desirene
www.middelkerke.be

tweemaandelijks informatieblad • jaargang 23 • nr. 146 • januari / februari 2015

zondag
15
0
2
i
r
a
u
4 jan
rink
d
s
r
a
a
j
Nieuw
in
rktple
a
M
.
u
11-13
erke
Middelk

Jobstudent bij de gemeente?
Stroompanne... Wat met water?
Ophaaldag PMD wijzigt!
Foto: Henk Vergaerde

bevoegdheden en zitdagen

■ College van burgemeester en schepenen
Janna Rommel-Opstaele
burgemeester

OPEN VLD

Liliane Pylyser-Dewulf

CD&V

eerste schepen

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

Zitdag: dinsdag vanaf 11 tot 12 u.
of op afspraak

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

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

Michel Landuyt

Johnny Devey

schepen - voorzitter gemeenteraad

OPEN VLD

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

Bart Vandekerckhove

schepen OPEN VLD

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

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

Francine Ampe-Duron

schepen

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

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

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

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

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

Dirk Gilliaert ocmw-voorzitter/schepen CD&V

Pierre Ryckewaert secretaris

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

Zitdag: op afspraak

- OCMW

- 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

- wonen en huisvesting
- armoedepreventie
en buurthuiswerking

- sociale zaken
- senioren
- volksgezondheid

dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be
OCMW - administratief centrum
Sluisvaartstraat 17 - Middelkerke - 059 31 92 83
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- algemene leiding van de gemeentelijke diensten

0476 51 27 02 - secretaris@middelkerke.be

CD&V

voorwoord

Beste inwoners,
Ik wens u allen van harte een gelukkig en gezond 2015. Dat het een jaar mag zijn
waarin al uw dromen en wensen mogen uitkomen. Of simpelweg een voorspoedig
jaar met veel mooie momenten.
Als burgemeester ben ik alvast tevreden met het voorbije jaar. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vele mooie zonnige dagen, waarbij er altijd wel iets te beleven was in
onze badplaatsen. Of aan de talrijke toeristen en verblijvers die opnieuw massaal de weg naar onze kustgemeente
vonden, zowel tijdens als buiten het hoogseizoen. Zij kiezen voor Middelkerke en Westende, omdat het hier veilig,
aangenaam en gezellig vertoeven is.
Afgelopen jaar bleek uit statistieken van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ook dat Middelkerke met een overschot van 197 euro per inwoner in 2014 financieel bij de 5 beste Vlaamse gemeenten was.
2014 was natuurlijk ook het jaar waarin ons nieuw administratief centrum, het MAC, het levenslicht zag. Na ongeveer
negen maanden intens werken, kon het MAC eind oktober geopend worden. Op 8 november hielden we een rondleiding
voor onze inwoners en mochten we tot onze tevredenheid honderden inwoners verwelkomen. Dit, samen met de vele
positieve reacties, maakte dat we konden terugblikken op een zeer geslaagde voormiddag. Met het MAC hebben we in
2014 alvast een grote stap voorwaarts gezet op vlak van toegankelijkheid, openheid en klantvriendelijkheid.
Wat 2015 zal brengen, weet niemand. Niettemin willen we uiteraard graag verder werk maken van een financieel
gezonde, een jeugdige en een sociale gemeente. We willen financieel gezond blijven door duurzaam te investeren én
tegelijk de belastingen laag te houden. Middelkerke is één van de weinige gemeenten waar de voorbije jaren geen
enkele belasting verhoogd werd. Via een aantrekkelijk openbaar domein, een ruim vrijetijdsaanbod en een gunstig en
stabiel fiscaal klimaat trekken we nieuwe inwoners, verblijvers en investeerders aan.
We gaan ook volop voor een jeugdige gemeente, met nieuwe, jonge gezinnen. Afgelopen jaar maakten al een vijftigtal
jonge gezinnen gebruik van de gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Dit is een premie die we gelanceerd hebben
om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning in onze gemeente.
Onlangs kreeg de buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke een nieuwe, veiligere en betere locatie langs de
Westendelaan, vlakbij het gemeentelijk park. Naast een goed bereikbare kinderopvang willen we in alle deelgemeenten
ook kwaliteitsvolle speelpleinen waar kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. Daarom wordt jaarlijks geïnvesteerd in onze speelpleinen. Zo wordt in 2015 een nieuw speelplein aangelegd in Leffinge (Korte Zwepenstraat) en
Sint-Pieters-Kapelle (naast de kerk). In Westende-bad (Edouard Otletplein) en in Middelkerke (Normandpark) worden
de bestaande speelpleinen drastisch vernieuwd.
Tot slot, en niet in het minst, willen we ook een sociale gemeente zijn. We hebben daarom aandacht voor het welzijn
van al onze inwoners, in het bijzonder van onze senioren. We zetten verder in op een uitgebreide sociale dienstverlening en op tal van activiteiten waar inwoners en verblijvers elkaar kunnen ontmoeten. We bijten op 4 januari de spits
af met een gezellige nieuwjaarsreceptie op het marktplein in Middelkerke. Ik kijk er alvast naar uit om u daar massaal
te mogen ontmoeten en om bij een hapje en een drankje te klinken op een fantastisch 2015!

Janna Rommel-Opstaele
Burgemeester
januari / februari 2015
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■ Seizoenspersoneel 2015
Om het toeristisch seizoen vlot te laten verlopen doet het gemeentebestuur een beroep op seizoenspersoneel.
Ook in 2015 zal dit opnieuw het geval zijn. Er is een brede waaier aan jobs voorzien.

Een overzicht:
Functie

Dienst

leeftijd
(*)

Bijzondere voorwaarden (***)

Aantal

Periode (**)

Jobstudenten

Groendienst

17 jaar

Geen diplomavereiste

max. 3 per
maand

juli of augustus

Jobstudenten

Toerisme/
evenementen

18 jaar

Geen diplomavereiste

max. 2 per
periode

juli, augustus of
16/07 -15/08/2015
of diverse weekends
buiten het seizoen

Jobstudenten

Strandreiniging

17 jaar

Geen diplomavereiste

max. 6 per
periode

01/07 - 21/07
22/07 - 11/08
12/08 - 31/08

Adjunct hoofdredder
kustreddingsdienst

Strandredding

18 jaar

Diploma of getuigschrift lager secundair
onderwijs

1

juni tot september

Brevet redder-aan-zee WOBRA
attest postoverste OF (bij gebrek aan
kandidaten) minstens 2 opeenvolgende
seizoenen waarin telkens 1 volle maand
onberispelijke dienst als redder-aan-zee

max. 14 per
maand

juli en/of augustus

brevet redder-aan-zee WOBRA
kandidaturen kunnen gesteld worden
onder voorbehoud van het behalen van
het brevet redder-aan-zee WOBRA OF
West-Vlaams hoger reddersdiploma (+
attesten bijscholing)

max. 46 per
maand

juli en/of augustus

brevet redder-aan-zee WOBRA
minstens 3 seizoenen waarin telkens 1
volle maand onberispelijke dienst als
redder-postoverste
of redder-aan-zee
Redder postoverste

Redder-aan-zee

Strandredding

Strandredding

18 jaar

17 jaar

eind juni en
begin september

Eerstehulpverlener

Strandredding

18 jaar

8 per
Diploma lager secundair onderwijs
periode
erkend brevet ambulancier, helper OF
getuigschrift 2 jaar studie verpleegkundige
of bachelor geneeskunde

juli en/of augustus

Animator sport

Sport-aan-Zee

18 jaar

Minstens diploma hoger secundair onderwijs

1 per
periode

juli en/of augustus

ofwel eerste jaar bachelor of master LO of
kinesitherapie (*) ofwel diploma onderwijzer (*)
ofwel diploma BLOSO – Vlaamse trainerschool (*)
ofwel indien onvoldoende kandidaten
ervaring sportlesgever (attest sportclub)
OF
in opleiding zijn of attesten voor (*) OF
diploma sporthumaniora

4

eind juni en
begin september
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16/07 - 15/08

personeel
Hoofdmonitor
jeugddienst

Jeugdwerking

18 jaar

2

Attest “animator in het jeugdwerk” Vlaamse Gemeenschap

paasvakantie
06/04/2015 17/04/2015

ofwel erkend (voorlopig) brevet of diploma kinderverzorgster
ofwel 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming in erkende opleiding
(VDAB/BSO/TSO/ASO) of hoger onderwijs
ofwel 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/
begeleider speelplein

2

juli:
01/07/201531/07/2015
augustus:

2

01/08/201531/08/2015

max. 27

paasvakantie
06/04/2015 17/04/2015

ofwel 2 volle jaren ervaring leider erkende
jeugdbeweging
EN minstens 2 opeenvolgende seizoenen
waarin telkens1 maand onberispelijke
dienst als monitor jeugdwerking
Monitor

Jeugdwerking

mits
brevet

Attest “animator in het jeugdwerk” Vlaamse Gemeenschap
ofwel erkend (voorlopig) brevet of
diploma kinderverzorgster
ofwel 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming in erkende opleiding
(VDAB/BSO/TSO/ASO) of hoger onderwijs
ofwel 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/
begeleider speelplein
ofwel 2 volle jaren ervaring leider erkende
jeugdbeweging

max. 31

max. 31

juli:
01/07/201531/07/2015
augustus:
01/08/201531/08/2015
IBO idem monitor +
16/07 - 15/08

Jobstudent
administratief

Bibliotheek

18 jaar

max. 1 per
maand

juli of augustus

Jobstudent
parkeersteward

Parkeerbeheer

18 jaar

max. 10
per maand

max. 4 paasvakantie
juli of augustus
+ diverse weekends
buiten het seizoen

Jobstudent
administratief

Toerisme

18 jaar

max. 4 per
maand

juli of augustus

(*) = minimumleeftijd op datum van indiensttreding
(**) = de duur van de tewerkstelling wordt bepaald door het college in functie van de behoeften
(***) = voor de gedetailleerde voorwaarden wordt verwezen naar het rechtspositiebesluit en de sollicitatieformulieren.

Let op: de kandidaturen moeten binnen zijn in het gemeentehuis
bij de personeelsdienst vóór 1 februari 2015.

Het loon?
Het gemeentebestuur werkt met vastgestelde salarisschalen. Hoeveel je netto
verdient is afhankelijk van vele factoren
(contract, belastingen, gezinssituatie…).
Inlichtingen hieromtrent kun je bekomen in
de personeelsdienst (personeelsdienst@
middelkerke.be of 059 31 30 16).

Kandidaat?
Heb je belangstelling voor één of meerdere
seizoenjobs? Vanaf begin januari 2015
zijn er sollicitatieformulieren ter
beschikking bij de personeelsdienst
van de gemeente (gemeentehuis – 1ste
verdieping) OF via www.middelkerke.be
OF via www.vdab.be.

Geldigheid van
de kandidatuur?
De kandidatuur is ontvankelijk als
volgende formulieren worden ingevuld:
1. invullen formulier kandidaatstelling;
2. invullen personeelsfiche;
3. (enkel voor kandidaten van
Middelkerke) eventueel invullen
volmachtformulier afhalen/opvragen
uittreksel strafregister;
4. verklaring op eer.
Daarnaast dienen de gevraagde bewijsstukken toegevoegd te worden.
Het ontbreken van stukken heeft nietigheid
van de kandidatuur tot gevolg.

Hervorming studentenarbeid sinds 01/01/2012
Nuttige info vind je op www.mysocialsecurity.be/student/. Kandidaten worden
verzocht dit grondig te lezen.
Meer informatie? Personeelsdienst
(059 31 30 16 – toestel 1226 of 1222)
personeelsdienst@middelkerke.be

januari / februari 2015
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evenementen
■ 26 december: Sterren aan zee

■ Nog tot 4 januari 2015
op het Epernayplein:
Ice-Fest@Middelkerke
Deze eindejaarsbrochure is verkrijgbaar bij
de dienst toerisme.

■ Nieuwjaarsdrink inwoners

4 januari 2015 – Marktplein Middelkerke
Alle inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers worden op
zondag 4 januari 2015 tussen 11 en 13 u. uitgenodigd om op de
markt van Middelkerke Nieuwjaarswensen uit te wisselen en een
glaasje te drinken op het nieuwe jaar.
Met warme kledij en uw beste dansschoenen swingen we samen
met het bestuur en de muziekgroep Funky D het nieuwe jaar in.

6
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erfgoed

winterwandeling
Zondag 28 december

■ Camiel Vallaeys overleden

14 - 17 u.

GRATIS
Op zoek naar sporen van de oorlog
in de duinen en op het strand
Verzamelen aan villa Les Zéphyrs
Henri Jasparlaan 173 - Westende - om 14 u.

Meer info Dienst erfgoed en museum - 059 31 97 96

■ Vredesdag: waardige afsluiter van
herdenkingsjaar WOI
Op 11 november werd naar jaarlijkse traditie Wapenstilstand
herdacht, met o.a. de bloemneerlegging aan het monument
der gesneuvelden. De Vredesdag, zoals dit sinds enkele jaren
in Middelkerke heet, kreeg dit jaar nog wat meer symbolische
waarde, door de 100e verjaardag van de eerste wereldoorlog, die
het voorbije jaar in het hele land herdacht werd.
Het Middelkerkse verhaal tijdens de Groote Oorlog kan je de
komende jaren blijven herbeleven, door het fietsen van de nieuwe
WOI-route. Die is niet bewegwijzerd, er staan wel 8 infoborden op
de strategische plaatsen. Haal ook zeker de begeleidende brochure
en routekaart bij de dienst toerisme.
Foto: de Ghent District Highlanders tijdens de optocht op de
Zeedijk op 11 november.

Op 3 december 2014 overleed in Oostende
Camiel Vallaeys (rechts op de foto), de laatste
gemeentesecretaris van Lombardsijde.
Hij was een duidelijk voorbeeld van een generatie ambtenaren die
zich kon opwerken tot het hoogste ambt binnen de gemeente. Zijn
woonplaats Lombardsijde lag hem altijd nauw aan het hart, de
plaats waar hij trouwens jarenlang zal blijven wonen. Via de dorpsraad hield hij ook na zijn mandaat als secretaris nauwgezet voeling
met wat er leefde in deze Middelkerkse deelgemeente.
Camiel had bijzondere aandacht voor het toerisme. Zo lag hij aan
de basis van de enige toeristische folder van Lombardsijde. Na de
fusie met Westende in 1971 was het dan ook een logische keuze
dat Camel Vallaeys voortaan belast werd met de toeristische promotie van Westende. Tot dan toe werd dat aspect bijna integraal
overgelaten aan de privésector.
Hij kon bekomen dat villa Les Zéphyrs vanaf 1972 werd gehuurd
als toerismekantoor, waarmee de gemeente Westende duidelijk een toeristisch aanspreekpunt kreeg. De jumelage met
het Duitse Rauschenberg, onder impuls van de plaatselijke
Davidsfondsafdeling, kon zeker op zijn volle medewerking rekenen.
Na de fusie van Westende met Middelkerke werd Camiel Vallaeys
verantwoordelijk voor de dienst toerisme, toen nog gevestigd
in een winkelruimte in de Joseph Casselaan. Het folklorefestival
en de legendarische radio en tv uitzendingen vanuit het Casino
waren maar enkele van zijn verdiensten. Ook het uitbreiden en het
stimuleren van jumelages met diverse steden lag hem nauw aan
het hart. Jarenlang bracht hij de herfstvakanties door in Vresse en
legde zo de basis voor de jumelage met deze Ardense gemeente.
Camiel was een persoon met een brede belangstelling, voor zowel
natuur, fotografie, heemkunde en techniek. Persoonlijk nam hij
heel wat promotiefoto’s voor de dienst en dat werk vond zijn weg
naar de talrijke beurzen waar Middelkerke onder zijn impuls aan
deelnam. Hij was dan ook een gekende en gewaardeerde figuur in
toeristische kringen.

januari / februari 2015
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cultuur
■ Met de klas naar cultuur:
‘De nieuwe avonturen van Capelito’
Donderdag 15 januari 2015 / VM: De Zwerver
NM: De Branding / kleuters
Capelito is een koddige paddenstoel met praatjes. Met een
eenvoudige druk op zijn neus
verandert Capelito zijn paddenstoelenhoed telkens in een nuttig
voorwerp. Handig wanneer de
gezellige zwam zich weer eens in
nesten werkt.
In acht korte filmpjes reist hij met het vliegtuig naar Afrika, speelt
hij in een hondenpak geleidehond voor een blinde vriendin, zit hij
een vervelende bromvlieg achterna of knutselt hij een draaimolen
uit afvalmateriaal.
Een ontwapende film voor de allerkleinsten in het kader van
‘Lessen in het donker’.

■ Nieuwe ‘Hup met de beentjes’:
‘Bal Musette’
Donderdag 26 februari 2015 /
centrum De Branding / 14 u. / 10 euro

WWF presenteert: ‘Radio Oorwoud’
Zaterdag 28 februari 2015 / De Branding / 15 u.
voor kinderen vanaf 5 jaar en familie
Radio Oorwoud, het
knotsgekke radioprogramma met echte
muzikanten en een
vrolijk zingende beestenboel, komt naar jullie toe! Pinguïnmannen
die ongeduldig op hun
vrouwtjes wachten, feestende bonobo's, rappende nijlpaarden,
kwetterende kraanvogels en vooral veel knallende beats uit de
jungle en het Bozebomenbos!
Radio Oorwoud, een initiatief van WWF, wil op een laagdrempelige manier thema’s als ontbossing, klimaatverandering,
ecologische voetafdruk aanbrengen op maat van kinderen.
Het WWF bestaat al sinds 1961 en leidt vandaag meer dan
1.300 projecten over heel de wereld, gaande van de bescherming van orang-oetans tot het oprichten van reservaten voor de
reuzenpanda. Van de oprichting van een kleuterschool in Congo
tot acties in jouw supermarkt. En dus ook ... een fenomenale
kinder-cd! Leerkrachten kunnen de cd gratis bestellen.

Na het succes van de eerste
editie met De Bonanza’s zijn
we verheugd om een nieuwe
dansnamiddag aan te kondigen: op donderdag 26 februari
2015 organiseren we een ‘Bal
Musette’ in De Branding. Deuren
gaan open om 14u., het bal start om 14.30u.

Vier fijne mensen bouwden het 'Radio Oorwoud'-plaatje nu
om tot een swingend theaterconcert: Hannelore Bedert, Arne
Vanhaecke (VTM Kzoom), Bart Van Lierde (Meuris, Zita Swoon)
en Thomas Vanelslander (Gorki, Raymond).

We roepen een gezellige Parijse sfeer op waarbij alle klassiekers
uit het Franse chanson volgens het gekende stramien van een
Bal Musette de revue passeren. Twee walsjes worden gevolgd
door twee foxtrots, twee tango’s etc. Verwacht liedjes van
Jacques Brel, Gainsbourg en andere grote Franse chansonniers.

Naar jaarlijkse gewoonte bundelt de cultuurdienst alle dossiers tot het bekomen van een werkingsubsidie voor 1 maart.
Alle erkende socio-culturele verenigingen kunnen op die
manier hun werkingssubsidie voor het afgelopen kalenderjaar
ontvangen. Een goed ingevulde activiteitenkalender en een
volledig subsidiedossier zijn noodzakelijk voor een goede
behandeling van je dossier.

Het gerenommeerde Bal Musette-orkest van Derek en Philippe
Thuriot zijn de perfecte ‘chefs d’orchestre’. Met virtuoos accordeonspel en zwierige arrangementen slepen zij je figuurlijk mee
naar een vrolijk Frans dorpsplein.
‘En avant la musique’ terwijl je wegdroomt op de dansvloer.
Uiteraard zorgen wij voor de nodige verfrissing en omkadering.
Kaarten kosten € 10 (koffie en gebakje inbegrepen).

■ Klasconcerten Bizart vzw
De klasconcerten zijn ondertussen vaste prik geworden op de
Bizartagenda. In een persoonlijke setting kunnen ouders en familie
de muzikale evolutie van hun kinderen bewonderen. Daarna staan
de leerkrachten ook klaar om een woordje uitleg te verschaffen.
Voor de complete agenda
van de klasconcerten kun je
terecht via www.bizartvzw.be.
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■ Gezellige beestenboel
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■ Belangrijke dienstmededeling!
Subsidiedossiers binnen voor 1 maart

Ook voor 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 met
bijhorende argumentatie en begroting. Bekijk alle informatie
over deze projectsubsidies op de gemeentelijke website van
Middelkerke: www.middelkerke.be/vrijetijd.

Meer info en reservaties ?

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

cultuur

■ Vlaamse klassiekers in De Zwerver!
In centrum De Zwerver komen op drie weken tijd drie grote
Nederlandstalige artiesten langs, elk met hun eigen stijl en kleurrijke loopbaan, stuk voor stuk rasartiesten.

■ Yevgueni ‘Van hierboven’
Vrijdag 30 januari / De Zwerver / 20u. / 13 euro
Yevgueni staat garant voor een ruime, melodieuze aanpak, subtiele intimiteit en poëzie. Yevgueni is ook muzikaal gebottelde
schoonheid, gaande van tedere melancholie tot uitbundige hoop
en dat alles in enig schoon Nederlands. Het typische stemgeluid
van Klaas Delrue en de schalksheid van zijn kompanen maken het
veelzijdige palet compleet.

■ Flip Kowlier
Vrijdag 20 februari 2015
De Zwerver / 20 u. /
15 euro
Zonder het goed te beseffen maakt Flip Kowlier deel
uit van een schare muzikanten die het Nederlandstalige
muzieklandschap grondig
hertekend hebben. Als vervolg op zijn pioniersrol bij
’t Hof van Commerce produceerde hij een instantklassieker met zijn debuutplaat
uit 2001 ‘Ocharme ik’. Hij
zorgde ervoor dat zelfs de
meest rabiate Antwerpenaar
gezwind ‘Min moaten’ in het West-Vlaams begon mee te zingen.
Nu gaat hij op theatertour met zijn nieuwste album: ‘Cirque, de
avonturen van W.M. Warlop’. Opnieuw een huzarenstukje over de
personages in een authentiek familiecircus. De single ‘Directeur’
werd daar de briljante voorbode van.
Kaarten kosten 15 euro.

Laat je verrassen door het nieuwe werk van Yevgueni tijdens deze
unieke laatste try-out vooraleer ze opnieuw van de ene schouwburg naar de andere festivalweide trekken.
Kaartjes kosten 13 euro.

■ Comedyshows presenteert:
‘25 keer 25 jaar Raf Coppens’

■ Guido Belcanto ‘Cavalier seul’

Zaterdag 28 februari 2015 / De Zwerver / 20 u. /
13 euro

Vrijdag 6 februari 2015 / De Zwerver / 20 u. / 15 euro
Guido Belcanto. Pionier van het kleurrijke levenslied! Golfbreker in
de branding van het leven. Zwerver door de eenzame ongedurigheid van de nacht en de ontluikende morgenstond.
Met ‘Cavalier seul’ bundelt hij opnieuw een lach en een traan in
heldere akkoorden en meeslepende arrangementen. Zo ‘seul’
is hij hoegenaamd niet:
hij brengt op het podium
zijn medesoldaten van de
smartlap mee. De sympathieke volkszanger bouwde
ondertussen een indrukwekkend oeuvre op. Geen
bestsellers… maar stuk
voor stuk klassiekers.
Daar waar verdriet en smart
omslaan in romantiek en
glimlach, daar bevindt zich
Guido Belcanto.
Kaarten kosten 15 euro.

Raf Coppens is één van de grondleggers van de hedendaagse
Vlaamse comedyscène. Als één van de eerste echte standuppers nam hij de actualiteit op een grappige korrel en liet hij
alle bladeren voor de mond vallen. Daarnaast was hij ook
een gevierd programmaschrijver: zo mochten o.a. Jacques
Vermeire profiteren van zijn inspirerende pen. Ondertussen
is hij al 25 jaar actief als comedian: of het nu voor televisie,
theater of de pers is. Hij is – misschien zonder dat je het beseft
– alomtegenwoordig.
Tijd nu om die carrière samen te ballen in één overzichtelijke
avondshow.
Ratelend als vanouds grijpt hij terug uit zijn uitgebreide oeuvre, strooit hij met Museeuwgrappen, 150 mogelijke imitaties
of reflecties over de politiek.
Zet je schrap, want Coppens is terug!
Deze voorstelling vindt plaats in centrum De Zwerver, Leffinge.
Deze voorstelling is een organisatie van Comedyshows.be.
Kaarten voor de voorstelling (13 euro) zijn verkrijgbaar via de
reservatiekanalen van de cultuurdienst Middelkerke.

januari / februari 2015
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Het leven zoals het was!
Herinneringen ophalen aan het Middelkerke van vroeger.

■ ‘Mijn eerste tv’
Vrijdag 20 februari, om 14 u.
In de jaren 30
brak de radio
door, maar die
kwam niet meteen tot bij alle
gezinnen. Toen
op 31 oktober
1953 vanuit het
Flageyplein de
eerste Belgische tv-uitzending de ether in ging, konden
slechts weinigen van dit spektakel genieten. In elk dorp waren
enkele ‘voorlopers’, bij wie de buren gingen aankloppen.
Weet je nog wanneer bij jou de eerste radio en de eerste tv
in huis kwamen? Wat waren jouw favoriete programma’s?
Wie kent ‘Schipper naast Mathilde’? Keek jij ook naar ‘Nonkel
Bob en tante Terry’? Welke acteurs ken je nog bij naam?
Kun je nog je gevoel beschrijven toen je voor het eerst een
uitzending in kleur zag? Naar welke posten keek je indertijd?
En wie besliste naar wat gekeken werd? Mocht er ook een
beetje bloot bij?
Kom gezellig meepraten over radio en tv!
In de bibliotheek van Middelkerke – Toegang: 3 euro

■ Verteltheater ‘Jao, de kameleon’
(van 5 tot 8 jaar)
De zusjes van Casa Blanca stranden op woensdag 18 februari
in onze bib. Daar brengen deze rondreizende vertelsters het
verhaal van Jao de kameleon tot leven, aan de hand van een
klein houten theatertje en tot de verbeelding sprekende prenten. Bij elke prent wordt een stukje van het verhaal verteld.
Daarna volgt een creatieve workshop waarin de kinderen
op een leuke manier
met het verhaal aan
de slag gaan. Een
geweldige belevenis
voor kinderen van
5 tot 8 jaar!
Jao de kameleon
is verdrietig. Soms
is hij rood, soms
groen, geel of paars. Maar welke van deze kleuren hoort echt
bij hem? Kan er iemand helpen?
Woensdag 18 februari, om 15 u. in de bibliotheek
van Middelkerke. Inschrijven kan op voorhand in
de bibliotheek, telefonisch 059 31 99 10 of via mail
stephie.anseeuw@middelkerke.be.
Prijs: 2 euro / duur van de voorstelling met workshop:
2 uur.
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■ Luistervinken
Vrijdag 16 januari, om 20 u.
Isabelle Vandemaele ‘VeloDroom’
Isabelle Vandemaele gaat door het leven
als ‘taalverhaalster’. Een onstilbare passie
voor woord en drama drijven Vandemaele
in haar pen en op het podium. Op vrijdag 16 januari brengt ze
‘VeloDroom’. Deze
komische volksmonoloog, volledig in
het
West-Vlaams
gebracht, schetst
het leven van cafébazin Rita Rosière,
bijgenaamd Roste
Rita. Haar persoonlijk leven, haar liefde
voor het wielrennen
en voor haar man, de coureur Eddy, bijgenaamd den Beer, worden
ten tonele gebracht. Maar ook de dopingproblematiek en het leven
in een volkscafé komen in ‘VeloDroom’ aan bod.

Donderdag 19 februari, om 20 u.
Ann Vansteenkiste ‘Keukenkruiden en specerijen’
Na haar opleiding
regentaat huishoudkunde heeft Ann
Vansteenkiste allerlei
jobs uitgeoefend in de
meest uiteenlopende
disciplines. Maar voeding is steeds belangrijk voor haar geweest.
Ze schoolde zich bij in
de dieet-, vegetarische
en ecologische keuken
en heeft ook de studies voor herborist en
aromatherapeut afgewerkt. Vansteenkiste is
auteur van de boeken
‘De stille kracht van
thee’ en ‘Zelfgeplukt’.
In ‘Keukenkruiden en specerijen’ gidst Vansteenkiste ons doorheen een tuin van kweekbare keukenkruiden, eetbare bloemen,
veelgebruikte en verrassende tropische specerijen. De lezing is
doorspekt met praktische tips voor het gebruik van keukenkruiden
en specerijen en eenvoudige verwerkingsmogelijkheden. Met
enkele bijpassende recepten doet ze ons het water in de mond
komen, een verlangen dat we stillen met enkele kruidige hapjes.
Bibliotheek Middelkerke
Toegang: 5 euro en gratis parkeren onder de markt
Info en reserveren: in de bibliotheek (tel. 059 31 99 10 –
bibliotheek@middelkerke.be) of in de Branding
(tel. 059 31 95 53).

bibliotheek
■ Middelkerke@Internet
De computer is vandaag niet meer weg
te denken uit onze
dagelijkse leefwereld. We gebruiken
de computer bijvoorbeeld voor onze
correspondentie, om
te telefoneren, om
contacten te onderhouden met vrienden
en kennissen… Het internet geeft je bovendien toegang tot een
waaier aan informatie.

■ Infoplein Lezen: informatie en
inspiratie voor lezers
Wil je graag een boek lezen, maar weet je niet goed wat voor
soort boek je moet kiezen? Ben je in een romantische bui,
vrolijk of verdrietig en zoek je een roman die bij je stemming
past? Ben je verknocht aan detectives, fantasy, historische
romans, chicklits, literaire romans... en wil je meer leestips
binnen je genre? Ga je op reis en zoek je een boek dat zich op
je reisbestemming afspeelt?

Niet iedereen is echter van jongs af aan vertrouwd met de computer en het is niet altijd even makkelijk om op eigen houtje je weg te
vinden. Daarom bieden we senioren uit Middelkerke de kans om
een computercursus te volgen. Een ervaren team van vrijwilligers
begeleidt je op een aangepast tempo en in een begrijpbare taal.
Al heel wat senioren zetten op die manier met succes hun eerste
stappen op de computer. Misschien ben jij de volgende!

Basiscursus computer

In deze cursus leer je stap voor stap de basishandelingen op de
computer. De dag na de les is ook telkens een extra oefenmoment onder begeleiding voorzien (van 10 tot 12 u.). Deze cursus
is bedoeld voor wie nog geen ervaring met computers heeft en
bestaat uit 6 lesdagen.
Wanneer: 13, 15, 20, 22, 27, 29 januari / telkens van 13 tot 16 u.
of 3, 5, 10, 12, 17, 19 maart / telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs: inschrijving gratis / 5 euro voor de syllabus.

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…). Voor wie vertrouwd is met de
basishandelingen op de computer en graag met foto’s bezig is. De
workshop bestaat uit 2 lesdagen.
Wanneer: 3 en 6 februari / telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs: 10 euro.

Workshop Facebook

Facebook is een populair sociaal medium om contacten te leggen
en onderhouden met vrienden en kennissen. In deze workshop
leer je hoe je een profiel aanmaakt en wat je op Facebook kunt
doen (vrienden maken, chatten, foto’s toevoegen…). We hebben
ook aandacht voor de privacyinstellingen en de risico’s. Er is een
basiskennis van het werken met computers vereist. Deze workshop bestaat uit 2 lesdagen.
Wanneer: 10, 12 februari / telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs: 10 euro.
Alle cursussen vinden plaats in de bibliotheek van
Middelkerke. Inschrijven voor een van de cursussen kan
vanaf maandag 5 januari 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!

Wil je graag met anderen praten over de boeken die je gelezen
hebt? Zoek je inspiratie om je huisbibliotheek in te richten?
Kruip je wel eens zelf in je pen?
Neem dan zeker een kijkje op ons Infoplein Lezen. Zowel
beginnende als ervaren lezers kunnen er terecht en vinden er
ongetwijfeld leuke tips en nieuwe ideeën.
Infopleinen bundelen informatie en inspiratie rond een bepaald
thema, bijeengebracht en geselecteerd door de bibliotheek.
Ze wijzen je de weg naar boeken, websites, cd's en dvd's,
op het web en in de bibliotheek. Inmiddels zijn er al
vier infopleinen samengesteld rond de thema’s lezen,
ouders, film en muziek.
Je vindt alle infopleinen terug via
infoplein.bibliotheek.be.

Sluitingsdagen bibliotheek
Gelieve rekening te houden met de volgende sluitingsdagen
van de bibliotheek:
woensdag 24 december t.e.m. vrijdag 26 december,
woensdag 31 december t.e.m. vrijdag 2 januari.
Materialen inleveren kan wel altijd
via onze inleverbus.

middelkerke
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onderwijs / varia
■ Gemeente Middelkerke
stimuleert het schoolzwemmen
De gemeenteraad keurde in oktober het reglement ‘zwembadtoegang en –vervoer n.a.v. het schoolzwemmen voor de
Middelkerkse basisscholen’ goed. Zowel voor de toegang tot
het zwembad als voor het zwembadvervoer zal het gemeentebestuur voortaan financieel tussenkomen. Op die manier
behouden scholen zeker het huidige aantal zwembeurten per
schooljaar. Daarnaast worden aan ouders geen extra kosten meer doorgerekend voor het schoolzwemmen van hun
kind(eren).
Het gemeentebestuur wilde niet dat de Middelkerkse basisscholen geconfronteerd zouden worden met de keuze om al
dan niet te bezuinigen op de zwemlessen op school omwille
van te hoog oplopende kosten: namelijk hoger liggende transportkosten en stijgende toegangsprijzen van zwembaden.
Leren zwemmen is belangrijk, zeker voor kinderen in een
kustgemeente. Het is een basiscompetentie die elk kind zo
snel mogelijk onder de knie moet krijgen! Het gemeentebestuur zal voortaan de kosten dragen voor de organisatie van
150 klassikale zwembeurten per schooljaar (per volledige
basisschool). Daarnaast heeft elke school nog de vrijheid om
extra zwemlessen te organiseren.
Met de invoering van deze maatregel kiest het gemeentebestuur voor een structurele, netoverschrijdende oplossing om
het schoolzwemmen te behouden en zelfs te stimuleren.

■ Opstart techniekacademie
De Vlaamse arbeidsmarkt
kampt al jaren met een structureel tekort aan technisch
en wetenschappelijk opgeleid
personeel. Te weinig jongeren
kiezen namelijk voor een technische loopbaan. Het gemeentebestuur Middelkerke organiseert daarom, i.s.m. de hogeschool
VIVES, een initiatief dat reeds in verschillende gemeenten/steden
een groot succes kent: de techniekacademie. Kinderen van 10 tot
12 jaar worden tijdens deze workshopreeks op een unieke wijze bij
techniek en technologie betrokken.
De volledige reeks bestaat uit 12 workshops tussen 7 januari en
1 april 2015 op woensdagnamiddag van 13 tot 15 u. in De Branding
Middelkerke. Dan gaan we met 20 kinderen uit Middelkerke aan de
slag rond technische topics en brengen we ze op een creatieve
manier in contact met chemie, hout, metaal, elektriciteit, kunststof/elektronica, informatica, bouw, biotechnologie...
Deze workshops worden begeleid door professionele techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het
einde nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking.
Meld je nu reeds aan want het aantal plaatsen is beperkt tot 20
deelnemers. Inschrijven kan via www.techniekclub-middelkerke.
be. De deelnameprijs van deze workshops bedraagt 50 euro,
materiaal en verzekering inbegrepen.
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■ Consultatiebureau verhuist
naar Oostende
De werking van het consultatiebureau of “de weginge” te
Middelkerke werd onderzocht door Kind en Gezin en het organiserend bestuur zijnde Reddie Teddie van de Bond Moyson.
Gelet op de jarenlange daling van het aantal inschrijvingen en de
keuze om te streven naar een kwaliteitsverbetering op medisch
vlak, zodat artsen meer tijd krijgen voor belangrijke check-up
momenten in de ontwikkeling van het kind, is men genoodzaakt
om de consultaties te Middelkerke stop te zetten vanaf 1/1/2015.
De gemeente betreurt de sluiting die buiten haar wil om gebeurt.
Alle ouders van Middelkerke werden opgebeld en kregen een
informatiebrief.
De ouders van jonge kinderen kunnen steeds terecht in de huidige
concultatiebureau’s te Oostende (Lijsterbeslaan 59 in Mariakerke),
Nieuwpoort (Dudenhofenlaan 2B), Gistel (Markt 3) of Veurne
(Oude Beestenmrkt 6) al naar gelang hun voorkeur. Deze consultatiebureaus hebben een groter aanbod aan openingsuren en zijn
vlot bereikbaar met openbaar vervoer.
De dienstverlening aan huis van Kind en Gezin door de verpleegkundigen blijft bestaan voor de inwoners van Middelkerke.
Bovendien wordt onderzocht of bv. gehoorscreening nog in
Middelkerke kan plaatsvinden.
Voor een nieuwe afspraak of meer informatie kunt u,
elke werkdag tussen 8 en 20 u., terecht op de infolijn
van Kind en Gezin (078 150 100) of op de website
www.kindengezin.be.

■ Gemeentebestuur is op zoek
naar interessante inwoners
Geregeld krijgt het gemeentebestuur vragen van filmploegen
zoals Iedereen Beroemd, Het Nieuws of Het Journaal… waarin ze op zoek zijn naar ‘interessante’ mensen uit Middelkerke.
Dat kunnen mensen zijn met een bepaalde hobby, een nietalledaags beroep, een gepassioneerd vrijwilliger, een alternatieve levensstijl of een
gigantische collectie.
Als gemeentebestuur
willen we graag een
lijst aanleggen van
mensen die in aanmerking komen om
gevolgd te worden.
Ben je iemand die iets
kan tonen en vertellen
aan een filmploeg? Of
ken je iemand die een
boeiende bezigheid
heeft?
Laat het ons weten
via
informatiedienst@middelkerke.be.
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verzameld aanbod van activiteiten
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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.

WEKELIJKS
Maandag
Maandag
Maandag

Maandag
Maandag
Maandag

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

Dinsdag

Scrabble - 14:00 u.

Dinsdag

Bridge - 14:00 u.

Dinsdag

Body Fit Middelkerke - 14:00 u.

Dinsdag

Seniorenzwemmen 55+ - 16:00 u.

Dinsdag

BBB - 19:00 u.

Balance - 09:30 u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

Aquarelschilderen en portrettekenen met
lesgeefster - 13:30 u.
Badminton en tafeltennis - 10:00 u.

De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Sportdienst
059 31 99 50

Badminton en tafeltennis - 10:00 u.

De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Sportdienst
059 31 99 50

Experimenteel schilderen - 14:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Vzw Littera

Dinsdag

0497 90 34 19

Aquarelschilderen en portrettekenen met
lesgeefster - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Palet

Maandag

kaarten & bowlen - 14:00 u.

Frans voor beginners – 09:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Palet

Maandag

dinsdag

Dinsdag

058 24 07 85

Dinsdag

Rummikub – 14:00u

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

(elke 2 weken)
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
LBG Middelkerke
0474 94 05 04
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Sporthal De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Sportdienst
059 31 99 50
Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Sportdienst
059 31 99 50
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe
Sportdienst

059 31 99 50

BBB - 20:00 u.

Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe
Sportdienst

059 31 99 50

Spaans – 09:30 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

Aquarel Anders met lesgeefster - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Aquarel anders

058 24 07 85

Maandag

Schaken - 14:00 u.

Woensdag

Yoga & relaxatie - 09:45 u.

Dinsdag

Petanque - 09:30 u.

Woensdag

Body Fit Lombardsijde - 10:00 u.

Dinsdag

Body Fit Leffinge - 10:00 u.

Woensdag

Recreatief baantjeszwemmen 5512:30 u.

Dinsdag

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Seniorenbond Lombarde
0474 47 12 33
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg; Leffinge
Sportdienst
059 31 99 50

Keramische vormgeving - 14:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Vzw Littera

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Sportdienst
059 31 99 50

Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Sportdienst
059 31 99 50

Woensdag

0497 90 34 19

Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

Keramieklessen met lesgeefster - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Terra Mani
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Woensdag

Schilderen met olieverf, aquarel, tekenen
en pastel - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Kreativa Westende

0472 35 17 85

Woensdag

Praatgroep Nederlands - 14:00 u.

Woensdag

Flat green bowls - 14:00 u.

Woensdag

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Kinkhoorn, Zeedijk,
Dienstencentrum

059 31 92 88

Crea - 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

Woensdag

kaarten & bowlen - 14:00 u.

Woensdag

Keramieklessen met lesgeefster - 18:30 u.

Woensdag
Woensdag

Donderdag

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Terra Mani

058 24 07 85

Stepaerobics - 19:30 u.

Vrijdag

Kunstig Atelier - 14:30u.

Vrijdag

Acryl anders - 14:00 u.

Zaterdag

Keramieklessen met lesgeefster - 09:00 u.

Zondag

Vrije expressie tekenen en schilderen 13:30 u.
058 23 89 24

yoga- - 20:00 u.

za 03/01

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

zo 04/01
di 06/01

Experimenteel schilderen - 14:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke

Winterwarmte: voorleeshalfuurtje
voor 4 tot 7 jaar -10:30 u.

Nieuwjaarsreceptie inwoners -11:00 u.
Marktplein, Marktplein, Middelkerke
Dienst Evenementen

059 31 91 31

Leren zwemmen senioren 55+ (eerste les op voorhand inschrijven!) -15:30 u.

do 08/01

Lijn- en discodansen - 14:00u.

vr 09/01

Nieuwjaarsconcert - 14:00u.

za 10/01

Nieuwjaarscorrida -13:30 u.

za 10/01

Manillen - 20:00 u.

za 10/01

Winterknetters -15:00 u. 16:00 u.

Recreatief baantjeszwemmen 5519:15 u.

za 10/01

'Moeder, we zullen goed voor elkaar
zorgen' -19:30 u.

Schaken - 14:00 u.

zo 11/01

Winterknetters -11:00 u.

ma 12/01

Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u.

Kaarten & bollen - 14:00 u.

Donderdag

Pilates - 09:30 u.

Donderdag

Breinamiddag - 14:00u.

Donderdag

Scrabble - 14:00 u.

agenda
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Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Sportdienst
059 31 99 50

0477 746109

Polyvalente zaal, Schoolstraat 39, Lombardsijde
’t Alternatieftje
0486 96 94 72
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
KBG
0475 28 46 55
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

Badminton en tafeltennis - 10:00 u.

De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Sportdienst
059 31 99 50

Ki Ko - 09:15u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

januari / februari 2015

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
LBG
0475 28 46 55
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Lombardsijde,
vzw Sport Events Middelkerke 0478 59 49 11
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde
Kaartersclub 'Kom maar uit'
0498 25 06 05
Strand ter hoogte van de Paul de Smet de Naeyerstraat,
Middelkerke
Dienst Evenementen
059 31 91 31

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Vrije School Ter Strepe – Middelkerke
059 31 99 30

Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Sportdienst
059 31 99 50
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De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Terra Mani

Kaarten en bollen - 14:00 u.

Donderdag

Vrijdag

De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke
acryl anders
0477 69 01 13

di 06/01

Meditatie- - 20:00 u.

vrijdag

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

Polyvalente zaal, Schoolstraat 39, Lombardsijde
’t Alternatieftje
0486 96 94 72

donderdag

Vrijdag

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

ACTIVITEITEN

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke		
Sportdienst
059 31 99 50

De Ril, Oostendelaan, Middelkerke
Gilbert Vanneste

Donderdag

Crea - 14:00u.

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
A tot Y
0475 28 46 55

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Kreativa Westende

woensdag

Vrijdag

ma 12/01

Zeedijk ter hoogte van de Paul de Smet de Naeyerstraat,
Middelkerke
Dienst Evenementen
059 31 91 31
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Candela

059 31 21 84

Bingo – 14:00u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

di 13/01

Bowling -14:45 u.
Bowl In, De Panne
De Kustvrienden

vr 30/01

'The Godmother' -20:00 u.

059 44 67 73

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiektekè
059 31 95 53

wo 14/01

Nieuwjaarsfeest -14:00 u.

za 31/01

'The Godmother' -20:00 u.

do 15/01

Themaknutselen.

za 31/01

Toneel: De Wieters -20:00 u.

De Zeekameel, Lombardsijdelaan, Lombardsijde
seniorenbond Lombarde
0474 47 12 33
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiektekè
059 31 95 53
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Gezinsbond Leffinge

do 15/01

Lijn- en discodansen - 14:00u.

zo 01/02

'The Godmother' -18:00 u.

do 15/01

Kaarting Land- en Tuinbouwraad -20:00 u.

ma 02/02

Vogels aan de kust - 14:00u.

vr 16/01

Luistervinken: Isabelle Vandemaele,
VeloDroom -20:00 u.

di 03/02

Kaarten en bollen - 14:00 u.

di 03/02

Rummikub -14:45 u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Viking, Duinenlaan, Middelkerke
Land - en Tuinbouwraad- 0474 888 055 (tijdens de
kantooruren)

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

Vr 16/01
zo 18/01
ma 19/01
di 20/01
di 20/01
di 20/01

Experimenteel schilderen - 13:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke Kreativa Westende
058 23 89 24

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
LBG
0475 28 46 55

Cursus spaans - 13:30u.

vr 23/01

'De Godmother' -20:00 u.

za 24/01

'The Godmother' -20:00 u.

ma 26/01

Bingo – 14:00u.

di 27/01
do 29/01
vr 30/01

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiektekè
059 31 95 53
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiektekè
059 31 95 53
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

Experimenteel schilderen - 13:30 u.

za 07/02

'The Godmother' -20:00 u.

za 07/02

Kindercarnaval - 14:00u.

zo 08/02

Prijsuitreiking junior journalistenwedstrijd
-10:00 u.

't Lombartje, Middelkerke
KVLV Lombardsijde
Bowl In, De Panne
De Kustvrienden

Zeevruchtenkaarting -18:00 u.

ma 09/02
di 10/02

di 10/02

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke Kreativa Westende
058 23 89 24
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiektekè
059 31 95 53
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

059 30 05 46

Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u.
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe
Candela

059 31 21 84

Bingo – 14:00u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

059 30 82 28

Kookles: van aardappelschil tot wortelloof
-14:00 u.
Bowling -14:45 u.
Bowl In, De Panne
De Kustvrienden

059 44 67 73

wo 11/02

Valentijndiner - 11:30u.

do 12/02

Lijn- en discodansen - 14:00u.

do 12/02

Lezing 'De wetsdokter vertelt' -14:30 u.

059 30 17 57

Lindehuys, Paul de Smet de Naeyerstraat, Middelkerke
Zvc Middelkerke
0476 87 95 27

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiektekè
059 31 95 53

't Lombartje, Schoolstraat, Lombardsijde
KVLV
058 23 32 95

059 44 67 73

Causerie 'Proper en puur' -14:30 u.
Zaal 't Centrum, Dorpsstraat, Leffinge
Davidsfonds Leffinge - Slijpe

ma 09/02

058 23 32 95

Bowling -14:45 u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

't Lombartje, Lombardsijde
Davidsfonds

059 30 82 28

Kookles: taarten zonder oven -14:00 u.

058 23 89 24

Vr 06/02

Kaarten en bollen - 14:00 u.

do 22/01

di 27/01

058 23 89 24

Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke
De Kustvrienden

'The Godmother' -20:00 u.

Rummikub -14:45 u.

Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke
De Kustvrienden

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
LBG
0475 28 46 55

vr 06/02

Cursus bridge - 09:30u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

Pannekoekenbak - 14:00u.

Ergotherapie – hulpmiddelen- 14:00u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiektekè
059 31 95 53

wo 04/02

Toast literair -08:30 u.

't Lombartje, Schoolstraat, Lombardsijde
Davidsfonds
058 23 27 28

059 27 93 92

Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88
Zaal 't Centrum, Dorpsstraat, Leffinge
Davidsfonds leffinge - Slijpe
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vr 13/02
za 14/02

Workshop bloemschikken - 14:00u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
059 31 92 88

Hansgrohe Superprestige Noordzeecross
-11:00 u.

Sportpark krokodiel, Westendelaan; Duinenweg,
Middelkerke
vzw cyclocrosscomté Middelkerke
0474 24 68 76

za 14/02

Manillen - 20:00 u.

za 14/02

Curieuzeneuzequiz -12:00 u.

di 14/02
zo 15/02
zo 15/02

De Zeekameel, Lombardsijdelaan, Lombardsijde
seniorenbond Lombarde
0474 47 12 33

Bloedafname -17:00 u.

CC De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Rode Kruis

Valentijn -11:00 u.

Epernayplein, Middelkerke
Dienst Evenementen

Kaarten en bollen - 14:00 u.

Het leven zoals het was: ‘Mijn eerste tv’
-14:00 u.

di 17/02

Bloedafname -17:00 u.

CC De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Rode Kruis

093 31 82 34

Rummikub -14:45 u.

Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke
De Kustvrienden

058 23 89 24

wo 18/02

Verteltheater: ‘Jao, de kameleon’ -15:00 u.

do 19/02

Luistervinken: ‘Keukenkruiden en
specerijen' -20:00 u.

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

De Zeekameel, Lombardsijdelaan, Lombardsijde
Land- en Tuinbouwraad- 0474 888 055 (tijdens de
kantooruren)

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

Vr 20/02

di 24/02

Experimenteel schilderen - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Kreativa Westende
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
Bowl In, De Panne
De Kustvrienden

di 26/02

Bloedafname -17:00 u.

za 28/02

059 30 82 28

Bowling -14:45 u.
Bloedafname -16:00 u.

vr 27/02

058 23 89 24

Bingo – 14:00u.

di 24/02
059 31 91 31

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
LBG
0475 28 46 55

059 30 82 28

vr 20/02

093 31 82 34

parking onder Marktplein, Middelkerke
Belgisaan vzw-Emmanuel Collyn
0477 28 93 00

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis

Kaarting Land- en tuinraad -20:00 u.

ma 23/02

Rommelmarkt Belgisaan -07:00 u.

Themaknutselen

do 19/02

Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde
Kaartersclub 'Kom maar uit'
0498 25 06 05

di 17/02

di 17/02

do 19/02

059 44 67 73

CC De Branding, Populierenlaanat, Middelkerke
Rode Kruis
093 31 82 34

Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe
Rode Kruis

093 31 82 34

Middelkerks Sportgala -20:00 u.
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Sportdienst

059 31 99 50

15-jarig bestaan seniorenbond Lombarde
-11:00 u.

De Zeekameel, Lombardsijdelaan, Lombardsijde
Seniorenbond Lombarde
0474 47 12 33

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

16

agenda

januari / februari 2015

Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

varia
■ Wintertips: bescherm uw
waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding
en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het
kan u ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De
Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen?
Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding
en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het
binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de
warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding,
maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in
elkaar, maar doe beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of
tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan
koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en
sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten
lopen. Draai daarom alle kranen open nadat u de hoofdkraan
heeft dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleert u best regelmatig de stand van uw watermeter. Stelt u plots
een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. U kan
bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand van uw watermeter
noteren. Indien u ’s nachts geen water verbruikt hebt en u stelt ’s
morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit u waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de
hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de
hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden
niet voor verrassingen te staan.

Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af.
Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een
brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er
zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit u
met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan
volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is,
dient u de hulp in te roepen van uw drinkwaterbedrijf.
• Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan u enkel
wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen
vanzelf. In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet
thuis bent of gaat slapen. Zo vermijdt u eventuele lekken bij
plotse dooi.
• In geval van waterschade neemt u best contact op met uw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.
Voor meer tips kan u terecht op onze website
www.dewatergroep.be.

■ Wat met water bij
energieschaarste?
Omwille van de energieschaarste in
de komende winterperiode, bestaat
de kans dat ook bij u de elektriciteit tijdelijk wordt afgeschakeld. Hierdoor kan de drinkwatervoorziening eveneens problemen
ondervinden. De Watergroep doet
er alles aan om de hinder tot het
absolute minimum te beperken. U
kan alvast zelf een steentje daartoe
bijdragen door zuinig om te springen met elektriciteit en
water.
In normale omstandigheden bevatten de watertorens en
reservoirs van De Watergroep een voldoende watervoorraad
om enkele uren te overbruggen bij een tijdelijke stroomuitval. We zullen er dan ook
voor zorgen dat alle watertorens
en reservoirs op voorhand goed
gevuld zijn. Waar pompinstallaties nodig zijn om het water
tot bij de klanten te brengen,
zullen wel bevoorradingsproblemen optreden. Dit geldt vooral
op hoger gelegen plaatsen, maar
ook als u in een hoog appartementsgebouw woont waar een
private drukverhogingsinstallatie
is geplaatst.
Hou er ook rekening mee dat een lagere druk op het waterleidingnet tijdelijk kan zorgen voor een verstoring van de drinkwaterkwaliteit. Door opwoeling van bezinksel in het leidingnet
kan het water troebel worden en verkleuren. Dit houdt geen
risico in voor de gezondheid. Na verloop van enige tijd zal het
leidingwater opnieuw helder worden.
Ook indien u zelf niet in een afgeschakelde zone woont, kan
u problemen ondervinden met de drinkwatervoorziening, bv.
als uw drinkwater wordt aangevoerd vanuit een regio die wel
wordt afgeschakeld.
De Watergroep heeft voor al haar installaties een risicoanalyse en bijhorend actieplan uitgewerkt om mogelijke problemen
zo beperkt mogelijk te houden. Ook u kan daarbij helpen, in
eerste instantie door zuinig om te springen met elektriciteit.
Als u bij een stroomuitval zo weinig mogelijk water verbruikt,
zorgt u er bovendien voor dat we langer verder kunnen met
de beschikbare voorraden. Is de drinkwatertoevoer ondanks
alle voorzorgen toch onderbroken, draai dan alle kranen
dicht, zodat u geen nutteloos water verbruikt zodra de watervoorziening opnieuw opstart.
Een mogelijke afschakeling wordt vermoedelijk
op voorhand aangekondigd. Is dat bij u het geval?
Raadpleeg dan zeker voor de aangekondigde
afschakeling van het elektriciteitsnet onze website
www.dewatergroep.be. U kan met uw vragen ook
terecht op ons klantennummer 02 238 96 99.
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evenementen

winter
knetters

10 - 11 januari 2015
Winters warm weekend
Zeedijk t.h.v. Paul de Smet de Naeyerstraat
Middelkerke

Zaterdag 10 januari
16 - 24 u.

Zondag 11 januari
11 - 13 u.
Een weekend met een brandend muzikaal
programma en vurige animatie.
Jong en oud kunnen op zaterdag
genieten van het knetterend gedruis,
ondeugende kinderanimatie en natuurlijk
de traditionele kerstboomverbranding.
Op zondag is iedereen welkom tijdens
het vreugdevol winteraperitiefconcert.
Naast al dit voorjaarsgeweld geniet je
doorlopend van winterse natjes
en droogjes.

Info en programma?
Ontdek het volledige programma
op de website van toerisme:

www.toerismemiddelkerke.be
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valentijn

evenementen

weekend

13 - 14 - 15 februari 2015
■ #Iksmeltvoormiddelkerke
Valentijnshoppen en romantisch tafelen.
Geen betere plaats om Valentijn te vieren dan aan onze kust.
In de winkelstraten van Middelkerke en Westende vind je zeker
een uniek cadeau voor je geliefde. Vele restaurants bieden een
aangepast Valentijnsmenu aan of serveren een romantisch ontbijt.
Ontdek de volledige lijst van deelnemende restaurants op de
toeristische website: www.toerismemiddelkerke.be.

■ Romantiek op de Noordzeecross
14 februari 2015 – Sportpark De Krokodiel
Cupido richt zijn pijlen op de Noordzeecross en deelt er aan de
bezoekers liefdesballonnen uit.

■ Doe mee met de
Valentijnsfotowedstrijd
Word je week van een romantisch diner bij kaarslicht? Hou je van
rode rozen of rode zolen? Wat zijn de meest romantische plekjes
in onze gemeente? Een wandeling op het Middelkerkse strand, een
kus in het park, samen genieten van een zonsondergang.
Deel je romantische momenten in Middelkerke en maak kans op
een Valentijnspakket.

Je kan op twee manieren deelnemen:
• Foto’s uploaden kan via
www.middelkerke.be/iksmeltvoormiddelkerke
• Op de sociale media tag je je foto met de hashtag

#iksmeltvoormiddelkerke.
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sport
■ Nieuwjaarscorrida/Record Bank
Run 10 januari
Op zaterdag 10 januari organiseert vzw Sport Events Middelkerke
i.s.m. de sportdienst de 26e editie van de Record Bank Run.

■ BBB
Goed nieuws! Aangezien het aantal deelnemers aan de BBB in
Slijpe (Ter Zelte) enorm is toegenomen, zal er op dinsdag les
zijn van 19 tot 20 uur én van 20 tot 21 uur.
Tijdens deze workout wordt er stevig aan de conditie gewerkt
en komen de verschillende spiergroepen van buik, billen en
borst uitgebreid aan bod. Elke nieuwe deelnemer mag eens
gratis proberen! Tot dan!

■ Middelkerks sportgala
Op vrijdag 27 februari is iedereen
vanaf 20u welkom in De Zwerver
op het Middelkerks Sportgala. Hier
worden kampioenen in de bloemetjes gezet en worden de Trofee
van Sport 2014, de Trofee voor
sporter met een handicap 2014 en
de Jeugdsporttrofee 2014 uitgereikt. Wie volgt Hanne Calleeuw en
Céline Roelens op?
Thema van het Sportgala
dit jaar is ‘gymnastiek’. De Middelkerkse
Turnvereniging Sirene
fleurt de volledige show
op met spectaculaire acts.
Ook Aagje Vanwalleghem
komt langs om over haar
ervaringen te vertellen.
Een avond om niet te
missen!
De deelnameprijsvoor de 5 en 10 km bedraagt 8 euro. Kinderen
lopen gratis.
Start en aankomst vinden plaats aan de sporthal De Bamburg in
Lombardsijde.
Om 13.30 u. starten de lopers van de 5 km, een uurtje later de
deelnemers van de 10 km. Het parcours, met zowel verharde
wegen, duinen als strand, zal elke loper kunnen bekoren!
Om 14.35 u. is er de Babelou Kids Run. Afhankelijk van hun leeftijd
lopen de kinderen 600, 800 of 1.000 meter in de Baronstraat.

Elke deelnemer krijgt een prijs en voor de eerste Middelkerkenaar
van de 10 km (man/vrouw) wordt een extra prijs voorzien.
De Nieuwjaarscorrida kan elk jaar rekenen op een 500-tal lopers.
Hopelijk ben jij dit jaar ook van de partij!
Meer informatie: www.corridalombardsijde.be
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Bekijk de genomineerden en bestel je tickets via
www.middelkerke.be/sportgala.

■ Sportkampen
Alle informatie over onze sportkampen kan je terugvinden
op de website: www.middelkerke.be/sportkampen of op onze
Facebook pagina.

sport
■ Sport Na School
Ben je op zoek naar de sport die
het best bij jou past? Geef je de
voorkeur aan recreatief sporten?
Ben jij zo’n sportieveling uit het
secundair onderwijs? Dan is Sport
Na School het antwoord.

■ Middelkerke is Sportelgemeente
2014
Net als in 2012 en 2013 is Middelkerke door BLOSO opnieuw
uitgeroepen tot Sportelgemeente 2014. Middelkerke levert dan
ook steeds meer inspanningen om 50-plussers aan het bewegen
te krijgen.

Met de SNS-pas kies je immers
zelf wat, waar, wanneer en hoeveel
je wil sporten. Het aanbod aan toffe activiteiten is indrukwekkend:
jiu-jitsu, aerobic, fitness, zwemmen, BBB, zumba en fit-cycling.
Vooraf inschrijven is niet nodig ! Koop nu je SNS-pas voor het
2de semester (van 2 februari tot 15 mei 2015), kostprijs bedraagt
30 euro.
Meer informatie vind je op www.sportnaschool.be.
De SNS-pas is ook te koop aan de kassa
van het Duinenbad.

■ Nieuwe openingsuren
en tarieven zwembad

Bekijk het Sportelaanbod van Middelkerke onder
www.middelkerke.be/sportelen.

Sedert 20 december zijn de openingsuren en tarieven van het
Duinenbad gewijzigd.
Alle info is terug te vinden op de website:
www.middelkerke.be/Zwembad.aspx
Op zondag 22 februari is het zwembad uitzonderlijk gesloten
tijdens de namiddag.

■ Proloog driedaagse West-Vlaanderen
Op vrijdag 6 maart wordt in Middelkerke het startschot gegeven
van de 3-daagse van West-Vlaanderen.
De proloog gaat om 14 u. van start aan het casino.
Elke minuut vertrekt er een renner vanuit de Parijsstraat om dan
via de Koninginnelaan richting Westende (Meeuwenlaan) te rijden.
Terugkeer is grotendeels via de Zeedijk tot aan het casino waar de
eindtijd opgenomen wordt.
De wielerkaravaan zal vanaf 10 u. de zeedijk innemen. De bussen
van de ploegen worden aan de oostzijde van het casino opgesteld
waar de renners zich zullen opwarmen voor de tijdrit.
Nieuw dit jaar is het VIP-arrangementen met lunch voor wie alles
van dichtbij wil meemaken. Dit omvat een lunch in het casino,
de renners volgen vanuit de volgwagen, en de afsluitende avondreceptie in het casino : 125 euro p.p. excl. BTW).

Voor de avondreceptie in het casino kan je ook afzonderlijk
inschrijven (50 euro p.p.excl. BTW). Wie wil reserveren, kan
hiervoor terecht bij de organisatoren: peter.brackez@skynet.be 0478 77 64 76.

■ Kidsclassic
Op vrijdag 6 maart krijgen de leerlingen van gemeenteschool
De Zandloper en Sint-Jozef Middelkerke de kans om het parcours van de proloog van de 3-daagse van West-Vlaanderen
te verkennen.
Over de middag kunnen de kinderen deelnemen aan een
recreatief fietswedstrijdje om daarna de koers van dichtbij
te volgen.
Meer info: http://www.3dwvl.be/
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ontwikkelingssamenwerking / jeugd
■ Boekenverkoop levert 3.000 euro
op voor het goede doel
Dankzij de tweedehandsboekenbeurs in het campagneweekend
van 11.11.11 op 8 en 9 november, zamelde de 11.11.11-actiegroep van Middelkerke zo’n 3.000 euro op ten voordele van
11.11.11. Dit wil zeggen dat meer dan 1500 boeken een nieuwe
eigenaar kregen. Alvast bedankt aan de bezoekers.
Meer info: dienst ontwikkelingssamenwerking
059 31 30 16

■ Gemeente Middelkerke steunt
de strijd tegen ebola
Het gemeentebestuur heeft op advies van het Noord-Zuid
Comité 2.300 euro noodhulp geschonken aan Artsen Zonder
Grenzen.
De ebola-epidemie is nog niet onder controle en zal blijven
uitbreiden als er niet meer mensen en middelen beschikbaar
worden gesteld. Artsen Zonder Grenzen verleent hulp sinds
maart 2014 via 6 ebolacentra in Guinnee, Sierra Leone en
Liberia en het bijstaan van de overheden van deze landen plus
Nigeria met technisch advies.
Als gevolg van de ebola-epidemie dreigt ook het volledige
systeem van gezondheidszorg in te storten: in Liberia en
Sierra Leone zijn veel ziekenhuizen leeg of gesloten, waardoor
ziektes als malaria, diarree, en complicaties bij zwangerschappen en bevallingen nog meer dodelijke slachtoffers dreigen
te maken.
Ook u kan een gift aan Artsen Zonder Grenzen schenken op
BE73 0000 0000 6060. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.
Meer info: dienst ontwikkelingssamenwerking
059 31 30 16.

■ Buurtjongerenwerking
de Caravanne

■ Toffe dingendag 2015 zoekt
medewerkers

De Caravanne organiseert een nieuwjaarsactie voor alle
12- t.e.m. 15-jarigen uit Lombardsijde en Westende!

Op zaterdag 2 mei 2015 zijn alle kinderen van Middelkerke
vanaf de derde kleuterklas t/m het zesde leerjaar welkom op
Toffe Dingendag.

Word onze vriend op Facebook (www.facebook.com/
caravanne) of spring binnen in de Caravanne en win een gratis
deelname aan één van de volgende instapactiviteiten:
- graffiti-workshop met verse hamburgers (begin februari);
- buitenactiviteit met The Outsider Coast (eind februari);
- bowling of karting (maart).
Wie tussen 12 en 18 jaar is, kan in De Caravanne terecht voor
fun, amusement of gewoon samen zijn. Al sinds 1997 werken
de jeugddienst en vzw Arktos samen om de Lombardsijdse
jeugd een plek te geven.

Om er ook nu weer een onvergetelijke kinderdag van te maken,
worden opnieuw zoveel mogelijk medewerkers gezocht.
De jeugddienst is op zoek naar mobiele handelaars, verenigingen,….. die hun zaak of organisatie in de kijker willen plaatsen
op deze zaterdag.
Heb je zelf geen inspiratie voor het organiseren van een
activiteit, geen nood, we hebben ook nog heel wat begeleiders
nodig.

Ann van vzw Arktos legt uit: “In ‘de Caravanne’ kunnen jongeren zichzelf zijn en in groep een eigen activiteitenprogramma
opzetten. Elke woensdagnamiddag en vrijdagavond openen
we het lokaal, of gaan we ergens op activiteit. Ook aan de
driedaagse naar Nederland houden jongeren leuke herinneringen over.”
Fré van de jeugddienst: “De Caravanne zet zijn deuren open
voor nieuwe jongeren. In 2015 willen we vooral jongeren
tussen 12 en 15 jaar bereiken, maar ook wie al wat ouder is,
blijft welkom. Ons lokaal vind je naast de nieuwe jeugdstek bij
sporthal De Bamburg, waar we sinds eind 2012 de perfecte
plek hebben om jongeren te blijven bereiken.”
Meer info: jeugddienst, Frederick Van Loock,
frederick.vanloock@middelkerke.be, 059 30 48 66
www.middelkerke.be/jeugd.aspx
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Nieuw!

Alle activiteiten vinden plaats in en rond het speelpleinterrein/
sportpark De krokodiel. De grotere kinderen kunnen vrij rondlopen en zelf hun activiteiten kiezen.

Zin om mee te werken?

Neem dan snel contact op met de jeugddienst,
Westendelaan 38 - 8430 Middelkerke
059 30 48 66 of via jeugddienst@middelkerke.be

jeugd
■ Het jeugdhuis: voor en door
jongeren: breng ons eens een
bezoekje of kies ervoor om
medewerker te worden!
Elke woensdag, vrijdag en zaterdag en alle weekdagen tijdens
de schoolvakanties kun je als +12-jarige in het jeugdhuis
terecht. Spreek af met je vrienden en kom 'De Paravang'
ontdekken. Drankjes zijn er goedkoop (na 19 u. kun je er zelfs
een pintje kopen) en er valt steeds iets te beleven!

■ Dyade presenteert: 'Joske'
centrum De Zwerver, Dorpsstraat 95, 8432 Leffinge
za 24 januari 2015 19.30 u.
Unieke revue van en met leden van Dyade vzw en enkele begeleiders. Ontwapenend theater door enkele dynamische jongeren met
een beperking. De revue ‘Joske’ is een uniek verhaal in een revue
zonder drempel!
Joske wordt 18 jaar, woont bij z’n mama en houdt enorm van verkleed optreden. In het ambiancecafé van mama voelt hij zich dan
ook de koning te rijk. Zijn mentale beperking zorgt echter voor heel
wat spanningen. Z’n mama is apetrots op Joske en gelooft rotsvast in zijn ontwikkeling. Z’n papa vindt plots dat hij zich eindelijk
als een ‘echte’ volwassene moet gaan gedragen. Zou de nieuwe
vriendin van papa er voor iets tussen kunnen zitten?
Joske komt zo in een kluwen van emoties en gevoelens terecht.
Gevoelens die tot leven komen in zijn personage ‘Pierrot’.
Heel wat emotionele, grappige, muzikale en alledaagse belevenissen omkaderen dit verhaal. Zal dit alles voldoende zijn om Joskes
wens, samen Kerstmis vieren, te doen uitkomen?

Wat doet Dyade vzw?
In het jeugdhuis kun je biljarten, kickeren, gamen op de PS3,
een film kijken of een eigen DJ-set in elkaar mixen. Daarnaast
kun je in onze kleine multimediaruimte genieten van internet
of gamen op de game-pc’s. Dit is allemaal volledig gratis.
Tijdens de vakantieperiodes worden dagelijks leuke activiteiten georganiseerd zoals een FIFA-toernooi, graffiti/stencilworkshop, DJ-battle, kookactiviteit of thema-avond met hapje
en drankje.
Wil je een actievere rol opnemen binnen het jeugdhuis, kan
je er ook voor kiezen om medewerker te worden. Na het
volgen van een barcursus, kun je het jeugdhuis openhouden
op vrijdagavond of zaterdagmiddag of kun je jouw creativiteit
botvieren in het mee organiseren van spetterende activiteiten.
Zoals reeds aangekaart, kun je naast de maandelijkse activiteiten, het jeugdhuis ook vrijblijvend op andere momenten
bezoeken.
Meer info
Jeugddienst, Frederick Van Loock, 059 30 48 66, frederick.vanloock@middelkerke.be
vzw jeugdhuis de Paravang, www.paravang.be, deparavang@gmail.com
www.facebook.com/JeugdhuisDeParavang

Dyade vzw is een dynamische vrijwilligersorganisatie actief in de
regio Middenkust en met een specifieke werking in Middelkerke
op maandelijkse basis: Creadyade. Ze organiseren allerhande
activiteiten voor alle kinderen en jeugdige volwassenen met een
beperking.
Hun aandacht gaat vooral naar zij die een beperkte toegang hebben
tot het reguliere vrijetijdsaanbod. De vzw werkt vooral met gemotiveerde vrijwilligers. Misschien ook iets voor jou? Je leert alles over
Dyade vzw via hun site http://www.dyadevzw.be

Praktisch

Deze voorstelling is gratis, maar reserveren is wel aangewezen.
Wie iets wil doneren kan dat aan de ingang. Kaartjes reserveren
doe je via jeugddienst@middelkerke.be.
Deze voorstelling is met tribune met ongenummerde zitplaatsen.

■ Jeugdraad brengt David Galle –
30 januari
Vrijdagavond 30 januari organiseert de Middelkerkse
jeugdraad voor het derde jaar op rij haar nieuwjaarsreceptie
in combinatie met een avond stand-up comedy.

‘Jeugddienst Middelkerke
op Facebook word vriend’
Dit jaar wist de jeugdraad niemand minder dan David Galle
te strikken. Om 21 u. treedt hij op in het jeugdcentrum.
De inkom is gratis.
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dienstencentrum
■ Nieuwjaarsconcert Iselandiakoor –
9 januari
Het nieuwe jaar wordt vreugdevol ingezet met het Iselandiakoor
dat een mooi repertoire brengt aan kerstliedjes. In het tweede deel
wordt kan er meegezongen worden!

■ Wijkrestaurant
Iedere werkdag tussen 11.30 en 12.30 u. wordt een warme maaltijd opgediend. Deze maaltijden worden bereid door de opleiding
keukenmedewerker van het OCMW Middelkerke.
In een gezellig cafetaria kan je tegen een democratische prijs
komen eten.

■ Schoonheidszorgen
Iedere donderdagvoormiddag komt een schoonheidsspecialiste
langs. Zij kan je van kop tot teen in de watten leggen en verzorgen.

■ Kapsalon
De kapster komt iedere dinsdag langs
in het kapsalon in het nieuwe rusthuis
De Ril.

■ Lezing ergotherapie i.s.m. CM
19 januari
Wanneer alles niet meer zo vlot gaat in huis, bestaan er 101
toestelletjes en hulpstukken om het toch voor mekaar te krijgen.
Tijdens deze namiddag kom je hierover meer te weten.

■ Valentijndiner met dansnamiddag
11 februari
Iedereen heeft wel een persoon die hem nauw aan het hart ligt. Het
Valentijndiner is de ideale gelegenheid om er samen een gezellige
dag van te maken.

■ Voorwaarden
Om gebruik te maken van onze diensten
moet je minimum 60 jaar zijn en gedomicilieerd zijn in Middelkerke. Wanneer
je voldoet aan de voorwaarden, neem je
eerst contact op met de centrumleider
om je in te schrijven.

■ Algemene info
LDC De Stille Meers Sluisvaartstraat 19 8430 Middelkerke
Onthaal: 059 31 92 88, van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u.
ldcdestillemeers@ocmwmiddelkerke.be

■ Hulp- en dienstverlening via
het OCMW – 25 februari
Het is niet makkelijk om de stap te zetten op zoek naar hulp. Het
OCMW blijft een drempel maar toch kunnen we heel wat voor je
doen. Tijdens deze uiteenzetting wordt uitgelegd wat het OCMW
voor jou kan betekenen.

■ Sluitingsdagen
donderdag 25 december – vrijdag 26 december

■ Contact
Lokaal dienstencentrum De Stille Meers
Sluisvaartstraat 19, 8430 Middelkerke
Onthaal
van 9 tot 11.30 u. en van 13 tot 16.30 u.		
059 31 92 88
ldcdestillemeers@ocmwmiddelkerke.be
Administratie		
van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.		
059 31 92 85
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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Centrumleider: 059 31 92 85, van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16
u., niet op maandagnamiddag.
Seniorenconsulent: 059 31 94 00, van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot
16 u., niet op maandag en niet op vrijdagnamiddag.

■ Vrijwilligers gezocht!
In het lokaal dienstencentrum doen we vaak een beroep op
vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het begeleiden van de praatgroepen en sportactiviteiten, voor het klaarzetten van de zaal,
de bediening aan de bar, de afwas en nog zoveel meer.
We zijn wel nog op zoek naar vrijwilligers voor de bediening
aan de bar, het begeleiden van de pilates, het begeleiden van
de praatgroep Nederlands en de voorbereiding van activiteiten.
Geïnteresseerd? Neem contact op met
Annelies Van Damme, 059 31 92 85.

buurthuis / varia
■ Woon- en zorgcentrum de Ril
zoekt jobstudenten
Je zorgt voor ondersteuning bij de verzorging in het woonzorgcentrum (WZC) of voor ondersteuning van de activiteiten
in het dagverzorgingscentrum (DVC) de Sluze, bij de schoonmaakdienst of in de keuken.

Periode: juli en augustus.
Voor het woon- en zorgcentrum ook tijdens de weekends en
de korte vakanties.

Voorwaarden?
• Minimum 18 jaar zijn of die leeftijd bereiken in de loop
van 2015.
• Voor het WZC: minimum 1 jaar opleiding in verzorging of
verpleging.
• Voor het DVC: mimimum 1 jaar opleiding in verpleging,
verzorging, bachelor ergotherapie of bachelor opvoedkunde.
• Mimimum 17 jaar oud zijn voor een betrekking in de
keuken.
• Mimimum 16 jaar oud zijn voor een betrekking binnen de
schoonmaakdienst.
Wij bieden jou een leerzame vakantiejob met een interessante
verloning!

Interesse?
Stuur dan vandaag nog een mail of uw sollicitatiebrief naar:
Woon- en zorgcentrum de Ril, Oostendelaan 139 in
8430 Middelkerke.

■ Buurthuis Westende
De ideale plek in Westende om sociale contacten op te bouwen is het buurthuis. Je kan er terecht voor een babbeltje of
drankje. Je lan er kaarten, rummikub of bingo spelen, schaken
of scrabbelen. Het volledige aanbod van activiteiten vind je in
het buurthuis of in de kalender van de Sirene.
We zijn iedere werkdag open van 14 tot 17 u. Vrijwilligers
staan klaar om je te helpen, iedereen is welkom!

Themaknutselen
Ook dit jaar hangt er veel creativiteit in de lucht, zowel voor
jong als oud. In januari maken we een fruitschaal met mozaiek. In februari is het de beurt aan de kinderen en knutselen
we in het teken van carnaval.

Meer info over deze jobs
ann.ramon@ocmwmiddelkerke.be (WZC),
amandine.mulot@ocmwmiddelkerke.be (DVC) en
francine.pollin@ocmwmiddelkerke.be (schoonmaak
en keuken).

■ Doe mee aan de rommelmarkt

Wil je ons volledig aanbod aan activiteiten

Op zaterdag 14 maart organiseren we binnen in het dienstencentrum opnieuw een rommelmarkt van 8 tot 17u. Enkel voor
tweedehandsmateriaal (geen voedingswaren, groot meubilair,
huishoudtoestellen, fietsen, moto’s, …). We staan enkel open
voor personen van Middelkerke zonder leurderskaart.

en diensten, kijk in de kalender in het midden

Ben je geïnteresseerd in een stand
of wil je meer weten,
neem contact op met Annelies Van Damme
059 319 285.

Ons volledig team staat klaar om jullie de

van deze Sirene of kom naar het dienstencentrum.

nodige informatie te verschaffen.
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milieu
■ Groepsaankoop groene energie

■ Let’s do it tope in de vuilbak

De Provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners opnieuw
de kans om bewust te kiezen voor 100 % groene stroom. Je kan
inschrijven voor elektriciteit en/of gas. Nadien krijgt elke deelnemer een persoonlijk aanbod en kan er, na akkoord, ook effectief
worden overgestapt. De prijzen die worden aangeboden zullen
geldig zijn voor één jaar.

Zwerfvuilcampagne
voor jeugdhuizen en
-bewegingen

Opgelet! De gemeente Middelkerke voorziet GEEN inschrijvingsloket. U dient zich dus zelf in te schrijven.
Dit kan via www.samengaanwegroener.be
Of via 0800 76 101 (elke werkdag van 9 tot 20 uur).
Inschrijven kan tot eind januari.

■ Pmd wijzigt
De ophaling van PMD / papier & karton wijzigt vanaf 1 januari!
Zone 1 (toeristische zone) dinsdag
Zone 2 tem 6: maandag

Welke straat zich in welke zone bevindt, kan je
nakijken op www.ivoo.be

■ Boscompenseren?
Het Agentschap voor Natuur en Bos wil boscompensatie in natura
stimuleren, en ontwikkelde daarom www.boscompenseren.be. Dit
is een gloednieuwe website waarop partijen die willen ontbossen
in contact kunnen treden met partijen die te bebossen percelen
aanbieden.

Wat is www.boscompenseren.be?
Telkens als er een vergunning wordt verleend om te ontbossen,
moet het gekapte bos gecompenseerd worden. Dat kan op verschillende manieren: via het betalen van een bosbehoudsbijdrage,
maar ook door het bebossen van een eigen perceel, of dat van
iemand anders.
Uit de praktijk blijkt dat er bijna dubbel zo vaak gekozen wordt
voor de financiële bijdrage. Terwijl de boscompensatie in natura
door onmiddellijke aanleg van nieuw bos een veel betere optie is
om Vlaanderen groen te houden. Maar voor een ontbosser is het
vaak moeilijk om zelf te compenseren of om een partij te vinden
die bereid is namens hem te compenseren.

Een buurt zonder zwerfvuil?
Daar kunnen de jeugdhuizen
en jeugdbewegingen voor zorgen. Tope met de buren en de
leden. Hou de omgeving van het
lokaal 1 jaar zwervuilvrij en win
1000 euro.
Jeugdhuizen en -bewegingen die
dit engagement willen aangaan,
registreren zich op www.letsdoitindevuilbak.be. Niet alleen
moeten ze hun buurt proper houden, maar ook hun buurt
aansporen om dit te doen.
Uiteraard laten we hen niet helemaal aan hun lot over.
Opruimmateriaal en tips zijn beschikbaar via de campagnewebsite. En tijdens de campagne worden ze ook aangespoord tot
actie via vijf originele (soms verplichte) uitdagingen. Wie het best
slaagt in deze opdracht(en), maakt kans op schitterende prijzen.
Zo is er voor meer dan 7500 euro aan kampeer-, spel- of renovatiemateriaal te winnen. Daarnaast zijn er ook prijzen te winnen per
uitdaging.
De campagne loopt tot 31 augustus 2015.

■ Strooizout
Verplichting om voetpad sneeuw- en
ijzelvrij te houden
Het gemeentebestuur wil de bewoners wijzen op hun plicht
om het voetpad voor hun gebouw en/of onbebouwde percelen
sneeuw- en ijzelvrij te houden tijdens de wintermaanden.
Bij gebrek aan een voetpad geldt deze verplichting evenzeer
voor de voor voetgangers bestemde weggedeelten die direct
langs de gebouwen of percelen gelegen zijn.
Bij het ruimen van sneeuw mag de sneeuw op straat gegooid
worden, maar niet opgehoopt.
Naast het opruimen van de sneeuw op het voetpad, dienen
ook rioolroosters, goten en watermonden voor bluswater
sneeuwvrij te blijven.

Inwoners kunnen éénmalig 10 kg strooizout
ophalen op het containerpark.

■ Onkruid, vuilnis of modder
Iedereen veegt voor eigen deur……
Wist je dat je ervoor moet zorgen dat het voetpad voor jouw
deur (met inbegrip van de straatgoot!) proper moet zijn.
Modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, moeten
weggeruimd worden. Je mag het vuil dus niet zomaar in de
goot vegen!
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Opgepast!
Het strooizout is enkel voor personen die in Middelkerke gedomicilieerd zijn. Er is één aanvraag en
één gift per woning (huis of appartementsgebouw)
mogelijk per winterperiode. Inwoners kunnen het zout
ophalen tot 1 maart.
De aanvraag en afhalingen worden geregistreerd.
Meer info over het strooizout
(milieudienst, 059 31 30 16)

milieu / varia

■ Werken in de Henri Jasparlaan en
de Essex Scottischlaan
De eerste fase van de vernieuwing van de Essex Scottishlaan
(tussen de Westendelaan en de Doornstraat) is reeds in november gestart. In januari wordt ook fase 2 opgestart, aan de Henri
Jasparlaan (tussen de Doornstraat en de Paul Grosettilaan).

Huisvuil plaats je best aan het uiteinde van de werfzone, bereikbaar
voor de vuilniswagen.
Het vermoedelijk einde van de werken is eind juni 2015.

Bij beide pojecten wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd, waarna de straat heraangelegd wordt.
Gedurende de wegenis- en rioleringswerken worden de straten
volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer
blijft, afhankelijk van de vordering van de werken, mogelijk. De
aannemer zal er voor zorgen dat de woningen steeds te voet
bereikbaar zijn. Ook wordt er op toegezien dat een vlotte toegang
naar de aanwezige handelszaken gegarandeerd blijft.

■ Zonder pesticiden
vanaf 1 januari 2015:
Samen voor propere straten!
Vanaf 1 januari 2015 gebruikt het gemeentebestuur geen
vervuilende pesticiden meer voor het beheer van alle parken,
bermen, straten, enz.
Ze schakelt dan volledig
over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of
heet water. Het decreet
‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de volksgezondheid en
het leefmilieu beter te beschermen.
Ook het onderhoud
van het voetpad voor
jouw huis, moet vanaf
1 januari 2015 zonder
pesticiden gebeuren.
Het proper houden
ervan is de verantwoordelijkheid van
de bewoner. Om jouw
Zo kan het niet!
trottoir volledig kruidvrij te houden is het aan te raden deze regelmatig te borstelen.
Vuil (stof, zand, aarde) is een ideale voedingsbodem voor
onkruid ! Zie je toch onkruid verschijnen trek het dan gewoon
uit. Ook heet water doodt onkruid tot in de wortels.

■ Geboortebos
voor Westende-dorp
Dag van de natuur
In november werd tijdens de Dag van de Natuur een geboortebos aangeplant voor alle gezinnen met kleuters uit het
geboortejaar 2011. Ze werden door de milieu- en groendienst
uitgenodigd om op de hoek van de Hofstraat en Voetbalstraat
een fruitboom te komen planten. Tientallen kinderhandjes
realiseerden er een fraai kinderfruitbos, volgend jaar kunnen
ze daar hun eigen appels, peren of pruimen plukken!
De Voetbalstraat werd omgetoverd tot een leuke speelstraat,
de ouders kregen een kom soep van het sociaal atelier van
het OCMW en er stonden infostanden over het lokaal aanbod aan opvoedingsondersteuning en de activiteiten van de
Gezinsbonden.

■ Garageboxen te koop
Er zijn ruime garages te koop in de ondergrondse parking
Middelkerke – Centrum. De boxen hebben een oppervlakte van
23,54 m². De kostprijs bedraagt € 30.040 (excl. BTW).
De garagebox wordt toegewezen aan diegene die als eerste het
verkoopcompromis ondertekent.

In de algemene politieverordening van Middelkerke is dit
trouwens ook opgenomen onder artikel 7 bis 2. Voetpaden
en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te
worden onderhouden en proper te worden gehouden door de
bewoners. Deze verplichtingen omvatten het ervoor zorgen
dat de voetpaden (met inbegrip van de straatgoot) in reine
staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden.

Voor meer informatie i.v.m. de verkoop kunt u zich wenden tot de
parkeershop in het MAC.

Meer info op www.vmm.be/zonderisgezonder

parkeershop@middelkerke.be - 059 31 30 16.
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huisvesting

Woonwinkel
voor huurder, verhuurder en eigenaar

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

• 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

■ Aanpassing van de huurprijs
De huurwetgeving maakt een onderscheid
tussen indexeren van de huurprijs en het
verhogen/verlagen van de huurprijs.
De indexatie van de huurprijs is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan
de kosten van het levensonderhoud. De
huurprijs mag ten vroegste geïndexeerd
worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Indexatie van de huurprijs gebeurt dus
niet noodzakelijk op 1 januari! Bij huurindexatie moet de verhuurder steeds voorafgaand de huurder hiervan op de hoogte
te brengen. Verstuurt de verhuurder de
brief te laat (bijvoorbeeld op 1 september
terwijl de verjaardag van het contract 1
maart is), dan mag hij nog maximaal van
de drie voorgaande maanden de meerprijs
als gevolg van de indexatie vragen.
Het verhogen/verlagen van de huurprijs
kan slechts op het einde van iedere driejarige periode. De aanpassing kan zowel door
de huurder als de verhuurder gevraagd
worden en dit tussen de 9e en 6e maand
voor het verstrijken van de driejarige periode. Indien men geen akkoord bereikt
over het aanpassen van de huurprijs, dan
kan men naar de vrederechter stappen.

■ 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 zitdagen vindt plaats op 8 januari 2015 en 12 februari 2015.
Deze vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u.

■ Wijzigingen
premies 2015
Bij de opmaak van deze editie van de
Sirene, waren de voorwaarden voor
premies in 2015 nog niet gekend. Indien
u renovatieplannen heeft, raden wij u
daarom aan om vanaf halweg januari
contact op te nemen met de woonwinkel voor meer informatie over de
wijzigingen in 2015.
Wat betreft de Vlaamse renovatiepremie, kunnen in elk geval ten vroegste
vanaf de zomer 2015 opnieuw aanvragen ingediend worden. De Vlaamse
renovatiepremie wordt immers herbekeken. De premie wordt een belastingvermindering/ belastingkrediet.
Dit betekent dat u in plaats van
een premie, bij goedkeuring van uw
aanvraagdossier een attest ontvangt
dat u bij uw belastingaangifte moet
voegen. De belastingvermindering/
belastingkrediet wordt u dan in 3
schijven toegekend.

■ RSVK WESTKUST
zoekt huurwoningen

De volgende documenten heb je nodig om in te schrijven:

Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor is
een organisatie die panden huurt op de
private huurmarkt en ze doorverhuurt aan
sociaal kwetsbare huurders.

- Aanslagbiljet inkomen 2012 (aanslagjaar 2013);

Meer informatie?

Wat meenemen?

- 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).
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Neem vrijblijvend contact op met de coördinator van vzw RSVK Westkust. Hij geeft
meer informatie en/of inlichtingen over de
werkwijze, de voordelen bij verhuring aan
een sociaal verhuurkantoor en de eventuele premies waarop je recht hebt bij het
uitvoeren van renovatiewerken.
Contact: vzw RSVK Westkust, Kristof
Goossens, Arsenaalstraat 22 in 8620
Nieuwpoort, 058 22 26 00 of kristof.
goossens@sociaalverhuurkantoor.be

varia
■ Rookmelders laten je niet stikken

colofon

Rook is levensgevaarlijk en kan er voor zorgen dat je verdoofd geraakt en misschien wel
niet meer wakker wordt, terwijl je woning in vlammen opgaat.

Redactie en lay-out:
informatiedienst, met de medewerking
van alle gemeentelijke diensten.

Rookmelders detecteren het snelst de rook, meestal voordat jij er ook maar iets van merkt.
Het waarschuwingssignaal van een rookmelder maakt je tijdig wakker, zodat de menselijke
en materiële schade tot een minimum beperkt blijft.

Huurwoningen

Foto cover: Henk Vergaerde
Foto’s: informatiedienst, Koen Bauters, Derek,
Dries Segers, Pieter Verhaeghe, Guy Verreydt,
Marc Helsen, Karin Vanaenrode, Chris Swolfs.
Druk: Debeuckelaere, Middelkerke

Wie na 31/12/2012 een nieuw huurcontract
afsluit voor een huurwoning, moet de woning
uitrusten met voldoende rookmelders.

Ons adres:
gemeentebestuur - informatiedienst
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
website: www.middelkerke.be
e-mail: info@middelkerke.be

Voor oudere huurcontracten (voor
01/01/2013) is een gefaseerde invoering van
verplichtingen voorzien.
De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders.

Voldoende rookmelders?
Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen
moet elke kamer uitgerust zijn met minstens één rookmelder.

Correct plaatsen
Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier
kan de detector het snelst rook oppikken. Wanneer de rookmelder op de muur verplaatst
wordt, doe het dan zo hoog mogelijk maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd.

Abonnementen:
Wie een abonnement wil (bijvoorbeeld
tweedeverblijvers) betaalt enkel de portkosten:
6,2 euro voor zes nummers per jaar.
Te storten op BE07 091 0082390 66 - GKCC BEBB
van het gemeentebestuur,
Belastingen-Taksen, gemeentehuis,
Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke,
met vermelding Sirene 2015
Verantwoordelijke uitgever:
Pierre Ryckewaert, secretaris

Rookmelders in de keuken, badkamer of garage kunnen sneller leiden tot valse alarmen
en zijn dus niet aan te raden.
Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een
testknop op de rookmelder voorzien.
Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder.
Overschilder nooit je rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan anders
hierdoor slecht functioneren.

■ Toeristische
brochure 2015
De
toeristische
dienst
van
Middelkerke lanceert op 15 januari
haar traditionele toeristische infobrochure. Met de 4-talige vakantiebrochure 2015 wil Middelkerke zijn
bezoekers inspireren voor een verblijf
in onze gemeente.
De editie van 2015 telt 40 pagina’s met
leuke weetjes, praktische informatie,
activiteiten, bezienswaardigheden en
uittips in Middelkerke. Naast de logies
en de bezienswaardigheden is er ook
ruime aandacht voor de kunst-, sporten natuurbeleving.
Je kan de brochure gratis afhalen bij
de toeristische kantoren.

■ Het Middelkerks
Administratief Centrum
is gesloten op:

Openingsuren
Middelkerks
Administratief Centrum

Donderdag 25 december (Kerstdag)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag 26 december (2de Kerstdag)
Zaterdag 27 december
Donderdag 1 januari (Nieuwjaar)
Vrijdag 2 en zaterdag 3 januari

■ Containerpark
Maandag
09.00 - 16.30 u.
Dinsdag
13.00 - 18.30 u.
Woensdag
13.00 - 16.30 u.
Donderdag
13.00 - 16.30 u.
Vrijdag
13.00 - 16.30 u.
Zaterdag
08.30 - 16.30 u.
Gesloten op zon- en feestdagen.
Meer info: www.middelkerke.be

9 tot 12 – 13 tot 16 u.
9 tot 12 – 13 tot 16 u.
9 tot 12 – 13 tot 16 u.
9 tot 12 – 13 tot 16 u.
9 tot 12 u.
9 tot 12 u.

enkel burgerzaken
		

■ 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.
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burgerzaken

■ Geboorten
Timmermans Cody – Middelkerke

19 september 2014

Feiticeiro Jeronimo Noah – Westende

26 oktober 2014

Declercq Juliette - Middelkerke

30 september 2014

Sergieiev Viktor – Lombardsijde

04 november 2014

Decoster Louwie – Westende

05 oktober 2014

Hommez Thibaut – Westende

06 november 2014

Proot Bas – Slijpe

08 oktober 2014

Goosse Lisa – Leffinge

07 november 2014

De Troyer Lowie – Middelkerke

13 oktober 2014

Sampers Ciara – Middelkerke

07 november 2014

De Ryck Alexander – Westende

13 oktober 2014

Peel Yliano – Westende

12 november 2014

Coopman Lieven – Westende

14 oktober 2014

Francq Viko – Westende

16 november 2014

de Brogniez Leandro – Lombardsijde

20 oktober 2014

■ Overlijdens
Deconinck Maria – Wilskerke

°22.05.1932 + 01.10.2014

Coutteau Kurt – Westende

°29.08.1972 + 26.10.2014

van Damme Camiel – Schore

°10.04.1934 + 01.10.2014

Houvenaeghel Alfred – Middelkerke

°08.08.1933 + 26.10.2014

Popeye Marie – Westende

°17.03.1953 + 01.10.2014

Prikhodchenko Lyubov – Wilskerke

°19.01.1918 + 26.10.2014

Deridder Thérèse – Westende

°03.03.1952 + 02.10.2014

De Smet Simonne – Westende

°18.07.1929 + 27.10.2014

Sansen Paula – Wilskerke

°13.10.1921 + 05.10.2014

van Remortel Georg – Middelkerke

°17.08.1944 + 28.10.2014

Vernaillen Georges – Westende

°24.01.1959 + 06.10.2014

Deboysere Anna – Westende

°05.10.1921 + 29.10.2014

Van den Bril Jean – Middelkerke

°17.03.1952 + 10.10.2014

Zeebroek Andre – Middelkerke

°19.09.1923 + 05.11.2014

Vansieleghem Carolus – Wilskerke

°25.09.1923 + 13.10.2014

Vancoppenolle Freddy - Westende

°18.05.1945 + 06.11.2014

Meersschaert Maria – Middelkerke

°24.01.1931 + 14.10.2014

Van Robbroeck Jozef – Middelkerke

°11.12.1938 + 07.11.2014

Neut Joeri – Westende

°23.07.1977 + 16.10.2014

Dierynck Remi – Westende

°08.08.1929 + 07.11.2014

De Winter Rogerius – Middelkerke

°30.04.1924 + 17.10.2014

Braeme Arthur – Westende

°06.01.1937 + 08.11.2014

Moncarey Hilde – Westende

°31.05.1956 + 18.10.2014

Fengel Sigrid – Middelkerke

°18.06.1951 + 09.11.2014

Delbaen Pierre – Middelkerke

°15.06.1942 + 18.10.2014

Verhulst Regine – Middelkerke

°25.04.1925 + 10.11.2014

Vandicke Irena – Wilskerke

°11.03.1913 + 19.10.2014

Delville Roger – Middelkerke

°28.08.1946 + 10.11.2014

Senechal Christian – Middelkerke

°07.06.1950 + 20.10.2014

Mouton Jean-Claude – Middelkerke

°22.10.1943 + 13.11.2014

Vercruysse Geneviève – Middelkerke

°14.07.1914 + 21.10.2014

Dierendonck Germain – Middelkerke

°18.03.1935 + 16.11.2014

Vanhooren Roger – Middelkerke

°12.12.1924 + 24.10.2014

Moerman Maria - Middelkerke

°07.11.1918 + 18.11.2014

Derieuw Marie – Middelkerke

°09.03.1917 + 25.10.2014

Van Gramberen Elvire – Westende

°03.06.1935 + 18.11.2014

■ Huwelijken
Vanloo Debbie & Debode Hendrik
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25 oktober 2014

nuttige nummers
■ Algemeen noodnummer
Brandweer / dringende hulp
Brandweer Middelkerke
Lokale Politie Middelkerke - dringend
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen
Politiepost Westende
Zeereddingsdienst Oostende
Zeereddingsdienst Nieuwpoort
Rode Kruis Ziekenwagen
Rode Kruis-Middelkerke
Internationaal noodnummer
Antigifcentrum

■ Ziekenhuizen
112
059 30 22 22
101
059 312 312
058 23 49 01
059 70 11 00
058 23 30 00
105
0468 12 39 18
112
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

AZ Damiaan Ziekenhuis Oostende
Serruys Ziekenhuis Oostende
AZ Sint-Augstinus Veurne

059 41 40 40
059 55 51 11
058 33 31 11

■ Dokters
Allaert (Middelkerke)
Boydens (Westende)
Caproni Davina (Middelkerke)
Daese (Slijpe)
De Kerpel (Middelkerke)
De Witte (Slijpe)
Deforche (Lombardsijde)
Dierendonck (Middelkerke)
Glabeke (Leffinge)
Lecointre (nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende)
Loones (Westende)
Scheirlinckx (Middelkerke)
Trypsteen (Middelkerke)
Vanbeveren (Middelkerke)
Vandenbroucke
(nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende)
Vandorpe (Middelkerke)
Verbeke (Lombardsijde)

059 31 11 12
058 23 63 93
059 30 45 51
059 31 15 75
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 46 47
059 30 28 41
059 31 02 10
058 23 31 30
059 30 32 73
059 30 45 51
059 30 32 73
059 31 02 10
059 30 32 73
058 23 56 46

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

070 246 555

■ Apothekers
Baeyaert (Lombardsijde)
Catrysse (Westende)
Debruyne (Leffinge)
Maenhout (Middelkerke)
Orbie (Middelkerke)
Optima - Paul Vydt (Westende)
Trypsteen (Westende)
Pharveda bvba (Middelkerke)

058 23 47 95
058 23 61 57
059 30 19 49
059 30 01 10
059 30 04 48
059 30 01 57
059 30 07 67
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)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Vanthuyne (Middelkerke)
Jansseune (Leffinge)

059 31 06 57
059 31 17 22
0479 28 02 91
059 30 23 70
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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evenementen

■

Hansgrohe Superprestige
Noordzeecross zaterdag 14 februari
De Noordzeecross wordt al sinds 1959 ononderbroken georganiseerd en heeft intussen
dan ook een indrukwekkende erelijst. Norbert Dedeckere, onze eigen oud-wereldkampioen
uit Leffinge die nog steeds recordhouder is met 6 overwinningen, tekende opnieuw een
prachtig technisch parcours uit.
Tom Meeussen, winnaar van de laatste editie, Sven Nys, reeds 13 keer eindwinnaar van de
superprestige, en heel wat andere renners worden aan de start verwacht.
Ook in 2015 wordt opnieuw een massa volk verwacht in Sportpark ‘De Krokodiel’ en ook
jij kan erbij zijn.
Het gemeentebestuur van Middelkerke doet samen met het Cyclocrosscomité een grote
inspanning om deze top-organisatie te doen slagen.
Alle inwoners van Middelkerke en 2de verblijvers krijgen de kans om dit evenement voor
de helft van de prijs bij te won en. Zo worden er 2500 kaarten aangeboden aan 6 euro i.p.v.
12 euro!
Deze kaarten zijn te koop in de kantoren van Toerisme in Middelkerke en Westende tot
14 februari (op vertoon van identiteitsbewijs). Kinderen onder de 14 jaar kunnen gratis
binnen op vertoon van identiteitsbewijs.
Ook verschillende VIP-arrangementen zijn mogelijk!

Start 11 u.
Elite 16.30 u.

■ Verkeershinder !
Naar aanleiding van de cross zal de Westendelaan tussen de Louis Logierlaan en
de IJzerlaan afgesloten zijn voor alle verkeer en dit van vrijdag 13 februari 12 u. tot
zaterdag 14 februari 22.30 u. Het doorgaand verkeer tussen Middelkerke en Westende
wordt omgeleid via de kustweg.
De Duinenweg tussen de Louis Logierlaan en de Prosper Poulletstraat zal niet toegankelijk zijn voor het verkeer tussen 7 en 18.30 u. op zaterdag 14 februari omdat deze
gebruikt wordt als evacuatieweg voor de hulpdiensten.
Bewoners binnen deze zone worden gevraagd om hun wagen vooraf buiten de afgesloten zone te parkeren indien zij denken hun voertuig nodig te hebben.

■ Medewerkers gezocht
Wie interesse heeft, kan zich melden bij de sportdienst en dit bij voorkeur vóór
maandag 12 januari (sportdienst@middelkerke.be).

Alle nodige info kan je terugvinden op de website:
www.noordzeecross.com

■ 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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