vooruitblik WAK 2015:  

‘De kleine artiest’
Van 24 april tot en met 3 mei 2015 / diverse locaties 
in Middelkerke

Wil je selfies exposeren of een 
hele grote linosnede afgedrukt 
krijgen? Stel je graag je laat-
ste werk tentoon of wil je iets 
speciaals proberen binnen het 
WAK-thema?

Het thema van de WAK 2015 is 
'De kleine artiest'. Over kinderen 
en kunst, over creatieve jonge-
ren, over de kleine man in de 
straat, over kleine kunst, over de 
invloed van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plek-
ken, over experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en 
durven, over (her)ontdekken en doen! 

Tot 8 maart kan je inschrijven via cultuurdienst@middelkerke.be.

Meer informatie op www.middelkerke.be/cultuurstek en 
www.facebook.com/cultuurmiddelkerke

■ Belangrijke dienstmededeling!
Subsidiedossiers binnen voor 3 maart

Naar jaarlijkse gewoonte bundelt de cultuurdienst alle  
dossiers tot het bekomen van een werkingsubsidie voor  
3 maart.  Alle erkende socio-culturele verenigingen kunnen op 
die manier hun werkingssubsidie voor het afgelopen kalen-
derjaar ontvangen.

Alle erkende socio-culturele verenigingen ontvingen in de 
loop van februari hun subsidiedocumenten. Een goed inge-
vulde activiteitenkalender en een volledig subsidiedossier zijn 
noodzakelijk voor een goede behandeling van je dossier.

Wie geen erkende vereniging is en voor een bepaald project 
toch een subsidie wil aanvragen, reikt het gemeentebestuur 
onder bepaalde voorwaarden een projectsubsidie uit. Deze 
subsidie moet je aanvragen via een specifiek dossier en dien 
je ten laatste twee maanden voor je activiteit in. Bekijk alle 
informatie over deze projectsubsidies op de gemeentelijke 
website van Middelkerke: www.middelkerke.be/vrijetijd.
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bib

■ Poppentheater Swief speelt 
‘Verliefd op de trol’
Woensdag 8 april van 15 tot 16 u. in de bib –  
toegang 2 euro.

Op het kasteel van koning 
Tuur gebeurt altijd wat. 
Zeker wanneer de trol 
in de buurt is. Niemand 
houdt van de trol. Maar 
op een dag ziet de prin-
ses Confi niet meer staan. 
Wat heeft de trol met haar 
uitgespookt? Zal Confi haar nog kunnen redden uit de klauwen 
van de trol?

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Ouders mogen  
gratis mee. Vooraf inschrijven via  
stephie.anseeuw@middelkerke.be,  
aan het onthaal of telefonisch 059 31 99 10.

■ Jeugdboekenweek:  
‘H.H. Melachenie zkt pret’
Tijdens de jeugdboekenweek 
is het dit jaar lachen geblazen. 
Want lezen is lachen, glimla-
chen en grimlachen, giechelen 
en grinniken, gieren en brul-
len, schuddebuiken en scha-
teren. Om grappen en grollen, 
dwaze moppen, een hilarische 
tekening. Om zotte woorden, 
vreemde situaties, personages 
met een hoekje af, uitglijden en 
struikelen, vallen, molenwie-
ken, rechtstaan en opnieuw je 
evenwicht verliezen. 

Maar nu even serieus. Juffrouw H.H. Melachenie kan niet 
lachen. Daardoor heeft ze nogal last van winderigheid. Haar 
lachjes geraken niet uit haar lichaam en zoeken een andere 
uitweg. De windjes komen en gaan op de meest ongepaste 
momenten. Ze heeft het niet meer onder controle.

Gekke bekken trekken, kietelen, pluimpjes, grappige filmpjes 
kijken op YouTube… Alles heeft Melachenie geprobeerd om 
aan het lachen te geraken. Niets hielp. Haar laatste hoop ligt 
nu in boeken. Want ergens heeft ze gehoord dat boeken je 
aan het lachen kunnen brengen. De leerlingen van het 3de 
kleuter, het 1ste en het 2de leerjaar gaan mee op zoek naar 
het boek dat H.H. Melachenie doet schateren van het lachen. 
Tijdens het finalefeest op zaterdag 21 maart testen we het uit 
in de bib!

Zaterdag 21 maart, van 14 tot 16 u. in de bibliotheek 
van Middelkerke. Deelname aan het finalefeest voor 
het 3de kleuter en de 1ste graad is gratis. Inschrijven 
is wel nodig en kan aan het onthaal,  telefonisch  
059 31 99 10 of via stephie.anseeuw@middelkerke.be

■ Verteltheater: De Vertelf
Woensdag 15 april van 14 tot 15 u. in de bib  
- toegang 2 euro.

De Vertelf sprokkelt 
sprookjes. Ze fluistert 
ze zowel in de oren van 
kleine als grote mensen. 
Soms vindt ze er eentje 
in haar eigen straat, heel 
af en toe onder een steen 
en soms zelfs wanneer  
ze haar neus snuit. Maar 
meestal zitten ze gewoon tussen haar krullen.

Ze vertelt vaak zelfverzonnen sprookjes uit een lang vergeten land 
vol poëzie, waar niets is wat het lijkt en humor aan de bomen 
groeit. Met tinteltenen en wapperhanden ontvoert ze groot en klein 
naar het eind van de wereld. Heen en terug. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ouders mogen gratis mee. 
Vooraf inschrijven via stephie.anseeuw@middelkerke.be, 
aan het onthaal of telefonisch 059 31 99 10.

■ Luistervinken
Donderdag 12 maart, om 20 u. 
Patrick Bernauw, ‘Het Lams Gods & de Heilige 
Graal’

Waarom werd het paneel van de Rechtvaardige Rechters 
in 1934 gestolen uit de Sint-Baafskathedraal van Gent? 
Waarom wilden de nazi's dit onderdeel van Het Lam Gods, 
het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, zo graag 
terug? Verbergt het nog steeds spoorloze paneel het geheim 
van de Tempeliers? En waar zouden we de Rechters kunnen 
vinden? 

In ‘Het Lam Gods & de Heilige Graal’ wekt Patrick Bernauw 
het mysterie en de speurtocht rond Het Lam Gods tot leven. 
Een historische thriller in de vorm van verteltheater.

Patrick Bernauw schrijft sinds 1981 romans, verhalen, 
essays, toneelstukken, poëzie, liedjes en scenario's – zowel 
voor volwassenen als voor de jeugd. Hij was hoofdredacteur 
van de Historische Verhalen en regisseerde ook verschil-
lende hoorspelen en theaterstukken. Momenteel leidt hij een 
eigen productiehuis voor interactief theater, dat zich de jong-
ste tijd vooral concentreert op moordspelen en stadsspelen.

In de bibliotheek van Middelkerke 
Toegang: 5 euro 
incl. gratis parking onder de markt.
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bibliotheek

■ Middelkerke@Internet
Ben je 60-plus en woon je in Middelkerke? Zette je reeds de eerste 
stappen op de computer en smaakt dat naar meer? Dan is een 
van onze workshops misschien iets voor jou. Onze ervaren vrijwil-
ligers verklappen je de geheimen van Google, Skype en Picasa. De 
lessen worden verzorgd op maat van senioren: in een aangepast 
tempo en met begrijpbare uitleg. Om te kunnen volgen is wel een 
basiskennis van de computer vereist.

Workshop Google
Google is de bekendste zoekmachine op internet. In de workshop 
leer je hoe je informatie kunt zoeken over alle denkbare onderwer-
pen. Google is echter meer dan alleen een zoekmachine. Je maakt 
hier ook kennis met Google Maps Street View en de mogelijkheden 
van Google Chrome. Voor wie zich 3 lesdagen kan vrijmaken. 

Wanneer: 24, 26 en 31 maart - telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs: 15 euro

Workshop Skype
Skype is een programma van Microsoft om gratis online te 
telefoneren. In deze workshop leer je hoe je een Skype-account 
aanmaakt en via het internet kunt bellen. Deze workshop duurt 1 
lesdag.

Wanneer: 2 april / van 13 tot 16 u.
Kostprijs: 5 euro

Workshop Picasa 
Picasa is een populaire fotomanager. In deze workshop leer je hoe 
je je fotocollectie kunt beheren (sorteren, albums maken, delen 
met vrienden…) en hoe je foto’s kunt bewerken (kleur aanpassen, 
rode ogen weghalen, bijknippen…). De workshop bestaat uit 2 
lesdagen.

Wanneer: 5 en 7 mei / telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs: 10 euro

Alle workshops vinden plaats in de bibliotheek van  
Middelkerke. Inschrijven kan vanaf maandag 2 maart  
om 9.30 u. Dit kan enkel door je ter plaatse aan te melden 
aan het onthaal in de bibliotheek van Middelkerke,  
Populierenlaan 16. Het aantal inschrijvingen is beperkt, 
dus wees er snel bij!

Herinneringen ophalen aan het Middelkerke van vroeger.

■ ‘Zonnige groetjes’  
Vrijdag 20 maart, om 14 u.  
Praten over de uitstapjes en reisjes van toen. 
In de gouden jaren 60 
en 70 konden de meeste 
gezinnen zich voor het 
eerst een auto permit-
teren. Zelfs vliegtuigrei-
zen naar Spanje werden 
populair. Maar vóór die 
tijd bleven de meeste 
mensen gewoon thuis.

Kun jij nog vertellen 
over je eerste schoolreizen? Wie ging naar de dierentuin 
van Antwerpen, de Kemmelberg, Cap Griz Nez, Dadizele of 
Aviflora? Kocht je dan ook souvenirs? Ging je op kamp met de 
Scouts, de Chiro of de KSA? Of mocht je mee met de mutua-
liteit? Was dat een heerlijke droom of een nachtmerrie? Waar 
ging je in het weekend met je gezin naartoe? Zeggen Moeder 
Lambic en Moeder Siska je nog wat? Hangen in jouw living 
nog de trofeeën van je eerste buitenlandse reizen? Welke 
avonturen en tegenslagen kreeg je te verwerken?

■ ‘Mijn eerste auto’   
Vrijdag 24 april, om 14 u.  
Praten over het verkeer. 
Onze wegen lopen vol. Verkeersopstoppingen noemt men 
tegenwoordig ‘vertraagd verkeer’. Dat was ooit anders. 
Mensen woonden waar ze werkten. En als dat niet zo was, 
namen ze bus, tram of trein. Maar in de gouden jaren 60 en 
70 kwam de auto in het bereik van de meeste gezinnen. Eerst 
een luxegoed voor uitstapjes. Later een onmisbaar vehikel 
voor werk en ontspanning. Autostrades werden aangelegd, 
steden en dorpen omringd. 

Waar in Middelkerke had je de eerste verkeerslichten? Hoe 
snel mocht je toen rijden? Wie reed nog regelmatig met 
paard en kar? Hoeveel 
auto’s stonden ’s win-
ters geparkeerd in de 
Kerkstraat? Herinner je 
je nog de eerste keer dat 
je met een auto mee-
reed? Van welk model 
droomde je als kind? 
Wat werd uiteindelijk je 
eerste eigen auto? Wanneer was dat? Hoeveel kostte die? Na 
hoeveel jaar kwam de roest erdoor? Hoeveel kilometer deed je 
ermee? Wie reed ooit op een bromfiets of moto? Ken je nog 
de garagisten van jouw dorp?

In de bibliotheek van Middelkerke – Toegang: 3 euro

Het leven zoals het was!

■ Games lenen in de bib
Goed nieuws voor alle gamers! Vanaf 1 maart worden in 
de hoofdbibliotheek naast boeken, strips, cd’s en dvd’s ook 
games uitgeleend. Je vindt in onze collectie een aanbod voor 
Playstation 4, Xbox One 
en Wii U. Wie lid is van 
de bib mag per leenbeurt 
3 games op zijn kaart zet-
ten. Net als voor dvd’s 
vragen we 1 euro leen-
geld per game. Je mag 
die dan 3 weken houden. 
Verlengen is niet mogelijk.
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ontwikkelingssamenwerking

■ Benefietavond t.v.v. Belgisaan - 
24 april
’t Kabientje Middelkerke – 19 u. - Organisatie: 
vzw Belgisaan

Vanaf 19.00 uur kan je terecht voor een kaas- en wijnavond. 
De solidariteitsavond vindt plaats in het lokaal van Belgisaan,  
’t Kabientje, Vandenheuvelstraat 34 te Middelkerke. Prijs:  
15 euro (1 glas wijn of bier inbegrepen). 

Reserveren voor 19 april op 0474 289 300 of 0477 832 389 
of belgisaan@skynet.be. De plaatsen zijn beperkt. Opbrengst 
gaat integraal naar de humanitaire projecten in Noord-Oost 
Thaïland.

■ Concert Ahtina de Inti Sisa 
2 mei
De Zwerver - 18.00 uur

Op zaterdag 2 mei, krijgt Middelkerke het bezoek van enkele muzi-
kanten die zich Ahtina de Inti Sisa - de kracht van de zonnebloem 
- noemen. Inti Sisa is een educatief centrum in Guamote, in het 
Andesgebergte in Ecuador. 

De muzikanten komen naar België om hun muziek op plaat vast te 
leggen, en geven vervolgens enkele optredens, waaronder één in 
Middelkerke.

De groep komt met een repertorium van traditionele melodieën, 
ritmes en teksten uit Ecuador en de provincie Chimborazo.

Vanaf 18 u. kan je komen proeven van lekkere apero, Ecuadoriaanse 
hapjes, eerlijke dranken. Er worden ook artisanale producten ver-
kocht.

Het optreden start om 19 u. Toegang: 5 euro.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de Noord-Zuiddienst in het jeugd-
centrum of aan de deur. Je kan ook jouw kaart vooraf bestellen. 
Meer info bij erica.blomme@middelkerke op 0474 888 073 of bij 
gvdkelen@telenet.be op 0476 320 905.

Opbrengst van de bar en van de hapjes gaan naar Inti Sisa, project 
in Ecuador.

Organisatie: het Noord-Zuidcomité, de Noord-Zuiddienst, 
vrijwilligers van het project Inti Sisa.

■ Wereldcafé - 28 maart
foyer De Branding - 18.00 u.

Je kan kennismaken met de Middelkerkse projecten: werk-
groep GhanaAkwaaba, Cross tot Romania, Hart voor Gambia-
Westende, VZW Belgisaan Thailand, Ambarawa Indonesië, Inti 
Sisa Ecuador en STAR. Je kan er ook van lekkere wereldhapjes  
en (h)eerlijke drankjes proeven. De opbrengst van de  
fairtradebar gaat naar de Middelkerkse projecten.

Iedereen Beroemd
Om 19.30 uur start Barbara 
Rottiers met haar reisver-
halen in Tanzania en in 
haar Storysnapper! In het 
najaar 2014, kon je de 
Storysnapper volgen op 
‘Iedereen beroemd’. 

De Storysnapper is een machine die verhalen oppikt van veel 
verschillende mensen, een wonderlijke machine annex auto 
waarmee radiopresentatrice Barbara Rottiers samen met haar 
vriendin twintig dagen door Tanzania en Kenia trok. 

Daar ging zij verhalen sprokkelen bij mensen die ze onderweg 
tegen het lijf liep. Die verhalen laat Barbara opboksen tegen de 
clichés en voorgeprogrammeerde gedachten die we hier vaak 
hebben als we horen spreken over Afrika.

Toegang: gratis.

Organisatie: Noord-Zuiddienst, Noord-Zuidcomité,  
de 4de pijlerorganisaties.
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evenementen / varia

■ Start inschrijvingen schooljaar 
2015-2016
Alle Middelkerkse lagere scholen starten vanaf maart 2015 met het 
registreren van inschrijvingen voor het komende schooljaar.

In het MAC is de folder ‘Naar de basisschool in Middelkerke’ 
beschikbaar met mogelijke aandachtspunten bij het maken van 
een schoolkeuze. 

Kijk gerust ook eens op www.middelkerke.be/page8503270.aspx 
waar u een overzicht krijgt van het onderwijsaanbod in onze 
gemeente. 

Inschrijvingen voor…  Periode

Broer en zussen van kinderen  vanaf maandag 02/03 
die reeds op de school zitten 
(voor gewoon en buitengewoon  
onderwijs)

Vrije inschrijvingsperiode  vanaf maandag 16/03 
(voor buitengewoon onderwijs) 

Vrije inschrijvingsperiode  Vanaf maandag 30/03 
(voor gewoon onderwijs)

■ Westtoer zoekt enquêteurs
Het kenniscentrum van Westtoer organiseert een onderzoek dat 
het toerisme aan de kust in kaart wil brengen. In iedere kustge-
meente worden daarvoor op regelmatige basis korte enquêtes 
afgenomen van vakantiegangers.

De enquêtes worden tweemaal per maand gehouden op druk 
bezochte plaatsen in de verschillende kustgemeentes, telkens op 
zondagvoormiddag tussen 8.30 en 11 u.

Om in aanmerking te komen ben je:

-  je bent 18 jaar

-  je bent vlot in het Nederlands, Frans, Engels en het Duits en kan 
iemand overtuigen om deel te nemen aan de bevraging

-  je woont vlakbij of je kan je makkelijk verplaatsen naar de kust

-  je bent bereid om regelmatig mee te werken in de periode vanaf 
heden tot januari 2016

Je krijgt 80 euro per enquêteermoment. 

Kandidaten melden zich met cv en motivatie bij  
hilde.wullus@westtoer.be.  
Meer info via 050 30 55 35.

Knutselen
Iedere derde donderdag 
van de maand wordt er in 
groep geknutseld. Iedere 
donderdag wordt iets anders 
gemaakt.

Geïnteresseerden kunnen 
terecht in het buurthuis voor meer informatie en inschrijvingen.

Bloemschikken

Op 1 april wordt er gewerkt aan een bloemstuk rond het thema 
Pasen onder begeleiding van een ervaren lesgeefster.

Voor inschrijvingen kan je terecht in het buurthuis.

Actie Soep  
op de stoep
Ook de vrijwilligers van het buurthuis hebben zich opnieuw inge-
zet voor de strijd tegen armoede in eigen land. Op 27 december 

hebben enkele vrijwil-
ligers verse pompoen-
soep gemaakt, die 
werd dan tussen 11u 
en 13u verdeeld aan 
voorbijgangers. Gezien 
het koude weer werd 
deze soep meer dan 
gesmaakt! De bijdra-
gen die werden opge-
haald gaan integraal 
naar Welzijnszorg.

Buurthuis 
Meeuwenlaan 37 
8434 Westende 

059 31 92 85



agenda 13maart / april 2015Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

verzameld aanbod van activiteiten

Middelkerkeagenda maart / april 2015

dinsdag Scrabble - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

dinsdag kaarten & bowlen - 14:00 u.
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG Middelkerke 0474 94 05 04

dinsdag Bridge - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

dinsdag Kaarten en bollen - 14:00 u. Elke 2 weken
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0475 28 46 55

dinsdag Keramische vormgeving - 14:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Vzw Littera 0497 90 34 19

dinsdag Seniorenzwemmen 55+ - 16:00 u.
Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

dinsdag BBB - 19:00 en 20:00u.
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe 
Sportdienst 059 31 99 50

dinsdag BBB – 20:00 u.
Ter Zelte, Slijpe 
Sportdienst 059 31 99 50

woensdag Yoga - 09:45 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

woensdag Bodyfit – 10:00 u.
De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

woensdag Vrije expressie tekenen en schilderen  
 - 13:30 u. De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke

Kreativa 058 23 89 24

woensdag Kaarten & bowlen - 14:00 u.
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
A tot Y 0475 28 46 55

woensdag Rammibridge - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

woensdag Crea - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

 

WEKELIJKS

Dagelijks kaarten, rummikub, gezelschapsspelen -  
 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

maandag Balance - 09.30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

maandag Badminton – 10:00 u.
De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

maandag Aquarelschilderen en portrettekenen met  
 lesgeefster - 13:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Palet 058 24 07 85

maandag Schaken - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

maandag Experimenteel schilderen - 14:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Vzw Littera 0497 90 34 19

maandag Bingo - 14:00 u. Elke 2 weken
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 059 30 82 28

maandag Rummikub - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

dinsdag Petanque - 09:30 u.
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde 
Seniorenbond Lombarde 0474 47 12 33

dinsdag Praatgroep Frans - 09:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

dinsdag Bodyfit – 10:00 u.
De Barloke, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

dinsdag Aquarel Anders met lesgeefster - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Palet 058 24 07 85

dinsdag Bodyfit – 14:00 u.
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

 

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief  
‘Deze week in Middelkerke’

Ben jij al abonnee op onze digitale nieuwsbrief ‘Deze week in Middelkerke’? Wie inschrijft krijgt 
wekelijks op woensdag een handig overzicht van de activiteiten en evenementen in Middelkerke, 
gratis in de mailbox. 

Inschrijven via www.middelkerke.be, doorklikken naar ‘nieuwsbrief’.

Meer info: informatiedienst, 059 31 30 16.
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ACTIVITEITEN

ma 02/03 Workshop wasschilderen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

ma 02/03 Goede afspraken maken -14:00 u. 
Kantine, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 02/03 Cursus schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 03/03 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Colombus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 04/03 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 05/03 Bezoek Hindoetempel -14:00 u. 
Davidsfonds Leffinge - Slijpe 059 30 17 57

do 05/03 Bingo -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

do 05/03  Tentoonstelling Splintergroep -20:00 u.  
> 08/03 De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 

Kunstkring Splintergroep 0497 59 56 98

vr 06/03 Proloog Driedaagse Westvlaanderen 
 14:00 u. Casino Middelkerke, Epernayplein;   
 Koninginnelaan; Leopoldlaan; Parklaan; Meeuwenlaan;  
 Zeedijk, Middelkerke 

za 07/03 Strandhengelwedstrijd -08:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan,  
Columbus Noordzeevissers 0476 52 19 58

za 07/03 Gedichtennamiddag -14:30 u. 
't Lombartje, Schoolstraat, Lombardsijde 
Davidsfonds Westende - Lombardsijde 

za 07/03 Viering -17:00 u. 
Kerk, Lombardsijde 
KVLV 058 23 32 95

za 07/03 Manillen - 20:00 u.
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub 'Kom maar uit' 0498 25 06 05

zo 08/03 Omloop der Vlaamse Ardennen -11:50 u. 
Brugsesteenweg, Mannekensvere 
Koninklijke Veloclub Ichtegem Sportief 

zo 08/03 Tentoonstelling Splintergroep -14:00 u. 
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 
Splintergroep Leffinge 0497 59 56 98

ma 09/03 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

ma 09/03 Voordracht 'goed slapen' -14:00 u. 
Sint - Lutgardisschool, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 09/03 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe 
Candela 059 31 21 84

ma 09/03 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Que Pasa, Leopoldlaan, Middelkerke 
Que Pasa 059 44 79 09

ma 09/03 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

 

woensdag Praatgroep Nederlands - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

woensdag Petanque - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

woensdag Keramieklessen met lesgeefster - 18:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 

woensdag Stepaerobics - 19:30 u.
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

donderdag Seniorenzwemmen 55+ - 16:00 u.
Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

donderdag Pilates - 09:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

donderdag Breinamiddag - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

donderdag Scrabble - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

donderdag Schilderen en Tekenen voor beginners en  
 gevorderden - 14:00 u.

De Ril, Oostendelaan, Middelkerke 
Gilbert Vanneste 0477 746109

donderdag Kaarten & bowlen - 14:00 u.
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
KBG 0475 28 46 55

donderdag Weight Watchers - 19:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Mike Deltomme 059 44 38 12

vrijdag Ki Ko - 09:15 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

vrijdag Badminton – 10:00 u.
De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

vrijdag Vrije expressie tekenen en schilderen -  
 13:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Kreativa 058 23 89 24

vrijdag Schaken - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

vrijdag Crea - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

vrijdag Acryl anders - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
acryl anders 0477 69 01 13

vrijdag Kunstig Atelier - 14:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

zaterdag Keramieklessen met lesgeefster - 09:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani
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wo 18/03 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat,  
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 18/03 Aspe - Moord in het theater! -20:00 u. 
Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

do 19/03 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

do 19/03 Themaknutselen -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

do 19/03 Kaarting Land- en Tuinbouwraad -20:00 u. 
Camping Westende, Westendelaan, Westende 
Land- en tuinbouwraad 

vr 20/03 Wereldwaterdag -08:00 u. 
Strand thv Louis Logierlaan
Gemeentebestuur Middelkerke

vr 20/03 Doortocht Handzame Classic -12:20 u. 
Vaartdijk-Zuid, Leffinge; Middelkerke; Slijpe; 
Mannekensvere 0475 68 20 11

vr 20/03 Verkeersquiz -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

vr 20/03 Het leven zoals het was: 'Zonnige   
 groetjes!' -14:00 u. 

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 20/03 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

vr 20/03 Paul Michiels 'The Lonesome Dreamer'  
 20:00 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

vr 20/03 Toneel: Lifeline -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
KT Pro Arte 0476 01 89 58

za 21/03 Finale jeugdboekenweek 2015 -14:00 u. 
Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

za 21/03 Strandhengelwedstrijd -17:30 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan, 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 

za 21/03 Toneel: Lifeline -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
KT Pro Arte 0476 01 89 58

ma 23/03 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

ma 23/03 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde't 
Alternatieftje 0486 96 94 72

di 24/03 Geleid bezoek aan INAGRO -12:45 u. 
Vertrek Kerk Leffinge 059 30 17 57

wo 25/03 Bezoek Hotelschool Ter Duinen: -18:00 u. 
Davidsfonds Westende - Lombardsijde 

wo 25/03 Cursus bloemschikken: lentestuk -19:30 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
De Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

 

di 10/03 Lezing: van waar komen onze  
 dialectwoorden -14:00 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
LBG 0472 81 97 45

di 10/03 Infoavond prostaatkanker -19:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Informatiedienst 0474 88 81 24

wo 11/03 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat,  
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 11/03 Lazarus en 't Arsenaal 'Jawoord' -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

do 12/03 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

do 12/03 Luistervinken:  Lam Gods & Heilige Graal  
 20:00 u. 

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 13/03 Fuiftje gelik vroeger: Cover Store -20:30 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
The Cover Store 0474 66 76 66

za 14/03 2de hands overdekte rommelmarkt  
 08:00 u. 

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

za 14/03 Kijk! Ik fiets! 3+ -09:00 u. 
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

za 14/03  Allure -10:00 u. 
> 15/03 Casino, Zeedijk, Middelkerke 

Dienst evenementen 059 31 91 31

za 14/03  Ezelkermis Lombardsijde -10:00 u. 
> 22/03 Lombardsijde 

za 14/03 Allure Nocturne -18:00 u. 
Casino, Zeedijk, Middelkerke 
Dienst evenementen 059 31 91 31

zo 15/03 Dag van de zorg -10:00 u. 
Vakantieverblijf Middelpunt, Westendelaan, Middelkerke 
Middelpunt 

zo 15/03  Ttentoonstelling wielerschilderijen  
> 15/04 11:00 u. 

Casino, Epernayplein, Middelkerke 
Cycli Prom vzw 0474 31 56 82

zo 15/03 Beachchallenge -14:00 u. 
Strand Middelkerke-Westende, 
Sportdienst Middelkerke 

zo 15/03 Ezelstoet -14:00 u. 
Westendelaan; Lombardsijdelaan; Nieuwpoortlaan, 
Lombardsijde; Westende 
De Ezel cv 0473 46 79 24

ma 16/03 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 17/03 Kaarten & bollen -14:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG De Blauwe Lotus 0472 81 97 45

di 17/03 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Comumbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustrvrienden 058 23 89 24
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do 02/04 doortocht 3-daagse van De Panne -09:45 u. 
Spermaliestraat, Vaartdijk-Zuid

do 02/04 Cursus: bloemschikken -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

do 02/04 Nieuw lief -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
De Branding 059 31 95 53

vr 03/04 KIJK IK LOOP -09:00 u. 
Leffinge, Wielewaalstraat; Patrijsstraat; 
Leeuwerikenstraat, Leffinge 
sportdienst 059 31 99 50

vr 03/04  Topopdetopweekend -09:00 u.  
> 05/04 OCMW, Oostendelaan 139, Middelkerke 

JC Brassinne 0478 55 86 20

za 04/04 Strandhengelwedstrijd -07:00 u. 
strand tussen Casino-west en Louis Logierlaan, 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 52 19 58

za 04/04 BK Drinkbuswerpen -10:00 u. 
OCWM, Oostendelaan, Middelkerke 
Jean-Claude Brassine 0478 55 86 20

zo 05/04 Paaseierenraap -10:00 u. 
OCMW, Oostendelaan, Middelkerke 
Sluis-en tuinwijkcomité 0477 19 09 03

zo 05/04 Eileuk - Westende -10:00 u. 
Portiekenlaan, Westende 
Dienst Evenementen 059 31 91 31

ma 06/04 Eileuk - Middelkerke -10:00 u. 
Epernayplein, Middelkerke 
Dienst Evenementen 059 31 91 31

ma 06/04 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 059 31 92 85

di 07/04 Bezoek Atlantikwall Raversijde -13:15 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
LBG 0472 81 97 45

wo 08/04 Poppentheater Swief: Verliefd op de trol  
 15:00 u. 

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

do 09/04 Bezoek Edelhertenboerderij -13:45 u. 
Davidsfonds Leffinge - Slijpe 059 30 17 57

do 09/04 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

za 11/04  Lentekriebels -11:00 u.  
> 12/04 Dienst Evenementen 059 31 91 31

za 11/04 Geleide wandeling rond De Mokker   
 Koekelare -13:00 u. 

Sint - Laurentiuskerk, Westende 
Davidsfonds Westende - Lombardsijde 

za 11/04 Manillen - 20:00 u.
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub 'Kom maar uit' 0498 25 06 05

zo 12/04 Lentekriebelstocht -07:30 u. 
De Duintrappers Westende 0474 88 80 45

zo 12/04 Garnaalkruidemonstratie -11:00 u. 
strand thv Priorijlaan, Westende 
Parelvissers 0486 75 45 80

ma 13/04 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 
Candela 059 31 21 84

 

wo 25/03 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat,  
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 26/03 Lezing: Doordacht gebruik van medicijnen  
 14:00u

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

do 26/03 Cursus Spaans voor beginners -13:30 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 30 82 28

vr 27/03 David Galle 'Overleven in de chaos'  
 20:00 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

vr 27/03 Smul bingo -20:00 u. 
De Zeeparel, Dennenlaan, Middelkerke 
De Zeeparel 059 30 08 30

vr 27/03 Toneel: Lifeline -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
KT Pro Arte 0476 01 89 58

za 28/03 Wereldcafé -18:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Ontwikkelingssamenwerking 059 31 30 16

za 28/03 Toneel: Lifeline -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
KT Pro Arte 0476 01 89 58

zo 29/03 Toneel: Lifeline -19:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
KT Pro Arte 0476 01 89 58

ma 30/03 KIJK IK LOOP -09:00 u. 
Slijpe, Diksmuidestraat 
sportdienst 059 31 99 50

ma 30/03 Paas crea -14:00 u. 
Kantine, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 30/03 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 31/03 KIJK IK LOOP -09:00 u. 
St.-Jansstraat; Lombardsijde 
sportdienst Middelkerke 059 31 99 50

di 31/03 Kaarten & bollen -14:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0472 81 97 45

di 31/03 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 01/04 Buitenspeeldag -13:00 u. 
Normandpark, Middelkerke 
Jeugddienst

wo 01/04 Bloemschikken -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

wo 01/04 Ontmoetingsmoment Autisme -19:30 u. 
Gemeenteschool De Duinpieper, Westende 
VVA regio Westende 0486 23 59 87

wo 01/04 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat,  
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 02/04 KIJK IK LOOP -09:00 u. 
gemeentelijke park Middelkerke,  
sportdienst 059 31 99 50
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wo 22/04 Cursus: fitness voor je hersenen -20:00 u. 
De Smidse, Kerkstraat, Middelkerke 
De Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

wo 22/04 'Het Eenzame Westen' -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

do 23/04 Lezing: gezond en vitaal leven -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

vr 24/04 Lezing: verzekeringen -14:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
LBG 0472 81 97 45

vr 24/04 Het leven zoals het was: 'Mijn eerste auto'  
 14:00 u. 

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 24/04 Lezing: gezond slapen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

vr 24/04 Spaghettiavond -19:00 u. 
TARA, Fleriskotstraat, Wilskerke 
Vrijwilligers TARA 0474 56 70 18

vr 24/04 Kaas- en wijnavond -19:00 u. 
't Kabientje, Jules Van den Heuvelstraat, Middelkerke 
VZW Belgisaan 0474 28 93 00

vr 24/04 Toneel: Crème au Beurre -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Theater Magie 0484 66 42 52

za 25/04 Wielerwedstrijd De Jonge Vluchters  
 14:00 u. Spermaliestraat; Loviestraat; Abdisweg;  
 Heirweg; Westendelaan, Middelkerke 

Kvc de jonge vluchters 0476 45 95 85

zo 26/04 Erfgoeddag 'Felle Madammen' - 10 -17 u.
Villa Les Zéphyrs, Westende-bad
16u: optreden 'Salon Musical', Theresiakapel Westende 
dienst erfgoed en museum 059 31 97 95

zo 26/04 Toneel: Crème au Beurre -11:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Theater Magie 0484 66 42 52

ma 27/04 Wandeling langs duin en strand -13:30 u. 
Sint - Lutgardisschool, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 27/04 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijd
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 28/04 Kaarten & bollen -14:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0472 81 97 45

di 28/04 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 29/04 Boemelbij -14:00 u. 
Zaal Scora, Schore,  
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 29/04 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat,  
't Alternatieftje 0486 96 94 72

za 02/05 Toffe Dingendag -09:00 u. 
Krokodielenpark, Middelkerke
Jeugddienst 0474 88 80 83

za 02/05  Tastoe -11:00 u. 
Zeedijk, Westende 
Dienst Evenementen 059 31 91 31

ma 13/04 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Que Pasa, Leopoldlaan, Middelkerke 059 44 79 09

ma 13/04 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 14/04 Kaarten & bollen -14:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0472 81 97 45

wo 15/04 Verteltheater: De Vertelf -14:00 u. 
Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 059 31 99 10

wo 15/04 Bezoek aan Club Brugge -14:30 u. 
Davidsfonds Westende - Lombardsijde 

do 16/04 Themaknutselen -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 059 31 92 85

do 16/04 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 88

do 16/04 Kaarting Land- en Tuinbouwraad -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Land- en tuinbouwraad 0474 888 055 

vr 17/04 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

za 18/04 Strandhengelwedstrijden -07:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan, 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 52 19 58

za 18/04 Steven Mahieu 'Maniak' -20:00 u. 
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 
Commedyshows 059 31 95 53

ma 20/04 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 059 31 92 85

ma 20/04 Demonstratie juwelen crea -14:00 u. 
Kantine, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 20/04  Digitale Week -16:00 u.  
> 25/04 Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 

Bibliotheek 059 31 99 10

ma 20/04 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 21/04 Leven in een sekte en daarna -14:30 u. 
Zaal 'Centrum', Dorpsstraat, Leffinge 
Davidsfonds Leffinge - Slijpe 059 30 17 57

di 21/04 Start to run -18:30 u. 
(eerste les - op voorhand inschrijven)
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

wo 22/04 Boemelbij -14:00 u. 
speelplein thv voetbalveld, Slijpe  
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 22/04 Skeeleren jeugd -16:30 u. 
(eerste les -  op voorhand inschrijven!)
De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

wo 22/04 Skeeleren volwassenen -17:30 u. 
(eerste les - vooraf inschrijven!)
De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

wo 22/04 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat,  
't Alternatieftje 0486 96 94 72
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evenementen

De paasvakantie van 2015 wordt onvergetelijk dankzij deze keileuke editie van EILEUK. 

Een indrukwekkend kinderparadijs vol plezier, actie en fun.

Diverse springkastelen, grappige grime, reuze gezelschapspelen, gekke fietsen,  
kleuterklim- en klauterparcours, coole creaworkshops, enz. 

Naast al dit amusement en deze vrolijkheid wordt het kleuren tegen de sterren op.  
De paasklokken belonen de mooiste kleurplaten met een leuke prijs.

05-06  04 15

NIEUW ! De zoektocht naar  

“het gouden paasei”!
Bim, bam, bom! Paasei-alarm!!! Het gouden paasei is zoek… 
Help jij de paashazen zoeken? De schat ligt ergens in 
Middelkerke of Westende verstopt. 

De eerlijke vinder wordt beloond met een unieke prijs. Kom 
naar Eileuk voor een extra tip.

Wanneer – Waar:
Zondag 5 april 2015: Portiekenplein – Westende

Maandag 6 april 2015: Epernayplein – Middelkerke 

Vrije in- en uitstap van 10 tot 17 u.

Prijzen:
Dagpas: 6 euro  -   Weekendpas: 9 euro
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ocmw / milieu

■ Kortverblijf in het woonzorg- 
centrum De Ril
Kortverblijf wil mantelzorgers die instaan voor de verzorging van 
hun familielid ondersteunen door de zorgbehoevende tijdelijk op 
te nemen.

Door dit aanbod kunnen de zorgdragers vakantie nemen, een 
rustperiode inlassen, een eigen ziekteperiode overbruggen, enz. 
Wij willen zo meehelpen om de thuissituatie haalbaar te houden.

Het woonzorgcentrum heeft op het 2de verdiep 3 éénpersoons-
kamers voor kortverblijf. Een opname vindt altijd plaats op 
maandagnamiddag, het ontslag is telkens voorzien op maandag-
voormiddag.

De opnametermijn is beperkt tot 12 weken per kalenderjaar (waar-
van maximum 8 weken aansluitend), de minimumduur is 1week.

De dagprijs bedraagt 54 euro, een tussenkomst van de mutualiteit 
is eventueel mogelijk. 

De kandidaten moeten de pensioengerechtigde leeftijd hebben en 
in Middelkerke wonen.

De reservatie gebeurt bij de maatschappelijk werker:  
Natalie Rommel op 059 31 92 25  
of natalie.rommel@ocmwmiddelkerke.be 

■ Dagverblijf in De Sluze
Het dagverzorgingscentrum is een thuiszorgondersteunende 
dienstverlening die overdag en buitenshuis aangeboden wordt 
aan zowel valide, semi-valide als zwaar zorgbehoevende oude-
ren. Het doel is ervoor zorgen dat de mensen zolang mogelijk 
in hun eigen vertrouwde thuisomgeving kunnen wonen, 
waardoor een definitieve opname in een woonzorgcentrum 
uitgesteld en/of voorkomen kan worden. 

Het dagverzorgingscentrum legt de nadruk op:

- Familieleden en de thuiszorgsituatie ondersteunen

- Het bieden van hygiënische verzorging en begeleiding (toi-
let- bad/douche)

- Het sociaal netwerk vergroten

- Een aangename dagbesteding aanbieden d.m.v. verschil-
lende activiteiten die het mentale en fysieke functioneren 
stimuleren

Het dagverzorgingscentrum bevindt zich op het gelijkvloers 
van het woonzorgcentrum “De Ril” en is voor 65+ thuiswo-
nende zorgbehoevende Middelkerkenaars en niet-Middelker-
kenaars (onder voorwaarden). 

De dagprijs bedraagt 18,50 euro voor een volledige dag, een 
tussenkomst van de mutualiteit is mogelijk. Het DVC voor-
ziet ook in aangepast vervoer. Het DVC is telkens open van 
maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 17 u. en is gesloten op 
wettelijke feestdagen en tijdens de weekends.

Een opname voor het dagverzorgingscentrum gebeurt  
bij de coördinator Amandine Mulot op 059 31 94 05 of  
amandine.mulot@ocmwmiddelkerke.be 

■ Verzamel oude elektro en  
win een ontbijtpicknick 
Samen met Recupel organiseren heel wat gemeenten een 
actie van 20 tot 28 maart om zoveel mogelijk kapotte of niet 
gebruikte elektro-apparaten en batterijen in te zamelen en te 
recycleren. 

Elektro-apparaten hebben in principe altijd een snoer of stek-
ker en/of werken op batterijen. Ook randapparatuur maakt 
daar deel van uit, zoals een computermuis of een afstandsbe-
diening. Breng ze naar de Kringwinkel, het containerpark of de  
elektrowinkel. 

De gemeente met de meeste ingezamelde kilo’s per inwoner 
wint een reuze-ontbijtpicknick voor de inwoners. Als dat geen 
extra motivatie is!

Voor meer informatie, kijk op www.samenrecycleren.be.

■ Wereld Waterdag - Walk for Water
Op vrijdag 20 maart 2015 
stappen scholen mee in de 
grootste Walk for Water 
ooit in België. Het gaat om 
een symbolische wande-
ling, ter gelegenheid van 
Wereldwaterdag. De wande-
ling stelt de kilometerslange 
tocht voor die door vele men-

sen elke dag moet afgelegd worden om aan water te geraken. 

Ook de Middelkerke scholen stappen mee! Om en bij de 1000 
leerlingen zullen die dag een afstand van 6 km afleggen in solida-
riteit met kinderen uit de derde wereld die deze afstand dagelijks 
moeten stappen om aan drinkbaar water te geraken.

Wist je dat…
Afval brengen naar een ondergrondse container (0,50 euro/30 
liter) is goedkoper dan het buitenzetten in een gemeentelijke 
restafvalzak (0,70 euro/30 liter).
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■ Dienstencentrum 
activiteiten in de kijker

Workshop wasschilderen – 2 maart
De schilderijen worden gemaakt door het inbranden van 'was en 
oliepastels' in het papier, door middel van het gebruik van een 
warmtebron, een strijkijzer, soldeerboutof haardroger. Deze werk-
wijze resulteert in een unieke en speelse kleurenpracht.

Lezing geneesmiddelen – 26 maart
Iedereen is al eens bij de dokter langs geweest en is buiten  
gekomen met een voorschrift. We gaan dan mooi naar de apotheek 
en krijgen een doosje in onze handen gestopt. Maar hoe komt 
een medicijn tot stand? Wat vinden we terug aan informatie op  
dat doosje? 

Hoe en waar moet je medicijnen bewaren. Hoe belangrijk is het om 
je medicatie juist in te nemen en dit ook vol te houden?

Overdekte rommelmarkt – 14 maart
Kom snuisteren tussen allerlei tweedehands spullen, van  
babykledij tot boeken en decoratie. De rommelmarkt duurt van  
8 tot 16 u. 

Verkeersquiz – 21 maart

Gezond en vitaal leven – 23 april
Kun je wat meer energie gebruiken? Wil je je graag beter in je 
vel voelen? Tijdens deze voordracht leer je hoe je met natuurlijke 
ingrediënten en eenvoudige remedies je energie weer doet stro-
men. Op die manier kun je heel wat fysieke ongemakken voorko-
men en verlaag je het risico op tal van welvaartsziekten. Ook op 
emotioneel gebied zal je meer weerstand krijgen.

Leer zelf bewuste keuzes maken. Leer de signalen van je lichaam 
herkennen en leer preventief bijsturen.

Het volledig overzicht van activiteiten vind je in de activiteiten-
kalender in De Sirene of op www.ocmwmiddelkerke.be of in het 
centrumkrantje van het lokaal dienstencentrum.

Wens je deel te nemen aan een activiteit? Speel op veilig en schrijf 
voordien in. Je bent zeker van een plaats en we verwittigen bij 
wijzigingen.

■ Vrijwilligers
Voor onze werking zijn we nog steeds op zoek naar personen die 
een handje willen toesteken aan de bar, voor huisbezoeken bij  80 
- jarigen, begeleiden van een praatgroep Engels, en nog veel meer.

We verwachten dat je sociaal vaardig bent en de Nederlandse 
taal machtig. Dat je beleefd bent en een deftig voorkomen hebt. 
Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk. Je staat mee in 
voor de verdere uitbouw van onze werking. 

Wij bieden je ondersteuning vanuit een professionele omkadering 
en je komt terecht in een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Je krijgt 
een opleiding ter plaatse en, niet in het minst, de waardering van 
onze bezoekers en bewoners. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met  
Annelies Van Damme, 059 31 92 85.

Contact
Het lokaal dienstencentrum is te bereiken via 059 31 92 88,  
van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. via mail:  
ldcdestillemeers@ocmwmiddelkerke.be.

Het dienstencentrum zal gesloten zijn op maandag 6 april 
(Paasmaandag).

■ Contact
Lokaal dienstencentrum De Stille Meers 
Sluisvaartstraat 19, 8430 Middelkerke

Onthaal  -  059 31 92 88  
van 9 tot 11.30 u. en van 13 tot 16.30 u.  
ldcdestillemeers@ocmwmiddelkerke.be
Administratie  -  059 31 92 85   
van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.  
Seniorenconsulente  
van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.   
059 31 94 00 (niet op maandag en op vrijdagnamiddag)
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■ Boemelbij
De Boemelbij is een initiatief van de gemeentelijke jeugddienst 
om het sporten en buitenspelen bij kinderen tussen 6 en 12 te 
stimuleren. Vanaf de paasvakantie tot de zomervakantie strijkt De 
Boemelbij elke woensdagnamiddag tussen 14 en 16 u. neer op een 
pleintje in Middelkerke. Daar zorgt een begeleider ervoor dat de 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen, ravotten en veilig gebruik 
maken van het voorziene materiaal. 

Indien het enigszins mogelijk is, spelen we natuurlijk buiten, 
samen met de andere kinderen. Bij slecht weer wijken we uit naar 
een binnen locatie. De laatste nieuwtjes over de locatie kan je vin-
den op de facebookpagina van de jeugddienst. 

22/04 – Slijpe - Speelplein naast voetbalveld

29/04 – Schore - Zaal Scora

06/05 – Westende - speelterrein Hofstraat

13/05 – Slijpe - speelplein Lambertus Coolsstraat

20/05 – Lombardsijde - speelplein Klijtendijkstraat

27/05 – Leffinge – Dorpsmolenstraat

03/06 – Middelkerke - speelplein Loskaaistraat

10/06 – Lombardsijde - speelplein Klijtendijkstraat

17/06 – Westende - speelterrein Hofstraat

■ Speelpleinwerking De Krokodiel 
tijdens paasvakantie
De werking is voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar die ofwel 
in Middelkerke wonen, ofwel in Middelkerke naar school gaan 
of wiens ouders in Middelkerke werkt. Enkel een vrijetijdspas 
is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het speelplein. 
Die kan je halen in het MAC of zelf aanmaken via de site http://
middelkerke.grabbis.be. 

Het speelplein heeft plaats in sportpark De Krokodiel, ingang 
enkel via Duinenweg. Er is voldoende parking voorzien. 

De deelnameprijs bedraagt 5 euro per dag. In deze prijs zijn 
de activiteiten, begeleiding, verzekering, dagelijks vers fruit, 
busvervoer en een wekelijkse sportnamiddag (in samenwer-
king met de sportdienst) inbegrepen. Wekelijks gaan we ook 
zwemmen. Hiervoor wordt 1 euro per zwembeurt aangere-
kend.

De speelpleinwerking opent haar deuren op dinsdag 7 april en 
eindigt op vrijdag 17 april. Er is dus geen speelpleinwerking 
op maandag 6 april.

Voor meer informatie kan je gerust contact opnemen 
met de jeugddienst op het nummer 059 30 48 66 of 
via email jeugddienst@middelkerke.be

■ Toffe Dingendag – 2 mei
Toffe Dingendag is een hele dag speel- en jeugd-
werkplezier voor alle kinderen van Middelkerke.

Ook in 2015 kan je het zo gek niet bedenken of het komt op 
Toffe Dingendag aan bod: allerlei sporten, avontuurlijke ontdek-
kingen, verrassende ontmoetingen,…

We sluiten opnieuw de Toffe Dingendag af met een supergrap-
pige slotact! 

Alle activiteiten vinden plaats in en rond het speelpleinterrein/
sportpark De Krokodiel.

De hele Toffe Dingendag is gratis. Een drankje en een hapje is te 
verkrijgen in de plaatselijke cafetaria.

Meebrengen?
Alles hangt af van het weer, dus kijk voor je vertrekt goed naar 
het weerbericht en pas je kledij aan. ‘s Middags is er tijd en 
ruimte voorzien om je boterhammen op te eten. Een klein beetje 
zakgeld is handig om een extra drankje te kunnen kopen.

Inschrijven? Nieuw!
Er worden vooraf geen groepjes meer gemaakt. Je stelt zelf je 
dagplannetje op, alle activiteiten zijn online te raadplegen per 
leeftijd.

Aan de hand van je vrijetijdspas 2015 kan je online inschrij-
ven via onze inschrijfsite http://middelkerke.grabbis.be vanaf 
woensdag 15 april 2015 om 16 u. 

Heb je nog geen vrijetijdspas? 
Geen probleem…je kan deze pas aankopen in het MAC 
(Middelkerks Administratief Centrum) of maak zelf online je 
vrijetijdspas aan.
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■ Buitenspeeldag – 1 april
Op woensdag 1 april sluit Middelkerke aan bij 
een nationale traditie: de buitenspeeldag.

Samen met de nationale televisiezenders Nickelodeon, Ketnet 
en VTM-kzoom wil Middelkerke het buitenspelen in de verf 
zetten. Met de lente in het land en een zonnige paasvakantie 
voor de deur wordt het Normandpark in Middelkerke open-
gegooid en omgetoverd tot een speelterrein voor alle kinde-
ren. Actie in het park dus. 

Vanaf 13 uur wordt een uitgelezen selectie van allerhande 
attracties opgeblazen voor een hele namiddag vette fun. Wat 
denken jullie van een wedstrijdje sumoworstelen, een ritje op 
de rodeostier of je ziel uit je lijf springen op één van de vele 
klim en klauterattracties in het park? Leuk toch?

Na een hele namiddag jullie spieren te hebben geoefend 
op allerhande kick!attracties komt om 16 uur Circus 
Hoetchàchov nog een aanslag plegen op jullie lachspieren. 
Circusdirecteur Krystov wil jullie graag voorstellen aan de 
beste acrobaat van Rusland ! Een voorstelling voor jong en 
oud waar ook mama, papa, opa en oma van zullen genieten. 
Het einde is voorzien om 17 u.

Tijdens de buitenspeeldag wordt ook het vernieuwde speel-
plein in het Normandpark officieel geopend.

■ Popeiland
Popeiland, Popfestival voor kinderen met 
massa's randanimatie, heeft dit jaar plaats op 
woensdag 24 juni 2015.

Het volledige programma van de optredens kan je vinden op 
www.popeiland.be.

Ben je tussen 6 en 12 jaar dan is popeiland zeker iets voor jou. 
Met je vrijetijdspas kan je online inschrijven via middelkerke.
grabbis.be vanaf donderdag 5 maart 2015 om 18 u.

Heb je nog geen vrijetijdspas, dan kan je die kopen in het MAC 
of online.

De bus komt jullie ophalen en brengt jullie terug:

12.30 u. Kerk Lombardsijde 19.55 u.

12.35 u. Kerk Westende 19.50 u.

12.40 u. Jeugddienst Middelkerke 19.45 u.

12.50 u. Kerk Leffinge 19.35 u.

12.55 u. Kerk Slijpe 19.30 u.

‘Jeugddienst Middelkerke 
op Facebook -  

word vriend’

■ Tienerwerking 10R 
Te oud voor het speelplein en te jong voor het jeugdhuis? De 
gemeentelijke tienerwerking is de uitlaatklep bij uitstek voor 
pubers van 12 tot 15 tijdens de paas- en zomervakantie!

De tienerwerking ligt in het verlengde van de speelpleinwer-
king. Dit betekent dat voor de tieners dezelfde praktische 
afspraken gelden inzake uurregeling, begeleiding, prijs, beta-
ling en busvervoer zoals voor de speelpleinwerking. De tie-
ners brengen elke dag hun lunchpakket mee, met uitzondering 
van de dag waarop er kookactiviteit is.

De activiteiten vinden plaats vanaf 9 u. en eindigen om 16.30 
u. Om 16.30 u. gaan alle tieners naar huis of stappen op de 
bus. Sinds vorig jaar vindt de tienerwerking plaats in het 
jongerenlokaal in de Bamburgstraat in Lombardsijde (naast 
het voetbalplein).

De tieners kunnen eveneens beroep doen op het gratis bus-
vervoer (zie halteplaatsen speelpleinwerking). Er is een bus 
voorzien die een rondrit maakt voor het hinterland en voor 
de kust.

Voor de speciale activiteiten of uitstappen kan een extra bij-
drage worden gevraagd van 5 of 10 euro, met een max. van 10 
euro per week. Dit wordt op voorhand per brief meegedeeld.

De dagprijs bedraagt 5 euro. De betaling van deelname aan de 
tienerwerking, speciale activiteiten, uitstappen en zwembeur-
ten gebeurt via facturatie (zoals de speelpleinwerking). 

Inschrijven? 
Haal een vrijetijdspas in het MAC of maak zelf een pas aan 
online via http://middelkerke.grabbis.be .

De vrijetijdspas is één kalenderjaar geldig en is te koop voor 
5 euro. 

Eénmaal je over een vrijetijdspas beschikt, kun je vervolgens 
inschrijven voor de tienerwerking. Je dient niet op voorhand 
in te schrijven voor de activiteiten. Net zoals de speelplein-
werking bepaalt de ouder of jongere zelf welke dagen hij of zij 
naar de tienerwerking komt.

Meer info 
Jeugddienst, Frederick Van Loock,  
frederick.vanloock@middelkerke.be, 059 30 48 66 
www.middelkerke.be/jeugd.aspx 
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■ Ontmoetingsdag  
‘Autisme in het gezin’ – 1 april
De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld 
Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwer-
pers staat. De Vlaamse vereniging autisme (VVA) zette vanaf het 
begin maar wat graag haar schouders onder dit initiatief en spande 
zich mee in om van Wereld Autisme Dag ook in België een begrip 
te maken. Daarom organiseert de VVA i.s.m. een Middelkerks 
gezin en het Infopunt Opvoeding op 1 april 2015 een ontmoetings-
moment met als thema ‘Autisme in het gezin’.

Wat is autisme en hoe beïnvloedt het je denken en doen als ouder, 
broer of zus, partner? Welk effect heeft het op de relaties binnen 
je gezin, maar ook met familie, vrienden, buren… Welke mogelijk-
heden heb je om je gezinsleven toch zo normaal mogelijk te laten 
verlopen?

Deze dag vindt plaats op woensdag 1 april van 19.30 u tot 22.30 
u in de gemeenteschool De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29 
Westende.

Gratis toegang voor gezinnen en personen met autisme die VVA lid 
zijn, niet VVA leden: 5 euro.

Wens je meer info?  
Neem dan contact op met Angelique Calis 0486 23 59 87 
bart.bohy1@telenet.be, verantwoordelijke VVA regio  
Westende.

opvoeding

Meer weten over opvoeding?
Neem dan zeker eens een kijkje op  
www.groeimee.be, www.kindengezin.be

Nood aan een luisterend oor?  
Of maak je je zorgen?  
Je kan je vragen ook telefonisch stellen:
Voor kinderen tot 3 jaar Kind- en Gezinlijn 078 150 000

 Opvoedingshuis 059 255 304

 Huis van het Kind 059 592 006
 (Inloopteam De Viertorre)

Voor kinderen  Opvoedingstelefoon 078 150 010 
ouder dan 3 jaar

Opvoedingshuis 059  255 304

In de week van de opvoeding van 16 mei tot 23 mei  
serveert jouw gemeente ook diverse gezinsactiviteiten: 
volg ons zeker in de volgende Sirene of  
op www.middelkerke.be.

De gemeente zoekt nieuwe kandidaat onthaalouders voor 
de regio Middelkerke, Westende en Slijpe. De onthaalouder, 
man of vrouw, zorgt in de (eigen) gezinswoning voor een 
groepje baby's en peuters. Elke onthaalouder mag gemiddeld  
4 kinderen opvangen. De ene dag heb je 3 kinderen, de andere 
dag misschien 5 of 6. 

Bij de start wordt afgesproken hoeveel kinderen je mag opvan-
gen. Er wordt rekening gehouden met de eigen kinderen, je 
ervaring, je woning, …

De gemeente biedt geen arbeidscontract, geen uur – noch 
maandloon, wel een vergoeding per dag of halve dag per opge-
vangen kindje. Flexibele opvang kan extra vergoed worden. 

■ Onthaalouders gezocht: regio Middelkerke – Westende - Slijpe

Deze vergoedingen zijn belastingsvrij. U kan ook materiaal 
gebruiken van onze uitleendienst en krijgt een startvergoeding 
van de gemeente. 

Lijkt jou dit een boeiende uitdaging? 
Neem dan contact op:
Dienst voor onthaalouders Middelkerke   
Westendelaan 38  -  8430 Middelkerke.  
059 30 48 86 - onthaalouders@middelkerke.be 
www.middelkerke.be/ouders.aspx
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■ Mountainbike Beachchallenge – 
15 maart
Op zondag 15 maart organiseert de sportdienst de 
Mountainbike Beachchallenge.

Deze strandrace start om 14 u op het strand t.h.v. het Casino.

Er wordt gestart met een kleine lus met als keerpunt surfclub De 
Kwinte, gevolgd door 2 grote lussen met als verste punt het mili-
tair kamp van Lombardsijde.

Voor de deelnemers is dit een uitgelezen kans om eens alles uit de 
kast te halen op dit uitzonderlijk parcours!

Samen met alle medewerkers zorgt de sportdienst voor een mooie 
organisatie: tijdsregistratie, bevoorrading, speaker, prijzenpot enz.

Inwoners van Middelkerke betalen 14 euro, niet-Middelkerkenaars 
18 euro.

Inschrijven kan tot maandag 9 maart – opgelet max. 400 deelne-
mers.

Meer info: www.middelkerke.be/beachchallenge
■ Kijk! Ik fiets!
Tijdens deze les leren de deelnemertjes, samen met hun vol-
wassen begeleider, op een snelle en efficiënte manier fietsen 
zonder steunwieltjes. 

Datum: zaterdag 14 maart

Tijdstip: van 9 tot 12 u.

Locatie: sporthal De Barloke Leffinge

Eigen fiets meebrengen

Voor alle kinderen ouder dan 3,5 jaar

Vooraf in te schrijven aan de balie van de sportdienst 
of via de website. 

Kostprijs : 10 euro (tijdens de pauze krijgen alle  
kinderen een drankje en koekje)

■ Proloog 3-daagse van  
West-Vlaanderen – 6 maart
Op vrijdag 6 maart wordt in Middelkerke de start gegeven van 
de 3-daagse van West-Vlaanderen.

Deze rittenwedstrijd begint met een proloog die vertrekt op het 
Epernayplein. Start van de eerste renner is voorzien om 14 u.

Net als vorig jaar krijgen de leerlingen van gemeenteschool De 
Zandloper en Sint-Jozef Middelkerke de kans om op een stuk 
van het parcours te rijden. Vanaf 12 u. zullen ze het terrein ver-
kennen met de fiets en kunnen ze deelnemen aan een recre-
atief wedstrijdje om daarna de koers van dichtbij te volgen.

Meer info: www.3dwvl.be

■ Middelkerks Sportgala  
27 februari
De Trofee van Sport en de Jeugdsporttrofee 2014 werden 
op 27 februari uitgereikt op het Middelkerks Sportgala in  
De Zwerver.

Wie tot winnaar werd uitgeroepen, kan je terugvinden 
op www.middelkerke.be/sportgala.

■ Paashaas in het zwembad  
29 maart
Op zondag 29 maart komt de paashaas naar het Duinenbad.

De activiteiten gaan van start om 10 uur (einde voorzien om 
11 uur).

o Voor kinderen tot 8 jaar is er een proefje in het klein bad (bv 
eendjesvissen…).

 Om 11.30 u. kunnen deze kindjes samen met de paashaas 
paaseieren rapen. Let op, dit zijn plastieken eieren! Na het 
rapen kunnen ze deze eitjes ruilen voor een geschenkje.

o Voor  kinderen van 8 tot 12 is er een proef in het groot bad.

 Na de proef krijgen ze een ticketje waarmee ze aan de kassa 
een geschenkje krijgen.

o Van 10 tot 11.30 uur kan je met de paashaas op de foto.
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■ Sportkampen
Tijdens de paasvakantie organiseert de sportdienst 2 kampen:

Circus Ratjetoe i.s.m. de cultuurdienst : 
van 7 tot 10 april
Elke voormiddag voor peuters en kinderen van de 1ste  kleuterklas.

Volledige dagen voor kinderen vanaf de 2de kleuterklas tot en met 
het 6de leerjaar.

plaats: Centrum De Branding Middelkerke

Zwemkamp : van 13 tot 17 april
Vanaf de 3de kleuterklas… 
(voor iedereen die nog niet kan zwemmen)

Enkel tijdens de voormiddag 

Inschrijven en betalen kan snel en eenvoudig online via middel-
kerke.grabbis.be (geen “www.” voor typen) en dit vanaf maandag 
23 februari of aan de balie van Centrum De Branding of het MAC 
tijdens de openingsuren. 

Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met alle prakti-
sche info over het kamp.

Meer informatie op onze website:  
www.middelkerke.be/sportkampen

 
■ Sport@Middelkerke start in april

Skeelerinitiatie jeugd
Tijdens deze initiatie leren kinderen van  
het 1ste tot en met het 3de leerjaar de  
basisvaardigheden van het skeeleren aan.

o Data: elke woensdag van 22/04/2015 tot 27/05/2015 
(behalve op 6 mei)

o Tijdstip: 16.30 tot 17.30 uur

o Locatie: Sporthal De Barloke Leffinge.

o Kostprijs 15 euro/reeks

o Vooraf inschrijven is verplicht en kan via de website of op 
de sportdienst tot 20 april (max. 20 deelnemers !)

Skeelerinitiatie volwassenen
Basisvaardigheden, toertochtje

Eigen skeelers meebrengen!  
Beschermmateriaal wordt ter beschikking 
gesteld door de sportdienst. 

o Data: elke woensdag van 22/04/2015 tot 27/05/2015 
(behalve op 6 mei)

o Tijdstip: 17.30 tot 18.30 uur

o Locatie: Sporthal De Barloke Leffinge.

o Kostprijs 15 euro/reeks

o Vooraf inschrijven is verplicht en kan via de website of  
op de sportdienst tot 20 april (max. 20 deelnemers !)

Start to Run 0 tot 5 km
Met dit loopprogramma kan je na 10 weken, 30 
minuten lopen. Deelnemen kan vanaf 10 jaar.

o Data: elke dinsdag en donderdag van 21/04/2015 tot 
25/06/2015 (behalve op feestdagen)

o Tijdstip: van 18.30 tot 19.30 uur

o Locatie: Sporthal De Branding Middelkerke

o Inschrijven op voorhand of voor aanvang  eerste les

o Kostprijs 35 euro/reeks.

BBB in Middelkerke
Train je borst-, buik- én bilspieren !!

o Data: elke woensdag van 22/4 tot 13/5 

o Tijdstip: 19.30 tot 20.30 uur

o Locatie: turnzaal De Branding Middelkerke

o Vooraf inschrijven is niet nodig, betalen kan via de Sportkaart

o Kostprijs 20 euro / 12 beurtenkaart.

Meer info via de website: www.middelkerke.be

■ Algemene vergadering sport-
raad Middelkerke
Op vrijdag 6 maart 2015 organiseert de sportraad haar 
jaarlijkse algemene vergadering in de foyer van Centrum 
De Branding. De vergadering start om 19.30 u. Alle leden 
ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Deskundigen inzake 
sport die in Middelkerke wonen zijn uiteraard ook welkom. Zij 
hebben echter geen stemrecht in deze vergadering.
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■ Infoavond rond prostaatkanker  
10 maart
Op dinsdag 10 maart 2015 vindt een  infoavond  plaats rond 
prostaatkanker: Dit moet je weten! in het cultuurcentrum de 
Branding. Na een eerder succesvolle eerste editie zullen we 
ook dit maal ruim informeren over prostaatkanker.

Deze infoavond is gratis en iedereen is welkom.

Vooraf inschrijven  is niet noodzakelijk.

Programma
19.30 u. verwelkoming

19.45 u. opsporen van prostaatkanker: hoe en waarom?

 inleiding door Paul Bruna

20.00 u. wat is de prostaat? Wat is prostaatkanker?  
 Behandeling – chirurgisch, Dr. Mattelaer, 
 Uroloog AZ Damiaan, Oostende

21.00 u. nazorg, Goele Wildemeersch,  
 bekkenbodemkinesiste

21.20 u. receptie, mogelijkheid tot individuele  
 vraagstelling aan de sprekers.

Meer info 
sonja.vanmaele@middelkerke.be 
0474 88 81 24 

■ Felle madammen
Expo over sterke vrouwen tijdens  
de gloriedagen van Westende-bad 
(1900 – 1914)
Vrouwen als drijvende kracht achter hun beroemde echtgenoot. 
Vrouwen als bedrijfsleider, ondernemer of zelfstandig kunstenaar, 
zonder echtgenoot. De geschiedenis staat bol van sterke vrouwen. 

Ook in Westende-bad, ooit een internationaal gerenommeerde 
badplaats, komen – na wat dieper graven – felle madammen aan 
de oppervlakte. Wat dreef hen vooruit om, tegen de geest van de 
overheersende mannenmaatschappij in, maar ook surfend op de 
eerste golven van het feminisme, de kop boven water te steken?

Sommigen zijn onlosmakelijk verbonden met Westende, anderen, 
typisch voor de kust, waren aangespoeld of tijdelijke passanten. 
Wie waren ze, waar stonden ze voor in het Westende van weleer, 
wat betekenen ze vandaag voor ons? Wat hebben die felle madam-
men ons nagelaten? (foto: Mundaneum, Bergen)

Praktisch
Expo ‘Felle Madammen’. Van 27/4 tot 31/12/2015.

Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173, Westende-bad, tijdens de 
openingsuren.

Opening op zondag 26 april tgv. Erfgoeddag, van 10 tot 17 u.

Optreden 'Salon Musical' - 26 april
Zondag 26 april – Sint-Theresiakapel Westende  
(thv tramhalte Westende-bad) – 16 u.

Concert door Griet Grypdonck (piano) en Elisabeth de Mérode 
(zang, fluit), met aandacht voor de vrouwelijke componisten uit 
het begin van de twintigste eeuw.

Inleiding door muziekhistorica Ann Casier, voorprogramma door 
de afdeling piano van de Middelkerkse muziekschool. 

Gratis toegang  - mmv de cultuurrraad.

Pauze met drankje en versnapering.

■ Zin om mee te helpen bij  
officiële recepties?
Het gemeentebestuur van Middelkerke is op zoek naar  
vrijwilligers die willen meehelpen tijdens officiële recepties. 
Ben je iemand die graag leiding neemt? Iemand die werk 
ziet? Heb je oog voor kwaliteit? Ben je graag aanwezig bij de 
officiële aangelegenheden in Middelkerke? Meld je dan nu aan 
als vrijwilliger! 

Laat ons iets weten op  
informatiedienst@middelkerke.be.

■ Gezocht: peters en meters voor 
nieuwe inwoners
Het gemeentebestuur is op zoek naar peters en meters om 
nieuwe inwoners wegwijs te maken in onze gemeente.

Nieuwe inwoners kunnen dan bij jou terecht met hun vragen 
zoals: waar is het containerpark, waar kan ik sporten, waar 
zijn de jeugdverenigingen,….

Interesse? Neem dan contact op met  
de communicatiedienst,  
sonja.vanmaele@middelkerke.be of 059 31 30 16.
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■ Snoeihoutophaling
In de loop van de maand maart wordt het snoeihout opnieuw 
opgehaald. Gelieve voor de exacte datum uw afvalkalender te 
raadplegen!

Er zal streng op toegekeken worden dat dit snoeihout correct 
wordt aangeboden:
- aan te bieden op de voorziene ophaaldag zoals in de afval-

kalender vermeld
- max 2m lang en max. diameter van 25 cm
- het moet samengebonden worden met natuurdraad (geen 

ijzerdraad!)
- boomstronken zijn geen snoeihout en zullen dus niet wor-

den meegenomen
- te plaatsen op de stoep
Aangeboden snoeihout dat niet aan deze voorwaarden voldoet 
wordt niet meegenomen.

Opgelet voor wie veel aanbiedt!
Maak een afspraak voor het ophalen via de 
gemeentelijke werkhuizen tel: 059 31 91 20 of 
via mail: werkhuizen@middelkerke.be 

■ Doe jij het al zonder pesticiden?
Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Zet pestici-
den buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden 
meer. Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstel-
lingen en heel wat sportclubs houden hun terreinen pesticidenvrij.

Ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.

Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu en de waterkwa-
liteit. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen 
en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. 

Tips:
1)  Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig  
 onderhoud van tuin, oprit en terras maakt een pesticidenvrij  
 beheer mogelijk.

2)  Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur zijn  
 gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en  
 andere nuttige insecten.

3) Verhard zo weinig mogelijk.

4) Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen.  
 Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open  
 bodem te vermijden.

5) Gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig zodat er geen  
 ophoping is van organisch materiaal. Branden werkt ook goed.

Meer info? Surf voor praktische tips naar  
www.vmm.be/zonderisgezonder

■ Naaldcontainer voor injectie- 
naalden – gratis om te ruilen in  
het containerpark
Injectienaalden horen absoluut 
niet thuis bij het restafval. Maar 
al te vaak worden deze naal-
den toch nog in de restafvalzak 
teruggevonden. Weet dat dit 
voor de ophalers een heel groot 
risico inhoudt.

Je kan injectienaalden opbergen in een naaldcontainer. Dat is een 
handig klein containertje waarin u gebruikte injectienaalden veilig 
kwijt kan om ze naar het containerpark te brengen.

Wie een volle naaldcontainer meebrengt naar het gemeentelijk 
containerpark van Middelkerke, kan deze gratis omruilen voor een 
nieuwe naaldcontainer (1 liter).

■ Groepsaankoop groene stroom 
– OPGELET!
Wie vorig jaar in het kader van de groepsaankoop overscha-
kelde naar Octa+ voor elektriciteit en gas en dit jaar opnieuw 
een overstap overweegt naar het winnende aanbod via de 
nieuwe groepsaankoop, dient er rekening mee te houden dat 
de premie van Octa+  (50 euro voor gas + 50 euro voor elek-
triciteit) enkel wordt toegekend als u minstens 1 jaar bij hen 
uw contract behoudt.

Concreet: wil u dit jaar overstappen naar de 
groepsaankoop, doe dit dan ten vroegste ná de 
einddatum van uw huidig contract bij Octa+

Meer info: milieudienst:  
059 31 30 16 of milieu@middelkerke.be

■ PMD: Wat moet je ermee?
De P van PMD veroorzaakt de grootste verwarring: niet elke 
plastic verpakking is toegelaten, ENKEL PLASTIC FLESSEN 
EN FLACONS.

Dankzij deze 3 vragen weet je meteen of een plastic voorwerp 
in de blauwe zak mag:
1. Is het een verpakking?
2. Is het gemaakt van plastic?
3. Heeft het de vorm van een fles(je) of flacon?

Enkel als je 3 keer JA kan antwoorden mag het plastic voor-
werp bij het PMD!

Vaakst voorkomende vergissingen en mogen dus niet in de 
PMD-zak: yoghurtpotje - fruitbakje - folie en zakje - charcute-
rieschaaltje - botervlootje
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■ Zitdag sociale huisvesting  
Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand (met uitzondering van de 
schoolvakanties)  houden WoonWel, de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer 
en Zee, OCMW Middelkerke en RSVK Westkust een gezamenlijke zitdag. Sinds de 
verhuis van de woonwinkel naar het MAC, gaat de zitdag door in de raadzaal van 
het gemeentehuis. 

Wanneer?
De eerstvolgende zitdag is op 12 maart 2015. Deze vindt plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u. Opgelet, door de paasvakantie, is er in april 
GEEN zitdag. 

Wat meenemen?
De volgende documenten heb je nodig om in te schrijven:
- Aanslagbiljet inkomen 2012 (aanslagjaar 2013);
- Uittreksel bevolkingsregister;
- Bewijs van huidig inkomen van alle gezinsleden (bij voorbeeld pensioenfiche, 

werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;
- Eventueel vonnis bezoekrecht (voor RSVK);
- Kopie huidig huurcontract(voor RSVK);
- Eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring van de woning 

(voor RSVK);
- Opzegbrief (voor RSVK).

Woonwinkel
voor huurder, verhuurder en eigenaar

• premies
• kwaliteitsproblemen woningen
• huurproblemen
• goedkope energieleningen
• sociale woningen
• belasting leegstand en onbebouwde 
percelen

MAC  
(Middelkerke Administratief Centrum)

Spermaliestraat 1 

8430 Middelkerke

059 31 91 15 

woonwinkel@middelkerke.be

Heeft u vragen over (sociale) huis-
vesting, (ver)huren, premies of ande-
re vragen met betrekking tot wonen, 
dan vindt u ons in het MAC van het 
gemeentehuis, Spermaliestraat 1 in 
8430 Middelkerke. 

Het Vlaams Woningfonds (VWF) en de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW) kennen beiden sociale leningen 
toe. Er is geen verschil tussen de leningen 
die door de VMSW worden toegekend en 
de leningen die door het VWF worden toe-
gekend. De voorwaarden en tarieven zijn 
bij beide instellingen immers volkomen 
gelijk sinds 1 januari 2014. 

Waarvoor kan men lenen?
Er worden hypothecaire leningen toege-
kend voor:

• de aankoop van een woning of apparte-
ment;

• het uitvoeren van werken aan een 
woning of appartement.

Opgelet! Het bouwen van een nieuwbouw-
woning, de aankoop van een bouwgrond 
of (sociale) kavel en het herfinancieren van 
een bestaande hypothecaire lening komen 
niet meer in aanmerking.

Rentevoet?
De rentevoet bedraagt momenteel 2%, 
ongeacht het inkomen, het aantal kinderen 
ten laste en de ligging van de woning. De 
rentevoet varieert tussen maximaal 2,28% 
en minimaal 2 %. 

■ Goedkope woonkredieten
■ RSVK WESTKUST 
zoekt huurwoningen
Contact: vzw RSVK Westkust,  
Kristof Goossens 
Arsenaalstraat 22  
8620 Nieuwpoort 
058 22 26 00 
kristof.goossens@ 
sociaalverhuurkantoor.be

Wie komt in aanmerking?
De lening heeft voorwaarden naar zowel 
het inkomen van de aanvrager(s) als 
naar de verkoopwaarde van de woning. 
De maximumgrenzen hiervan worden 
bepaald door de gezinssamenstelling van 
de aanvrager(s) waarbij een als ernstig 
gehandicapt kind voor 2 kinderen ten  
laste telt. 

Hoeveel kan je lenen?
Hoeveel je maximaal kan lenen is afhanke-
lijk van de verrichting. De lening kan nooit 
meer bedragen dan 95% van de verkoop-
waarde of de aankoopprijs van de woning 
of het appartement.

Meer info? 
• VWF: Vlamingstraat 59, 8000 Brugge 

050 33 31 62  
ddlwvl@vlaamswoningfonds.be  

• VMSW : 

 o Shm Ijzer en Zee:  
 Canadalaan 39, 8620 Nieuwpoort 
 058 31 22 40 (voormiddag)

 o Shm Woonwel :  
 Stuiverstraat 401, 8400 Oostende 
 059 80 40 39
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■ Zitdag pensioenen
De maandelijkse zitdag voor pensioenen  
(werknemers en zelfstandigen)  
vindt plaats elke eerste woensdag  
van de maand van 9 tot 11.30 u. in 
centrum De Branding.

Openingsuren  
Middelkerks
Administratief Centrum
Maandag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Dinsdag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Woensdag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Donderdag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Vrijdag 9 tot 12 u.
Zaterdag 9 tot 12 u. 

 enkel burgerzaken 
  

 
■ Het Middelkerke 
Administratief Centrum 
is gesloten op:
Maandag 6 april (paasmaandag)

■ Openbare verkoop 
keukenmateriaal 
Calidris - 16 maart 
Het OCMW zal overgaan tot de 
openbare verkoop van professioneel 
keukenmateriaal, afkomstig uit het 
wijkrestaurant en de opleiding keu-
ken van de Calidris.
De openbare verkoop vindt plaats op 
16 maart om 14 u. in de Calidris.
Het materiaal kan vooraf bezichtigd 
worden in de Calidris, op maandag 9 
maart van 16 tot 18 u.
Meer info en afspraken over het 
bezichtigen: Jean-Claude Bras-
sinne, 0478 55 86 20.

■ Doortocht Handzame 
Classic - 20 maart
Op vrijdag 20 maart vindt een doortocht 
plaats van de wielerwedstrijd Handzame 
Classic en dit voor de categorie elite met 
contract. De renners starten in Bredene en 
rijden via Oudenburg langs de Vaartdijk-
Zuid naar Leffinge – Middelkerke – Slijpe 
– Mannekensvere richting Nieuwpoort. De 
doortocht is voorzien omstreeks 12.20 u.

Meer info 
www.handzameclassic.be 

■ Grote Prijs Berten  
De Jonghe - 25 april
De Grote Prijs Berten De Jonghe is een 
wielerwedstrijd van 116 km voor elite ren-
ners zonder contract en beloften.

Deze wedstrijd wordt gereden op zaterdag 
25 april.

Start- en aankomst : café De Voorstad, 
Spermaliestraat – café Sportwereld, 
Westendelaan.

Parcours : Spermaliestraat – 
Brouwerijhofstraat – Koussestraat 
– Loviestraat – Abdisweg – Heirweg - 
Westendelaan.

Meer info 
dejongevluchters@live.be

■ Strand voor  
rolwagengebruikers
Vanaf 3 april 2015 tot 30 september 2015 
worden er opnieuw strandmatten voor 
rolwagens voorzien, ter hoogte van de 
schuine helling Casino West. 

Wie gebruik wenst te maken van een 
strandrolstoel of zeejutter kan contact 
opnemen met de participatieambtenaar  - 
0474 88 81 24.

■ Doortocht 3e rit  
De Panne - Koksijde
De 3e rit is op donderdag  
2 april 2015 met start en aankomst in 
De Panne. 

De renners passeren op het grondge-
bied van Middelkerke via Nieuwpoort, 
Koninklijke Baan tot de Logierlaan, via 
de Westendelaan naar Middelkerke, 
Spermaliestraat en via de  Slijpebrug 
langs de Vaartdijk Zuid richting Gistel.

Doortocht voorzien omstreeks 9.45 u.

Meer info 
www.driedaagse.be

Vernieuwing doortocht 
Westende
De vernieuwing van de doortocht te 
Westende tussen het rioolpompstation 
van Aquafin en de Baronstraat (m.i.v. de 
Baron- en Beukenstraat) komt er aan in het 
najaar van 2015.

Naar aanleiding van deze ingrijpende 
werken zijn de nutsmaatschappijen volop 
bezig met voorbereidende werken door het 
aanleggen, vernieuwen en ondergronds 
brengen van nutsleidingen in het voetpad 
en de parkeerstrook. Al deze ingrepen 
zullen gefaseerd gebeuren en vanzelf-
sprekend plaatselijke hinder veroorzaken.  
Er kan eventueel wel een grote impact zijn 
op de mogelijkheid tot parkeren langs de 
Westendelaan. De handelszaken blijven 
bereikbaar en tijdens de werkuren zal er 
gebruik worden gemaakt van verkeers-
lichten om veilige werkomstandigheden 
te creëren.

Daaraan gekoppeld is er in het voorjaar 
2015 ook het project ‘renovatie afwate-
ring pompstation Westendelaan’ dat zich 
situeert zich tussen het rioolpompstation 
van Aquafin (t.h.v. Westendelaan nr. 237). 
Via pers, bewonersbrieven en de gemeen-
telijke website zullen de inwoners van 
de meest recente ontwikkelingen op de 
hoogte worden gehouden.

BK drinkbuswerpen -  
4 april
Locatie: zorgcampus OCMW Middelkerke.

14.00 u.: jonger dan 6 jaar.
14.30 u.: 6 tot 12 jaar
15.00 u.: 12 tot 16 jaar
15.30 u.: vanaf 16 jaar

Gratis deelname.

Info en inschrijven: 
drinkbuswerpen@hotmail.com
www.facebook.com/totopdetop.
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■ Geboorten

■ Huwelijken

■ Overlijdens

Osten Guy & Vermeulen Magda 19.12.2014

Tommeleyn Kevin & Hostyn Tatiana 23.01.2015

Winne Ghislain – Mannekensvere °03.05.1944 + 22.11.2014

Pylyser Luc – Middelkerke °11.06.1953 + 23.11.2014

Beullens Andrée –Middelkerke °14.05.1947 + 25.11.2014

Meuleman Michel – Leffinge °23.11.1946 + 26.11.2014

Tolpe Freddy – Middelkerke °09.05.1947 + 26.11.2014

Vanthournout Elvira – Leffinge °14.10.1923 + 27.11.2014

Hosten Raymond – Middelkerke °24.09.1943 + 01.12.2014

Bernaer Pierre – Middelkerke °19.02.1941 + 01.12.2014

Herfs Corneille – Middelkerke °06.10.1935 + 01.12.2014

Vallaeys Camiel – Middelkerke °04.06.1932 + 03.12.2014

De Clercq Laura – Westende °20.07.1916 + 05.12.2014

Pollet Angèle – Leffinge °26.01.1927 + 08.12.2014

Bouly Jean – Middelkerke °22.09.1944 + 09.12.2014

Rademacher Heinz – Middelkerke °09.10.1937 + 10.12.2014

Hanssens Lucien – Westende °11.12.1931 + 12.12.2014

Vanderbeke Jacqueline - Middelkerke °23.09.1928 + 12.12.2014

Deckmyn Jan – Middelkerke °19.02.1951 + 12.12.2014

Coulier Hendrik – Leffinge °03.02.1929 + 17.12.2014

Prevot Viviane – Middelkerke °03.11.1941 + 19.12.2014

Van Meirhaeghe Raphaël – Westende °19.11.1952 + 24.12.2014

Van Der Sypt Denyse – Middelkerke °14.04.1940 + 26.12.2014

Van Cutsem Gilberta – Westende °15.02.1929 + 26.12.2014

Notable Maria – Middelkerke °15.09.1915 + 27.12.2014

Jonckheere Julina – Westende °19.05.1924 + 28.12.2014

Van Gelder Magdalene – Schore °16.02.1934 + 29.12.2014

Decuypere Germaine – Middelkerke °29.01.1923 + 30.12.2014

Bouckhout Yvonne – Middelkerke °25.04.1928 + 03.01.2015

Husson Odile – Westende °06.10.1927 + 03.01.2015

Clerkx Jan – Westende °29.03.1952 + 05.01.2015

Duyvejonck Marcel – Middelkerke °14.10.1940 + 06.01.2015

Van Damme Willy – Westende °23.06.1948 + 06.01.2015

Siaens Renelde – Middelkerke °27.01.1946 + 07.01.2015

Chumek Michel – Middelkerke °08.11.1938 + 08.01.2015

Allewyn Valeer – Westende °27.09.1939 + 10.01.2015

Dutoo Maurits – Westende °31.03.1941 + 11.01.2015

Germonprez Jenny – Middelkerke °28.07.1942 + 13.01.2015

De Winter Lucien – Middelkerke °23.05.1929 + 13.01.2015

Debacker Rita – Middelkerke °07.03.1951 + 14.01.2015

Cottyn Joseph – Westende °25.04.1922 + 14.01.2015

Vanloffelt Maria – Middelkerke °12.05.1938 + 14.01.2015

Boonsaman Pairad – Middelkerke °28.01.1967 – 15.01.2015

Vandamme Hilda – Slijpe °11.10.1920 + 15.01.2015

Dedeckere Norbert – Leffinge °23.11.1948 + 17.01.2015

Patout Christophe – Middelkerke °22.09.1973 + 18.01.2015

Gilen Virginie – Wilskerke °26.05.1919 + 26.01.2015

Neyt René – Leffinge °23.11.1934 + 24.01.2015

Kropko Laslo – Middelkerke °08.09.1958 + 24.01.2015

Willem Odette – Middelkerke °16.09.1933 + 25.01.2015

Decraemer Raymond – Mannekensvere °20.05.1956 + 31.01.2015

Slambrouck Stan – Leffinge 18 december 2014

Saclsmolder Maximilien – Westende 19 december 2014

Verhaeghe Jolien – Middelkerke 22 december 2014

Bessems Mathis – Leffinge 02 januari 2015

Danneels Amelie – Leffinge 08 januari 2015

Debeuckelare Maura – Wilskerke 18 januari 2015

Maenhout Maxim – Slijpe 19 januari 2015

Clarebout Gust – Leffinge 20 januari 2015

Grimonprez Thijs – Leffinge 20 november 2014

Segaert Aaron – Mannekensvere 20 november 2014

Lepla Camille – Slijpe 21 november 2014

Verpoorte Matteo – Lombardsijde 26 november 2014

Steelandt Xavi – Leffinge 27 november 2014

Neudt Juliette – Lombardsijde 28 november 2014

Neudt Rémy – Lombardsijde 28 november 2014

Cazaux Jutta – Leffinge 12 december 2014

Gekiere Peter & Van de Velde Pascale 23.01.2015 

Lamour Bruno & Arnould Isabelle 26.01.2015
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■ Algemeen noodnummer
Brandweer / dringende hulp 112
Brandweer Middelkerke 059 30 22 22
Lokale Politie Middelkerke - dringend 101
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen 059 312 312
Politiepost Westende 058 23 49 01
Zeereddingsdienst Oostende 059 70 11 00
Zeereddingsdienst Nieuwpoort 058 23 30 00
Rode Kruis Ziekenwagen 105
Rode Kruis-Middelkerke 0468 12 39 18
Internationaal noodnummer 112
Antigifcentrum 070 245 245

■ Gemeentebestuur
gemeentehuis 059 31 30 16
fax 059 31 43 64
initiatief buitenschoolse kinderopvang 059 31 95 75
IBO Middelkerke 059 31 22 80 - vanaf december: 059 31 99 55
IBO Westende 059 31 95 57
IBO Leffinge 059 30 38 78
IBO Slijpe 059 30 69 53
hoofdbibliotheek 059 31 99 10
cultuur 059 31 95 53
erfgoed 059 31 97 97
jeugddienst 059 30 48 66
Woonwinkel 059 31 91 15
OCMW 059 31 92 10
Dienstencentrum De Stille Meers 059 31 92 85
Woon- en Zorgcentrum De Ril 059 31 92 31
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze' 059 31 94 05
opvanggezinnen 059 30 48 86
PWA 059 31 97 41
sportdienst 059 31 99 50
zwembad 059 30 17 78
toerisme 059 30 03 68
Calidris 058 22 45 00
Centrum De Zwerver 059 31 99 70
Gemeenteschool ‘De Zandloper’ 059 30 70 30
Gemeenteschool ‘De Duinpieper’ 058 23 51 03
Gemeenteschool ‘’t Slijpertje’ 059 30 02 97
Gemeenteschool ‘De Bonte Pier’ 059 30 29 41
Gemeenteschool ‘’t Lombartje’ 058 23 56 43
Vrije basisschool Middelkerke 059 30 19 39
Vrije basisschool Westende 058 23 35 34
Vrije basisschool Lombardsijde 058 23 56 35
Vrije basisschool Slijpe 059 30 55 37
Vrije basisschool Leffinge 059 30 06 17
BuSO ‘De Zeeparel’ Middelkerke 059 30 08 30
BuSO 'Ter Strepe' Middelkerke 059 31 99 30

■ Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Infrax (Klein Kasteelstraat 5 - Middelkerke)
Infolijn  078 35 30 20
Storingslijn  078 35 34 33
Gasreuk  0800 60 888
Defecte straatlamp  0800 60 777
info: www.infrax.be
Water 
• Middelkerke (FARYS) + wachtdienst 078 35 35 99
 Storing melden? (FARYS) 078 35 35 88 
 (alle deelgemeenten, uitgez. Leffinge)
• Leffinge (VMW) 059 29 99 83
 Leffinge (VMW) wachtdienst 056 25 99 78

■ Ziekenhuizen
AZ Damiaan Ziekenhuis Oostende 059 41 40 40
Serruys Ziekenhuis Oostende  059 55 51 11
AZ Sint-Augstinus Veurne 058 33 31 11

■ Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Boydens (Westende) 058 23 63 93
Caproni Davina (Middelkerke) 059 30 45 51
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Dierendonck (Middelkerke) 059 30 46 47
Florizoone (Westende) 059 31 02 10
Glabeke (Leffinge) 059 30 28 41
Lecointre (nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke  059 31 02 10
(nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende)
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46

■ Huisartsenwachtpost ijzerstreek & westkust
Centraal nummer (0,15 euro/minuut) 070 246 555

■ Apothekers 
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Maenhout (Middelkerke) 059 30 01 10
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima - Paul Vydt (Westende) 059 30 01 57
Trypsteen (Westende) 059 30 07 67
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19

■ Wachtdienst apothekers
De apotheek van wacht vind je snel  
op de site www.geowacht.be. 
Je geeft je adres in en krijgt een  
overzicht van de apotheken met 
wachtdienst in je buurt. 
Er is ook een gratis Geowacht App (voor Android en iPhone).
Om veiligheidsreden bel je nà 22u. en vòòr 9u. naar 
politie Westkust 058 533 000 of het algemene nummer van  
het Rode Kruis 0903 922 48 (1,50 euro/minuut).

■ Dierenartsen
Bossee (Middelkerke) 059 31 06 57
De Vlamynck (Leffinge) 059 31 17 22
Feys (Schore) 0479 28 02 91
Vanthuyne (Middelkerke) 059 30 23 70
Jansseune (Leffinge) 0476 77 64 09

■ Tandartsen
De Boyser (Middelkerke) 059 30 20 66
Tandartspraktijk Lieve Landuyt (Westende-dorp) 058 23 63 09
Vandenbussche (Middelkerke) 059 30 15 48
Vanhoorne (Westende) 059 31 12 21
Van de Maele (Leffinge) 059 30 04 74
Wachtdienst zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u. 
www.tandarts.be of 090 33 99 69



evenementen

■ Info
Dienst voor toerisme Middelkerke – Kusthistories 
Joseph Casselaan 1, 8430 Middelkerke - 059 30 03 68

Dienst voor toerisme Westende – Les Zéphyrs 
Henri Jasparlaan 173, 8434 Westende - 059 31 91 28

toerisme@middelkerke.be - www.toerismemiddelkerke.be

■ Info
Dienst voor toerisme Middelkerke – Kusthistories 
Joseph Casselaan 1, 8430 Middelkerke - 059 30 03 68

Dienst voor toerisme Westende – Les Zéphyrs 
Henri Jasparlaan 173, 8434 Westende - 059 31 91 28

toerisme@middelkerke.be - www.toerismemiddelkerke.be
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NOCTURNE
Fashion, food en fun
Drinks  
Wijn aan Zee 
De Kustbrouwerij

Gin bar  
door Bella Vista

Heerlijke hapjes

Modeshow - 19.45 u.
De laatste modetrends met  
Gibsy, Rufus en Optiek Vermeulen
Trends & must-haves met Bé De Meyer
Presentatie: Joyce Buellens

Optredens  
van Par Hasard en DJ NIZZL

20 euro / persoon
Kaarten verkrijgbaar bij alle standhouders en de dienst Toerisme 
Info: 059 31 91 31 - dienst evenementen

Zaterdag 14 maart 2015   van 18 tot 22 u. 
Casino Middelkerke

Zeedijk thv de Zwaluwenlaan Westende

Deze tweede editie van Tastoe bevat opnieuw alle ingrediënten 
voor een geslaagd culinair feest.

Op de culinaire markt proef je creaties van een fijne selectie 
lokale restaurants.

Gezellig tafelen kan in de lounge met terras en zicht op zee.

De Tastoe-bar biedt je wijnen, culinaire bieren en cocktails.

Als kers op de taart geven verschillende BV-chefs hun  
geheimen prijs in onze Tastoe-demokeuken.

Dit jaar verwelkomen we o.a.  Pascale Naessens, Dominique 
Persoone, Dagny Ros, Fatima Marzouki en Peter van Asbroeck. 
Presentatrice Sabine Goethals leidt alles in goede banen.

Vind de Facebookpagina leuk en blijf op  
de hoogte van alle Tastoe-nieuwtjes en onze 
supercoole wedstrijden.

facebook.com/tastoemiddelkerke

02-03  05 15

gastronomisch weekend

Zeedijk Westende

11
12 
april
2015

Mannekensvere= 
dorp in de kijker


