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Middelkerke trekt de digitale kaart

Terug naar school, mèt een veilige fiets

Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen

www.middelkerke.be
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bevoegdheden en zitdagen

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

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

Bart Vandekerckhove  schepen OPEN VLD

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

- jeugd
- kinderopvang
- onthaalouders
- onderwijs
- cultuur
- overheidsopdrachten
- dierenwelzijn

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

Dirk Gilliaert ocmw-voorzitter/schepen  CD&V

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

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

en buurthuiswerking

dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be

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

Pierre Ryckewaert   secretaris

Zitdag: op afspraak

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

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

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

0476 51 27 02 - secretaris@middelkerke.be

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

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

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

Francine Ampe-Duron   schepen    CD&V

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

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

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

Michel Landuyt    OPEN VLD
schepen - voorzitter gemeenteraad

Zitdag: dinsdag enkel na afspraak

- toerisme en citymanagement
- evenementen
- vrede en Europese samenwerking
- financiën
- juridische zaken en verzekeringen
- erfgoed en musea
- kunst in de publieke ruimte

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

Johnny Devey   schepen   OPEN VLD

Zitdag: dinsdag van 9 tot 11 u. 
enkel na afspraak
gemeentehuis bureau 7

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

0475 844 887 - johnny.devey@middelkerke.be
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voorwoord

Beste inwoners,

September. Het hoogseizoen wordt gedurende deze maand langzaamaan afge-
rond, de zon verschuilt zich ’s avonds steeds sneller achter de horizon en de 
schoolgaande jeugd begeeft zich weer richting de schoolbanken.

Met het nieuwe schooljaar neemt ook het verkeer gevoelig toe in de omgeving 
van de scholen. Af- en aanrijdende auto’s, kinderen die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school 
komen, kunnen potentieel gevaar lopen. Een verkeersveilige schoolomgeving blijft dan ook een prioriteit van ons 
bestuur. Zeker bij de start van het schooljaar verdient dit extra aandacht, want elk verkeersslachtoffer is er één teveel.

Veilig fietsen begint met een veilige fiets. Ook in Middelkerke rijden veel fietsers ’s avonds nog altijd onzichtbaar op 
de openbare weg. Er zal dan ook blijvende aandacht uitgaan naar fietsverlichting door regelmatige fietscontroles. Ook 
dit jaar zal de gemeentelijke preventiedienst alle fietsen preventief controleren op de scholen. Later op het jaar volgen 
controles door de lokale politie op de openbare weg.

Een verkeersveilige schoolomgeving is echter een zaak van ons allen: scholen, (groot)ouders, leerlingen, automobilis-
ten… Samen moeten we er dagelijks werk van maken.

Ook de jaarlijkse oogst van bieten en maïs kan de wegen er in het najaar ook glad en modderig doen bij liggen. Mist 
en regen zijn natuurelementen om rekening mee te houden en die een aangepaste rijstijl noodzakelijk maken.

Ik wens u en uw (klein)kinderen alvast een leuk, leerrijk en verkeersveilig schooljaar!

Janna Rommel-Opstaele 
Burgemeester

Hoewel de verlichting van fietsers vooral in de donkere  
wintermaanden van levensbelang is, hechten zowel jongeren 
als ouderen hieraan nog te weinig belang. In de loop van de 
jaren verdween de dynamo en deed de moderne, hippe en 
gebruiksvriendelijke verlichting haar intrede. Toch rijden veel 
fietsers ’s avonds nog altijd ‘onzichtbaar’ op de openbare weg. 
Ook in Middelkerke.

Naar jaarlijkse gewoonte werken de lokale politie en de 
gemeentelijke preventiedienst opnieuw mee aan de provinci-
ale campagne ‘Veilig fietsen begint met een veilige fiets’. De 
preventieve fase van deze campagne loopt van 1 oktober tot 
15 november 2015. Tijdens die periode zullen de fietsen op de 
scholen worden gecontroleerd. Wie niet in orde is, krijgt een 
fietskaart met de aangestipte tekorten. 

Vanaf 15 november volgen er controles op de openbare weg, 
gericht op ALLE fietsers. 

● Veilig fietsen begint met een veilige fiets
VEILIG FIETSEN BEGINT MET EEN VEILIGE FIETS!  

Politie

Breng je fi ets in orde, want 
overal zijn er fi etscontroles. 

Dit is een campagne van de gouverneur 
en het provinciebestuur West-Vlaanderen.

www.west-vlaanderen.be/veiligfi etsen
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Politie

Breng je fi ets in orde, want 
overal zijn er fi etscontroles. 

Dit is een campagne van de gouverneur 
en het provinciebestuur West-Vlaanderen.
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communicatie

● Middelkerke trekt de digitale kaart
Het gemeentebestuur van Middelkerke trekt de komende jaren 
voluit de digitale kaart. Daarvoor worden verschillende nieuwe 
platformen in de komende maanden uitgerold, zoals het E-loket en 
een nieuwe website. Ook op de sociale media zal het gemeentebe-
stuur actiever aanwezig zijn.

● E-loket burgerzaken  
vanaf september
Vanaf 1 september wordt het E-loket voor burgerzaken actief. 

Wat?
Een E-loket is een digitaal loket. Via je computer, thuis, kan je 
verschillende formulieren en documenten digitaal aanvragen, 
zonder dat je je hiervoor naar het gemeentelijk administratief 
centrum dient te verplaatsten. Deze aanvragen maken gebruik 
van je digitale identiteitskaart, net zoals je Tax-on-Web of jouw 
pensioendossier.

Welke documenten kan je aanvragen?
- adreswijziging

- uittreksels uit het bevolkingsbestand

 uittreksel van woonst, vertrek buitenland, laatste wilsbeschik-
king, samenstelling gezin, levensbewijs, nationaliteitsbewijs, 
historiek van adressen en burgerlijke staat, beroepswijzing, 
afstand van organen, reistoelating minderjarigen en wettelijke 
samenwoning

- uittreksels uit de burgerlijke stand

 uittreksel van geboorte, erkenning, nationaliteit, adoptie,  
huwelijk, echtscheiding en overlijden

- uittreksels uit het strafregister

Wat heb je nodig?
-  een computer, laptop, tablet of gsm

-  een kaartlezer  (te koop in alle elektrowinkels voor een bedrag 
tussen de 10 en 20 euro.)

-  een e-mailadres

Werkwijze
- Surf naar www.middelkerke.be  

en klik bij ‘Snel naar’ op de knop ‘E-loket’.

- Kies het document dat je wenst aan te vragen.

- Stop je identiteitskaart in je kaartlezer en voer je pincode in.

- Vul de gevraagde velden in.

Eenmaal het formulier verstuurd is, zal de dienst burgerzaken je 
het document digitaal of per post bezorgen.

● Nieuwe website in 2016
Het gemeentebestuur zal ook verder blijven investeren in een 
betere website. In het voorjaar 2016 wordt de gemeentelijke  
website volledig vernieuwd. 

De website wordt in een nieuwe jasje gestopt en krijgt tal van 
nieuwe modules om het gebruiksgemak te verhogen. 

Naast het E-loket, komt er ook een betere en uitgebreidere activi-
teitenkalender, nieuwe nieuwsbrieven, een betere zoekfunctie en 
meer mogelijkheden om met sociale media te werken.

● Verdere uitbouw van sociale media
Sinds 2012 beschikt het gemeentebestuur over een succesvolle 
Facebookpagina. Daarop worden geregeld nieuwe foto’s, activitei-
ten en nieuwsjes op geplaatst.

Ondertussen is er ook een Twitterkanaal bijgekomen. Hierop kan je 
vooral de persberichten en snel-nieuws van het gemeentebestuur 
volgen.

Ook op Youtube en Instagram zal het gemeentebestuur actief 
inzetten. 

● Volg ons!
Facebook www.facebook.com/gemeentemiddelkerke

Twitter @gem_middelkerke

Instagram @gem_middelkerke

Youtube gebruiker ‘gemeentebestuur Middelkerke’

Meer info: Dienst communicatie Middelkerke  
op 059 31 30 16 of informatiedienst@middelkerke.be  
of via één van bovenstaande sociale mediakanalen.

● Open Bedrijvendag bij  
de gemeentelijke diensten 
4 oktober
Op zondag 4 oktober  zetten verschillende gemeentelijke 
diensten  hun deuren open voor jong en oud. In het admi-
nistratief centrum (MAC) ben je welkom van 10 tot 17 u. en 
krijg je alle informatie over deze diensten.

Durf jij de uitdaging aan om voor één keer het werk uit te 
voeren van ons personeel? Of ben je toch niet zo avontuurlijk 
aangelegd? Dan zijn onze rondleidingen zeker iets voor jou. 
Op elke dienst valt wel iets te beleven en te bekijken. 

Er is ook een wedstrijd voor alle bezoekers die ons een 
bezoek brengen. Voor de kinderen zijn aangepaste opdrach-
ten voorzien. 

Meer info zal je vinden op www.middelkerke.be   
en bij de dienst communicatie/participatie.   
Inschrijven is niet nodig. 
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communicatie

● De gemeente Middelkerke pakt uit 
met een nieuw logo
Aandachtige inwoners hebben het ongetwijfeld al gemerkt. Sinds 
1 september is het oude logo vervangen door een nieuw logo. Een 
sierlijke M met daaronder drie sprankelende kleurrijke bollen. Een 
logo is een simpele grafische weerspiegeling van het complexe 
verhaal van een organisatie. 

● Zee, strand, hinterland
Het vroegere logo vertelde het verhaal van de hoofdgemeente en 
zijn negen deelgemeenten. Het nieuwe logo speelt in op de bele-
ving die je in Middelkerke meemaakt: aan zee, op het strand en in 
het hinterland. Deze drie pijlers zijn de belangrijkste troeven van 
onze gemeente. 

Het gemeentebestuur is geëvolueerd van dienstverlener naar pro-
ductleverancier of contactpersoon. De interactie met de inwoners 
is groter geworden. Burgers hebben andere wensen, zijn mondi-
ger. De omgeving verandert snel. Als lokale overheid moet je mee, 
ook in je beeldvorming. Vandaar het nieuwe logo. 

De drie speelse bollen worden verbonden door een zachte M. Het 
nieuwe logo straalt rust en tegelijkertijd dynamiek uit. Een stijlvolle 
M met een speels karakter. 

● Eigen ontwerp
Hoezeer de organisatie ook verandert, de aanwezige expertise bin-
nen de gemeente blijft een van onze belangrijkste kenmerken. Niet 
zonder trots kunnen we zeggen dat het nieuwe logo is ontworpen 

Geachte burger,

Volgens artikel 199 van het gemeentedecreet onder Titel VI 
‘Participatie van de burger’, hoofdstuk II ‘Inspraak’ brengen 
wij u hierbij in het klare over de verplichting van de gemeen-
teraad om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers 
of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorberei-
ding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening 
en bij de evaluatie ervan.

Wij voorzien volgens bovenvermeld artikel dan ook graag 
de kans om daaraan gevolg te geven middels het vervol-
ledigen van vragenlijst via het internet, waarbij wij u graag 
polsen naar uw mening omtrent het gemeentelijke informa-
tietijdschrift genaamd ‘De Sirene’ en de andere communica-
tieve kanalen die het gemeentebestuur voor zijn burgers ter 
beschikking stelt.

Met achtingsvolle groeten, 
het gemeentebestuur Middelkerke

● Geef je mening over communicatie

Het zou ons niet verwonderen dat je na het lezen van de linkerko-
lom even de wenkbrauwen optrekt. Het klopt helaas wel: soms 
is overheidscommunicatie een beetje oubollig en verwarrend. 
Toch blijft het de bedoeling om onze burgers zo goed mogelijk 
in te lichten over onze dienstverlening en voorzieningen.

Daarom vragen we jullie mening over onze communicatie.  Ken 
je alle tijdschriften, brochures en folders? Wat vind je van de 
informatie die erin staat? Is het taalgebruik helder en verstaan-
baar? Heb je zelf suggesties en opmerkingen?

Via www.middelkerke.be/geefjemening vind je een 
korte bevraging over al die aspecten.  
Vul ze in en help zo actief mee aan  
een betere gemeentelijke communicatie.

door de gemeentelijke grafische dienst. Alles in eigen beheer. De 
toepassing ervan start vanaf vandaag. De komende weken zal het 
logo zijn intrede maken in het dagelijkse leven in Middelkerke.
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cultuur

● Solsleutels en schildersezels  
in de aanslag!
Bizart vzw opent nieuw schooljaar  
met inschrijfdag

Woensdag 9 september 2015 
De Branding / van 18 tot 19.30 u.

Wanneer september zich aankondigt, betekent dat ook de start van 
heel wat buitenschoolse activiteiten. Ook de motor van Bizart vzw 
begint meteen op volle toeren te draaien. Wil je op een persoon-
lijke manier en met veel oefening een instrument leren of je andere 
creatieve impulsen botvieren dan is het lesaanbod van Bizart vzw 
iets voor jou.

Op woensdag 9 september organiseert Bizart vzw een handige 
inschrijfdag. Daar krijg je alle info over de geplande lespakketten, 
les- en evaluatiemomenten en kan je ook in contact treden met de 
leerkrachten. Je kan er uiteraard ook meteen inschrijven voor alle 
aangeboden lespakketten.

Wil je meer info? www.bizartvzw.be

● ‘Het zoeken is leuker dan  
het vinden’
Jan Leyers try-out nieuwe plaat in De Branding

woensdag 23 september 2015 / De Branding / 
20 u.

Als voorgerecht voor de start van het echte cultuurseizoen 
mogen we Jan Leyers ontvangen. De aimabele tv-maker, 
schrijver, maar vooral muzikant komt in De Branding warm-
lopen voor een uitgebreide theatertournee met nieuwe num-
mers.
Helemaal anders dan zijn perfect uitgekiende popsongs met 
Soulsister, kiest hij nu voor een intieme aanpak. Hij brengt 
binnenkort een compleet Nederlandstalig album uit, een 
nieuwe stap in zijn nu al indrukwekkende carrière.

Korting voor vrijetijdspashouders
Als je een vrijetijdspas hebt, betaal je voor deze voorstelling 
€ 10 i.p.v. € 13.

Heb je nog geen vrijetijdspas?  
Leer er alles over via www.middelkerke/vrijetijdspas.

● Retrospectieve blikt terug op 
gigantisch oeuvre Pannek
vrijdag 9 oktober tot zondag 25 oktober 2015 

Pannek (1937 – 2002) wordt beschouwd als een invloedrijk 
modernistisch kunstenaar. Na zijn studies aan Sint-Lucas in 
Doornik, vestigde hij zich  in Middelkerke, waar hij woonde 
en werkte tot aan zijn dood. In kunstmiddens wordt Pannek 
gezien als een van de voortrekkers van een stroming avant-
gardisten die constant op zoek waren naar nieuwe artistieke 
invalshoeken. 

Net als zijn tijdsgenoten zocht Pannek zijn heil in meerdere 
genres en kunstvormen. Toch wist hij altijd zijn eigen identi-
teit  te houden. Hij zocht artistieke manieren om vormen en 
materialen een nieuwe betekenis te geven. Dat aspect maakte 
van zijn werken mooie, naïeve en spontane verhalen.

De Stichting Pannek zet zijn artistieke nalatenschap voort met 
het beheer en het catalogeren van zijn werk. Samen met de 

Stichting Pannek organiseert de cultuurdienst Middelkerke een 
retrospectieve tentoonstelling waarin grote en kleine formaten 
van zowel schilderijen als assemblages, alsook collages en de 
vermenging van deze zullen te zien zijn.

Openingsuren
De tentoonstelling vindt plaats in de foyer van De Branding 
tijdens weekdagen open van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u., 
op zaterdag en zondag kan je de tentoonstelling  bezoeken van 
14 tot 17 u.
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cultuur

● Nieuwe cultuurseizoen  
van start
● Vernieuwd Gents Volkstoneel: 
Vergeet het!
vrijdag 2 oktober 2015 / De Branding / 20 u.

Ook dit seizoen is het Vernieuwd Gents Volkstoneel opnieuw te 
gast. Hun gekend recept van dubbele bodems, de nodige actuali-
teit en een sappig Gents dialect blijft gesmaakt worden. Deze keer 
nodigt Bob De Moor, Tania Van der Sanden, Tanya Zabarylo en Dirk 
Buyse uit voor ‘Vergeet het!’. Daarin wordt oud ambtenaar van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken Didier Aspeslagh geconfron-
teerd met zijn naaste omgeving die zich wel heel veel vragen stel-
len bij zijn plots opduikende dementie, zijn recent ontloken geloof 
en zijn levendiger wordende fantasie.

Kaarten kosten 15 euro per ticket.

● Piv Huvluv: Yolo!
vrijdag 9 oktober 2015 / De Branding / 20u.

Piv Huvluv, sympathieke onhandige loebas, stelt zichzelf 
en zijn bizarre omgeving altijd in vraag. De conclusies 
die uit dit Pivliaans gefilosofeer voortspruiten zijn uiter-
aard hilarisch. Voor Yolo! liet Piv zich inspireren door het  
korte maar krachtige leven van de eendagsvlieg: You Only 
Live Once!

● Jan Van Looveren en Peter 
Thyssen: Bakteurs
vrijdag 23 oktober 2015 / De Branding / 20 u.

Bakteurs wordt een 
boeiend verhaal over 
beroepspassie en 
vriendschap, per-
fect passend in een 
muzikale bakvorm en 
afgewerkt met flinke 
portie acteertalent als 
kers op de taart.
Jan Van Looveren en 
Peter Thyssen konden het zomaar geworden zijn: bakker. Ze 
werden uiteindelijk acteur. Geïnspireerd door hun gelijklopen-
de traject, maakten Jan en Peter dit rijk, gevuld theaterstuk, 
met daartussen knapperige eigen liedjes.

● Epilogen... Als de dood voor
vrijdag 30 oktober 2015 / De Branding  / 20u.

Inspiratiebron van ‘Epilogen’ is het boek ‘Verhalen voor het ster-
ven gaan’ van Marc Cosyns. Daarin bundelt hij prachtige verhalen 
opgetekend door vrijwilligers bij palliatieve zorgen. Samen met 
Kurt Defrancq engageerde Marc Cosyns een groep bekende en 
bejaarde acteurs om een fascinerend, artistiek portret te schetsen 
van het afscheid.

● Met de klas naar theater
Ook dit jaar zorgt de cultuurdienst weer voor een goedgevuld 
educatief aanbod. De eerstegraadsklassen mogen de spits 
afbijten voor een portie klassiek sprookjestheater…

Sprookjes Enzo: Hans en Grietje
Dinsdag 6 oktober 2015 / De Branding /  
Eerste graad

Hans en Grietje is een droom van een voorstelling vol 
kleine en grote verrassingen. Het verhaal speelt zich af tussen 
droom en werkelijkheid waar magische beelden naadloos in 
elkaar overvloeien.

● Dansnamiddag: Along comes Mary
donderdag 15 oktober 2015 / De Branding / 14.30 u.

Ook dit seizoen is het weer van ‘beentje strek’ met onze feestelijke 
dansnamiddagen. Een zwierig liveorkest zorgt voor swingende 
deuntjes en het publiek mag de dansvloer helemaal bestormen. 
Uiteraard ontbreekt een lekkere verfrissing niet! Along comes 
Mary luistert de eerste van twee dansnamiddagen op.

Het concert start om 14.30 u., deuren open om 14 u.

Op deze voorstelling blijft het uitzonderlijke tarief van  
10 euro het hele seizoen van kracht. Koffie en gebak   
zijn inbegrepen in de prijs.

Meer info en reservaties ?
Cultuurdienst in De Branding 
Populierenlaan 35 - 8430  Middelkerke
T 059 31 95 53
cultuurdienst@middelkerke.be
www.middelkerke.be/cultuurstek
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● Gemeente Middelkerke  
verkoopt voormalige pastorie  
van Lombardsijde
Het gemeentebestuur van Middelkerke gaat over tot de openbare 
verkoop van de voormalige pastorie van Lombardsijde, gelegen 
Dorpsplein 19 in Lombardsijde.

De pastorie, naast de kerk van Lombardsijde, heeft een instelprijs 
van € 235.000. De openbare verkoop vindt plaats op donderdag 17 
september om 18.00u in de cafetaria van de gemeentelijke sport-
hal De Bamburg, Baronstraat 25, 8434 Lombardsijde. 

Wie informatie over het pand wenst te bekijken, kan hiervoor 
terecht op www.middelkerke.be/openbareverkoop. Voor verdere 
info of bezichtigingen kan er contact genomen worden met: Natalie 
De Cuman (059 31 30 16 of natalie.de.cuman@middelkerke.be).

Meer informatie: 
Notariskantoor Isabelle Verhaeghe,  
Westendelaan 324A, 8434 Westende  
058 23 53 57 of isabelle@notmiddelkerke.be 

● Vernieuwde Essex Scottishlaan 
en Henri Jasparlaan
Het heeft wat voeten in de 
aarde gehad voor Westende, 
zowel de eerste fase van 
de Essex Scottishlaan als 
de tweede fase van de 
Henri Jasparlaan zijn vol-
ledig vernieuwd. Zo is  
de doorgang tussen 
Westende-dorp en -bad is 
opnieuw verzekerd. 

Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met 
telkens de afkoppeling per woning. Ook de bovenbouw werd 
aangepakt, zowel het wegdek als de voet- en fietspaden. Door 
de aanleg van een tweerichtingsfietspad is het fietsverkeer 
volledig gescheiden van het autoverkeer. Aan de westkant 
van beide wegen werd telkens ruimte gelaten voor parkeer-
plaatsen. 

Later dit najaar wordt de tweede fase van de Essex Scottishlaan 
aangepakt samen met de Doornstraat en de Strandlaan, de 
hinder voor de inwoners van Westende zal beperkter zijn, 
gezien de doorgang naar de Kustbaan via de Henri Jasparlaan 
verzekerd blijft. 

● Essex Scottishlaan: 70 jaar
De Essex Scottishlaan is de gekende verbindingsstraat tussen 
Westende-dorp en Westende-bad, de straat naar de zee, vandaar 
de vroegere naam: Zeelaan.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog  
eindigde. De naam van een gekende straat in Westende-dorp,  
de Essex Scottishlaan, is precies even oud. 

Immers, na de bevrijding door het Canadese regiment ‘Essex 
Scottish’, werd de toenmalige Zeelaan in 1945 naar zijn bevrij-

ders genoemd, in aanwezigheid van het gevierde regi-
ment. Dat was meteen de derde naamsverandering want 
voorheen stond deze straat gekend als de Molenstraat.

De naam Essex Scottish verwijst naar de Schotse roots 
van het regiment, dat wel degelijk uit Canada komt. Het 
infanterieregiment had er, vooraleer het Westende in 
september 1944 kwam bevrijden, al een zware strijd 
in Normandië opzitten. Op het eind van de oorlog telde 
het regiment meer dan 550 doden en 2.500 gewon-
den. In Westende lieten twee Canadezen het leven, 
sergeant Edgar Rivait en soldaat  Douglas Lyttle, 26 en  
19 jaar oud.

Henri Jasparlaan

Essex Scottishlaan nu

Essex Scottishlaan vroeger
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● Open Monumentendag 2015  
in Leffinge
● Uniek bezoek aan twee  
monumentale huizen

Villa La Roseraie
Dit statige herenhuis dateert van 1910 en heeft een bewogen 
geschiedenis achter de rug. Begonnen als rustoord voor een 
Oostendse patersorde (1910), daarna ingericht als villa Roseraie 
(rozengaard) door een Oostendse familie, werd het tijdens de 
Eerste Wereldoorlog omgebouwd tot lazaret (Duits militair hos-
pitaal). 

Na de Grote Oorlog werd het even restaurant ‘La Belle Epoque’, tot 
het gekocht werd door een Engelse dame (1921). In 1926 begint 
de familie Maelfeyt er met een zeepziederij, in 1949 wordt het 
gekocht door handelaar Henri Goderis. Sinds 1983 is het bewoond 
door de Leffingse arts dr. Rik Laleman.

Het Oud Klooster
Dit gebouw langs de Vaartdijk-Zuid heeft een nog langere geschie-
denis. Het werd gebouwd in 1852, in opdracht van dokter Justin 
Van Nerum, afkomstig uit Hoegaarden, maar getrouwd met de 

Leffingse Albertina Pruvost. Na hun overlijden wordt het gekocht 
door de bisschop van Brugge, Mgr. Faict (1879). Toen werd het 
een meisjesschool en een rusthuis voor oude mannen (St.-Jans 
Gasthuis tot 1914), bestuurd door kloosterzusters, die instonden 
voor de verzorging én het onderwijs.  Vandaag kreeg het vroegere 
‘Nonnenkasteel’ een horecafunctie.

Twee Duitse militairen voor Villa la Roseraie, ingericht als militair 
hospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog.

’t Oud Klooster 

● Bezoek ook de 
Groenhagemolen
Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2015 stelt de 
werkgroep Groenhagemolen de maalderij open voor het 
publiek. Wilfried Meulders, molenaar van de Oostmolen in 
Gistel geeft tekst en uitleg bij de historiek van de site en de 
techniek van de maalinstallatie. 

Hoewel nog niet maalvaardig, is deze site een belang-
rijke getuige van het industrieel archeologisch verleden van 
Leffinge. Het is de laatste molensite van Middelkerke.

Praktisch
Open 
Monumentendag  
13 september 
2015
Groenhagestaat 21 
8432 Leffinge

Rondleidingen  
om 10.00, 13.00  
en 16.00 uur

Praktisch
Erfgoedwandeling met gids door Leffinge, met rondleiding in 
Villa la Roseraie en ’t Oud Klooster. Totale duur: 3 uur. Gratis 
drankje in het Oud Klooster.

Zondag 13 september
Start 10 u.  – 14 u.
Start: Villa la Roseraie, Leffingestraat 5.
Einde: Oud Klooster, Vaartdijk-Zuid 21.

Gidsen
Rik Laleman (La Roseraie), Sabrina Kindt (Le Petit Chateau), 
Jean-Marie Barra, Werner Peene en Eduard Vyvey.
In samenwerking met heemkring Graningate.
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● Bibliotheek-aan-huis
Moeilijk te been? Geen probleem! De bib komt naar je toe. 
Een vrijwilliger komt op afgesproken tijdstippen boeken voor 
jou uitzoeken in de bibliotheek en brengt ze vervolgens bij jou 
aan huis. Dat kunnen romans, strips of informatieboeken zijn, 
maar ook cd’s of films. 

Deze dienst is helemaal gratis en wordt aangeboden aan alle 
inwoners die zich om medische redenen niet naar de bib kun-
nen verplaatsen. Het enige wat je moet doen, is lid worden van 
de bibliotheek. Interesse? Geef ons een seintje en wij maken 
een afspraak voor een eerste bezoek.

059 31 99 10 – bibliotheek@middelkerke.be 

● Bibliotheekweek 2015

‘Verborgen parels’
Tijdens de bibliotheekweek 
pakt de bib dit jaar uit met 
‘verborgen parels’. Minder 
bekende of vergeten boeken, 
cd’s en films die verrassen en 
beroeren, je gelukkig maken 
en ontroeren, je inspireren 
en fascineren. Maar ook 
Middelkerkenaars met verborgen talenten of een bijzondere 
passie.

Verwendag - 10 oktober 2015
Naar jaarlijkse traditie legt Bibliotheek Middelkerke haar 
bezoekers tijdens de bibliotheekweek extra in de watten op 
de verwendag. Zaterdag 10 oktober maken we het tijdens de 
openingsuren gezellig met een hapje en een drankje en kan je 
ontdekken welke verborgen parels onze bib koestert. 

We duiken daarvoor onze collectie in, maar geven ook 
graag het woord aan een aantal inwoners. Zij onthullen hun  
talenten en delen hun passie met het publiek. 

Gratis e-boekenapp
Bibliotheekmedewerkers uit diverse Vlaamse bibliotheken 
gingen voor de gelegenheid op zoek naar verborgen parels 
tussen de Nederlandstalige romans. Dit resulteerde in een 
shortlist van 25 boeken die zij iedereen warm willen aanbe-
velen. In oktober wordt de shortlist bekendgemaakt en kun 
je stemmen voor jouw favoriet of voor het boek dat je het 
meeste prikkelt. De 10 boeken met de meeste stemmen zal 
iedereen daarna kunnen lezen via een gratis e-boekenapp. 

Ontdek de parels op  
www.verborgenparels.be 
en stem mee!

● Luistervinken
Donderdag 15 oktober 2015 om 20 u.

‘Toerisme in Middelkerke (van 1876 tot 1900)’ door 
Ronny Van Troostenberghe

Ronny Van Troostenberghe vertelt hoe het toerisme in Middelkerke 
groeide. De Middelkerkenaars zelf waren niet echt geïnteresseerd 
in het uitbouwen van hun gemeente als badplaats. Een speciaal 
daartoe opgerichte vennootschap zou daar op 24 februari 1876 
echter anders over beslissen. Twintig zakenmannen kochten de 
westelijke duinen op en bouwden er 23 vakantiehuizen en een 
hotel. De eerste directeur was brouwer Edouard Rodenbach. Het 
liep niet goed af en de onderneming ging in vereffening. Nieuwe 
impulsen volgden: het Hospice Roger de Grimberghe, de aanleg 
van de stoomtram, het gemeentebestuur nam de badendienst in 
handen, hotels en wegen werden aangelegd, er werd een casino 
gebouwd… En in 1900 stond Middelkerke op de toeristische kaart 
van België. 

In de bibliotheek van Middelkerke - Toegang: 5 euro
middelkerke
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● Op de poef  
Vrijdag 25 september 2015 om 14 u.   
Praten over de winkels van toen 
Herinner jij je nog de kruidenier van toen? Je ging met een lijstje en 
werd aan de toog bediend. Een kilo bloem, een pond boter, een pak 
wc-papier. Kocht je ook soms op de poef? Welke zegeltjes spaarde 
je? En toen kwam de zelfbediening. De buurtwinkel bezweek stilaan 
onder de concurrentie van de supermarkten. Weet je nog waar de 
Nopri en de Unic waren. En zegt Alsamo je nog iets?

Liet jij vroeger ook je kleren maken door een naaister? Waar haal-
de jij je eerste confectiekostuum? Waar kocht je je eerste badpak? 
Hoeveel kreeg jij van je ouders om ‘spekken’ te kopen? Ken je nog 
de ‘bazaars’ van vroeger?

We leggen ons geld op de toog en luisteren of de kassa rinkelt.

Het leven zoals het was!

● De kleren maken de man   
Vrijdag 23 oktober om 14 u.   
Praten over uniformen en beroepskledij 

Brandweerman, politieman of rijkswachter, we herkennen ze 
meteen aan hun uniform. Eertijds was het ook niet moeilijk om 
een priester te onderscheiden. Maar ook een loonwerker, een 
metser, een timmerman, een bakker, een winkelier, een elektricien 
of een visser was gekleed volgens de noodzaak van zijn beroep. 
Dienstmeiden, gouvernantes of weduwes ontsnapten niet aan de 
eisen van de etiquette. Misschien was het vroeger allemaal een 
stuk duidelijker.

In de bibliotheek van Middelkerke – Toegang: 3 euro

● DRAAD-poppentheater speelt 
‘Kwak en Kwiebel’ (3 tot 7 jaar)

Woensdag 4 november om 15 u.
Het DRAAD-poppentheater uit Roeselare strijkt op woensdag 
4 november neer in de bib. Ze brengen er de voorstelling 
‘Kwak en Kwiebel’.

Als eend Kwak op een dag 
kabouter Kwiebel ontmoet, 
stuiven de pluimen in het 
rond. Ze voelen zich een-
zaam en besluiten samen 
op te trekken. Ze ontdekken 
het anders zijn van elkaar 
en ondervinden dat samenleven niet altijd makkelijk is. Toch 
groeit er stilaan een hechte vriendschap. Op een dag ontdek-
ken ze de sleutel van een oude, vreemde kist. Zou daar een 
schat in verborgen liggen?

In de bib van Middelkerke - Toegang 2 euro. 
Je schrijft vooraf in bij de medewerkers  
in de bibliotheek of een uitleenpunt.  
Reserveren kan telefonisch, via e-mail of ter plaatse.

Tijdens ‘Het leven zoals het was’ duiken we terug in de tijd. In samenwerking met de lokale Heemkring Graningate 
organiseert de bib verschillende thematische praatsessies over het leven van vroeger in Middelkerke. We prikkelen het 
geheugen met oude foto’s, halen herinneringen op en reconstrueren samen een stukje geschiedenis.

● Vzw Littera start nieuwe  
afdeling 'Schrijfkunst'!
Literaire workshop: schrijven uit de buik

zat 24 oktober, 14 november en 5 december 
De Branding/ 14 u.

Wie graag speelt met woorden, grasduint in taal,... zich ver-
liest in een poëtisch moment, zichzelf zoekt en probeert te 
vinden in een mooi gedicht, een cursiefje, een verhaal,… kan 
binnenkort terecht bij vzw Littera.

De creatieve kunstvereniging start met een nieuwe afdeling, 
namelijk ‘Schrijfkunst’ en organiseert doorheen het jaar  
literaire workshops.

Zo start in oktober een driedaags atelier voor beginners 
en licht gevorderden, onder leiding van schrijfcoach Frank 
Zonderland. 

De kostprijs bedraagt  90 euro. 

Voor info of inschrijvingen: 0497 90 34 19  
of inge.demoen@telenet.be 
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● Middelkerke@Internet
Basiscursus computer 
Waar in de bibliotheek
Wanneer 8, 10, 15, 17, 22, 24 september 
 telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs inschrijving gratis /  € 5 voor de syllabus

Workshop Google
Waar in de bibliotheek
Wanneer 29 september, 1 en 6 oktober 
 van 13 tot 16 u.
Kostprijs € 15

Workshop Picasa 
Waar in de bibliotheek
Wanneer 13 en 15 oktober / telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs € 10

Workshop Facebook
Waar in de bibliotheek
Wanneer 20 en 22 oktober / telkens van 13 tot 16 u.
Kostprijs € 10

Inschrijven voor een van de cursussen kan vanaf  
4 september om 9.30 u. 

Opgelet! 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!

bib

● Wie wordt onze nieuwe  
computerbuddy?
Deze zomer zwaaide de bib computerbuddy Wilfried uit. Wij 
danken hem van harte voor zijn trouwe diensten en wensen 
hem het allerbeste toe. 

Om het team te versterken is de bib op zoek naar een nieuwe 
enthousiasteling die zich om de 2 weken een zaterdagvoor-
middag vrij kan maken om mensen met computergerelateer-
de vragen bij te staan met raad en daad. Je ontvangt hiervoor 
een vrijwilligersvergoeding en eeuwige dankbaarheid van de 
personen die je uit de nood hielp.  

Volg je het nieuws over digitale media op de voet? Test je in 
je vrije tijd graag de nieuwste computersnufjes uit? Hebben 
computertoepassingen weinig geheimen voor jou? Deel je je 
kennis graag met anderen? Dan ben jij geknipt voor de job!

Wil je graag onze nieuwe  
computerbuddy worden?  
Aarzel niet en neem contact op 
met Patti Bauwens via  
patti.bauwens@middelkerke.be 
of 059 31 99 10.

Fototentoonstelling
Selectie foto's van de 
leden van fotoclub  
De Pareltrekkers, van 
1 tot 30 september, 
alle namiddagen (niet 
tijdens het weekend).

Locatie: buurthuis, 
Meeuwenlaan 37.

Cursus Spaans
Cursus Spaans herstart op 6 oktober ’15 om 9u30 in het 
buurthuis. Geen deelnamegeld, per trimester een kleine bij-
drage voor de kopieën. 

Buurtontbijt
Het buurthuis verwelkomt je graag op 12 oktober om samen 
met je buurt te komen ontbijten. Van 8 tot 10 u. kan je voor 
een kleine bijdrage genieten van een lekker ontbijt. 

Indien mogelijk graag op voorhand een seintje op  
059 30 82 28 of in het buurthuis zelf,  
Meeuwenlaan 37 in Westende-bad.

Vrijwilligers gezocht!
Voor het buurthuis zijn we nog steeds op zoek naar enkele 
vrijwilligers die zich enkele dagen per maand willen engageren 
en het bestaande team willen versterken.

We zijn hiervoor op zoek naar enthousiastelingen die sociaal 
geëngageerd zijn.Op een vriendelijke manier verwelkom je 
de bezoekers van het buurthuis en voorzie je hen van een 
drankje. Je staat de mensen op een beleefde manier te woord 
bij vragen.

Je bent een persoon met een goed voorkomen en verant-
woordelijkheidszin. Je bent integer en iemand waar men kan 
op vertrouwen.
Voor meer informatie 
kan je contact  
opnemen met  
Annelies  
Van Damme,  
059 31 92 85 of  
annelies.vandamme 
@ocmwmiddel-
kerke.be

Cenakel

Zaterdag 5 september 2015
Koffi e en taart• gelegenheid tot rummicub, scrabble... 

Kindernamiddag• Spelletjes en knutselen

Prijsuitreiking kindernamiddag met woordje van de OCMW-voorzitter

Koud buffet
• 12 euro
• Inschrijving in het buurthuis in Westende  (Meeuwenlaan 37) tot en met 27/08/2015

14 - 17 u.

14 - 17 u.

Meer info LDC De Stille Meers 059 31 92 85v.u. Pierre Ryckewaert, secretaris - 9143

Westende-bad

Live optreden van 

GLENN 

gratis

Badenlaan 112
17.30 u.

18 - 20 u.

vanaf 20 u.
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verzameld aanbod van activiteiten

Middelkerkeagenda september / oktober 2015

maandag Experimenteel schideren - 14:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
vzw Littera - Studio Meganck 
Inge Demoen  0497 90 34 19

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

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

dinsdag Felle Madammen - 09:30 u.
tot 30-09 Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende 

Dienst Erfgoed-museum 059 31 97 95

dinsdag Start to move: Body Fit - 10:00 u.
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

dinsdag Keramiek (werken met klei) - 14:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
vzw Littera 0497 90 34 19

dinsdag Rummikub - 14:45 u.
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
Rummikust 059 23 89 24

dinsdag Scrabble - 14:00 u.
De Stille meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Scrabbleclub Middelkerke 059 31 34 47

dinsdag Start to move: Body Fit - 14:00 u.
Sporthal De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

dinsdag Recreatief baantjes zwemmen - 18:00 u.
Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

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

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

woensdag Dagmarkt - 08:00 u.
Marktplein, Sint-Pietersstraat, Sint-Pieters-Kapelle  
 059 31 30 16

 

DAGELIJKS

 kaarten, rummikub, gezelschapsspelen -  
 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

 WEKELIJKS

maandag Dagmarkt - 08:00 u.
tot 29-09-2015 Arthur Meynneplein, Westende 

Gemeentebestuur Middelkerke 059 31 30 16

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

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

maandag Start to move: Badminton +  
 (gratis lessenreeks-1ste les) - 10:00 u.

De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

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

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Palet 058 24 07 85

maandag Opendeurdag: gratis les aquarelschilderen  
 - 13:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Aquarel Anders 058 24 07 85

maandag Petanque - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10 88

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

maandag Manillen kaarting - 14:00 u.
Tantes Kroontje, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub Tantes Kroontje 0495 30 36 33

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

 

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

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

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

Meer info: informatiedienst, 059 31 30 16.
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donderdag Tekenen en Schilderen met lesgever -  
 14:00 u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Coloriet 0477 74 61 09

donderdag Scrabble - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

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

donderdag Ki Ko- 09:15 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vrijdag  Felle Madammen - 09:30 u.
tot 30-09 Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende 

Dienst Erfgoed-museum 059 31 97 95

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

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

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

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

zaterdag Keramiek voor beginners en gevorderden -  
 09:00 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 058 24 07 85

zaterdag Felle Madammen - 09:30 u.
Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende 
Dienst Erfgoed-museum 059 31 97 95

zondag Recreatief baantjeszwemmen - 09:00 u.
Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

zondag Felle Madammen - 09:30 u.
tot 30-09 Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende 

Dienst Erfgoed-museum 059 31 97 95

di 01/09 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 01/09 Ligconcert met klankschalen - 20:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Boventoon 0499 18 05 06

wo 02/09 Boemelbij - 14:00 u.
Lambertus Coolsstraat, Slijpe 
Jeugddienst 059 30 48 66

 

woensdag Felle Madammen - 09:30 u.
tot 30-09 Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende 

Dienst Erfgoed-museum 059 31 97 95

woensdag Start to move: Body Fit - 10:00 u.
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

woensdag Keramiek voor beginners en gevorderden  
 met lesgeefster - 13:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 058 24 07 85

woensdag Opendeurdag: gratis les keramiek - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 058 24 07 85

woensdag Kunstig atelier - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Kreativa  059 23 89 24

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

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

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

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

woensdag Crea - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

woensdag Keramiek voor beginners en gevorderen  
 met lesgeefster - 18:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 

woensdag Recreatief baantjeszwemmen - 17:00 u.
Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

woensdag Opendeurdag: gratis les keramiek - 18:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
vzw Littera  0497 90 34 19

woensdag Zumba/dans je fit - 19:00 u.
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Jessy Boncquet 0497 60 00 76

donderdag Dagmarkt - 08:00 u.
Marktplein, Populierenlaan, Middelkerke 
Gemeentebestuur Middelkerke 059 31 30 16

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

donderdag Felle Madammen - 09:30 u.
tot 30-09 Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende 

Dienst Erfgoed-museum 059 31 97 95

donderdag Breinamiddag - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

donderdag Tekenen en Schilderen met ervaren  
 Lesgever - 14:00 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke   
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zo 13/09  Open Monumentendag -10:00 u- 14:00 u. 
Erfgoedwandeling. Bezoek aan Villa La Roseraie  
(startpunt) en het Oud Klooster, in Leffinge
Dienst erfgoed 059 31 97 96 

zo 13/09  bezoek Groenhagemolen -10:00 -  13:00 en  
 16:00 u. 

Tgv. Open monumentendag. Groenhagestraat 21
Dienst erfgoed 059 31 97 96

zo 13/09  Corvette meets Mustang -10:00 u. 
zeedijk vanaf huisnummer 244 over 200 meter richting 
WestendeMiddelkerke 
Dijkraad 0475 26 36 52

 
zo 13/09  Fietstocht met uw warme bakker -13:30 u. 

Brood- en banketbakkers van Oostende  
en omliggende vzw 0467 95 51 01

ma 14/09 Lezing: Ziekte van Alzheimer -14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 14/09  Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 15/09 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 15/09  Sportsnack Leffinge (1ste les) -16:15 u. 
Bonte Pier, Bonte Pierstraat, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

wo 16/09  Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 16/09 Boemelbij - 14:00 u.
Dorpsmolenstraat, Leffinge 
Jeugddienst 059 30 48 66

do 17/09  Tweedehandsbeurs -09:00 u. 
Sporthal De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Ouderwerking De Zandloper nancybecue@hotmail.com

do 17/09 Lijn- en discodansen - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

do 17/09  Leren zwemmen senioren (Start 10-lessen 
 reeks) -15:45 u. 

Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

do 17/09  Sportsnack Lombardsijde (1ste les) -16:15 u. 
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

vr 18/09  Leffingeleuren -06:00 u. 
> 20/09 Markt Leffinge, Dorpsstraat en Ieperleedstraat, Leffinge           

LeffingeLeuren vzw   059 70 08 22

vr 18/09  Sportsnack Middelkerke (1ste les) -15:15 u. 
Sporthal De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

vr 18/09  Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

za 19/09  North Sea Challenge -06:00 u. 
Strand Middelkerke 
vzw Walkabout 0485 782 688

za 19/09  Strandhengelwedstrijd -10:00 u. 
strand vanaf Cyriel de Grootelaan tot Louis 
LogierlaanMiddelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 521958

 

ACTIVITEITEN

za 05/09  Rising Stars Tennis Tour -10:00 u. 
> 13/09 Epernayplein, Middelkerke 

Danny Van Den Broucke 0472 72 83 89

za 05/09 Strandhengelwedstrijd -11:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis 
LogierlaanMiddelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 52 19 58

za 05/09 Poseidon Trivival -14:00 u. 
De Kwinte, Koning Ridderdijk, Westende 
Sportdienst 059 31 99 50

za 05/09 Buurtfeest - 14:00u
Cenakel, Badenlaan, Westende
Buurthuis 059 30 82 28

za 05/09 Duikinitiatie en barbecue -18:30 u. 
tussen zwembad en bibliotheek 
Actinia Diving Middelkerke  
Freddy Bluekens en Ronny Houck 058 23 79 07

zo 06/09 Autocross -11:00 u. 
Kousestraat, Middelkerke 
Autocross Migo 0498 68 55 55

ma 07/09 Fietsen naar Leffinge met bezoek aan  
 Orgelmuseum -13:30 u. 

Arthur Meynneplein, Westende 
KVLV Westende - 058 23 15 81

ma 07/09 Verwen- en ontspanningsmiddag -14:00 u. 
Kantine, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 07/09 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 07/09 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 08/09 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 09/09 Boemelbij - 14:00 u.
Loskaaistraat, Middelkerke 
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 09/09  Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 10/09 Lijn- en discodansen - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 11/09 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

za 12/09 Rommelmarkt Badenlaan -06:00 u. 
Badenlaan, Westende 
Feestcomité Badenlaan 0477 32 78 05

za 12/09 Manillen - 20:00 u.
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub 'Kom maar uit' 0498 25 06 05

za 12/09  Kermis Leffinge -10:00 u. 
> 13/09 Leffinge 
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za 26/09  Koffiekaarting -13:30 u. 
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe 
Ziekenzorg spermalie jahel.roels@hotmail.be

za 26/09  Gezinsdag "alle baby's los" -14:30 u. 
IBO De Strandjutter, Westendelaan, Middelkerke 
 0498 90 58 49

ma 28/09 Lezing: werken met smartphone - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 28/09  Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 30/09 Boemelbij - 14:00 u.
Hofstraat, Westende 
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 30/09 Powertex- 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 30/09  Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

vr 02/10 Vernieuwd Gents Volkstoneel 'Vergeet het!'  
 -20:00 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

za 03/10 Kijk! Ik fiets! -09:00 u. 
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

za 03/10 Zeehengelwedstrijd -10:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 521958

za 03/10 Eurometropole Tour - Circuit Franco Belge  
 wielerwedstijd (ov) -15:00 u. 

Parking Koninginnelaan 86k, Koninginnelaan, 
Middelkerke; Westende; Lombardsijde 

zo 04/10 Handelsbeurs Lombardsijde -08:00 u. 
parking sporthal De BamburgLombardsijde 
Handelaarsbond Lombardsijde vzw 
Erika Coene 0478 52 98 58

zo 04/10 Open Bedrijvendag -10:00 u. 
Gemeentehuis Middelkerke 
comunicatie/participatie 059 31 30 16

ma 05/10 Koken met restjes -13:30 u. 
Sint-Lutgarisschool, Westendelaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 05/10 Gezellig tafelen met gratis koffie -14:00 u. 
Kantine, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 05/10 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 05/10 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 06/10 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 06/10 Ligconcert met klankschalen - 20:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 0499 18 05 06

 

za 19/09  Landbouwweekend -11:00 u. 
> 20/09 Zeedijk; Epernayplein; Arthur De Greefplein, Middelkerke

Dienst evenementen ism werkgroep  
landbouwweekend 059 31 91 31

za 19/09  Finissage Beaufort -13:00 u. 
> 20/09 LeffingeleurenLeffinge 

Provincie West-Vlaanderen 0490 44 29 20

zo 20/09  Duin- en poldertocht -07:30 u. 
Lombardsijde 
WC De Duintrappers vzw 0474 88 80 45

 
zo 20/09  Koetsentocht Vikingruiters -10:00 u. 

diverse straten Middelkerke; Westende 
vzw Vikingruiters Middelkerke 0476 37 49 81

ma 21/09  Koken met Ria - Bakken en Braden -13:30 u. 
Sint-Lutgardisschool,  Westendelaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 21/09  Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 21/09  Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 22/09  Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 23/09 Opendeurdag: gratis les keramiek - 09:00 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 

wo 23/09 Lezing: Opname in het WZC- 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 23/09  interscholenveldloop -14:00 u. 
sportpark Krokodiel 
sportdienst 059 31 99 50

wo 23/09 Boemelbij - 14:00 u.
De Krokodiel 
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 23/09  Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 23/09  Try out Jan Leyers -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

do 24/09 Bingo- 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 25/09  Het leven zoals het was: 'Op de poef'  
 -14:00 u. 

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 25/09  Toneel: Afscheid -20:00 u. 
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 
CM Ziekenzorg Leffinge 0476 37 28 92

vr 25/09  Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

za 26/09  Heal the World -13:00 u. 
strand thv Casino en gemeentelijk parkMiddelkerke 
vzw Het Lichtpad 0474 52 86 93
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do 15/10  Dansnamiddag met 'Along comes Mary'  
 -14:30 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

do 15/10  Luistervinken: Geschiedenis van toeristisch  
 Middelkerke -20:00 u. 

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 16/10  Buren bij kunstenaars: Miriam Maes  
 -09:00 u. 

Papegaaistraat, Leffinge 
Miriam Maes 059 30 42 45

vr 16/10  Buren bij kunstenaars: Miriam Maes  
 -13:30 u. 

Papegaaistraat, Leffinge 
Miriam Maes 059 30 42 45

vr 16/10  Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

za 17/10  Strandhengelwedstrijd -09:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis 
LogierlaanMiddelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 521958

za 17/10  Buren bij kunstenaars: Miriam Maes  
 -11:00 u. 

Papegaaistraat, Leffinge 
Miriam Maes 059 30 42 45

za 17/10  Herfstweekend -11:00 u. 
> 18/10 Epernayplein; Casino, Middelkerke 

Dienst evenementen ism werkgroep 
landbouwweekend 059 31 91 31

zo 18/10  Kunstig Slijpe -10:00 u. 
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe 
Sonja Vanmaele 0474 88 81 24

zo 18/10  Buren bij kunstenaars: Miriam Maes  
 -11:00 u. 

Papegaaistraat, Leffinge 
Miriam Maes 059 30 42 45

ma 19/10 Bezoek Xinix, ontmoeting met het 
 donker- 13:15 u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 19/10  Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 19/10  Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 20/10 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 21/10  Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 21/10 Boemelbij - 14:00 u.
Agoraspace, Leffinge 
Jeugddienst 059 30 48 66

vr 23/10  Het leven zoals het was: 'De kleren maken  
 de man' -14:00 u. 

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

 

wo 07/10 Powertex- 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 07/10 Tearoom- 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 07/10 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 07/10 Boemelbij - 14:00 u.
Klijtendijkstraat, Lombardsijde 
Jeugddienst 059 30 48 66

do 08/10 Lijn- en discodansen - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 09/10  Retrospectieve Pannek -10:00 u.  
> 25/10 De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 

Cultuurdienst 059 31 95 53

vr 09/10 Lezing: schenkingen - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 09/10 'Yolo' Piv Huvluv -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

vr 09/10 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

za 10/10  Verwendag: Verborgen parels -09:30 u. 
Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

zat 10/10 Manillen - 20:00 u.
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub 'Kom maar uit' 0498 25 06 05

za 10/10  Kermis St. Pieters Kapelle -10:00 u. 
> 11/10 Sint-Pieters-Kapelle 

ma 12/10 Buurtontbijt -08:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 12/10 Lezing: voedingssupplementen - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 12/10 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 13/10  Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 14/10 Boemelbij - 14:00 u.
Zaal Scora, Schore 
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 14/10 Powertex- 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 14/10  Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 15/10 Lijn- en discodansen - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48
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vr 30/10 Workshop bloemschikken- 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 30/10  Halloween op de Sluze -17:00 u. 
Boesjerplein, Boltrasteeg, Middelkerke 
Bart Vandekerckhove 0477 19 09 03

vr 30/10  Epilogen 'Als de dood voor' -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

za 31/10  Strandhengelwedstrijd -08:00 u. 
strand gedeelte tussen Casin-west en Louis 
LogierlaanMiddelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 52 19 58

za 31/10  Vogeltentoonstelling -09:00 u. 
De Calidris, Strandlaan, Westende 
De Kransmerel 0477 31 07 48

za 31/10  Halloweenwandeltocht -15:00 u. 
Sporthal De Branding 
Wandelclub De Spoetnikstappers Marc Devos

za 31/10  Doodleuk -17:00 u. 
Epernayplein, Middelkerke 
Dienst evenementen 059 31 91 31

za 31/10  Optreden Matrak d'amour -21:15 u. 
Taverne De Piete, Bassevillestraat, Westende 
Taverne De Piete 0496 08 02 22

vr 23/10  Jan Van Looveren en Peter Thyssen  
 'Bakteurs' -20:00 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

vr 23/10  Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

vr 23/10  Toneel: Massagesalon -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Theater Magie 0497 02 81 20

za 24/10  Schrijven uit de buik - literaire workshop  
 -14:00 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Vzw Littera 0497 90 34 19

za 24/10  Toneel: Massagesalon -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Theater Magie 0497 02 81 20

zo 25/10  Sint-Hubertusviering en Share Fair  
 -10:30 u. 

Sint-Laurentiuskerk, Westendelaan, Westende  
KVLV Westende 058 23 15 81

zo 25/10  St Hubertusviering -11:00 u. 
Westende-Dorp (kerk en plein) 
Parochie Westende - St Laurentius 
Pastoor Lagast 0477 66 79 77

ma 26/10  Creanamiddag: bloemstukje -13:30 u. 
Sint-Lutgardisschool, Westendelaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 26/10 Bezoek hertenboerderij -14:00 u. 
Kantine, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 26/10  Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 27/10  Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 28/10  Bloemschikken -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

wo 28/10 Boemelbij - 14:00 u.
Ter Zelte, Slijpe 
Jeugddienst 059 30 48 66

wo 28/10  Info- en Ontmoetingsmoment "Autisme en  
 emoties" -19:30 u. 

Gemeenteschool de Duinpieper, Henri Jasparlaan, 
Westende 
VVA 0486 23 5 987

wo 28/10  Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 29/10 Modeshow- 14:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48 
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evenementen

zaterdag 17 en zondag 18 oktober

Tijdens dit weekend staat de ‘herfst’ centraal met o.a. op het 
Epernayplein roofvogeldemonstraties, jachthoornblazers, tot de 
verbeelding sprekende theateracts, heerlijke herfstproducten, toffe 
kinderworkshops, wedstrijd boomnagelen,… 

Whisky- & rumtasting
In het Casino kan je de innerlijke mens verwarmen met een heuse 
whisky- & rumtasting. Malt, single malt, on the rocks,...termen die 
iedereen kent maar Jurgen’s Whiskyhuis leert je alle geheimen en 
verschillende smaken van whisky en rum kennen.

● Herfstweekend

Accordeonmatinée
In de deelnemende horeca-
zaken spelen accordeonisten 
hun beste deuntjes. De dag 
afsluiten kan je door te smul-
len van een heerlijk herfst-
menu in onze deelnemende 
restaurants.

Locatie: Epernayplein 
en Casino Middelkerke + deelnemende handelaars/
restaurants

Meer info:  
programmabrochure (vanaf half september),  
www.toerismemiddelkerke.be of  
059 31 91 31.
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● Doodleuk
Halloweenfeest - Epernayplein 
zaterdag 31 oktober 2015 

Tijdens de ‘bangelijkste’ avond van het jaar wordt het Epernayplein 
van Middelkerke omgetoverd tot een heus griezelplein. 

Heksen en griezels jagen je de stuipen op het lijf! Trek je meest 
schrikwekkende Halloweenkostuum aan en laat je gezicht schmin-
ken als angstaanjagend monster.

Ga griezelen in het creepy bibberspookslot, vang doodshoofden 
die uit de lucht komen vallen of maak je eigen griezelige hebbeding 
in onze doodleuke workshops.

Kom smullen van duivelse pompoensoep, enge suikerspinnen en 
lijkkoude drankjes.

Geniet van het duivelse helvuur tijdens de slotshow en laat je niet 
pakken door onze nieuwe attractie “de Spin”.

Zaterdag 31 oktober 2015 

Epernayplein Middelkerke  

Gratis
toegang!

17 - 20.30 u.

Fotowedstrijd
Mail vóór 23 oktober 2015 

een foto van jezelf  
in je griezeligste  

halloweenkostuum naar  
doodleuk@middelkerke.be  

en win een Halloween  
trick or treat snoeptaart.
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● Sport@middelkerke

Wekelijkse activiteiten
Een greep uit ons aanbod: badminton, tafeltennis, recreatief baan-
tjeszwemmen, body fit, BBB en seniorenzwemmen.

Meer info: http://www.middelkerke.be 

Lessenreeksen
Verplicht op voorhand inschrijven via het online inschrijvings-
programma http://middelkerke.grabbis.be. Mensen die willen 
inschrijven en geen computer ter beschikking hebben, kunnen 
steeds terecht aan de balie van het MAC waar u verder zal gehol-
pen worden. 

• Start to move: leren zwemmen senioren

Het doel van deze lessenreeks is na 10 lessen 25 m schoolslag te 
zwemmen zonder hulpmiddelen. De eerste les vindt plaats op don-
derdag 17 september van 15.45 tot 16.30 uur in het Duinenbad.

Naast de toegangsprijs voor het zwembad, betaal je voor de les-
senreeks slechts € 30 euro. Maximum 8 deelnemers!

• Start to move: Badminton +

Badminton Vlaanderen wil badminton promoten bij de senioren 
en biedt een gratis lessenreeks aan. Tijdens deze 10 lessen leer 
je de basistechnieken. De eerste les vind plaats op maandag  
14 september van 10 tot 11.30 uur in sporthal De Barloke in 
Leffinge. Maximum 20 deelnemers!

• Kijk! Ik fiets!

Kijk! Ik fiets! Is een stap-
penplan om kinderen op 
een zeer snelle en efficiënte 
manier te leren fietsen op 
2 wielen. Het doel is om 
kinderen vanaf 3,5 à 4 jaar 
in een groep van maximaal 
20 deelnemertjes, elk met 
een volwassen begeleider, 
te leren fietsen. Dit zonder 
steunwieltjes en in slechts 
een kleine 3 uur tijd. Je moet 
wel je eigen fiets en een 
helm meebrengen!

Deze les wordt georganiseerd op zaterdag 3 oktober 2015 van  
9 tot 12 uur in sporthal De Barloke in Leffinge (Slijpesteenweg 
28, 8432 Leffinge). Vooraf inschrijven is de boodschap want de 
plaatsen zijn beperkt! Deelnameprijs bedraag € 10. 

● Tennistornooi Rising Stars  
5 tot 13 september
Van zaterdag 5 t.e.m. zondag 13 september wordt op het 
Epernayplein het internationaal tennistornooi ‘Rising Stars’ voor 
heren georganiseerd.

Hiermee keert het Middelkerkse tennis terug naar zijn bakermat: 
de ‘put’ voor het Casino.

Tientallen deelnemers uit alle continenten nemen het tegen elkaar 
op in een uiterst sportief klimaat.

Onze Belgische deelnemers krijgen de kans zich te testen tegen het 
opkomend internationaal talent !

Dit evenement zal gekoppeld worden aan tennisinitiatie voor de 
schoolgaande jeugd en ‘start to tennis’ voor volwassenen die zich 
nog jong (willen) voelen !!

● Sportsnack
Net als vorig schooljaar kunnen de leerlingen van het 
1ste, 2de en 3de leerjaar zich opnieuw inschrijven voor de 
SPORTSNACK. Aansluitend op de schooluren kunnen de leer-
lingen een extra uurtje sport meepikken. Iedere week wordt 
er tijdens de ‘sportsnack’ een ander sportthema aangeboden.

• Scholen van Leffinge op dinsdag in de sportzaal van de 
Bonte Pier van 16u15 tot 17u15, van 15/09/15 tot en met 
29/03/2016.

• Scholen van Lombardsijde en Westende in sporthal De 
Bamburg, op donderdag van 16u15 tot 17u15, van 17/09/15 
tot en met 31/03/16.

• De Zandloper en Sint-Jozef Middelkerke in sporthal De 
Branding op vrijdag van 15u30 tot 16u30, van 18/09/15 tot 
en met 01/04/16.

De deelnameprijs bedraagt € 30 zonder vrijetijdspas en € 25 
met vrijetijdspas voor de volledige reeks. Het aantal plaatsen 
is beperkt, snel inschrijven is dus de boodschap.

Inschrijven kan vanaf 5/09/2015 via het online  
inschrijvingsprogramma Grabbis:  
http://middelkerke.grabbis.be. 

Meer info:  http://www.middelkerke.be/sportsnack
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● Autocross - 6 september
Autocrosswedstrijd met race auto’s, verlaagde kevers, sprin-
ters, toerwagens en plaatselijke piloten vindt plaats op het 
terrein langs de Koussestraat.

Toegang : 9 euro

Eerste start om 11.30 u.

Inschrijven kan ter plaatse vanaf 9.30 u.

Info: Frans Vermote, 0498 685555 of www.vacb.be

● Scholenveldloop
De interscholenveldloop  vindt plaats op woensdagmiddag 23 
september.  Alle leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar 
van de Middelkerkse scholen kunnen hieraan deelnemen. Voor 
de sportieve ouders, leerkrachten en sympathisanten is er een 
recreatieloop voorzien. 

Alle deelnemende kinderen krijgen op het einde van de veld-
loop een gezond aandenken, een medaille en een diploma. 

Ook dit jaar worden medailles en andere geschenken uitgereikt 
aan de eerste 3 winnaars.Inschrijven kan via de sportleer-
kracht of de dag zelf. 

● Boksgala - 10 oktober
Eddy Vandenhouweele is nog steeds een kleurrijk figuur in het 
bokswereldje. Hij slaagt er al jaren in om zijn club Flandria Boxing 
Club draaiende te houden en minstens één keer per jaar een mee-
ting te organiseren.  Het jaarlijks boksgala in sporthal De Branding 
vindt plaats op zaterdag 10 oktober.

Inkomprijzen: 15, 20 en 25 euro

Kampen: vanaf 19.30 uur

Info: Eddy Vandenhouweele – 0477 821 203

● Cross To Romania - 13 september
Ontwikkelingssamenwerking is binnen onze gemeente een 
verhaal van partnerschap. De gemeente ondersteunt diverse  
verenigingen die zich actief inzetten voor het Zuiden. Een 
belangrijke partner hierbij is Cross to Romania. 

Sinds jaar en dag zet de vriendenkring van Cross to 
Romania zich in voor verschillende ontwikkelingsprojecten 
in Roemenië. Nadat de steun en inzet van deze organisatie 
de levenskwaliteit in verschillende Roemeense weeshuizen 
verbeterden, verschoof de aandacht enkele jaren geleden 
naar de Roma-zigeuners in het kamp Pata Rat. In het kamp 
zijn geen riolen, geen sanitaire voorzieningen en slechts een 
beetje elektriciteit.  

Cross to Romania wil die levenssituatie verbeteren door hou-
ten, goed geïsoleerde woningen te bouwen. De organisatie 
gaat zelf ter plaatse en staat in voor de aankoop van materiaal 
en de bouw van de woningen. 

Voor het verzamelen van de nodige fondsen wordt op zondag 
13 september om 12 u een jaarlijkse maaltijd gehouden in de 
Stille Meers te Middelkerke. Op het menu staat gebraiseerde 
beenham met een gamma aan groentjes voor € 15 per per-
soon (-10 jaar, € 8). 

Inschrijven kan bij de bestuursleden van  
Cross to Romania: Michel Luyssen - 0472 94 46 31,  
Gerard Soete - 0497 57 16 85,  
Daniel Warlop - 0495 72 34 03,  
Johan Ampe - 0494 61 81 81.

● Vergeet je aanvraag studietoelage 
niet! 
De start van het nieuwe schooljaar brengt grote kosten met zich 
mee voor de gezinnen. In Vlaanderen hebben sommige gezinnen 
recht op een school- en studietoelage, dit vanaf de kleuterschool 
tot de hogeschool of universiteit. 

Wens je meer informatie? Of heb je hulp nodig om de aanvraag in 
te dienen? Je kan altijd terecht bij het secretariaat van de school  
op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid of www.
studietoelagen.be.  

Ook in het jeugdcentrum, Westendelaan 38 Middelkerke, 
kan je hiervoor ook terecht, bij Claire Van Loo  
(op afspraak), infopunt opvoeding 059 31 95 77.
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● Gezinsdag ‘Samen er op los’ 
26 september
Alle toekomstige ouders en gezinnen met kinderen van 0 tot 5 jaar 
zijn welkom op deze toffe gezinsactiviteit. Wij maken je wegwijs in 
het aanbod van diensten en activiteiten voor jouw ukkepuk. Er zijn 
ook doorlopend leuke workshops en activiteiten. 

Draagdoeken en inwikkelen
om 15.30 u., door een ervaren vroedvrouw.

Wanneer je als baby 9 maanden in de buik hebt gezeten is het een 
hele aanpassing om zonder ’grenzen’ voluit te kunnen bewegen. 
Daarom geeft het veel baby’s rust als je ze lekker inwikkeld. De 
draagdoek is een manier om de baby dicht bij je te dragen en toch 
je handen vrij te hebben. Er zijn diverse soorten draagdoeken en 
technieken. In deze workshop krijg je alle info, kun je oefenen en 
kan je een keuze maken welke techniek het beste bij jou aanleunt.

Heb je vragen over voeding, slaapritme, huilen… de vroedvrouw 
zal je graag tips geven.

Baby- en peuterpower
van 15 u tot 17 u., door een ervaren ontwikkelings-
gerichte kinesitherapeute i.s.m. Reddie Teddy.

In het eerste ontwikkelingsjaren van jouw ukkie zijn er een enkele 
belangrijke mijlpalen: je kind komt tot rollen, kruipen, zitten, staan 
en stappen. Deze vaardigheden komen er niet zomaar. Je kan ze op 
een speelse manier oefenen. Babypower wil de aandacht vestigen 
op de voorbereiding én het oefenen. Je krijgt praktische oefenin-
gen en tips mee om jouw kind te stimuleren.

Ouder- en kleuteryoga
om 15.30 u en 16.30 u., door een kinderyoga lerares 
en pedagoge.

In een wereld met een ononderbroken stroom aan prikkels is yoga 
een prima manier voor je kind om tot rust te komen. De oefenin-
gen samen met mama of papa doen versterkt de verbondenheid 
tussen ouder en kind. Tijdsdruk, de stress van het dagelijkse leven 
kunnen de relatie tussen ouder en kind grondig verstoren. Samen 
yoga doen, niet alleen naast elkaar, maar ook met elkaar en zo 
dichter bij elkaar.

Verdien een pluim, test je kennis en doe mee aan de 
Opvoedings-weetjes Kwis! 

De tuin en buitenspeelplaats van de Buitenschoolse kinderopvang 
wordt omgetoverd tot een kindvriendelijk, avontuurlijk speeldorp 
met gekke fietsen, een springkasteel en een creatief atelier. Je kan 
fruitbrochettes maken, een initiatie peuterturnen of een muziek-
atelier volgen  … 

Hiervoor kunnen we rekenen op de medewerking van volgende 
kindvriendelijke organisaties: Kiddifit, STAR, Turnclub Sirene, 
Bizart, jeugddienst, bibliotheek.  

Zaterdag 26 september 2015 van 14.30 u tot 18.30 u in 
het IBO De Strandjutter Westendelaan 10 Middelkerke. 

Meer info? Gemeentelijk Infopunt opvoeding,  
059 31 95 77 of claire.vanloo@middelkerke.be.

● Bijtanken over autisme?
28 oktober om 19.30 u.

Hoe ervaren mensen met autisme emoties? Hoe gaan ze om 
met de emoties van anderen? Hoe kunnen we hen helpen hun 
eigen emoties (beter) te begrijpen en uit te drukken? Na de 
getuigenis van Dominique is ruim tijd voorzien voor vragen en 
uitwisseling van ervaringen.

Organisatie: Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) Regio 
Westende i.s.m. Infopunt opvoeding.

Locatie: Gemeenteschool De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29 
in Westende.

Deelname: gratis voor gezinnen die lid zijn of worden van de 
VVA. Niet VVA-leden betalen 5 euro.

Inschrijven? Meer informatie? Contactpersoon  
Angelique Calis 0486 23 59 87 of  
bart.bohy1@telenet.be 

● Middelkerke strijdt mee tegen 
armoede  - 17 oktober
Sinds 1993 is 17 oktober door de Verenigde Naties uitgeroe-
pen tot de werelddag van verzet tegen extreme  armoede. Op 
of rond  deze datum  worden over de hele wereld activiteiten 
op het getouw gezet om het onrecht van armoede aan te 
klagen. Ook in Middelkerke.

Binnen  de sociale dienst van het OCMW werkt een werk-
groepje van hulpvragers en hulpverleners samen om deze 
dag op de kaart te zetten. Onder het motto “een werelddag 
tegen armoede, wij beginnen hier! “ worden informatiestands 
geplaatst:

-  op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober in het MAC, het 
Middelkerks Administratief Centrum

-  op vrijdag 16 oktober in het onthaal van het OCMW

-  op zaterdag 17 oktober in de bibliotheek.

Je kan aan deze stands ook een lekkernijtje proeven, bereid 
door de cursisten van de OCMW-opleiding keuken.

Info: Bea Verleyen, OCMW sociale dienst:  
059 319 740 of bea.verleyen@ocmwmiddelkerke.be
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● Wijziging afvalophaling
Voor sector 1 - toeristische zone en sector 2 – 
erkende weekendverblijfparken:

Laatste dagelijkse nachtophaling: op maandag 31 augustus, 
start om 0u00 (buitenplaatsen op zondag 30 augustus vanaf 
21.30 u.)

Geen ophaling op 1, 2 en 3 september.

Vanaf vrijdag 4 september tot 30 september: nachtophaling 
op maandag en vrijdag, buitenplaatsen van de restafvalzakken 
op zondag vanaf 21.30 u. en op donderdag vanaf 21.30 u. De 
ophaalronde start op maandag en vrijdag telkens om 0u00.

Vanaf 1 oktober: enkel dagophaling op maandag. De ophaal-
ronde start om 8 u.

● Dag van De Kringwinkel  
17 oktober
Op zaterdag 17 oktober nodigen alle Kringwinkels in Vlaanderen 
je uit. Er worden niet minder dan 15.000 bezoekers verwacht. 
In de Kringwinkel Middelkerke kan je snuisteren tussen leuke 
hebbedingen, demonstraties ‘pimp je interieur’ meemaken en 
een gratis hapje of drankje meepikken.

Kom jouw kringwinkel ontdekken. De Kringwinkel is immers 
niet alleen een leuke winkel met toffe en betaalbare spullen. 
Ook de natuur wint dankzij de spullen die een tweede leven 
krijgen. En aangezien er bij De Kringwinkel in Vlaanderen meer 
dan 4 400 mensen werken die anders moeilijk aan een job 
geraken, winnen ook alle medewerkers van De Kringwinkel.

Reden te meer dus om ons op zaterdag 17 oktober 
een bezoekje te brengen. Je vindt De Kringwinkel 
Middelkerke in het Sea Shopping Center,  
Oostendelaan 304c. De winkel is bereikbaar via  
059 30 36 59.

Nieuwsgierig?  
Bekijk nu al de laatste nieuwtjes op onze facebook 
pagina www.facebook.com/dekringwinkelkust 

● Kies voor gezond en milieu- 
vriendelijk schoolgerief
Het nieuwe schooljaar komt eraan, tijd dus om het gebruikelijke 
schoolmateriaal bijeen te zamelen… Wist je dat veel artikelen 
schadelijk zijn voor het leefmilieu en/of voor de gezondheid? Ze 
kunnen schadelijk zijn omdat ze onnodig afval genereren of omdat 
hun samenstelling giftig kan blijken.

Voor je je dus uitleeft in een hoop nieuwe spullen, maak je best een 
inventaris op van wat je echt nodig hebt. Moet je toch nog een en 
ander kopen, kies dan voor gezond en milieuvriendelijk, duurzaam 
schoolgerief. 

Enkele suggesties:
- een stevige boekentas die enkele 

jaren mee kan gaan

- een stevige pennenzak 

- een vulpen met inktpatronen of 
een vulpen met inktreservoir (inkt op basis van water of kleur-
stoffen voor voedingsmiddelen)

- hervulbare balpennen

- ongelakte houten potloden en witte gommen zonder kleurstoffen

- viltstiften en verf op basis van water of alcohol en op basis van 
kleurstoffen voor voedingsmiddelen

- lijm zonder solventen op basis van water of alcohol

- Een stevige potloodslijper (bij voorkeur in metaal of in hout) 

- Een stevige schaar (bij voorkeur in roestvrij staal) 

- Een stevige lat (bij voorkeur in hout of in metaal) 

- Schriften en schrijfpapier in gerecycleerd materiaal 

- Ringmappen in karton of gerecycleerde kunststof,  
met verstevigde hoeken

- Brooddoos en afsluitbare herbruikbare beker of veldfles

● Ook compostbakken te koop
Wie een grotere tuin heeft, heeft vaak niet genoeg aan een com-
postvat. Een compostbak is hier dan meer aangewezen.

Daarom biedt de gemeente compostbakken aan (met mogelijkheid 
tot uitbreiding met aanbouwmodule). De compostbakken hebben 
een volume van 1,3 m³ en zijn gemaakt van stevig materiaal.

Nog even alle prijzen op een rij:
- Compostvat + beluchtingsstok: € 12 (compostvat wordt mét 

beluchtingsstok geleverd en kan dus niet zonder de beluchtings-
stok aangekocht worden)

- Compostbak: € 65

- Aanbouwmodule voor compostbak: € 43

Hoe aan te vragen?
Het verschuldigde bedrag wordt vooraf betaald ofwel ter plaatse 
aan de gemeentelijke kas ofwel door storting op rekeningnummer 
091-0082390-66. 

De betaling geldt als aanvraag. Na de betaling neem je contact met 
de gemeentelijke werkhuizen (tel. 059 31 91 20) om een afspraak 
te maken voor het afhalen of (gratis) laten leveren van het aange-
kochte materiaal.

Opgelet! Er is maar een beperkt aantal compostbakken en aan-
bouwmodules in stock. Bij uitputting van de stock kom je op een 
wachtlijst en kan het eventjes duren vooraleer de compostbak kan 
geleverd worden. 
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● Milieuprijs ‘Groene Boei’ – oproep kandidaturen
Jaarlijks worden er 2 ‘Groene Boeien’ uitgereikt aan  
enerzijds burgers of een groep van burgers en anderzijds aan 
een rechtspersoon (scholen, bedrijven, verenigingen).

Voor burgers, verenigingen en scholen bestaat de prijs uit 
een geldbedrag ter waarde van € 500.

Voor private en publiekrechtelijke bedrijven bestaat de prijs 
uit een kunstwerk ter waarde van € 500.

Met de ‘Groene Boei’ willen we aantonen dat milieu-investerin-
gen niet alleen maatschappelijk maar ook financieel lonend zijn, 
want er zijn heel dikwijls snelle terugverdieneffecten mogelijk.

Wat moet je nu doen om in aanmerking te komen?

Dien je kandidatuur in ten laatste tegen 30 november 2015 bij 
de voorzitter van de milieuraad:
Johan Broidioi, Vinkenstraat 22 in 8432 Leffinge.

De kandidatuur moet vergezeld zijn van een nota waarin (de 
historiek van) het project en de resultaten,

‘Jeugddienst Middelkerke 
op Facebook -  

word vriend’

● Daar is de Boemelbij weer !
De Boemelbij is een initiatief van de gemeentelijke jeugddienst 
om het sporten en buitenspelen bij kinderen tussen 6 en 12 te 
stimuleren. Vanaf de paasvakantie tot de zomervakantie strijkt 
“De Boemelbij” elke woensdagnamiddag tussen 14u en 16u neer 
op een pleintje in Middelkerke. Daar zorgt een begeleider ervoor 
dat de kinderen naar hartenlust kunnen spelen, ravotten en veilig 
gebruik maken van het voorziene materiaal. Indien het enigszins 
mogelijk is, spelen we natuurlijk buiten, samen met de andere 
kinderen. Bij slecht weer wijken we uit naar een binnen locatie. De 
laatste nieuwtjes over de locatie kan je vinden op de facebookpa-
gina van de jeugddienst. 

02/09/15 Slijpe Lambertus Coolsstraat

09/09/15 Middelkerke Loskaaistraat

16/09/15 Leffinge Dorpsmolenstraat

23/09/15 Middelkerke De Krokodiel

30/09/15 Westende Hofstraat

07/10/15 Lombardsijde Klijtendijkstraat

14/10/15 Schore Zaal Scora

21/10/15 Leffinge Agoraspace

28/10/15 Slijpe Ter Zelte

● Activiteiten in jeugdhuis  
de Paravang
vrijdag 11 t.e.m 13 september 2015 
Pinkweekend: een teambuildingsweekend met avontuur en vor-
ming voor de vzw-medewerkers.

zaterdag 24 oktober: spaghettiavond 

vrijdag 30 oktober: foute horror party

Tijdens de maand oktober organiseert het jeugdhuis in samen-
werking met jongerenwerking de Caravanne een dropping. Exacte 
datum nog nader te bepalen.

Meer info: jeugddienst, Frederick Van Loock, 059 30 48 66, 
frederick.vanloock@middelkerke.be 

vzw jeugdhuis de Paravang, www.paravang.be, depara-
vang@gmail.com

www.facebook.com/JeugdhuisDeParavang

● Goe gespeeld !
De voorbije zomer werd er weer 'Goe Gespeeld' in Middelkerke.  
Op onze 18 speelpleintjes, 4 agoraspaces, 2 skatezones en 
onze talloze dijkglijbaantjes werd er geravot dat het een lieve 
lust was.  Ook de 4 nieuwe speelpleintjes met als summum 
het nieuwe touwenschip in het Normandpark werden inge-
speeld.  De gemeente Middelkerke is dus de terechte eigenaar 
van het 'Goe gespeeld'-label.  In West-Vlaanderen hebben 
slechts 14 gemeenten dit label, in heel Vlaanderen een zestig-
tal.  Aan de kust zijn we zelfs de enigste.

De jeugddienst houdt toezicht op alle bovenstaande speel-
pleintjes en andere speelzones. Wie een overzicht wil hebben 
van alle speelterreinen in Middelkerke kan surfen naar www.
middelkerke.be/speelpleinen.  Je vindt er ook een meldings-
formulier waarmee je ons schade over toestellen of opmerkin-
gen over een speelplein kan bezorgen.   

bij voorkeur gedocumenteerd met foto’s, worden voorgesteld en 
mét de gegevens van een contactpersoon.

Projecten in ontwerpfase komen niet in aanmerking.

Het volledige wedstrijdreglement kan je verkrijgen bij de 
milieudienst, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, tel. 
059 31 30 16.

● Bebat – Containerparkactie
Bebat bestaat 20 jaar en dat verdient een 
…. boompje. Breng tot 15 september, 
zoveel mogelijk lege batterijen naar je 
containerpark. Voor iedere 20 kg inge-
zamelde lege batterijen, plant Bebat een 
boom.

Bebat bestaat 20 jaar en dat verdient een …. boompje.

Al 20 jaar lang brengen jullie elke dag lege batterijen naar een Bebat 
inzamelpunt. Bedankt!

Deze zomer viert Bebat haar 20ste verjaardag en hiervoor willen we graag, 
samen met de containerparken, iets extra doen voor de natuur.

En jullie kunnen hierbij helpen!

Breng tussen 15 augustus en 15 september, zoveel mogelijk lege batterijen 
naar je containerpark. Voor iedere 20 kg ingezamelde lege batterijen, plant 
Bebat een boom.

Laten we samen gaan voor nóg meer ingezamelde lege batterijen. Kijk eens 
in die schuif of in de bureaukast, op zolder of in de kelder. Denk ook aan 
herlaadbare batterijen van bijvoorbeeld je boormachine, GSM of fototoestel.

Haal al je vergeten lege batterijen tevoorschijn en lever ze in. Want zelfs  
1 batterijtje maakt het verschil. 

- jaar -

Bebat en de containerparken 
helpen de natuur!
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● Betaalbaar wonen voor  
jonge gezinnen in Middelkerke
Wonen aan zee is voor veel jonge gezinnen een verre droom 
geworden. Vastgoed- en grondprijzen zijn door vraag en aanbod 
hoger dan elders in het land. En wil je je gezin laten opgroeien aan 
zee dan moet je dieper in de buidel tasten. 

Specifiek om de woonkansen aan zee voor jonge gezinnen te 
vergroten, realiseert de gemeente Middelkerke, samen met de 
NV Immobel en de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘Ijzer en 
zee’, 119 betaalbare woningen op de mooi gelegen site tussen de 
Zeelaan en de Schoolstraat in Lombardsijde. Dankzij het nieuwe 
concept ‘betaalbaar wonen’ zal de grondprijs 20% goedkoper zijn 
en zullen de woningprijzen zich situeren tussen die van sociale 
woningen en die van de reguliere markt. De primeur is dus voor 
Middelkerke, want het concept ‘betaalbaar wonen’ werd elders nog 
niet toegepast. 

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 

Zo moet de woning de hoofdverblijfplaats zijn en mag doorverko-
pen enkel aan de geïndexeerde aankoopprijs. 

Voor de gemeente Middelkerke is dit een nieuwe stap naar een 
duurzaam woonbeleid dat jonge gezinnen moet aantrekken. Naast 
de instap in dit project voorziet de gemeente Middelkerke ook nog 
een eenmalige aankooppremie van € 2500 en een tijdelijke tus-
senkomst in de onroerende voorheffingen voor jonge gezinnen.

Naast de geplande 119 woningen is er op de nieuwe woonsite 
ook nog plaats voor 60 sociale woningen. In het ontwerp is heel 
wat ruimte voor groen en water en is er rekening gehouden met 
de toegankelijkheid van en naar de vernieuwde dorpskern van 
Lombardsijde.  De initiatiefnemers hopen tegen begin 2016 met 
de werken te kunnen starten.

● Vlaamse energielening – nu ook 
voor zonnepannelen en huishoud-
toestellen!
Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezins-
budget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur door je 
woning te gaan isoleren, een hoogrendementsketel te plaatsen, 
een zonneboiler te installeren, … .Het zijn allemaal maatregelen 
die ervoor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt 
en de factuur drastisch daalt. 

Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk 
over het nodige budget beschikt, kan nu bij WVi een voordelige 
energielening tot 10.000 euro aanvragen met een vaste rentevoet 
van slechts 2%. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u 
ook renteloos lenen.

U kan een energielening krijgen voor:

• dak- of zoldervloerisolatie;

• hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);

• muurisolatie;

• vloerisolatie;

• luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met 
andere maatregelen);

• energiezuinig ventilatiesysteem;

• zuinige verwarmingsinstallatie;

• zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd 
is, er geen enkel glas meer is en al over een hoogrendements-
verwarming beschikt (NIEUW!);

• zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm 
water;

• relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van 
een appartementsgebouw);

• energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);

• energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale 
doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft 
aangetoond) (NIEUW!).

Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd 
door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de 
kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloe-
risolatie kan u de werken zelf uitvoeren.

Meer informatie?
• Ruimte en wonen (MAC),  

Spermaliestiestraat 1 in 8430 Middelkerke,   
059 31 91 15 of huisvesting@middelkerke.be

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

● Niet vergeten: gemeentelijke  
vervolgpremie indienen

De gemeente Middelkerke geeft sinds 2014 een gemeentelijke 
aankoopremie aan jonge gezinnen die een enige woning of grond 
aankopen in Middelkerke. Wie van deze aankooppremie genoten 
heeft, en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, heeft gedu-
rende vijf jaar na uitbetaling van de aankooppremie recht op een 
vervolgpremie. 

Deze vervolgpremie  bedraagt 50% of 75% van het gemeentelijk 
aandeel in de onroerende voorheffing. Om de premie aan te vra-
gen,  moet een nieuw formulier ingediend worden met in bijlage 
het gedetailleerde aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. 
Opgelet, de aanvraag voor de vervolgpremie moet binnen de 2 
maanden na ontvangst van het aanslagbilet van de onroerende 
voorheffing ingediend worden. 
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● Zitdag sociale huisvesting 
Iedere tweede donderdagvoormiddag van de maand (met uitzonde-
ring van de schoolvakanties en feestdagen)  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 vinden plaats op 10 september 2015 en 
8 oktober 2015. Deze vinden plaats in de raadzaal van het gemeen-
tehuis, van 9.30 tot 11.30 u. 

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

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

van de woning (voor RSVK);
- Opzegbrief (voor RSVK).

Nieuwe groep start in september 2015

Als VDAB erkend opleidingscentrum hebben alle cursisten  
recht op de geldende cursistenvergoedingen.

 KEUKENOPLEIDNG BOUWOPLEIDING
 Modules Modules
 Basis keuken Basis metselwerk
 Koude keuken Betonconstructies
 Initiatie warme keuken  Gevelwerk
 Nagerechten  Onderhoudswerk
 Basis zaal  Basis elektriciteit
 Initiatie snacks  Basis dakwerken
 Interactie zaal en keuken  Grondwerken
 HACCP normeringen  Bevoorraden
 Eindstage  Yzervlechten
 Getuigschrift  Bekisten
  VCA cursus
  Eindstage
  Getuigschrift

Voor meer info contacteer ons :
•  Opleiding Keuken : Cindy Vervaet 059 319 224 

cindy.vervaet@ocmwmiddelkerke.be
•  Opleiding Bouw : Annemie Clemens 059 319 754 

annemie.clemens@ocmwmiddelkerke.be
www.opleidingscentrummiddelkerke.be

Zorg zit je in het bloed?
Het OCMW Middelkerke gaat over tot het aanwerven en 
aanleggen van een werfreserve van

verpleegkundige A2
Een verpleegkundige A2 voor het woon- en zorgcentrum  
‘De Ril’. Momenteel zijn er verschillende openstaande betrek-
kingen die zowel deeltijds als voltijds kunnen ingevuld worden.

Taken:  het aanbieden van de nodige verpleegkundige zorgen 
aan de bewoners van het woon- en zorgcentrum.

Aanbod: verloning op niveau C3-C4, minimum brutomaandbe-
drag: 2131.13 euro, maalltijdcheques, gratis hospitalisatiever-
zekering, fietsvergoeding, gunstige verlofregeling, overname 
anciënniteit. Contract: onbepaalde duur, deeltijds of voltijds.

Profiel: houder zijn van een diploma gediplomeerd verpleeg-
kundige A2.  Studenten die het laatste jaar van de opleiding 
volgen, kunnen deelnemen aan het selectiegesprek.

De selectiegesprekken vinden plaats op 21 sepember in de 
namiddag in ‘De Ril’.  

Interesse? 
Meer informatie over deze functie krijg je bij Philippe Van den 
Abeele, directeur woon- en zorgcentrum, op 059 31 92 27 of 
via philippe.vandenabeele@ocmwmiddelkerke.be .

Kandidaturen dienen schriftelijk of  
via dominique.devoldere@ocmwmiddelkerke.be  
te worden bezorgd, samen met een cv en een afschrift  
van het diploma, tav de voorzitter, Dirk Gilliaert, 
Sluisvaartstraat 17 in 8430 Middelkerke, tegen uiterlijk 7 
september 2015.

● Tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden
De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) is een uit-
kering voor 65 – plussers met een verminderde graad van 
zelfredzaamheid. 

De uitkering wil de meerkost vergoeden van mensen die het 
moeilijk hebben om bijvoorbeeld zelf huishoudelijke taken te 
vervullen, of zich te wassen, zich te verplaatsen …

In eerste instantie wordt de graad van zelfredzaamheid 
bepaald. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het 
inkomen van de aanvrager en alle personen waarmee je een 
huishouden vormt. Er gelden grensbedragen voor het inko-
men. Wanneer je inkomen hoger ligt dan dit grensbedrag zal 
de tegemoetkoming lager liggen.

Denk je in aanmerking te komen voor deze  
tegemoetkoming of is niet alles helemaal duidelijk? 
Voor meer informatie of het indienen van een  
aanvraag kan je terecht bij de sociale dienst  
van het OCMW (059 31 92 10) of de sociale dienst 
van je ziekenfonds.
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Op donderdag 17 september  2015 
kan je tijdens de donderdagmarkt 
aangesproken worden met de klas-
sieke vraag: Oe ist? Met de ‘Oe ist?’ 
campagne wil het provinciebestuur de 
mensen aanzetten om echt te praten 
en vooral ook te luisteren. Want wie 
het moeilijk heeft, verdient een luis-
terend oor. 

En aan de kust komt er nog een 
element bij: de vergrijzing. We weten 
namelijk dat er veel ouderen zijn aan 
de kust en we staan er onvoldoende 
bij stil dat die ouderen ook veel kun-
nen bijdragen aan onze maatschappij. 
Zij bezitten namelijk de levenswijsheid 
en de kunst om te luisteren. Oe ist? 
Goed!

● ‘Oe ist?’ komt naar 
je toe

● Jaarlijks dessert- 
buffet - 13 november
In het kader van de seniorenweek 
wordt op vrijdagnamiddag 13 novem-
ber opnieuw het jaarlijks dessert-
buffet georganiseerd in het Lokaal 
Dienstencentrum De Stille Meers, 
Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke.

Alle Middelkerkse senioren worden 
vriendelijk uitgenodigd op dit feest, 
vanaf 13.15 u. 

Om 14.15 u. start het optreden van 
Carmen Deslee. Tijdens de pauze, 
omstreeks 15 u., worden verschil-
lende taartjes en koffie aangeboden, 
daarna kan je genieten van het 2de 
deel van het optreden. 

Het einde van de namiddag is voor-
zien omstreeks 16.30 u..

Inschrijven kan van  
maandag tot vrijdag  
in het lokaal dienstencentrum,  
tot vrijdag 6 november.

● Diensten
Wanneer het wat moeilijker gaat om het 
allemaal nog zelf en alleen te doen, kan 
je ook in het dienstencentrum terecht 
voor maaltijden, voetverzorging, haar-
verzorging en schoonheidszorgen. 
Iedereen gedomicilieerd te Middelkerke 
en 60 – plusser kan zich inschrijven 
voor deze diensten.
Voor meer info en inschrijvingen 
kan je terecht bij Annelies Van 
Damme,  
059 31 92 85 

Contact
Het onthaal is open van 9 tot 11.30 
u. en van 13 tot 16 u. en is bereikbaar 
op 059 31 97 48. Je bent hier aan het 

● Vrijwilligers 
gezocht!
Om de bestaande werking te verste-
vigen zijn we in het dienstencentrum 
nog steeds op zoek naar vrijwilligers. 

Annelies Van Damme,  
059 31 92 85 of  
annelies.vandamme 
@ocmwmiddelkerke.be

● Activiteiten in de kijker!
Power tex
Gedurende  
3 lessen maken 
we mooi werk-
stuk. 

Eerste les op  
30 september.

Bezoek aan xinix
Maandag 19 oktober gaan we op bezoek 
bij Xinix.  Je komt er meer te weten over 
hoe een slechtziende of blinde persoon 
door het leven gaat. Opgelet, plaatsen zijn 
beperkt! 

Voedingssupplementen 
Hebben we al die supplementen wel nodig 
of is dit pure reclame? Biedt onze voeding 
dan niet alle vitaminen en mineralen die we 
dagelijks nodig hebben? 

Een diëtiste maakt u wegwijs in de wereld 
van de voedingssupplementen en geeft 
tips gegeven om het verlies aan vitaminen 
te beperken tijdens de bereiding en bewa-
ring van voedingsmiddelen.

Voor de volledige kalender kan je 
terecht in de activiteitenkalender in 
deze Sirene of op de website van  
het OCMW Middelkerke  
www.ocmwmiddelkerke.be  
of in ons centrumkrantje.

Inschrijven: enkele tips
- Schrijf je vooraf in aan het onthaal 

van het dienstencentrum. Bij het niet 
doorgaan van de activiteit kunnen wij je 
verwittigen.

- Respecteer de inschrijvingsdatum en 
zeker bij activiteiten waar er koffie en 
gebak is voorzien. De uiterste inschrij-
vingsdatum kan je terug vinden in ons 
centrumkrantje.

- We vragen om vooraf de deelname te 
betalen. Dit werkt vlotter op het moment 
zelf. Vergeet dan ook je betaalbewijs niet 
mee te brengen.

- Wanneer je niet kan deelnemen aan een 
activiteit waarvoor je bent ingeschreven, 
raden we aan om ons zo snel mogelijk te 
verwittigen. Bij niet of laattijdig verwit-
tigen of het voortijdig verlaten van de 
activiteit geven geen recht op terugbeta-
ling van de deelname.

goede adres voor inschrijvingen voor 
activiteiten en afspraken voor de dien-
sten en algemene informatie omtrent 
de werking van het lokaal dienstencen-
trum.

De cafetaria is open van 10 tot 17 u. Je 
kan hier terecht voor een drankje, een 
babbel of om de krant te lezen. 

Ook het wijkrestaurant is hier, van 
11.30 tot 13 u.

De woonassistent is alle dagen 
bereikbaar van 9 tot 12 u., op 
maandag en woensdag ook van 
13.30 tot 16 u op 059 31 94 00.  
Je kan bij haar terecht voor meer  
vragen omtrent de assistentiewoningen 
in De Stille Meers.
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■ Geen zitdag voor 
pensioenen meer
De zitdag van het RSVZ (Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzkeringen der 
Zelfstandigen) komt niet langer langs 
in Middelkerke. In september vindt de 
laatste zitdag plaats in De Branding, 
op de eerste woensdag van de maand.

In de regio blijven enkele zitda-
gen behouden, meer info daarover 
op www.rsvz.be of via de gratis 
Pensioenlijn 1765.

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

 enkel burgerzaken 

● Politie zorgt voor uw veiligheid
Onaangepaste snelheid is oorzaak van veel 
verkeersongevallen en daarmee verantwoor-
delijk voor onnoemelijk veel menselijk leed.

Om daaraan te remediëren zet de politie 
Middelkerke op permanente basis en dit op 
10 verschillende plaatsen - verspreid over 
de gehele gemeente-  preventieve snel-
heidsborden in.  Ook de  2 grote LED bor-
den gemonteerd op een aanhangwagen en 
die u in het straatbeeld ongetwijfeld reeds 
zijn opgevallen, worden voor hetzelfde doel 
gebruikt.  Deze preventieve acties zijn zeker 
nuttig maar blijken in de praktijk onvol-
doende te zijn.

Daarom voert de politie ook  repressieve 
snelheidscontroles uit.  Naast een perma-
nente controle met één vaste camera (flitspaal) worden ook controles uitgevoerd met 
een mobiele snelheidscamera.  Deze controles zijn kortstondig en worden op steeds wis-
selende locaties uitgevoerd. Het is de bedoeling deze controles  zowel overdag, 's avonds  
als 's nachts en zowel tijdens de week als tijdens het weekend te organiseren. Uiteraard zal 
bij het bepalen van plaats en tijdstip van de controle rekening worden gehouden met onder 
andere het aanwezige risico, het snelheidsregime en de gemiddelde snelheid.

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard.

● PWA 
Voor klusjes, klein tuinonderhoud, 
poetsdienst, dienstencheques.

Info bij Henny Moonen,  
Sluisvaartstraat 17   
info@pwamiddelkerke.be.

● Fruit@school 
Het is van groot belang dat er al op 
jonge leeftijd aandacht wordt besteed 
aan gezonde voeding. Je kan niet vroeg 
genoeg beginnen met een gezond voe-
dingspatroon om overgewicht en voe-
dingsgerelateerde ziekten op latere leeftijd 
te voorkomen.

Daarom nemen de gemeentescholen ook 
dit jaar deel aan het tutti-fruttiproject. 
Elke week krijgen de kinderen een stuk 
fruit of groente aangeboden. Tijdens een 
klassikaal moment genieten de kinderen van peuter tot 6de leerjaar van een gezond 
tussendoortje. Ook tijdens de andere pauzes stimuleren we het nuttigen van een 
gezonde snack. 

Gemeentescholen bewegen
In het lager brengen de leerlingen heel wat uren zittend door. Daarom willen we actief 
inzetten op het bewegingsaanbod binnen de school. De leerkrachten LO bieden een 
gevarieerd aanbod aan sport- en zwemactiviteiten. Naast dit basisaanbod tekenen we 
in op het sportaanbod van de gemeente en de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). 

Af en toe krijgen de kinderen de kans om op woensdagnamiddag gratis deel te 
nemen aan een tornooi voor netbal, voetbal of hockey.

Ook de kleuters gaan als echte ontdekkingsreizigers in hun omgeving op zoek naar 
nieuwe belevenissen. Dat doen ze al kruipend, klimmend, klauterend, springend en 
rennend in de klas maar ook tijdens de uren bewegingsopvoeding. 

Door de samenwerking van de school, de gemeente en SVS krijgen alle leerlingen 
van klein tot groot een gevarieerd bewegingsaanbod.

 

Middelkerke
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● Geboorten

● Huwelijken

● Overlijdens

Proot Tom & Bak Eliz 30 mei 2015

Suys Eduard & Wernaers Ludwina 30 mei 2015

Lanssen Benny & Knockaert Tessa 05 juni 2015

Vergote Kenny & Lhoir Isabelle  12 juni 2015

Capron Bruno & Sissau Martine  15 juni 2015

Vermeersch Bryan & Debruyne Stephanie  19 juni 2015

Denolf Jürgen & Dujardin Sabine 30 juni 2015

Vandekerckhove Johan &  Bogaerts Hilde 03 juli 2015

Werbrouck Tijl – Westende °20.05.1994 + 09.05.2015

Wattiez Pierre – Middelkerke °17.02.1955 + 13.05.2015

Mortier Roger – Middelkerke °23.09.1928 + 21.05.2015

Fournier Corinne – Middelkerke °29.03.1964 + 21.05.2015

Massaer Cornelius – Middelkerke °29.05.1938 + 22.05.2015

Scelfo Antonio – Middelkerke °12.08.1948 + 24.05.2015

Verlinde Gilbert – Wilskerke °10.11.1932 + 29.05.2015

Franquet Odette – Westende °10.10.1945 + 30.05.2015

Elsemoortel Daniël – Middelkerke °26.01.1936 + 01.06.2015

Tampere Georgette – Leffinge °14.05.1934 + 03.06.2015

Anno Noël – Middelkerke °13.11.1949 + 07.06.2015

Devey Jules – Wilskerke °20.04.1933 + 09.06.2015

Betel Jeanine – Middelkerke °26.12.1937 + 12.06.2015

Ruys Louis –Wilskerke °21.09.1934 + 12.06.2015

Gielen Gerard – Westende °01.04.1946 + 13.06.2015

Seghers Danielle – Middelkerke °29.04.1957 + 21.06.2015

Smagge Freddy – Lombardsijde °03.12.1951 + 29.06.2015

Bertier Mariette – Wilskerke °28.02.1926 + 30.06.2015

Van Bogaert Kamiel – Westende °01.08.1942 + 30.06.2015

Puype Roland – Westende °07.09.1931 + 01.07.2015

Blanquart Martine – Middelkerke °22.12.1956 + 01.07.2015

Beeuwsaert Gaspar – Middelkerke °17.04.1933 + 02.07.2015

Dekeyser Gerarda – Lombardsijde °01.11.1921 + 12.07.2015

Belechowicz Marie – Middelkerke °27.11.1923 + 17.07.2015

Snyers Charles – Westende °23.12.1932 + 20.07.2015

Bernaert Logan –  Middelkerke 09.06.2015

Debruyne Feline – Schore 21.06.2015

Decorte Ebe – Westende 22.06.2015

Kiekens Luna – Lombardsijde 25.06.2015

Kiekens Ella – Lombardsijde 25.06.2015

Dalle Jayden – Lombardsijde 26.06.2015

Deschepper Luca – Wilskerke 29.06.2015

Decroos Hots Liv – Leffinge 30.06.2015

Vandekerckhove Elena – Leffinge 06.07.2015

Quyo Matthew – Westende 06.07.2015

Rommens Florian – Leffinge 09.07.2015

Vanhoutte Rémi – Mannekensvere 22.07.2015

Sanders Ilithyia – Leffinge 17.05.2015

Counye Yaran – Leffinge 19.05.2015

Lebrun Fitzgerald – Leffinge 19.05.2015

Cocquyt Anna – Middelkerke 20.05.2015

Cocquyt Nora – Middelkerke 20.05.2015

Marico Eliza – Mannekensvere 22.05.2015

Verbeeke Marteau Arthur – Leffinge 24.05.2015

Baeyaert Joline – Slijpe 26.05.2015

Jonckheere Rune – Slijpe 01.06.2015

Haelewyn Fé – Middelkerke 02.06.2015

Mehmedov Ilkzhan – Westende 04.06.2015

Dekien Achiel – Mannekensvere 05.06.2015

Vandamme Tim & Moeyaert Bianca 03 juli 2015

Creve Peter & Felix Gina 04 juli 2015

De Vries Ronny & Brusselman Gina 10 juli 2015

Haegeman Hans & Flamey Nathalie 18 juli 2015

Schapman Dries & Monteyne Inge 18 juli 2015

Dewulf Bart & Kuppens Sylvianne 24 juli 2015

Goethals Anthony & Daenekint Darline 24 juli 2015

Vandamme Glenn & Coelus Sarah 25 juli 2015
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nuttige nummers

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

● Gemeentebestuur
gemeentehuis 059 31 30 16
fax 059 31 43 64
initiatief buitenschoolse kinderopvang 059 31 95 75
IBO Middelkerke 059 31 99 55
IBO Westende 059 31 95 57
IBO Leffinge 059 30 38 78
IBO Slijpe 059 30 69 53
hoofdbibliotheek 059 31 99 10
cultuur 059 31 95 53
erfgoed 059 31 97 97
jeugddienst 059 30 48 66
Woonwinkel 059 31 91 15
OCMW 059 31 92 10
Dienstencentrum De Stille Meers 059 31 92 85
Woon- en Zorgcentrum De Ril 059 31 92 31
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze' 059 31 94 05
onthaalgezinnen 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
BuO 'De Rietzang' Middelkerke 059 27 88 37

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

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

● Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Boydens (Westende) 058 23 63 93
Caproni Davina (Middelkerke) 059 30 45 51
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Dierendonck (Middelkerke) 059 30 46 47
Florizoone (Westende) 059 30 17 06
Glabeke (Leffinge) 059 30 28 41
Lecointre (nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke  059 31 02 10
(nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende)
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46

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

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

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

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

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

●  Landbouwweekend
zaterdag 19 en zondag 20 september

Wat valt er te beleven
•  gezellige terrasjes
•  artisanale proevertjes
•  verkoop van hoeveproducten
•  vele boerderijdieren
• tentoonstelling landbouwmachines 

en werktuigen
• oldtimer tractoren
• Demonstratie melken van koeien
• Demonstratie ploegen op het strand
• Demonstratie scheren van schapen
• Gymkana
• Demonstratie schapen drijven
• Paardenshows met trekpaarden

landbouw
weekend

Zeedijk
MiddelkerkeInfo en volledig programma : 

www.toerismemiddelkerke.be
v.u. Pierre Ryckewaert, secretaris - GO 9118

Like ons op Facebook: 
www.facebook.com/gemeentemiddelkerke

ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015
ZEEDIJK MIDDELKERKE – DOORLOPEND VAN 10 TOT 18 U

FOTOWEDSTRIJD

Neem gratis deel aan de fotowedstrijd met als 
thema ‘landbouw in actie’ en win mooie prijzen.
Deelname via: 
www.toerismemiddelkerke.be/
fotowedstrijdlandbouwweekend

LANDBOUWMENU

Tijdens het landbouwweekend kan je in volgende restaurants in Middelkerke genieten 
van de beste gastronomische streekgerechten:

•  Restaurant De Vlaschaard, Leopoldlaan 246, Middelkerke – www.de-vlaschaard.be

•  Villa Marie-Joseph, Henri Jasparlaan 150, Westende-bad – www.villamariejoseph.be

•  Bistro Columbus, Zeedijk 217, Middelkerke – www.columbus-middelkerke.be

•  Aan Tafel, Dorpsstraat 6, Leffi nge – http://eethuisaantafel.blogspot.be

•  Continental, Zeedijk 59, Middelkerke – www.restaurant-continental.be

•  The Lord, Leopoldlaan 129, Middelkerke – www.thelord.be

•  Hostellerie Renty, Louis Logierlaan 51, Middelkerke – www.renty.be

•  Casino restaurant Il Circo, Zeedijk z/n, Middelkerke – www.casinomiddelkerke.be

•  Restaurant Ramblas, Oostendelaan 24, Middelkerke – www.ramblasmiddelkerke.be

Ontbijt:
•  Koffi e- en eethuis Barista, Populierenlaan 20/2, Middelkerke 

www.facebook.com/koffi e- & eethuis Barista

www.toerismemiddelkerke.be

folder landbouwweekend 2015.indd   1 14/07/15   14:07

Beestig 

leuk 
voor kinderen!

Neem deel aan  
de kleurwedstrijd!

Blanco tekeningen zijn  
vanaf 1 september 2015  

te verkrijgen in het toerismebureau 
van Middelkerke.  

Breng je tekening binnen  
in de tent aan de Prosper Poulletstraat 

aan de stand van  
het Noord-Zuidcomité.

Locatie: Epernayplein, zeedijk  
en strand Middelkerke  
+ deelnemende restaurants

Meer info: programmabrochure, 
www.toerismemiddelkerke.be of  
059 31 91 31.

• Boerderijspeeldorp
• Workshop groententaarten maken
• Strobalen beschilderen


