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Nieuw! Gratis halfuur parkeren

Visweekend: 13 en 14 juni

Week van de amateurkunsten

www.middelkerke.be

Feest 
in het 
Park 
31 mei
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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
- cultuur
- 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
- evenementen
- vrede en Europese samenwerking
- financiën
- juridische zaken en verzekeringen
- erfgoed en musea
- kunst in de publieke ruimte

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,

Laten we deze zomer eens thuis blijven! 

Soms is de beste vakantie er namelijk één die je in eigen gemeente doorbrengt. 

Toerisme is en blijft onze grootste industrie in Middelkerke en dat zal je de komende lente- en zomermaanden zeker 
opnieuw zien. De terrasjes zullen gretig ingenomen worden en zeker op zonnige dagen zal het over de koppen lopen 
zijn in Middelkerke- en Westende-bad. 

Veel inwoners en toeristen komen naar de kust, omdat ze hier rustig kunnen wandelen op onze mooie dijk of genie-
ten van het zonnetje op het strand terwijl de kinderen onder het toeziend oog van de redders baden in de zee. 

Wat onze gemeente bijzonder maakt, is echter de combinatie van rust, gezelligheid en actie voor het hele gezin. 
Laten we eerlijk zijn, ons strand is de reden dat heel wat mensen naar deze kustgemeente aangetrokken worden, 
maar de zomerse evenementen en activiteiten die wij als gemeente aanbieden is wat ze doet terugkomen. 

Als inwoners hebben wij de luxe om op een paar minuten te kunnen genieten van een prachtig strand, duinen en dijk 
of wij nemen onze fiets en bewonderen onze groene, rustige hinterlandgemeenten. Een strandwandeling kunnen we 
naadloos combineren met een gezellig terrasje op één van onze nieuwe strandbars, een bezoek aan één van de vele 
lokale evenementen, een dagje Plopsaland dat zich op amper 20 minuten rijafstand bevindt of zelfs een uitstap naar 
het historisch centrum van Brugge dat op niet minder dan een half uurtje rijden ligt, en ’s avonds terug gezellig in 
ons Middelkerke.

Kortom, onze gemeente bruist ook deze zomer weer van het leven en dat is te zien aan de vele evenementen. Een 
greep uit het ruime aanbod: het gastronomisch weekend ‘Tastoe’, Disney Channel Zomertoer, Palm Parkies, het 
Stripfestival, Bierweekend, Davis Cup en nog vele andere sportevenementen.

Middelkerke heeft heel wat te bieden, ook aan zijn inwoners en ‘staycation’ (= vakantie in eigen gemeente) is dus het 
sleutelwoord deze zomer. Ik kijk ernaar uit om jullie deze zomer te ontmoeten!      
           

          Janna Rommel-Opstaele 
           Burgemeester
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evenementen

■ Feest in het park -  zondag 31 mei - 11 tot 18 u.

Op zondag 31 mei is het gemeentelijk park opnieuw het 
feestende hart van Middelkerke.

Ter gelegenheid van de nationale ‘Dag van het Park’ wordt 
elke inwoner, tweedeverblijver en vakantieganger uitgeno-
digd om te genieten van het park in al zijn glorie.  
Het thema dit jaar is ‘Circus’ en dat wordt vast en zeker 
dikke pret!

 Van 11 tot 18 u. 
is er doorlopend  
gratis animatie  
voor jong en oud.

En dan heb je reuzenbellen van 
Bubblica nog niet gezien! 

Droom je ervan om een echte circusartiest te worden? Kom dan naar onze 
circusworkshop en zet je eerste stappen in de wereld van het circus.

Clowns toveren een lach op je gezicht,  
een goochelaar verbaast je en acrobaten tonen hun gekste kunsten.

Je dorst lessen en je honger  
stillen kan je bij de verschillende 
drank- en eetstandjes (i.s.m.  
de Middelkerkse verenigingen).

zondag 31 mei 2015 

v.u. Pierre Ryckewaert, secretaris

affiche fihp 2015.indd   1 13/04/15   09:04
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■ Wijziging parkeerreglement
De bestaande retributieverordening op het boven-
gronds parkeren is gewijzigd (gaat in op 1 april 
2015). Dit houdt o.a. volgende wijzigingen in:

Gratis halfuur parkeren

- in de betalende zone in Middelkerke en Westende wordt het gra-
tis kwartier uitgebreid naar een gratis half uur. Om hiervan gebruik 
te maken moet je een ticket nemen voor een gratis half uur aan 
de betaalautomaat. Hierbij dien je je nummerplaat in te toetsen.  
Het gebruik van dit gratis half uur is beperkt tot een maal per dag 
per nummerplaat.

Nieuw parkeertarief voor kampeerwagens 
op Koning Ridderdijk

- op de Koning Ridderdijk in Westende (t.h.v. St. Laureins) wordt 
er een nieuw parkeertarief ingevoerd voor kampeerwagens.  
Vanaf 1 april moeten kampeerwagens elke dag van het jaar  
(incl. zon- en feestdagen) betalen. Ze hebben de keuze tus-
sen een halve dag tarief van € 8 of een dagtarief van € 15.  
De kampeerwagens dienen te parkeren op de daartoe aangeduide 
parkeerplaatsen. Opgelet: het is niet toegelaten hier te overnachten 
(kamperen), er mag enkel geparkeerd worden op deze plaatsen.

varia

Voor de andere wagens die op de Koning Ridderdijk parkeren blijft, 
behalve het gratis half uur, alles ongewijzigd:

Periode: Elke dag betalend in juli en augustus van 9 tot 19 u, de 
rest van het jaar gratis.

Tarief: € 1 per uur en € 5 per dag 

Wie geen (geldig) parkeerticket achter de voorruit heeft liggen, 
krijgt een retributie van € 15 per halve dag (9 tot 14 u. en/of 14 
tot 19 u.). 

In de Algemene Politieverordening (APV) werden de Koning 
Ridderdijk en de Klein Kasteelstraat geschrapt als kampeerplaats 
(=overnachten) voor kampeerwagens, waardoor het kampeerver-
bod nu geldt voor het openbaar domein in de volledige gemeente.

In Middelkerke en Westende kan er wel gekampeerd worden op de 
voorziene plaatsen van de openlucht recreatieve terreinen.

Volgens artikel 75 § 1 in de Algemene Politieverordening (APV) 
is kamperen “het overnachten of het verblijven in of in de onmid-
dellijke nabijheid van tenten, wagens, woonwagens, caravans, 
kampeerwagens, mobilhomes en dergelijke, met uitzondering van 
vrachtwagens”. 

In de praktijk betekent dit:

- blokken onder de wielen om de wagen pas te krijgen; 

- aanwezigheid van tafel en stoelen bij de wagen; 

- eten klaarmaken in of rond de kampeerwagen; 

- luifel is opengedraaid

- overnachten.

 

■  Kamperen verboden 
 op het openbaar domein

■ The Black  
 House wint  
 architectuurprijs  
 2015

In de categorie ééngezinswoningen werd het project  
The Black House van architect Rien Rossey (DAGKANT archi-
tecten) en bouwheer Hannes Stemgée langs de Leffingestraat in 
Leffinge gekozen.

Bij de bouw en het gebruik van de woning wordt de impact op het 
milieu tot een minimum teruggebracht. De woning werd zodanig 
opgebouwd dat ze bij afbraak stuk voor stuk kan gedemonteerd en 
gerecycleerd worden.

Door het toepassen van een doorgedreven isolatie en het gebruik 
van een warmtepomp,  fotovoltaïsche zonnecellen en een zon-
necollector voor warm water is de woning energieneutraal. Alle 
verbruikte energie wordt door de woning zelf opgewekt.

Bovendien slaagde de architect er toch in om de woning voldoende 
licht en ruim te houden.

Het project toont toekomstige bouwers dat energiezuinig en duur-
zaam bouwen ook betaalbaar kan zijn, met behoud van comfort.

In de categorie meergezinswoningen werd geen winnaar  
aangeduid.
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■ Visweekend 13 & 14 juni 2015 
 doorlopend van 11 tot 18u. - Westende-bad 

Naar jaarlijkse traditie kan je op zaterdag 13 en 
zondag 14 juni de typische zilte visserssfeer komen 
opsnuiven in Westende-bad. De muziek, kleurrijke 
animatie en visserijfolklore die we tijdens het vis-
weekend voor jou in petto hebben, zullen je zeker 
kunnen bekoren.

Een heel weekend lang kan je proeven van al het lekkers uit de 
Noordzee. De lokale handelaars verleiden je met overheerlijke 
proevertjes en de restaurants stellen lekkere vismenu’s samen 
voor ieders beurs. 

Ook voor de kinderen is er tijdens het visweekend vanalles te bele-
ven, alvast een greep uit het aanbod :

Theater duikboot:

Kapitien Kosto is zijn hele leven al een avonturier.  
Met zijn duikboot onderzoekt hij de diepste ocenanen van de 
aarde….Wie denkt dat het daarbeneden saai is, heeft het mis. Zijn 
duikboot zit vol met interessante meetapparatuur en er klinken 
vreemde onderwatergeluiden.

Ga mee onder zee als je durft?

Muzikale duikboot:
Op zijn glimmende muziekduikboot brengt de zingende kapitein 
een groot repertoire van Nederlandstalige en Engelstalige songs, 
van Rock & Roll, Country tot de jaren 70, 80 en 90. 

Zeewijding op zondag!

Een vaste waarde tijdens het visweekend is de zeewijding na de 
eucharistieviering van 10 uur in de Cenakelkerk. Onder begeleiding 
van de Koninklijke fanfare uit Vladslo vertrekt de stoet van de kerk 
naar de Koning Ridderdijk waar omstreeks 10u45 de zeewijding 
plaatsvindt. 

Na de zeewijding brengt het Shantykoor uit Blankenberge oude 
populaire vissersliederen, zing mee met “Lichtjes van de Schelde”, 
“Kleine café bij de haven” en vele andere gekende liedjes.

Het jaarlijkse kitefestival viert dit jaar al zijn 10de editie. Kleurrijke 
vliegers in de wildste vormen stijgen op vanop het strand gedu-
rende het hele weekend.
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erfgoed

■ Felle madammen
 Sterke vrouwen tijdens de gloriedagen van Westende-Bad (1900 – 1914)

Westende-Bad was voor de Eerste Wereldoorlog 
een progressieve, artistieke en vrouwvriendelijke 
badplaats. Het verblijf aan zee gaf de dames de 
mogelijkheid om zich vrijer en onafhankelijk (van 
hun echtgenoot) te bewegen. De ruimte die ze toen 
kregen, leeft vandaag door en vormt mee de aantrek-
kingskracht van de kust. Dat is de erfenis van onze 
‘felle madammen’ die we in de expo tonen.

Praktisch

Expo ‘Felle Madammen’.

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

Loopt tot 31/12/2015.

Sinds enkele maanden is de Sint-Niklaaskerk te Slijpe weer een bezienswaardigheid rijker. Na 
de fel gesmaakte wandschilderingen rond de erfenis van de Tempeliers en Hospitaalridders, 
werdnu gekozen om de glasramen een passend accent te geven. De Brugse kunstenaar Arno 
Brys bedacht en ontwierp in opdracht van de kerkfabriek Sint-Niklaas en met financiële steun 
van de gemeente Middelkerke 15 glas-in-loodpanelen. 

Net zoals de imposante muurschilderingen herinnert dit fraaie brandglaswerk aan het roem-
rijke verleden van tempeliers en hospitaalridders hier en in de wereld. Zo is er ondermeer 
plaats voor het Groot Tempelhof in Slijpe van Grootmeester Geerard van Ruddervoorde, 
maar ook voor de tempel van Salomon in Jeruzalem, eind- en rustpunt voor ridders en 
pelgrims, allen gelovig op zoek in het labyrint van het leven. 

Ook nu weer heeft Arno Brys er in zijn typische stijl iets moois van gemaakt; de strakke 
lijnvoering, het mooie en soms gedurfde coloriet, het verrassende detail, de volkse knipoog 
en de rijke symboliek zorgen voor 15 pareltjes. De glasraampjes (45 x 45 cm) zijn mooi en 
speels geïntegreerd in de grote brandglasramen van de kerk. De uitvoering was in handen 
van glasatelier Atrium uit De Pinte.  

De Sint-Niklaaskerk kan je bezoeken op: 

- zaterdag en zondag in april, mei en juni van 10 -  17.30 u 

- elke dag van 1 juli – 27 september 2015 van 10 - 17.30 u 

Arno Brys exposeert in de kerk van Slijpe

Van 27 juli tot 23 augustus 2015, 
telkens tussen 10 en 12 u. en van 13.30 tot 17.30 u.

■ Glas-in-loodpanelen voor Kerk Slijpe
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Het thema van de WAK 2015 is 'De kleine artiest'.  
Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren,  
over de kleine man in de straat, over kleine kunst,  
over de invloed van jong op oud en omgekeerd,  
over stimulerende plekken, over experimenteren,  
proberen en proeven, over nieuw en durven, over  
(her)ontdekken en doen! Het programma in  
vogelvlucht:

Workshop Pletwalsprinten

woensdag 22 april / 15u. 

parking achter Oud Politiekantoor, 

Westendelaan 305, Westende

Het kinderatelier Bizart drukt lino’s in groep af met een pletwals.  
Een wegenwerken-machine die normaal de straten effen glad rolt  
zorgt voor een groot en verrassend resultaat. 

Plaatsreservatie: bizart@middelkerke.be - 059 31 95 53 -  
Het aantal deelnemers is beperkt.

Doelgroep: kinderen vanaf 9 jaar

Finale Verse Vis

zaterdag 25 april / 20u.  

zaal De Zwerver Leffinge

Concours voor jonge West-Vlaamse bands en artiesten. JFK, een 
jonge talentvolle rapper uit Slijpe is één van de deelnemers!  
Organisatie: vzw de Zwerver

vvk & add: € 5 - ZWERVERPAZ: gratis

Verf
zaterdag 3 mei / 20u.  

Het Cenakel, Badenlaan 112, Westende-bad
 
Humoristisch verbaal vuurwerk met de Kunstenexpo als decor.

In ‘Verf’ onderzoeken Kurt Defrancq, Jean-Paul Van Bendegem,  
Ann Verhelst en Herwig Deweerdt de Kunst van het Leven en het  
Leven van de Kunst. Jean Paul Van Bendegem is professor  
wetenschapsfilosofie, maar vooral een bevlogen spreker. 
Uitstapjes naar de populaire media (vb. ‘De slimste mens’) 
maken hem bekend bij een breed publiek. 

Kurt Defrancq is een echte rasacteur met heel wat rollen in tv- en 
theaterproducties.   

■ Week van de Amateurkunsten
 ‘De Kleine Artiest’  

 Van vrijdag 24 april tot zondag 3 mei  
 diverse locaties in Middelkerke

Met het publiek bijna op de schoot bekvechten de professor en  
de acteur over wat kunst is, wat goeie kunst is en wat zij als het 
opperste kunstgoed beschouwen. 

Toegangsprijs: € 10

Reserveren: 

cultuurdienst Middelkerke 
059 31 95 53 – cultuurdienst@middelkerke.be 

Organisatie: cultuurdienst Middelkerke

De Week van de Amateurkunsten in Middelkerke is een samen-
werkingsverband tussen individuele kunstenaars, kunstenaars-
groepen, verenigingen en gemeentelijke diensten. De cultuur-
dienst staat in voor de coördinatie.

Info programma en contactgegevens WAK

Alle gedetailleerde informatie vind je via www.middel-
kerke.be/cultuurstek en de facebook pagina ‘Cultuur 
Middelkerke’.
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■ Vroegboekactie 2015 
Vanaf 26 en 27 juni kun je opnieuw tickets boe-
ken aan voordelig tarief voor het nieuwe culturele 
seizoen in Middelkerke. Dit jaar plaatsen we twee 
momenten naar voor.

Vrijdag 26 juni:  
exclusief voor vrijetijdspashouders
Op vrijdag 26 juni, tussen 18u. en 20u. kunnen alle vrijetijdspas-
houders al kaarten reserveren en kopen. Enkel wie een vrijetijds-
pas kan voorleggen wordt toegelaten tot deze reserveringsronde.

Wat is de vrijetijdspas?
De vrijetijdspas is een pas waarbij je  
toegang en voordeel kan krijgen tot 
het vrijetijdsaanbod van de gemeente 
Middelkerke. Ze kost € 5 en is één 
kalenderjaar geldig. Met een vrije-
tijdspas kan je korting bekomen, vroeger inschrijven of exclusief 
toegang krijgen tot een bepaald segment van het Middelkerkse 
vrijetijdsaanbod.

Wie kan een vrijetijdspas kopen?
De vrijetijdspas is er voor mensen die:

• in Middelkerke gedomicilieerd zijn;
• in Middelkerke naar school gaan;
• in Middelkerke werken;
• er tweedeverblijver zijn.

Heb je nog geen vrijetijdspas?
Je kan de vrijetijdspas online bestellen via de inschrijfsite mid-
delkerke.grabbis.be. Je maakt eerst een account aan en dan kan 
je meteen je vrijetijdspas bestellen. Na controle van je gegevens 
wordt de pas thuis opgestuurd.

Op vertoon van je vrijetijdspas kun je vanaf 26 juni kaarten  
bestellen voor het cultuurseizoen.

Op 27 juni: voor iedereen
Op 27 juni kan iedereen ter plaatse kaartjes komen reserveren, 
volgens het gekende principe. 

Bij aankomst word je geregistreerd en krijg je een volgnummer 
(LET OP: enkel volgnummers uitgereikt door de cultuurdienst zijn 
geldig, we vragen uitdrukkelijk om niet zelf volgnummers uit te 
reiken voor aanvang van de verkoop.)

Opnieuw zijn er twee reserveringsmogelijkheden:

•  Je boekt je kaarten en betaalt meteen cash of met bancontact.  
 Je krijgt je kaarten dan meteen mee.

•  Je boekt je kaarten en betaalt binnen 10 werkdagen via over 
 schrijving. Je krijgt je kaarten niet mee, maar ze staan in optie  
 en worden definitief bij betaling.

De verkoop start om 8u. en duurt tot 12 u.

■ Zomerse musicalstages
Deze zomer kun je in De Branding  
opnieuw terecht voor twee musicalstages.

‘Sing and swing’
Zaterdag 27 juni tot zondag 5 juli - begeleiding van Bizart vzw

Verzamel alle schmink, kostuums en haargel die je kan vinden, 
want in De Branding kun je weer terecht voor Sing&Swing.

Vertoont je spruit dans-, acteer- of zangtalenten, dan is het nu tijd 
om het ijzer te smeden en hem/haar in te schrijven.

Op zondag 5 juli wordt de stage afgesloten met een toonmoment .

Inschrijven kan vanaf woensdag 20 mei 2015, vanaf 9u.  
Kostprijs is €105. Vanaf een tweede deelnemer uit één gezin  
krijg je €20 korting per bijkomend deelnemend lid van het gezin.

Alle inschrijvings- en praktische info vind je in de LOL-
krant die verschijnt op 18 mei 2015 en via www.middel-
kerke.be/cultuurstek 

‘That’s musical’
18 tot 22 augustus 2015 – begeleiding van Planktom vzw

Een fonkelnieuwe musicalstage komt er aan voor iedereen 
van 7 tot 15 jaar! Toffe musicalsongs, speciale kostuums,  
het grote podium en vooral een leerrijke en plezante musicalstage 
staan je te wachten. 

Wil jij er ook graag bij zijn? Schrijf je dan snel in op www.musical-
stage.be, want de plaatsen zijn beperkt!

Locatie:  De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke
Toonmoment: Laatste dag om 17.30 u. (ongeveer 30 min.) 
Inbegrepen:  Lessen, toonmoment, verzekering, drankjes
Kostprijs:   €115  

Alle inschrijvings- en praktische info vind je in de LOL-
krant die verschijnt op 20 mei 2015 en via www.middel-
kerke.be/cultuurstek 

Andere reservaties: vanaf 29 juni
Telefonische reservaties, reservaties via het invulformulier en 
via e-mail worden behandeld vanaf maandag 29 juni 2015.

Alle gedetailleerde informatie vind je via www.middel-
kerke.be/cultuurstek en de facebook pagina ‘Cultuur 
Middelkerke’.
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Theater Tieret 
Dinsdag 12 mei 2015 / De Branding / 2de graad

V. T. Govaerts (Drs. Em.) leidt u volgaarne, in zijn hoedanigheid 
van erevoorzitter van het Reynaertgenootschap ‘De Valschaard 
met den Grijzen Baard’, rond in de wondere wereld van Reynaert. 
Nu zijn trouwe rechterhand Norbert Goedertier – de brave borst 
- tijdelijk buiten strijd is, loopt Drs. Em. Govaerts’ uiteenzetting 
danig uit de hand…

Minuscule 
Donderdag 4 juni 2015 / De Branding / 1egraad

Ze zitten overal - boven ons hoofd, onder onze voeten  – de grap-
pige, maar oorverdovend wriemelende minuscule heldjes van dit 
zinderend avontuur. Centraal in de film staat een lieveheersbeestje 
dat gescheiden wordt van zijn familie en door toeval bij een kolonie 
zwarte mieren terecht komt. 

www.cultuurstek.be/cultuuragenda/educatieve-projecten 

■ Proclamatie Bizart vzw 
Zondag 14 juni 2015 / De Branding / 11u.
Met de zomer in zicht sluiten ook tal van verenigingen hun wer-
kingsjaar af. Net zo voor Bizart vzw. Na een sprankelend schooljaar 
vol klasconcerten, tentoonstellingen en toonmomenten is het tijd 
voor de officiële proclamatie van alle leerlingen. Daarnaast zorgt 
het beeldend atelier voor een mooie slottentoonstelling met een 
selectie van de projecten die de leerlingen dit jaar gemaakt hebben.

■ Erkenningen en subsidies voor  
 Middelkerkse verenigingen

Erkenning biedt nuttige voordelen

De gemeente heeft de afgelopen jaren heel wat faciliteiten voor 
het verenigingsleven gecreëerd. Zo kunnen verenigingen dankzij 
de officiële erkenning genieten van voordelen: gratis gebruik van 
infrastructuur, het recht om activiteiten op het openbaar domein te 
organiseren en de mogelijkheid om werkingssubsidies te krijgen.

Ieder kalenderjaar zijn er twee erkenningsmomenten: op 1 januari 
en op 1 juni. Je vereniging kan niet zomaar erkend worden. Zo 
moet je al één jaar werking achter de rug hebben om in aanmer-
king te komen voor erkenning. Alle andere voorwaarden en de 
aanvraagformulieren vind je terug via www.middelkerke.be .

Subsidies worden uitgereikt

Verder geven we graag mee dat alle ingediende dossiers voor wer-
kingsubsidies van socio-culturele verenigingen momenteel ver-
werkt worden. Aan de hand van de bepalingen van het subsidiere-
glement worden alle subsidiedossiers beoordeeld en gehonoreerd. 
De uitbetalingen van de subsidies worden voorzien rond eind mei.

Met de klas naar cultuur

Iedere leerling van het Middelkerkse lagere onderwijs kan tijdens 
het schooljaar een workshop, een theaterstuk en een film bijwo-
nen. De educatieve werking van de cultuurdienst prikkelt de leer-
lingen met aparte kunstvormen, als aanvulling op het lespakket.

Poi Poink 
Van 18 mei tot 16 juni / De Branding / kleuters 

Op supergrote ballen wordt het springen geblazen! En wist je dat 
je ook kan dansen met een bal? De begeleiders van Artforum vzw 
stimuleren de ritmiek en de motoriek van de kinderen.

Zing mee op Vlaanderen Zingt
Zon 19/7 Westende-bad  - Zat 1/8 Middelkerke 

De toeschouwers zijn de sterren van de avond. Op de playlist  
staan de grootste hits van de afgelopen decennia. Als publieksop-
warmer geven Wim Leys & @Fundum een spetterend optreden.

Wil je zelf schitteren op het podium met je vereniging of vrienden? 
Meld je aan bij de dienst evenementen en steel de show. 

Kandidaturen via :  
evenementen@middelkerke.be – 059 31 91 31
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■ ¼ finales Davis Cup heren 
van 17 tot 19 juli in Middelkerke
België bereikt met zijn herenploeg voor de vierde keer in 
de geschiedenis de kwartfinale van de Wereldgroep tennis 
sinds 1981 en speelt de kwartfinale tegen Canada

Tennis Vlaanderen die instaat voor de organisatie van de 
¼ finales van de Davis Cup besloot om Middelkerke als 
gastlocatie te kiezen.

Op het sportpark de Krokodiel zal een tijdelijke “center 
court” en tribune opgetrokken worden voor 5 à 6.000 
toeschouwers.

Op vrijdag 17 juli worden de eerste 2 enkelspelen afgewerkt 
gevolgd door en dubbel op zaterdag en twee enkels op 
zondag.

Start van de ticketverkoop en prijzen worden later 
meegedeeld via de nieuwsbrief en de gemeente-
lijke website.

■ Sportkampen
Deze zomer organiseert de sportdienst verschil-
lende kampen ism de jeugd- en cultuurdienst.

Boerderijkamp (externaat) 1 – 3 juli
4 – 6 jaar /Kinderboerderij Letten- Rattevallebrug/ € 50

Boerderijkamp (internaat)   1 – 3 juli
7 – 10 jaar/Kijkboerderij Pierlapont Loppem/ € 100

Adventurekamp (internaat)  1 – 3 juli
11 – 15 jaar /Viroinval Namen/ € 100

kleutersportkamp  13 - 17 juli 
“Daverende Dino’s” 
kleuters én peuters/ Sporthal De Barloke Leffinge /€ 60

Kleutersportkamp  24 – 28 augustus 
“Ruimtereis“  
kleuters én peuters/ Sporthal De Barloke Leffinge /€ 60

Omnisportkamp  24 – 28 augustus
6 – 12 jaar/Sporthal De Barloke Leffinge

Voor meer  informatie over onze sportkampen, raadpleeg 
onze www.middelkerke.be/sportkampen

■ BBB/stepaerobic
De zomer komt er bijna aan, de bikini’s worden 
bovengehaald, tijd om alvast wat te sporten!

Op woensdag 6 en 13 mei 2015 werken we een uurtje aan onze 
borst-,  buik- en bilspieren (grondoefeningen en oefeningen op 
de step).

Afspraak in sporthal De Branding Middelkerke om 19.30u.

Betalen kan met de Sportkaart of € 2 per losse beurt.

■ Sport Aan Zee

Deze zomer pakt de sportdienst opnieuw uit met een uitgebreid 
sportaanbod.

Tussen 6 juli en 24 augustus kan er van maandag t.e.m. zondag 
gesport worden op het nieuwe sportstrand ter hoogte van de Louis 
Logierlaan. 

Net als vorig jaar worden tal van sporten aangeboden:

beachvolley, beachsoccer, beachtennis, boogschieten, outdoorac-
tiviteiten, beachgolf, netbal…

Meer info op www.midddelkerke.be/SportAanZee.aspx

In juni komt de Sport aan Zee - brochure uit !
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verzameld aanbod van activiteiten

Middelkerkeagenda mei / juni 2015

maandag Manielen kaarting – 14:00 u.
Tantes Kroontje, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub Tantes Kroontje 0484 36 15 48

dinsdag Spaans - 09:30 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

dinsdag Praatgroep Frans - 09:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

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

dinsdag Body Fit – 10:00 u. 
>26/05 Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge

Sportdienst 059 31 99 50

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

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

dinsdag BBB - 20:00 u. 
>26-05 Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe 

Sportdienst 059 31 99 50

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

woensdag Yoga - 09:45 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

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

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Kreativa 058 23 89 24

woensdag Petanque - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke  
 059 31 97 48

woensdag Praatgroep Nederlands - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum 059 31 97 48

DAGELIJKS
  

Tempelierszoektocht - 09:00 u.
Parking gemeenteschool, Gistelstraat, Slijpe 
Eddy Vanhee 050 27 66 67

kaarten, rummikub, gezelschapsspelen - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

Expo Felle Madammen 
Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende,  
uitgezonderd op maandag
Erfgoed-museum 059 31 97 96

WEKELIJKS:

maandag Badminton en tafeltennis - 10:00 u.
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, 
Lombardsijde
Sportdienst 059 31 99 50

maandag Balance - 09:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

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

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Palet 058 24 07 85

maandag Rummikub - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

maandag Schaken - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

maandag Petanque - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

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

maandag Hondensport Treibball - 19:40 u.
Grasplein De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
De spelende hond 0484 36 15 48

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

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

za 02/05 Tastoe -11:00 u.
> 03/05 Zeedijk t.h.v. Zwaluwenlaan, Westende 

Dienst Evenementen 059 31 91 31 
za 02/05 Hengelwedstrijd -12:00 u. 

strand thv Louis Logierlaan, , Middelkerke 
Parelvissers 0486 75 45 80

za 02/05 Optreden Johnny and the sparks -21:15 u. 
Taverne de Piete, Bassevillestraat, Westende 
Taverne de Piete 0496 08 02 22

za 02/05 Toneel: Verf - 20:00 u. 
Het Cenakel, Badenlaan, Westende-bad 
Cultuurdienst-Wak 059 31 95 53

zo 03/05 Toneel: Crème au Beurre -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Theater Magie 0484 66 42 52

zo 03/05 Groot meifeest voor iedereen -09:00 u. 
Sint-Lutgardisschool, Westendelaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

vrij 01/05 Kunstenexpo
> 03/05 Het Cenakel, Badenlaan, Westende-bad 

Cultuurdienst-Wak 059 31 95 53

vrij 01/05 Expo Studio Meganck
> 03/05 De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 

Cultuurdienst-Wak 059 31 95 53

ma 04/05 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 04/05 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 04/05 Workshop Bloemschikken – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 04/05 EHBO Cursus – 13:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum  059 31 97 48

di 05/05 Bezoek Lettenhof -13:30 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
LBG 0472 81 97 45

di 05/05 Rummikub -14:45 u. 
taverne Colombus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 05/05 Kaarten en bollen - 14:00 u.
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0475 28 46 55

di 05/05 Infomoment valpreventie- 14:00 u.
met valbus - i.s.m. CM-kern, Ziekenzorg CM en OKRA
Lokaal dienstencentrum Stille Meers 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 06/05 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 06/05 Boemelbij - 14:00 u.
Lambertus Coolsstraat, Slijpe 
Jeugddienst 059 30 48 66 

woensdag Body Fit – 10:00 u.  
> 27/05 Sporthal De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde

Sportdienst 059 31 99 50

woensdag Keramieklessen met lesgeefster - 18:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 058 24 07 85

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

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

vrijdag Schrijfgroep frans – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

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

vrijdag Schaken - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

vrijdag Crea - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vrijdag Kunstig Atelier - 14:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

zaterdag Keramieklessen met lesgeefster - 09:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 058 24 07 85

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

woensdag Crea - 14:00 u. 
 Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 

Buurthuis 059 30 82 28

woensdag Rammibridge - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 059 31 97 48

woensdag Petanque - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

woensdag BBB  - 19:30 u.
> 13-05 De Branding, Middelkerke 

sportdienst 059 31 99 50

donderdag Pilates - 09:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

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

De Ril, Oostendelaan, Middelkerke 
Coloriet 0477 74 61 09

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

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

vrijdag Ki Ko - 09:15 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48
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wo 13/05 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

do 14/05 MNM Beachbike -13:00 u. 
Epernayplein, Zeedijk, Middelkerke 
MNM radio Rino Ver Eecke : 
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel

vr 15/05 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

vr 15/05 Toneel: Pleegzus-20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
vzw Littera 0497 90 34 19

za 16/05 Bowling -14:45 u. 
Bowl In, De Panne
De kustvrienden 059 44 67 73

za 16/05 Rommelmarkt Belgisaan -06:00 u. 
4Marktplein, Marktplein, Middelkerke 
4Belgisaan vzw - Emmanuel Colyn 0474 28 93 00

za 16/05 BBQ VLD -17:00 u. 
Marktplein, Middelkerke 
Open VLD Middelkerke Bart Vandekerckhove

za 16/05 Optreden Noisy Water -21:15 u. 
Taverne De Piete, Bassevillestraat, Westende 
Taverne De Piete 0496 08 02 22

zo 17/05 Kronkelend door Middelkerke -07:00 u. 
Sporthal De Branding, Middelkerke 
Wandelclub De Spoetnikstappers 0485 20 78 16
zo 17/05 Vijfde modelbouwhappening: beurs en expo 
-09:00 u. De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Middelkerkse Modelbouw Vereniging 058 24 00 10

ma 18/05 Bingo -14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 18/05 Inspraakmoment rond communicatie - 
 19:30 u. 

De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Communicatiedienst Sonja Vanmaele
0474 88 81 24

ma 18/05 Share Fair -14:00 u. 
 Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat, Lombardsijde
KVLV Westende 058 23 32 95

ma 18/05 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

di 19/05 Bloedafname -17:00 u. 
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 
Rode Kruis 059 30 06 34

di 19/05 Kaarten en bollen - 14:00 u.
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0475 28 46 55

di 19/05 Rummikub -14:45 u. 
taverne Colombus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 20/05 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 20/05 Speelstraat -19:55 u. 
jongerensite,Lombardsijde
Infopunt Opvoeding 0498 90 58 49

wo 06/05 Boemelbij - 14:00 u.
speelplein thv Hofstraat, Westende 
Jeugddienst 059 30 48 66

do 07/05 Erfgoedwandeling Eernegem -13:45 u. 
Kerk Leffinge
Davidsfonds Leffinge - Slijpe 059 30 17 57

vr 08/05 Bijeenkomst fotoclub  
 De Pareltrekkers -20:00 u.   
 Gemeenteschool De Duinpieper, Henri Jasparlaan,  
 Westende 

De Pareltrekkers 059 30 52 99

za 09/05 Kermis Westende dorp -10:00 u.
> 17/05 marktplein Westende Dorp, Westende 

Sylvie Opstaele 059 31 30 16

za 09/05 Strandhengelwedstrijd -10:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan, 
Middelkerke  
Columbus Noordzevissers 0476 521958

za 09/05 Manillen - 20:00 u.
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub 'Kom maar uit' 0498 25 06 05

zo 10/05 Moederdagontbijt – 08:30u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

zo 10/05 Internationale strandhengelwedstrijd  
 -10:00 u. 

strand gedeelte vanaf Cyriel de Grootelaan tot 
Pluvierstraat (Rotonde), Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 521958

ma 11/05 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Candela 059 31 21 84

ma 11/05 Bezoek chocolaterie Vereecke-14:00 u. 
Leopoldlaan, Middelkerke
KVLV Vrouwen met vaart 058 23 32 95

ma 11/05 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 11/05 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Que Pasa, Leopoldlaan, Middelkerke 
Que Pasa 059 44 79 09

ma 11/05 Inspraakmoment rond communicatie -19:30 u. 
Ter Zelte, Slijpe, Communicatiedienst
Sonja Vanmaele 0474 88 81 24

di 12/05 Bowling -14:45 u. 
Bowl In, De Panne
De kustvrienden 059 44 67 73

di 12/05 Bloedafname -16:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Rode Kruis 059 30 06 34

di 12/05 Naai-brei-wol-atelier – 19:00 u.
De Ril Sluisvaartstraat, Middelkerke
’t Alternatieftje 0486 96 94 72 

di 12/05 Inspraakmoment rond  
 communicatie -19:30 u. 

Westende (nog te bepalen),  
Communicatiedienst
Sonja Vanmaele 0474 88 81 24
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wo 27/05 Bloedafname -17:00 u. 
't Lombartje, Schoolstraat, Lombardsijde 
Rode Kruis 059 30 06 34

wo 27/05 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 27/05 Inleefmoment autisme -19:30 u. 
Gemeenteschool De Duinpieper, Henri Jasparlaan, 
Westende 
Claire Van Loo 0498 90 58 49

wo 27/05 Boemelbij - 14:00 u.
Dorpsmolenstraat, Leffinge 
Jeugddienst 059 30 48 66

do 28/05 daguitstap Plankendael ism LBG -09:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
De Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

do 28/05 Sjaalknopen - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

do 28/05 Bezoek dierenkliniek Causus - 14:00 u.
kerk Leffinge
Davidsfonds Leffinge - Slijpe 059 30 17 57

do 28/05 Lijn- en discodansen – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

za 30/05 strandhengelwedstrijd -10:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan, 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 521958

za 30/05 Heal the World -13:00 u. 
strand thv Casino en gemeentelijk park Middelkerke 
vzw Het Lichtpad - Marthe Prenten 0474 52 86 93 

zo 31/05 Feest in het Park -11:00 u. 
Normandpark, Middelkerke Dienst evenementen ism 
groendienst 059 31 91 31

ma 01/06 Kunsttentoonstelling
>30/06  
Casino, Middelkerke
Jos Noyelle & Marc Santens 0475 61 00 47

ma 01/06 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 01/06 Ophalen landbouwfolie -08:00 u.
> 02/06 Jonckvrouwe Gelaplein, Sint-Pieters-Kapelle  
 Land- en tuinbouwraad

Anne-Laure Proot 0474 888 055

ma 01/06 dode hoek project -09:00 u. 
parking oude nieuwpoortlaan, Oude Nieuwpoortstraat, 
Lombardsijde 
preventie en samenleven 

ma 01/06 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 01/06 Minigolf in Koksijde-14:00 u. 
Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 01/06 Daguitstap Sluis -08:30 u. 
kerk, Westende
KVLV Westende 058 23 15 81

wo 20/05 Boemelbij - 14:00 u.
Kleitendijkstraat, Lombardsijde 
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 20/05 Tea Room – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

do 21/05 Inspraakmoment rond  
 communicatie -19:30 u. 

De Branding, Populierenlaan, 
MiddelkerkeCommunicatiedienst
Sonja Vanmaele 0474 88 81 24

do 21/05 Themaknutselen - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

do 21/05 Lijn- en discodansen – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 22/05 Wegwijs in het ziekenhuis – 14:00u
i.s.m. CM-kern Middelkerke
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 22/05  Sluze Kermesse 2015 -08:00 u. 
> 25/05 Marktplein, Middelkerke  - Sluis- en Tuinwijkcomité 
 Bart Vandekerckhove 0477 19 09 03

vr 22/05 Kermis Sluze 2015 -10:00 u. 
> 25/05 Marktplein Middelkerke, Sluis- en Tuinwijkcomité 
 Bart Vandekerckhove 0477 19 09 03

za 23/05 Avondmarkt Sluze Kermesse -16:00 u. 
Marktplein; Populierenlaan; Onderwijsstraat; 
Duinenweg, Middelkerke Sluis- en Tuinwijkcomité 
Bart Vandekerckhove 0477 19 09 03

za 23/05 Optreden Long Tall Danny and his   
 bluescombo -21:15 u. 

Taverne de Piete, Bassevillestraat, Westende 
Taverne de Piete 0496 08 02 22

za 23/05 Gezinsontbijt -9:30 u. 
bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Claire Van Loo 0498 90 58 49

ma 25/05 Rommelmarkt Sluze Kermesse -06:00 u. 
Middelkerke Sluis- en Tuinwijkcomité 
Danny Dekeyser 0499 13 64 78

ma 25/05 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 25/05 Avontuurlijke speelstraat-14:00 u. 
Jongerensite bij sporthal De Bamburg 
Claire Van Loo 0498 90 58 49

di 26/05 Naai-brei-wol-atelier – 19:00 u.
De Ril Sluisvaartstraat, Middelkerke
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 25/05 Vespa ride-out -10:00 u. 
Middelkerke Sluis- en Tuinwijkcomité 
Bart Vandekerckhove 0477 19 09 03

di 26/05 Recreatieve tijdrit -19:00 u. 
Mannekensvere 
sportclub Octopus vzw 0478 225 275

di 26/05 Bowling -14:45 u. 
Bowl In, De Panne
De kustvrienden 059 44 67 73
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za 13/06 Rommelmarkt HB Lombardsijde -06:00 u.
Baronstraat; Bamburgstraat, Lombardsijde 
Handelaarsbond Lombardsijde vzw 
 0478 52 98 58

za 13/06 Manillen - 20:00 u.
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub 'Kom maar uit' 0498 25 06 05

za 13/06 Bassevillekermis Leffinge -10:00 u. 
> 14/06 Leffinge

Sylvie Opstaele  059 31 30 16

za 13/06 Strandhengelwedstrijden -10:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan, 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 521958

za 13/06 Visweekend -11:00 u.
> 14/06 Portiekenlaan, Meeuwenlaan; Distellaan,   
 Westende 

Dienst Evenementen 059 31 91 31 
za 14/06 Vaderdagontbijt – 08:30u

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 15/06 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 15/06 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

di 16/06 Rummikub -14:45 u.
taverne Colombus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 16/06 Kaarten en bollen - 14:00 u.
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0475 28 46 55

wo 17/06 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 17/06 Boemelbij - 14:00 u.
speelplein thv Hofstraat, Westende 
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 17/06 English Tea Time – 14:00u 
 Dienstencentrum, Sluisvaartstraat,Middelkerke 

Dienstencentrum 059 31 97 48

do 18/06 Themaknutselen - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

do 18/06 Bezoek Provinciaal Hof in Brugge  -  
 13:00 u.

kerk, Leffinge
Davidsfonds Leffinge - Slijpe 059 30 17 57

do 18/06 Lijn- en discodansen – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 19/06 Bierweekend 2015 -10:00 u. 
> 21/06 Zeedijk; Epernayplein; Arthur De Greefplein, 
Middelkerke 
Dijkraad vzw 0474 51 51 19

vr 19/06 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

ma 01/06 Andullatie HHP – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

di 02/06 dode hoek project -09:00 u. 
Oudstrijdersplein Middelkerke, Oudstrijdersplein, 
Middelkerke 
preventie en samenleven 

di 02/06 Rummikub -14:45 u. 
taverne Colombus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 02/06 Kaarten en bollen - 14:00 u.
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
LBG 0475 28 46 55

wo 03/06 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

Wo 03/06 Boemelbij - 14:00 u.
Loskaaistraat, Middelkerke 
Jeugddienst 059 30 48 66

do 04/06 Dode hoek project - 09:00 u. 
Ieperleedstraat naast Sint Jozefsinstituut Leffinge, 
Ieperleedstraat, Leffinge 
preventie en samenleven 059 31 30 16

do 04/06 Modeshow
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48 

vr 05/06 Optreden dansclub Westsyde – 14:00 u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

za 06/06 Turnshow -14:00 u. 
Sporthal De Branding, Middelkerke 
MTV Sirene 059 50 62 26

ma 08/06 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Candela 059 31 21 84

ma 08/06 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 08/06 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Que Pasa, Leopoldlaan, Middelkerke 
Que Pasa 059 44 79 09

di 09/06 Naai-brei-wol-atelier – 19:00 u.
De Ril Sluisvaartstraat, Middelkerke
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 10/06 Workshop bloemschikken – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 10/06 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 10/06 Boemelbij - 14:00 u.
Klijtendijkstraat, Lombardsijde 
Jeugddienst 059 30 48 66

do 11/06 Lijn- en discodansen – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48



vr 19/06 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

Gemeenteschool De Duinpieper, Henri Jasparlaan, 
Westend De Pareltrekkers  059 30 52 99

za 20/06 Kermis Slijpe -10:00 u.
> 21/06 Slijpe

Sylvie Opstaele 059 31 30 16

zo 21/06 Garnaalkruidemonstratie -09:00 u. 
strand en zeedijk thv Casino, Middelkerke 
Parelvissers 0486 75 45 80 

ma 22/06 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 22/06 Verrassingsnamiddag-13:30 u. 
Sint-Lutgardis, Westendelaan, Westende
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 22/06 Fietstocht-14:00 u. 
Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat, 
Lombardsijde
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

di 23/06 Naai-brei-wol-atelier - 19:00 u.
De Ril Sluisvaartstraat, Middelkerke
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 24/06 Paella-avond -19:30 u. 
camping Mijn Plezier, Duinenweg, Middelkerke 
De Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

wo 24/06 Bloemschikken - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

wo 24/06 Yoga -19:55 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

do 25/06 Bingo – 14:00u
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 29/06 leren schilderen -19:45 u. 
Gemeenteschool 't Lombartje, Schoolstraat, 
Lombardsijde
’t Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 29/06 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

di 30/06 Recreatieve fietswedstrijd -19:30 u. 
Sportclub Octopus vzw 0478 225 275

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

Naam

Adres  

Telefoon / Mail 

Invuldatum / / 2 0 . . . . 

Uw melding (aankruisen)   1 melding per formulier aub

 Beschadigd wegdek / fietspad / voetpad  Sluikstorten

 Verstopte riool of gracht 	Defecte openbare verlichting

 Huisvuilophaling  Openbaar groen

 Verkeer / signalisatie  Straatmeubilair stuk / ontbreekt

 Overlast

Omschrijving

Dit formulier bezorgen
• Opsturen/bezorgen: informatiedienst (bureau 11), gemeentehuis Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
• Of via website www.middelkerke.be (meldingen - klachten)
• Of stuur een mail: signaalkaart@middelkerke.be 

Opvolging
Vul steeds de contactgegevens in. Wij kunnen u contacteren voor verdere verduidelijking of aanvulling van uw melding.
Eenvoudige meldingen kunnen snel opgelost worden. U krijgt binnen de 15 dagen een antwoord (brief/telefoon/mail).
Minder eenvoudige problemen kunnen soms wat tijd in beslag nemen. In dit geval krijgt u van ons een bevestiging  
van ontvangst en houden we u verder op de hoogte bij belangrijke evoluties.
Meldingen die bestemd zijn voor een ander bestuur of hogere overheid worden automatisch naar hen doorgestuurd.  
U ontvangt een kopie van deze brief waarop u de contactgegevens van de verantwoordelijke overheid terugvindt.
Anonieme meldingen en scheldpartijen worden NIET beantwoord.
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sport

Op 27 februari werd het Sportgala in De Zwerver 
geopend met een indrukwekkende intro van de 
Middelkerkse Turnvereniging Sirene. Voordat de 
prijzen werden uitgedeeld vond een eerbetoon 
plaats aan de overleden Norbert Dedeckere uit 
Leffinge, voormalig Belgisch en wereldkampioen 
cyclocross bij de liefhebbers.

Karl Vannieuwkerke interviewde de eregasten Aagje Vanwalleghem, 
Laura Waem en Christiane Cools.

De zwemster Hanne Calleeuw won de Trofee van Sport 2014. 
Hanne is lid van het Flanders Coast Swimming Team en zwom in 
2014 2 eerste en 4 tweede plaatsen op het Belgisch kampioen-
schap bij elkaar op de discipline rugslag. Ze zwom ook de snelste 
tijd ooit in België van de 17-jarigen op de 50m rugslag, zowel in 
het 25m bad als het 50m bad. De andere genomineerden waren 
reddend zwemster Lieselotte Feys, badmintonner Ward Van 
Boven en triatlete Morgane Kermarrec.

De Jeugdsporttrofee 2014 was voor de turnster Britt Vanneste. 
Britt is lid van MTV Sirene en zit op de topsportschool in Gent. 
Ze werd provinciaal kampioen, derde op de Vlaamse kampi-
oenschappen en vijfde op de Belgische kampioenschappen. De 
andere genomineerden waren de zwemmers Arnaud Dejonghe en 
Jonathan Ribbens en reddend zwemster Falke Duprez.

■ Hanne Calleeuw en Britt Vanneste 
kapen de Middelkerkse sportprijzen weg

Er werden zes sportverdiensten gehuldigd die zich reeds mini-
maal 20 jaar vrijwillig inzetten voor de sport in Middelkerke.  
Dit zijn Bart Bouton (DAVO Westende en sportraad), Wilfried 
Brouckaert (PC De Zeemeermin en sportraad), Greet Soete (SK 
Spermalie Middelkerke), Norbert Cicou (vzw Cyclocrosscomité 
Middelkerke), Norbert Dedeckere (+) (vzw Cyclocrosscomité 
Middelkerke) en Daniël Rosselle (PC De Zeemeermin).

Meer info: www.middelkerke.be/sportgala 
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varia

Participatiemoment op 11, 12, 18 en 21 mei

■ Bepaal mee hoe er zal  
gecommuniceerd worden
Het gemeentebestuur wenst z’n externe communicatie met de bur-
ger te verbeteren. Binnen deze opdracht willen we rekening houden 
met de inbreng van bewoners en 2de verblijvers.

Daarom organiseert het gemeentebestuur een participatiemoment 
waarbij alle aanwezigen eerst de nodige achtergrondinformatie 
krijgen over de bestaande communicatiekanalen (website, face-
book, de Sirene, affiches, bewonersbrieven….).

Daarna zal er gepeild worden naar alle mogelijke ideeën, sugges-
ties en opmerkingen. Op het einde van de avond worden de belang-
rijkste aandachtspunten van de groepsgesprekken kort opgelijst. 

Met alle gegevens vanuit de verschillende groepen gaat het 
gemeentebestuur de volgende weken aan de slag. De nieuwe 
voorstellen worden opnieuw aan de deelnemers voorgelegd op de 
volgende overlegmoment.

Het participatiemoment wordt op 4 verschillende locaties en data 
voorzien:

Maandag 11 mei om 20u in zaal ter Zelte in Slijpe 

Dinsdag 12 mei om 20u in De Kilt, Essex Scottishlaan 3 in 
Westende

Maandag 18 mei om 20u in centrum de Zwerver in Leffinge

Donderdag 21 mei om 20u in centrum de Branding in Middelkerke.

Voor meer info participatie@middelkerke.be 
Sonja Vanmaele – 0474 88 81 24

■ Kermis in Slijpe - 21 juni 
Dorp Inzicht Slijpe en de gezinsbond Slijpe organiseren de jaar-
lijkse dorpskermis op zondag 21 juni op de parking van zaal Ter 
Zelte in Slijpe.

Van 14.30 tot 15.30 u. worden kinderspelen voorzien.

Om 16 u. start de trottinettenkoers voor volwassen en jongeren 
(+12).

De trottinettenkoers is een aflossingskoers waarbij de ploegleden 
om de beurt koersen met een trottinet.

Een team bestaat uit drie deelnemers. Inschrijven kan als team 
maar ook individueel. 

De 1e prijs bestaat uit waardebonnen te waarde van € 30 te beste-
den bij de lokale handelaars.

Er is ook een prijs voor de meest ludieke deelnemer.

Deelname is gratis. Iedere deelnemer krijgt een drankje aangebo-
den.

Meer informatie en inschrijven kan  
bij dorpinzicht.slijpe@gmail.com

West-Vlaanderen Vertelt vzw interviewde en 
filmde 30 inwoners van Middelkerke, Westende, 
Lombardsijde, Leffinge, Slijpe en het hinterland. De 
jongste is 80 jaar, de oudste 98. Werkmensen, boe-
ren, winkeliers, hoteluitbaters, onderwijzers… ieder 
heeft een ander verhaal.

Op zondag 31 mei lanceert West-Vlaanderen Vertelt vzw in samen-
werking met Heemkring Graningate en uitgeverij TOEN het eerste 
deel van een e-album, een combinatie van gefilmde interviews, 
prachtig fotomateriaal en tekst, te ontdekken op een tablet of iPad. 
De hele reeks omvat ruim 100 bladzijden tekst, 6 uur interviews en 
200 foto’s en documenten. Het eerste deel kan gratis gedownload 
worden. De volledige reeks kost € 30, op de voorstelling € 25.

Voorstelling 'Leven in bezet Middelkerke'
West-Vlaanderen Vertelt maakte een selectie van sterke verhalen. 
Die worden op groot scherm vertoond in aanwezigheid van de 
getuigen. Het gemeentebestuur biedt de aanwezigen een drankje 
aan.

Zondag 31 mei 2015 om 10u.

Gemeenschapscentrum De Branding,  Populierenlaan 35 
Middelkerke.

Toegang: € 5.

Leven in bezet Middelkerke
30 getuigen doen hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog
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bib

■ Middelkerke@Internet
In juni kunnen senioren uit Middelkerke opnieuw terecht in de bib 
voor een basiscursus computer. Onder begeleiding van ervaren 
vrijwilligers leer je in deze cursus stap voor stap de basishande-
lingen. Voorkennis van of ervaring met computers is helemaal niet 
nodig. De lessen worden verzorgd op maat van senioren: in een 
aangepast tempo en met begrijpbare uitleg. De dag na de les is 
ook telkens een extra oefenmoment onder begeleiding voorzien. 
Al heel wat senioren zetten op deze manier met succes hun eerste 
stappen op de computer. Misschien ben jij de volgende!

De lessen vinden plaats in de bib van Middelkerke op 2, 4, 9, 11, 
16 en 18 juni, telkens van 13 tot 16 u. Voor het extra oefenmo-
ment kan je de dag na de les in de bib terecht tussen 10 en 12 u.

Deelname is gratis. Voor een syllabus betaal je 5 euro.

Inschrijven voor de basiscursus kan vanaf maandag 4 
mei 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!

■ Junior Journalisten #studiokroko
Als bibliotheek bekomme-
ren wij ons steeds om de 
informatiebehoeften van 
alle Middelkerkenaren. 
Om al die informatie te 
kunnen verzamelen,  
roepen wij soms  
professionele hulp in van  
anderen. Op zaterdag 2 

mei krijgen we bijvoorbeeld versterking van enthousiaste junior 
journalisten die we voor de gelegenheid van Toffe Dingendag inzet-
ten op sportpark De Krokodiel. Deze groep nieuwsgierige jongens 
en meisjes vangen die dag al het nieuws in tekst, beeld en geluid.  
Ze brengen live verslag uit aan de hand van filmpjes, leuke foto’s, 
interviews, radiopodcasts…

Wil je niets missen van wat er gebeurt op sportpark De 
Krokodiel? Volg dan het verslag van onze vliegende repor-
ters op de Facebookpagina van Bibliotheek Middelkerke 
en Jeugddienst Middelkerke, #studiokroko. 

■  Gebruik binnenkort  
 je eID als lidkaart
De bibliotheek is momenteel alle  
voorbereidingen aan het tref-
fen om over te schakelen op het 
eID-systeem. Dat betekent dat je  
binnenkort je identiteitskaart als lid-
kaart zal kunnen gebruiken en je portefeuille dus een kaartje lichter 
zal zijn. De mogelijkheid om uit te lenen met een gewone bibkaart 
blijft evenwel nog altijd bestaan. We verwachten nog voor de 
zomer te kunnen starten met het eID-systeem. 

Meer info krijg je te gepasten tijde in de bib. 

■ De bib wenst je een goede reis
Ben je al bezig met het uitstip-
pelen van je zomervakantie? Een 
wereldreis, een korte citytrip, een 
verre vliegreis, een avontuurlij-
ke trektocht of misschien een 
autovakantie met het hele gezin? 
We vulden alvast onze bibcol-
lectie  aan met een reeks nieuwe 
reisgidsen van Michelin, Trotter, 
Capitool, Domenicus, 100%... Zo 
kom je meer te weten over je 
bestemming en kan je je reis 
beginnen plannen. 

■ Voorbereid naar de muziek- 
 festivals

De zomerfestivals komen er binnenkort weer aan. Vraag je je 
af welke festivals er zijn, waar je de line-up kan vinden, wat je 
best meeneemt naar een festival of welk eten je zelf kunt maken 
op de camping? Heel wat informatie voor ervaren en onervaren 
festivalgangers vind je verzameld in de infowijzer ‘Goed voorbe-
reid naar muziekfestivals’: http://infowijzer.bibliotheek.be/i/goed-
voorbereid-naar-muziekfestivals. En in de muziekcollectie van de 
bib vind je natuurlijk ook de nieuwste cd’s van de diverse groepen. 
Kom ze lenen of beluisteren in de bib. Zo weet je zeker wat je moet 
meebrullen op de festivalweide!

■ Sluitingsdagen bib 
De hoofdbibliotheek en uitleenposten zullen gesloten zijn op:

- 1 mei (Feest van de Arbeid)

- 8 mei (V-dag)

- 14, 15 en 16 mei (Hemelvaartweekend)

- 25 mei (Pinkstermaandag)

Boeken en cd’s verlengen kan steeds online via ‘Mijn Bibliotheek’ 
(http://mijn.bibliotheek.be). Materialen inleveren in de hoofdbib 
kan wanneer we gesloten zijn via de inleverbus.
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jeugd/buurthuis

■  Caravanne  
    Lombardsijde
Jongerenwerking de Caravanne 
nodigt jongeren tussen 12 en 
15 jaar uit een bezoekje te brengen aan het jeugdlokaal naast 
het voetbalplein in Lombardsijde. Wie weet vind je hier de ideale 
manier om met andere leeftijdsgenoten je vrije tijd op een leuke 
manier in te vullen op woensdagmiddag of vrijdagavond!

 Karel is terug
Sinds 1997 werkt de jeugddienst samen 
met Arktos vzw West Vlaanderen aan dit 
buurtgerichte project. Karel Lepla, na een 
afwezigheid van 2 jaar, wordt opnieuw 
begeleider van jongerenwerking de 
Caravanne. Karel kennende zal hij er weer  
 100% voor gaan!

Oproep jeugdraad
Tevens willen we een oproep doen aan de oudere jongeren die 
de jongerenwerking bezoeken, om in de Middelkerkse jeugdraad 
te zetelen. De jeugdraad is een overlegorgaan voor Middelkerkse 
jongeren en haar jeugdverenigingen, die maandelijks samenkomt 
op een vrijdagavond om 20u in het jeugdcentrum.

Meer info

jeugddienst, Frederick Van Loock, frederick.vanloock@
middelkerke.be, 059 30 48 66 - www.middelkerke.be

■  jeugdhuis 
 de Paravang 

vrijdag 15 mei 2015

Jeugdhuizentocht:
We bezoeken zo veel mogelijk jeugdhuizen in de streek

zaterdag 30 mei 2015

Tram 2: spetterende fuif door medewerkers van Supernova

■  Buurtfeest Westende zoekt  
 vrijwilligers
Het buurthuis organiseert opnieuw een buurtfeest te Westende,  
dit op zaterdag 5 september. Ook dit jaar hopen we er een 
groot succes van te maken.  
Daarvoor hebben we ook weer 
helpende handen nodig.

Iedereen die wil meedenken en 
meewerken is welkom! De data 
van de werkgroep hangen steeds 
uit in het buurthuis.

■ Buiten spelen  
met de Boemelbij
De Boemelbij wil het sporten  
en buitenspelen bij kinderen  
tussen 6 en 12 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.

6 mei – Westende - speelterrein Hofstraat  
+ vanaf 16u30 in het Normandpark nav opening nieuw speelplein

13 mei – Slijpe - speelplein Lambertus Coolsstraat

20 mei – Lombardsijde - speelplein Klijtendijkstraat  
+ vanaf 16u30 speelstraat in de Bamburgstraat

27 mei – Leffinge – Dorpsmolenstraat

3 juni – Middelkerke - speelplein Loskaaistraat

10 juni – Lombardsijde - speelplein Klijtendijkstraat

17 juni – Westende - speelterrein Hofstraat

■ Buurthuis Westende – elke dag 
van 14 tot 17 u.
Naast de dagelijkse en wekelijkse activiteiten in het buurt-
huis, worden er nog tal van andere activiteiten georganiseerd.  

Bingo
4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 29/6 – van 14 tot 17 u. 
Een gezellige spelnamiddag met een mooie prijzentafel.

Themaknutselen
21 mei en 18 juni – van 14 tot 17 u.

Bloemschikken
24 juni – van 14 tot 17 u. 
 

Sjaalknopen
28 mei – van 10 tot 12 u. 
Deze voormiddag worden verschillende knopen aangeleerd.

Inschrijven kan steeds in het buurthuis.  
Je bent ingeschreven na betaling.

Wil je meehelpen?

Voor het openhouden van het buurthuis zijn we op zoek naar vrij-
willigers, die een namiddag of twee per maand beschikbaar zijn. 
Neem contact op met Annelies Van Damme, 059 31 94 00 of via 
annelies.vandamme@ocmwmiddelkerke.be.
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opvoeding

■ Week van de Opvoeding   
16 tot 23 mei
Opvoeden in je buurt betekent dat je als ouder je 
kind niet alleen hoeft groot te brengen. Je doet het 
samen met de hele buurt. Soms doet het deugd om 
te praten over opvoeden met buren, familie,  
vrienden of andere ouders. Daarnaast kom je als 
ouder ook op plaatsen zoals de kinderopvang, de 
school, de sportclub, de bib, de jeugdbeweging,.. 
waar over opvoeden gesproken kan worden. 

Wil je als ouder, grootouder, begeleider weten waar je in onze 
gemeente terecht kan voor informatie, een luisterend oor, een 
goed gesprek? Heb je vragen rond de opvoeding van je kind/
jongere? Kom dan zeker eens langs bij de onthaalstand van onze 
komende activiteiten:

Speelstraat   
Workshops jongerensite Lombardsijde
Woensdag 20 mei - 14 tot 17.30 u 

In onze avontuurlijke speelstraat valt heel wat te ontdekken voor 
kinderen/jongeren en hun ouders. Kom zeker eens proeven van 
onze hiphop initiatie, skate initiatie, avontuurlijk speelcircuit,…! 
In en rond de sporthal De Bamburg worden tal van hippe activi-
teiten en workshops aangeboden. Gun je gezin wat quality time 
en geniet samen met je kinderen van het ruime aanbod. Het 
samenspelen wordt beloond met een leuke attentie.

De jongerenwerking De Caravanne en het JAC zorgen voor het 
jongerenaanbod.

Alle activiteiten- workshops zijn gratis.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Claire van 
Loo van het Infopunt Opvoeding (in het Jeugdcentrum) via 0498 
905849 of claire.vanloo@middelkerke.be.

Gezinsontbijt en prijsuitreiking  
tekenwedstrijd
bib Middelkerke - zaterdag 23 mei - 9.30 u.

Een lekker, gezond, knus ontbijt met je gezinnetje in de bib en… 
een bont allegaartje van toffe activiteiten voor kinderen en hun 
ouders en grootouders: vertelplezier, leuke familiefoto’s , crea-
tieve ateliers, computergames… 

Om 11 u worden alle tekentalentjes beloond. Deelname 2,50 
euro.

Voor deelname schrijf je je vooraf in bij de medewerkers van de 
bibliotheek Middelkerke. Dit kan via 059 31 99 10, bibliotheek@
middelkerke.be of ter plaatse.

■ Bijtanken over opvoeding? 
Autisme
Woensdag 27 mei - 19.30 u.

Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, 
maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere 
zaak. Tijdens deze bijeenkomst maken we gebruik van enkele 
inleefmethodieken om zo dicht mogelijk bij het ‘autistisch voelen’ 
te komen.

Organisatie: Vlaamse vereniging Autisme Regio Westende  
i.s.m. Infopunt opvoeding.

Locatie: Gemeenteschool De duinpieper Henri Jasparlaan 29 
Westende.

Inschrijven? Meer informatie? Contactpersoon Angelique 
Calis 0486 23 59 87 of bart.bohy1@telenet.be 
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■ Huisvuil ophaling in zone 1  
(toeristische zone)
Vanaf juni vindt de 
nachtophaling plaats.  
Deze start de nacht 
van zondag 31 mei op 
maandag 1 juni.

Buitenzetten mag vanaf 
21.30 u.

De ophaling begint ten 
vroegste om 24 u.

Kan je niet op het juiste tijdstip buitenzetten, gebruik dan één van 
de 15 ondergrondse containers.

Locaties vind je op je afvalkalender of op www.middel-
kerke.be

■ Gras en haagscheersel
Het gras en haagscheersel kan vanaf 25 april t.e.m. 20 oktober 
naar de inzamelcontainers gebracht worden.

Die staan op volgende plaatsen:

Op zaterdagen:

Lombardsijde: toegangsstrook tot voetbalterrein van 8 tot 9.45 u.
Westende: hoek Hofstraat – Voetbalstraat van 10.15 tot 12 u.
Middelkerke: aan containerpark van 10.30 tot 12 u.
Leffinge: parking naast vrije school van 8 tot 9.45 u.
Slijpe: parking zaal Ter Zelte van 10.15 tot 12 u.

Op maandagen:

Mannekensvere: plein voor de kerk van 18 tot 18.30 u.
Schore: parkeerstrook naast de kerk van 18.45 tot 19.15 u.
Sint-Pieters-Kapelle: marktplein van 19.30 tot 20 u.
Opgelet. Op feestdagen wordt de inzamelcontainer niet geplaatst.

■ Wereldwaterdag: leerlingen  
vormen druppel op het strand

Op vrijdag 20 maart namen de Middelkerkse scholen met veel 
enthousiasme deel aan Wereldwaterdag, waarbij ze aandacht 
vroegen voor de wereldwijde drinkwaterproblematiek. Ondanks 
het koude mistige weer, is dit toch een mooi en dynamisch eve-
nement geworden.  
Zo zorgden de leerlingen van de Rietzang voor de muzikale bege-
leiding tijdens het zingen van het waterlied, bouwden de leerlin-
gen van Ter Strepe een prachtige constructie voor het opvangen 
van het aangedragen water en konden de kinderen ook zien hoe 
met water elektriciteit kan opgewekt worden.  
De vele spandoeken met slogans gemaakt door de leerlingen van 
de verschillende scholen fleurden het geheel op en iedereen zong 
uit volle borst mee met het waterlied.  

■ ACTIE VERGROOT DE HOOP:  
taxusinzameling  
in het  
containerpark

Van 15 juni tot 31 augustus 2015 
vindt opnieuw een taxusinzame-
lingsactie plaats, ten voordele 
van een organisatie die zich inzet 
tegen kanker. Ook het container-
park van Middelkerke doet mee. Over heel Vlaanderen werd vorig 
jaar 6.400 m³ taxussnoeisel ingezameld, een record.

Met het opgehaalde taxussnoeisel worden medicamenten 
gemaakt om kanker te genezen. Uit verse, propere naalden van 
de taxushaag kan men baccatine produceren, en dat product is 
de basis voor heel wat kanker-remmende geneesmiddelen:  
één vierde van alle kankergevallen wordt behandeld met genees-
middelen op basis van taxus. Alleen: voor één kilo basisstof heb 
je wel twaalf ton snoeisel nodig.  
We moeten dus met z’n allen snoeien tegen kanker!

Het taxussnoeisel moet voldoen aan 2 voorwaarden:

- jong zijn: enkel eenjarige scheuten zijn bruikbaar.

- zuiver zijn, vrij van aarde, bladeren, onkruid, enz.  
Dat is noodzakelijk voor een goede verwerking.

Meer info: www.vergrootdehoop.be, IVOO (059 55 27 30) 
of de milieudienst (059 31 30 16)

■ Subsidie voor zwaluwen
Net zoals de voorbije jaren wordt er een subsidie gegeven voor 
het instandhouden van de zwaluwen. Het subsidiebedrag wordt 
bepaald door het aantal bewoonde nesten bij de woning.

Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de milieudienst of via 
www.middelkerke.be en moet binnengebracht worden vóór 1 juli 
2015. Wie vorig jaar reeds een aanvraag heeft ingediend, kan dit 
ook telefonisch doorgeven aan de milieudienst. Contactpersoon 
hiervoor is Tiny De Knock, 059 31 30 16.
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Bebloemingswedstrijd 2015

■  Dagverblijf in De Sluze
Het dagverzorgingscentrum is een thuiszorgondersteunende dienstverlening 
die overdag en buitenshuis aangeboden wordt aan zowel valide, semi-
valide als zwaar zorgbehoevende ouderen. 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 (toilet- bad/douche)

-  het sociaal netwerk vergroten

-  een aangename dagbesteding d.m.v. verschillende activiteiten die afgestemd  
 zijn op de mogelijkheden en interesses van de mensen

Het dagverzorgingscentrum (DVC) bevindt zich op het gelijkvloers van het 
woonzorgcentrum De Ril en is voor 65+ thuiswonende, zorgbehoevende 
Middelkerkenaars en niet-Middelkerkenaars (onder voorwaarden). 

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

Voor meer informatie of voor een opname:  
contacteer de coördinator, Amandine Mulot, op 059 31 94 05 of via amandine.mulot@ocmwmiddelkerke.be .

 

De dagen worden langer, de tuin is volop wakker  
aan het worden, kortom het kriebelt al om in de  
tuin te werken.

Zoals elk jaar organiseert de groendienst een bebloemings-
wedstrijd, met dit jaar als thema: Muzikanten in de tuin.  
Hiermee gaan we verder op het thema van de instrumenten 
die nog altijd op openbare groene plaatsen kan terugvinden.  
Dit jaar treden de muzikanten zelf op de voorgrond.

Hoe deelnemen?
Wie vorig jaar was ingeschreven en meer dan 65% behaalde 
hoeft niks te doen.  

Nieuwe kandidaten zijn steeds welkom en kunnen inschrijven  
via 059 31 31 31 of  
bebloemingswedstrijd@middelkerke.be.

Onze groenmedewerkers zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor dit seizoen.

Een beeld uit 
de campagne 

van vorig jaar.
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Onze groenmedewerkers zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor dit seizoen.

dienstencentrum

■  Lokaal dienstencentrum zoekt  
 nieuwe naam

Na het bouwen van een 
nieuw woon- en zorg-
centrum is het OCMW 
Middelkerke aan een nieuw 
project begonnen: de nieu-
we locatie van het lokaal 
dienstencentrum.

In het najaar voorziet het lokaal dienstencentrum te verhuizen naar 
het oude woon- en zorgcentrum De Ril. Momenteel zijn de werken 
volop aan de gang.

Als lokaal dienstencentrum is het belangrijk dat de buurt weet wie 
we zijn en wat we doen. Daar hoort ook een gepaste naam bij. Met 
de verhuis in het vooruitzicht wordt het tijd dat we gaan beginnen 
nadenken over die nieuwe naam. Omdat het dienstencentrum zich 
inzet voor de inwoners, willen we jullie hierbij betrekken. 

De naam moet uitdrukken wat we doen en wie we zijn; een lokaal 
dienstencentrum dat zich actief inzet voor de lokale buurt en voor 
alle inwoners door middel van activiteiten en vormingen met als 
doel de gebruikers  een sociaal netwerk aan te bieden en zo lang 
mogelijk thuis te kunnen laten wonen. 

Alle voorstellen zijn meer dan welkom en verwachten we voor 26 
juni 2015. Je kan dit bezorgen per brief of per mail.

LDC De Stille Meers, Sluisvaartstraat 19, 8430 Middelkerke –  
ldcdestillemeers@ocmwmiddelkerke.be 

■  Nieuwe werking lokaal  
 dienstencentrum

Sinds 1 april is de werking van het lokaal dienstencentrum grondig 
gewijzigd. Het onthaal is verhuisd en kan je nu vinden in de bureau 
op het gelijkvloers in de aanbouw. Telefonisch kan je het onthaal 
bereiken via het nummer 059 31 97 48. In het onthaal kan je 
terecht voor inschrijvingen van activiteiten en diensten of om een 
inschrijving te annuleren.

Woonassistent
De seniorenconsulent / woonassistent voor de assistentiewonin-
gen kan je bereiken op het eerste verdiep in de aanbouw en is 
alle voormiddagen telefonisch bereikbaar op het nummer 059 31 
94 00. Bij de seniorenconsulent kan je terecht met vragen waar 
je anders niet weet waar naartoe. Als woonassistent is ze tevens 
verantwoordelijk voor het dagelijks leven binnen de assistentie-
woningen. Bij haar kan je ook terecht om je in te schrijven op de 
wachtlijst voor de assistentiewoningen De Stille Meers.

Centrumleider
De centrumleider kan je eveneens op het eerste verdiep bereiken 
van de aanbouw en is bereikbaar op het nummer 059 31 92 85. 
De centrumleider is verantwoordelijk voor de algemene werking 
binnen het lokaal dienstencentrum. Bij de centrumleider kan je 
ook terecht om je administratief in te schrijven voor de diensten.

Wijkrestaurant
Daarnaast is ook de werking van het wijkrestaurant veranderd. 
Vanaf 1 april ’15 is voor iedereen het tarief 8 euro voor een maaltijd 
(soep, hoofdgerecht, dessert en water). Enkel wanneer je aan een 
aantal voorwaarden voldoet, kan je in aanmerking komen voor het 
kansentarief van 5,5 euro. Voor dit kansentarief neem je contact op 
met je maatschappelijk werker. Heb je nog geen maatschappelijk 
werker dan kan je terecht bij de hoofdmaatschappelijk werker van 
de sociale dienst (059 31 92 10).

■ Sluitingsdagen

Het lokaal dienstencentrum is gesloten op volgende dagen:

1 mei - 8 mei - 14 en 15 mei - 25 mei

■ Activiteiten in de kijker

In het lokaal dienstencentrum worden heel wat activiteiten geor-
ganiseerd. De ene activiteit staat in het teken van ontspanning en 
amusement, terwijl we met de andere activiteit de deelnemers iets 
willen bijbrengen.

Al onze activiteiten staan in de kalender binnen in de Sirene, en 
op de website van het OCMW Middelkerke. Hieronder al een klein 
voorsmaakje:

Op moederdag (10 mei) 
en vaderdag (14 juni) is 
iedereen welkom voor een 
lekker en uitgebreid ont-
bijt in een gezellige sfeer.

Op 20 mei wordt onze 
cafetaria omgetoverd tot 
een tea room en kan je 
genieten van verse pan-
nenkoeken. 

Ook al heeft niemand het graag, het overkomt velen van ons … 
een hospitalisatie. Wanneer het gepland is, kan je heel wat stap-
pen ondernemen, zodat je tijdens de opname minder moet bezig 
zijn met administratieve formaliteiten. Op 22 mei wordt dit alles 
uitgebreid toegelicht. (ism CM kern Middelkerke)

Andullatietherapie, weer iets nieuws om de pijn te bestrijden. HHP 
– adviseur van Vlaanderen komt andullatietherapie van begin tot 
einde uitleggen: wat het is, waarvoor het dient en andere vragen 
komen aan bod.

Met de zomer in zicht is het ook leuk om de kast te vullen met 
mooie zomerse outfits. Op 4 juni komt Kristof De Leeuw de laatste 
mode showen.

Inschrijven

We vragen om voor iedere activiteit op voorhand in te 
schrijven en indien gevraagd ook de deelnameprijs te 
betalen.
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huisvesting

Iedere tweede donderdagvoormiddag 
van de maand (met uitzondering van de 
schoolvakanties en feestdagen)  houden 
WoonWel, de sociale huisvestingsmaat-
schappij Ijzer en Zee, OCMW Middelkerke 
en RSVK Westkust een gezamenlijke zit-
dag. Sinds de verhuis van de woonwinkel 
naar het MAC, vindt de zitdag plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

Wanneer?
De eerstvolgende zitdag is op 11 juni 
2015, in de raadzaal van het gemeente-
huis, van 9.30 tot 11.30 u. 

Opgelet, in mei is er 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 pensioen- 
 fiche, werkloosheidsuitkering, …)  
 voorbije zes maanden;

-  Eventueel vonnis bezoekrecht  
 (voor RSVK);

-  Kopie huidig huurcontract(voor RSVK);

-  Eventueel brieven kwaliteitsprocedure  
 of ongeschiktverklaring woning  
 (voor RSVK);

-  Opzegbrief (voor RSVK).

Wat is de Vlaamse  
energielening?
De West Vlaamse Intercommunale (WVI) 
verstrekt deze lening aan zowel eigenaar-
bewoners, huurders als verhuurders. De 
enige voorwaarden zijn dat de woning in 
Middelkerke gelegen is en  permanent 
bewoond wordt. Opgelet, een leningsaan-
vraag gebeurt steeds VOOR aanvang van 
de werken en op basis van een offerte. 
Ook wanneer u de werken zelf uitvoert, 
zal u dus documenten moeten voorleggen 
waaruit de totale kostprijs van de uit te 
voeren werken blijkt.

Waarvoor kan men lenen?
De Vlaamse energielening kan enkel aange-
gaan worden met het oog op het uitvoeren 
van energiebesparende werken, zoals bijv. 
het plaatsen van hoogrendementsglas, het 
isoleren van de buitenmuren, het plaatsen 
van een  condensatieketel of het plaatsen 
van dakisolatie. Een volledig overzicht van 
alle werken waarvoor geleend kan worden, 
vind je op de website van de WVI (http://
www.wvi.be/nl/aanbod).

■ Vlaamse energielening 

■  RSVK WESTKUST   
 zoekt huurwoningen
Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor 
is een organisatie die panden huurt op 
de private huurmarkt en ze doorverhuurt 
aan sociaal kwetsbare huurders. Er wordt 
gestreefd naar de verhuring van een kwa-
liteitsvol patrimonium aan een haalba-
re huurprijs. Werkgebied: Middelkerke, 
Nieuwpoort, Koksijde, De Panne.

Meer informatie?
Contact: vzw RSVK Westkust, Kristof 
Goossens, Arsenaalstraat 22 in 8620 
Nieuwpoort, 058 22 26 00 of kristof.goos-
sens@sociaalverhuurkantoor.be 

■  Zitdag sociale huisvesting

Hoeveel kan men lenen?
Men kan minimaal 1.250 euro en maxi-
maal 10.000 euro lenen. De lening wordt 
terugbetaald in 5 jaar. Eventueel kan deze 
kosteloos vervroegd terugbetaald worden. 
De maximale interestvoet bedraagt 2%. 
Bepaalde doelgroepen hebben recht op 
een renteloze lening. 

Recht op premies?
De overheid beloont het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen via diver-
se premies. Je verliest deze premies niet 
wanneer je beroep doet op een Vlaamse 
energielening! Indien je graag wil weten op 
welke premies je eventueel recht hebt, kan 
je steeds terecht in de woonwinkel. 

Meer informatie?
• Ruimte en wonen (MAC),   
 Spermaliestiestraat 1,Middelkerke 
 059 31 91 15 of  
 huisvesting@middelkerke.be

•  WVI,  Baron Ruzettelaan 35   
 8310 Brugge,  050 36 71 71   
 of frge@wvi.be

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. 
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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 
  

 

■ MAC is gesloten op:
Vrijdag 1 mei (Feest van de Arbeid)

Vrijdag 8 mei (V-dag)

Donderdag 14 mei (O.-L.-Hemelvaart)

Maandag 25 mei (pinkstermaandag)

■ Renovatie Essex-
Scottishlaan (fase 1):

De volledige riolering werd aangelegd.  
De aannemer is volop bezig met de aan-
leg van de bovenbouw zodat afhankelijk 
van de weersomstandigheden de weg kan 
worden geasfalteerd eind juni-begin juli.

De weg gaat opnieuw open in juli.

■ Herinrichting Henri 
Jasparlaan (fase 2):

De volledige riolering werd aangelegd.  
De aannemer is volop bezig met de aan-
leg van de bovenbouw zodat afhankelijk 
van de weersomstandigheden de weg en 
het fietspad kunnen worden geasfalteerd 
eind juni-begin juli. De weg gaat opnieuw 
open in juli.

■ Renovatie  
afwatering pompstation 
Westendelaan:  
(doortocht Westende fase A)
Dit project situeert zich tussen het 
rioolpompstation van Aquafin (t.h.v. 
Westendelaan nr. 237) en het Valleyegeleed 
(t.h.v. Princess Garden I). De opdrachtge-
ver is Aquafin nv uit Aartselaar. De hoofd-
werken werden inmiddels aangevat op 20 
april met Aannemingen Vanlerberghe bvba 
uit Diksmuide. 

Momenteel worden de rioleringswerken 
uitgevoerd t.h.v. de woningclusters met als 
gevolg dat de Westendelaan is afgesloten 
tot eind juni. De verdere werkzaamheden 
concentreren zich hoofdzakelijk in het 
weiland en naast de gewestweg, waardoor 
verkeer opnieuw zal mogelijk zijn.

■ Screeningsnota’s ter inzage

De gemeente heeft een screeningsnota opgemaakt voor de zone Zeedijk-Tennis. 

Na onderzoek door de Vlaamse overheid blijkt dat deze plannen geen grote impact op het 
milieu zullen hebben. De gemeente moet bijgevolg geen Milieu Effecten Rapport opstellen.

Wie de documenten wil inkijken, kan dat in het MAC (ruimte en wonen)  
of op www.mervlaanderen.be . 

■ Opnieuw markt  
in Westende-dorp
Vanaf maandag 13 april tot en met  
september wordt er opnieuw wekelijks  
markt georganiseerd op het Arthur  
Meynneplein in Westende.

■ Rijbewijs van voor 
1989 vernieuwen
Vooral in het buitenland kun je met 
deze oude rijbewijzen problemen 
ondervinden. Met een recente pasfoto 
en €25 kunt u een Europees rijbewijs 
bekomen bij de dienst burgerzaken.

 

■ Dactylolessen  
 op school
Deze kans boden we aan de leerlingen 
van De Zandloper en ’t Lombartje.

4 weken lang kwam juf Hannelore op vrij-
dag langs met haar mini-laptops.  
Aan de hand van verhaaltjes leerden de 
kinderen alle letters en leestekens. 
Thuis wat vingerspelletjes op de compu-
ter en een woordenrij typen en algauw 
steeg het tempo van het blindtypen. 

Yasmine: “Door de kleurtjes kan ik de let-
ters goed onthouden! Door eerst de spel-
letjes te spelen kon ik mijn vingers sneller 
bewegen.”

Ook na de cursus worden de kinderen een 
jaar lang begeleid zodat de vaardigheid 
niet verloren zou gaan.

Na het behalen van hun diploma zullen de 
kinderen een stukje sterker in hun schoe-
nen staan om hun digitale taken vlotter te 
verwerken in de toekomst.
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burgerzaken

■ Geboorten

■ Huwelijken

■ Overlijdens

Devriese Walter & Roose Lutgardis 6 februari 2015

Dedecker Jean Marie & Dehaemers Christine 13 februari 2015

Meurs Ludo & Grudzien Anna 14 maart 2015

Bogaert Etienne - Westende °07.09.1945 + 17.01.2015

Storme Georges – Middelkerke °14.02.1928 + 20.01.2015

Baton Alice – Middelkerke °21.02.1918 + 29.01.2015

Verpoest Sonia  - Middelkerke °23.10.1955 + 31.01.2015

Van Mol Roger – Middelkerke °11.11.1929 + 01.02.2015

van de Ven Anton – Wilskerke °20.08.1922 + 03.02.2015

Van herck Amelia – Westende °01.09.1945 + 03.02.2015

Wydooghe Violette – Wilskerke °30.09.1946 + 05.02.2015

Cys André – Leffinge °07.11.1930 + 06.02.2015

Michiels Gerard – Wilskerke °29.11.1932 + 08.02.2015

Bossaert Omer – Wilskerke °20.01.1931 + 09.02.2015

Soete Jozef – Lombardsijde °17.08.1932 + 09.02.2015

Baeijaert Maurice – Lombardsijde °10.09.1912 + 10.02.2015

Gilis Jean – Westende °28.08.1928 + 10.02.2015

Coenen Denies – Wilskerke °01.02.1923 + 11.02.2015

Bastini Marcel – Middelkerke °12.10.1936 + 11.02.2015

Vanpoucke Margaretha – Westende °06.04.1924 + 13.02.2015

Vansevenant Madeleine – Middelkerke °07.01.1919 + 15.02.2015

Dehondt Marguerite – Slijpe °10.04.1932 + 15.02.2015

Maes Oscar – Middelkerke °16.08.1923  + 16.02.2015

Lannoye Willy – Middelkerke °21.01.1942 + 11.03.2015

Vergracht Willy – Middelkerke °04.11.1950 + 11.03.2015

Deschuyteneer Ghislain – Middelkerke °25.07.1960 + 12.03.2015

Dressen Julien – Middelkerke °07.04.1945 + 13.03.2015

Vandenberghe Sonia – Middelkerke °26.01.1945 + 14.03.2015

Dewulf Arne – Slijpe °24.08.1992 + 15.03.2015

Vandekerckhove Elisabeth – Middelkerke °02.01.1920 + 19.03.2015

De Raes Paul – Westende °31.07.1934 + 20.03.2015

Telliez Viviane – Westende °28.06.1933 + 23.03.2015

Franck Rita – Wilskerke °09.04.1952 + 23.03.2015

Calcoen Janne – Lombardsijde 01 januari 2015

Devreese De Prins Toon – Leffinge 27 januari 2015

Cottens Marie-Elena - Lombardsijde 30 januari 2015

Verweirder Yin – Westende 03 februari 2015

Vandermeeren Febe – Middelkerke 05 februari 2015

Deschacht Allison – Westende 05 februari 2015

Notaert Maëlle – Slijpe 09 februari 2015

Flamien Yndra – Slijpe 10 februari 2015

Hostyn Milan – Westende 18 februari 2015

Sarrazijn Thomas – Lombardsijde 23 februari 2015

Quirijnen Emilie – Slijpe 20 februari 2015

Sahakyan Sofie -  Middelkerke 21 februari 2015

Puscas Kayne – Middelkerke 23 februari 2015

Deman Selina – Middelkerke 24 februari 2015

Branders Arthur – Wilskerke 25 februari 2015

Van Betsbrugge Wannes – Middelkerke 27 februari 2015

Valcke Otis – Middelkerke 04 maart 2015

Vancoillie Luna – Westende 09 maart 2015

De Greve Maxine – Slijpe 11 maart 2015

Vandamme Lentl – Middelkerke 15 maart 2015
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nuttige nummers

■ 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 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
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gastronomisch weekend

Zeedijk Westende thv de Zwaluwenlaan  
van 11 tot 19 u. - Toegang gratis.

Op onze unieke Tastoe-site 
in Westende-bad kunt u tafelen  
met zicht op zee en  
een cocktail in de hand.

Culinaire markt
Lokale restaurants laten je kennis maken met hun  
gastronomische keuken tegen democratische prijzen. 

Kookdemo’s en lezingen 
Toppers uit de culinaire wereld delen hun geheimen  
op ons demopodium. 
Sabine Goethals begeleidt de culinaire gesprekken.

Kinderworkshops 
Ook de allerkleinsten worden niet vergeten op Tastoe.  
We reserveren een plekje waar alle kinderen kunnen  
experimenteren met smaken, geuren en kleuren.

Cocktailbar
De Bartenders Company verzorgt onze cocktailbar.  
Ontdek hun heerlijke cocktails op ons zonneterras.  
Dit jaar pakken ze uit met een exclusieve Tastoe-cocktail.

Wedstrijd 
Iedereen die komt proeven van het  
Tastoe-lekkers maakt kans op een Kitchenaid  
geschonken door Bvba Casteleyn.  
Hoe winnen? Vul het formulier in bij het kopen  
van je Tastoe-jetons en kom naar de prijsuitreiking  
in de Tastoe-tent op zondag 03 mei om 18 u.

Facebook.com/tastoemiddelkerke  -  Meer info: www.toerismemiddelkerke.be


