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Maak je klaar voor de winter

Zorgzaam Middelkerke

Champagneweekend

En verder...

Infoavond zonnepanelen - Icefest @Middelkerke -  

Nieuw kunstwerk 'Olnetop' - Sterren aan zee
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bevoegdheden en zitdagen

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

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

Bart Vandekerckhove  schepen OPEN VLD

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

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

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

Dirk Gilliaert ocmw-voorzitter/schepen  CD&V

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

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

en buurthuiswerking

dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be

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

Pierre Ryckewaert   secretaris

Zitdag: op afspraak

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

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

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

0476 51 27 02 - secretaris@middelkerke.be

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

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

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

Francine Ampe-Duron   schepen    CD&V

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

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

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

Michel Landuyt    OPEN VLD
schepen - voorzitter gemeenteraad

Zitdag: dinsdag enkel na afspraak

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

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

Johnny Devey   schepen   OPEN VLD

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

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

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

 Beste inwoners,

Beste inwoners,

met de herfst en de winter in het verschiet maken we ons op voor gezellige tijden: 
een bruisend champagneweekend, kerst- en eindejaarsvieringen in familiekring, 
een deugddoende winterwandeling…

Jammergenoeg is dat niet voor iedereen weggelegd. Een aanzienlijk deel van 
onze – oudere – bewoners hebben geen nabije familie meer, laat staan een hechte 
vriendenkring om een babbeltje mee te slaan. 

In Middelkerke werken alle welzijnsinitiatieven nauw samen om hulpbehoevende 
mensen te contacteren en te ondersteunen. Mensen samenbrengen is volgens mij de best mogelijke oplossing voor som-
mige problemen. Maar ook jij kan je steentje bijdragen. Een verjaardagskaartje, een boodschappendienst of gewoon een 
babbeltje slaan met een eenzame persoon kan al wonderen doen. Zorg, voor hulpbehoevenden en hun omstaanders, blijft 
voor Middelkerke heel belangrijk.

De winter staat voor de deur. Koude temperaturen, minder zonlicht, kortere dagen. In de komende maanden doen onze vei-
ligheids- en technische diensten er alles aan om onze gemeente zo veilig en aantrekkelijk mogelijk te houden. Het gratis ter 
beschikking stellen van strooizout, gerichte controles op fietsverlichting, aangepaste beplanting en sfeervolle kerstverlichting 
zijn enkele van de initiatieven die we nemen.

De komende weken worden alvast spannend voor de allerjongste Middelkerkenaars. Op 22 november komt onze goede 
vriend uit Spanje in Middelkerke aan. Ik kijk er zoals elk jaar naar uit om hem op ons strand te verwelkomen en te horen of 
er in Middelkerke soms stoute kindjes zijn? Ik doe alvast mijn best om bij hem in een goed boekje te staan. Jullie ook?  

Maak er een gezellig eindejaar van!

         Tot gauw,

         Burgemeester Janna Rommel-Opstaele          '
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 Terugblik 'Oe ist' – campagne tegen vereenzaming

Naast de groeiende nood aan aangepaste zorg, kampen veel ouderen ook met andere problemen. Het wegvallen van hun sociale vangnet 
kan dramatische gevolgen hebben. Onder de noemer ‘spreken is zilver, zwijgen is fout’ zetten de gemeentelijke participatiedienst en de 
seniorendienst hun schouders onder de ‘Oe ist’-campagne van de provincie West-Vlaanderen en knoopten met hun marktproject op 
donderdag 17 september met bijna 1300 mensen een goed gesprek aan. 

Meer info over de Oe ist?-campagne vind je via www.oeist.be of via participatie@middelkerke.be.
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 België stoot door naar Davis Cupfinale
Met winst in de halve finale tegen Argentinië 
plaatste Team Belgium zich voor de tweede 
keer voor de finale van de Davis Cup.  
Ze nemen het in Flanders Expo in Gent op 
tegen Groot-Brittannië met in de rangen 
wereldtopper Andy Murray (ATP3).

In juli was Middelkerke gastgemeente 
voor de overwinning in de kwartfinale 
tegen Canada. Het gemeentebestuur van 
Middelkerke wenst Team Belgium veel suc-
ces in de finale en is daarnaast ook trots dat 
het dankzij de gezonde Middelkerkse zee-
lucht kon bijdragen aan dit succesverhaal.

Volg alle ontwikkelingen voor de Davis Cupfinale via www.tennisvlaanderen.be .

 Jaarlijkse sluiting zwembad

Wegens jaarlijks onderhoud is het Duinenbad in Middelkerke 
gesloten van maandag 7 december t.e.m. vrijdag 18 december.  

Alle openingsuren: www.middelkerke.be/openingsuren 

  Op vaste stek parkeren  
 slim investeren?
Een eigen garage in een drukbezochte kustgemeente is geen 
overbodige luxe. Daarnaast is de aankoop van een garagebox een 
veilige en rendabele investering. 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (AGB) heeft 20  
nieuwe garageboxen gebouwd op niveau min 3 in de ondergrond-
se parking Middelkerke-Centrum.

Deze garages worden binnenkort te koop aangeboden:

• 16 ruime garages van 23,54 m². Prijs: € 30.243,78 (excl. BTW)

• 2 garages van 24,80 m². Prijs: € 31.862,60 (excl. BTW) 

• 2 grote garages van 33,63 m² met ruimte voor 2 wagens. 
 Prijs: € 39.986,77 (excl. BTW). 

Voor meer informatie i.v.m. de startdatum van de verkoop 
en verdere aankoopvoorwaarden kunt u zich wenden tot 
de parkeershop in het gemeentehuis.

parkeershop@middelkerke.be of via 059 31 30 16

 Zitdag pensioenen enkel nog  
 voor zelfstandigen
Op woensdag 2 december is er een lokale zitdag van de 
Rijksdienst voor Pensioenen, specifiek voor zelfstandigen, in de 
foyer van de Branding.

Mensen die zich willen informeren over ‘de staat van hun pensi-
oen’ of over hun loopbaan kunnen terecht op volgende kanalen:

• het gewestelijke kantoor Brugge,  
 Torhoutsesteenweg 281,8200 Sint-Andries-Brugge 
 (open elke werkdag tijdens kantooruren) 

•  via de gratis Pensioenlijn 1765 

•  via www.mypension.be

kort nieuws
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 ‘Zorg wordt beter, mantelzorg wordt lichter’

De toenemende vergrijzing 
legt een enorme druk op de 
ouderenzorg en onze maat-
schappij: wachtlijsten voor 
rusthuizen, stijgende kosten 
voor de gezondheidszorg en 
een stijgende druk voor de 
families van hulpbehoevenden.

Coördinator Amandine Mulot geeft meer uitleg: ‘Wij ontvangen 
dagelijks maximum 15 mensen. We bieden hen allerlei aangepaste 
zorg: gaande van hygiënische verzorging tot begeleiding bij de 
maaltijden. Naast mezelf is er een verpleegkundige, een zorgkun-
dige en een ergotherapeut aanwezig.

Het grote voordeel is de hoge kwaliteit van de zorg voor de behoe-
venden, maar ook de verlichting voor de mantelzorgers. Het is niet 
te onderschatten hoe de zorg voor een oudere het leven van de 
familie inpalmt. Dankzij het dagcentrum hebben zij weer even tijd 
om boodschappen te doen, of gewoon te ontspannen.

Naast de persoonlijke zorg, maken we ook veel ruimte voor recre-
atie. Onze bezoekers krijgen zo een sociaal tijdsverdrijf. Dat heeft 
een enorme positieve impact op hun welzijn.

’s Avonds keren de bezoekers gewoon naar hun vertrouwde 
thuisomgeving terug, al dan niet met vervoer door ons geregeld."

Wie kan terecht in ‘De Sluze’?
Iedere thuiswonende valide, semivalide of zwaar zorgbehoevende 
ouder dan 65 gedomicilieerd in Middelkerke kan hier terecht.

Ook niet-Middelkerkenaars kunnen terecht in ‘De Sluze’, maar dat 
is afhankelijk van de capaciteit en specifieke voorwaarden.

Praktische informatie
De dagprijs bedraagt € 18,50 voor een volledige dag, een tus-
senkomst van de mutualiteit is mogelijk. Het DVC voorziet ook in 
aangepast vervoer: dat kost € 6 extra. 

Het DVC is telkens open van maandag t.e.m. vrijdag van 08.30 tot 
17 u. en is gesloten op wettelijke feestdagen en in het weekend.

Oproep vrijwilligers
Het Dagverzorgingscentrum is steeds op zoek naar vrijwil-
ligers voor hulp en ondersteuning bij diverse activiteiten. 
Voel je je geroepen om deze mensen te helpen? Meld dan je 
interesse bij :

Amandine Mulot 059 31 94 05 of amandine.mulot@
ocmwmiddelkerke.be

Warme maaltijden aan huis
Dankzij de dienst 'Warme maaltijden aan huis' functioneren 
hulpbehoevende mensen langer in hun vertrouwde thuisom-
geving.

Deze dienst richt zich tot alle inwoners van Middelkerke die 
hulp nodig hebben door hoge leeftijd, ziekte, beperkte fysieke 
mogelijkheden of bijzondere sociale omstandigheden.

De warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert.

De bedeling gebeurt dagelijks van maandag t.e.m. zaterdag 
tussen 10.15 en 12.30 u.

Meer info: 059 31 92 10

artikel

Dagverzorgingscentrum De Sluze alternatief voor rust- en verzorgingstehuizen.

Om aan die problemen een antwoord te 
bieden werkte de Vlaamse Overheid het 
principe van de dagverzorgingscentra uit.  
In Middelkerke zorgt Dagverzorg-
ingscentrum De Sluze (DVC) dagelijks 
voor aangepaste, nuttige zorg en de 
nodige recreatie in een mooi uitgeruste 
vleugel van het nieuwe rusthuis De Ril.
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 Winterse voorzorg

De herfst is de periode 
bij uitstek om je tuin 
onder handen te nemen.  
Toch even opletten voor 
onderstaande regeling en 
tips!

Wijziging voorwaarden gratis  
ophaling snoeihout!
Vanaf november 2015 wordt snoeihout enkel nog (gratis) opge-
haald op de data zoals vastgelegd in de afvalkalender, indien 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

• Samengebonden met natuurtouw.

• Max. 10 bundels (max. 15 kg per bundel).

• Max. 1,5 meter lang.

Is je tuin winterklaar?

Vallende bladeren, dalende temperaturen, minder zon. De komst 
van de winter heeft een invloed op de tuin, maar wie de juiste 
voorzorgen neemt, geniet straks in het voorjaar opnieuw van een 
stralend stukje eigen groen. 

Specialist Luc van de groendienst geeft zes belangrijke tips 
voor een winterbestendige tuin.

1. Plant je bloembollen (narcissen, tulpen…) nu al.

2. Verwijder bladeren van je gazon en rij deze niet korter af dan  
 3-4cm. Meestal is de laatste maaibeurt eind oktober.   
 Zolang de temperatuur boven 6-8°C blijft, zal het gras groeien.

3. Zet je niet-vorstbestendig kuipplanten binnen op een koele  
 plaats (5-10°C).  Vergeet ze geen water te geven!

4. Verwijder ingewaaide bladeren uit je vijver, deze kunnen  
 anders een aanleiding zijn tot algen in het voorjaar.

5. Denk aan het afsluiten/beschermen van je buitenkraan.

6. Voorzie de dieren van voederbakjes en vers water.

Strooizout ter beschikking

Op het containerpark kan iedere inwoner van 15/11 tot 1/03 10 kg. 
strooizout ophalen. Vergeet niet dat iedere burger verantwoordelijk 
is voor het ijs- en sneeuwvrijmaken van de voetpaden palend aan 
zijn/haar perceel.

 Participatieraden spreekbuis  
 voor bewoners

Middelkerke is een erg uitgestrekte gemeente met naast de twee 
drukke badcentra ook zeven levendige hinterlandgemeenten.

Het spreekt voor zich dat in de landelijke deelgemeenten speci-
fieke thema’s belangrijk zijn. Daarom richtte het gemeentebestuur 
enkele nuttige participatieraden op. Sommige onder hen werken 
onder de naam DorpInZicht.

Samengesteld uit gemotiveerde bewoners bespreken ze ‘hete’ 
thema’s, bewaken ze de belangen en adviseren ze het gemeentebe-
leid over ‘leven en welzijn’ in de hinterlandgemeenten. Daarnaast 
zorgen ze er ook voor heel wat leven in de brouwerij met tal van 
evenementen en publiceren ze handige nieuwsbrieven.

Samen ervaringen delen
Participatie is mensen samenbrengen om ervaringen te delen 
over diverse maatschappelijke thema’s. In november zijn er enkele 
interessante participatie-evenementen:

Ladiesnight KVO Oostende: 10 november 2015

Verrassende demo’s of een unieke spreker? Tussen de gangen van 
een verzorgd menu in het unieke kader van het KVO-stadion zet de 
dienst participatie deze opmerkelijke ladiesnight op! 

€ 36 – participatie@middelkerke.be 

Friedtheater in de Branding: 14 november 2015

Hoe ga je om met een zware kankerdiagnose. Fried Ringoot maak-
te een aangrijpende en hoopgevende muziektheatervoorstelling op 
basis van zijn eigen ervaringen.

€ 15 – met hapje en drankje na de voorstelling – reserve-
ren: cultuurdienst@middelkerke.be 

Hobbybeurs Middelkerke: 29 november 2015

Op zoek naar een originele hobby? Of liever inspiratie opdoen 
van een hobbycollega. Op deze hobbybeurs in de sporthal van de 
Branding vind je al het nodige.

LeffingeLicht: vrijdag 18 december 2015

Gratis vuur- en lichtspektakel rond de kerk van Leffinge.

Mannekensvere Smult van Kerst: 18 december 2015

Geïnteresseerd om ook je steentje bij te dragen?  
Contacteer de dienst participatie via participatie@mid-
delkerke.be .

varia
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 Infoavond  
 groepsaankoop  
 zonnepanelen  
 West-Vlaanderen

Geïnteresseerden konden zich tot 28 oktober vrijblijvend inschrij-
ven voor een groepsaankoop zonnepanelen. Om je te helpen met 
beslissen of je al dan niet intekent op het voorstel, organiseert de 
gemeente in samenwerking met iChoosr en de winnende leveran-
cier een infoavond waar je terecht kan met al je vragen. 

Tijdens de infoavond wordt ook een woordje uitleg gegeven over 
de Vlaamse Energielening (FRGE van vroeger). Dit is een goedkope 
lening om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ook het 
plaatsen van zonnepanelen komt in aanmerking voor zo’n lening.

Plaats van afspraak: 1 december 2015 in CC De Branding 
vanaf 19 u.  We starten om 19.30 u. stipt.

Meer info over de actie: www.wijkiezen.be.  
Meer info over de infoavond: milieu@middelkerke.be.

 Ruilinitiatief ‘Teddy Knuffel’ opent 
deuren op 20 november
Kleine kindjes groeien snel! Kledij wordt snel te klein of speelgoed 
past niet meer voor je spruit. Om Middelkerkse gezinnen te onder-
steunen start het OCMW met ‘Teddy Knuffel’, een ruilwinkel met 
kinderkledij en speelgoed.

Iedereen uit Middelkerke die kledij (liefst tussen maat 50 en 164) 
heeft of overbodig speelgoed in goede staat heeft, kan die bren-
gen naar Teddy Knuffel. Je krijgt vervolgens punten toegewezen, 
waarmee  je passende kledij en geschikt speelgoed kan inruilen.

Dankzij een grote inzamelactie van de Middelkerkse basisscholen 
en de jeugddienst is er al een hele mooie ‘basisstock’ beschikbaar.

‘Teddy Knuffel’ opent op vrijdag 20 november van 17 tot 18.30 u. 
Vanaf dan zal de welzijnswinkel iedere derde vrijdag van de maand, 
van 15 tot 17u., open zijn.

Heb je nog gewassen kinderkledij of speelgoed in goede staat 
op overschot, dan mag je die komen afgeven in het OCMW 
Middelkerke, na telefonisch contact met Tineke De Boyser  
(059 31 92 12) of Annelies Van Damme (059 31 92 85). 

 Open bedrijvendag groot succes
Op zondag 4 oktober zette het gemeentebestuur de deuren van 
enkele diensten open: zo kon je met een kraan werken van de tech-
nische dienst, op het podium van De Branding wandelen, achter 
de schermen van de bib loeren en tal van workshops meemaken 
in de jeugddienst.

varia
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 Grotere veiligheid voor landbouwverkeer
Onze landelijke wegen zijn de plaats bij uitstek voor een fietstocht 
of wandeling. Maar er zijn ook tal van actieve landbouwbedrijven. 
De combinatie van recreatieve en landbouwmobiliteit kan op die 
smalle wegen soms tot onveilige situaties leiden.

Het gemeentebestuur werkte daarom met verschillende land-
bouwers een plan uit de aanleg van specifieke uitwijkstro-
ken. In september werden de eerste drie stroken aangelegd:  
in de Monnikenstraat, de Tempelhofstraat en de Loviestraat. 
Daarnaast werden op enkele landelijke wegen (Monnikenstraat, de 
Zwarteweg en de Rattevallestraat) plaatselijke herstellingswerken 
uitgevoerd en stukken rijbaan vernieuwd.

De komende oogstperiode kan voor gladde wegen zorgen. Sommige wegen kunnen er glad en gevaarlijk liggen.  
Let daarom op de specifieke aankondigingen die de landbouwers op deze wegen uitzetten.

 65+? Test je rijvaardigheid  
In 2030 zal meer dan 
25% van de auto-
bestuurders ouder dan 
65 jaar zijn. Leeftijd is 
uiteraard niet de enige 
maatstaf van rijvaar-
digheid, maar een aan-
tal basisvaardigheden 
verminderen naarmate 

je ouder wordt. Op de website www.senior-test.be kan je aan de 
hand van 15 eenvoudige vragen over je rijstijl, zelf nagaan hoe 
veilig je momenteel rijdt.  Je kan er ook brochures rond dit thema 
gratis raadpleegbaar. 

Wijkinspecteur is vlakbij
Onze wijkinspecteurs zijn een wakkere voelspriet in de verschil-
lende wijken.

Ze zijn allen bereikbaar per gsm. Wanneer de wijkagent niet op 
dienst is, kan je een bericht inspreken. 

Opgelet, je belt de wijkagent voor niet-dringende tussenkomsten. 
Voor dringende meldingen en/of noodoproepen bel je naar de 101. 

WESTENDE-BAD

WESTENDE

LOMBARDSIJDE

SLIJPE

WILSKERKE

LEFFINGE

ST.-PIETERS-KAPELLE

MANNEKENSVERE

SCHORE

Middelkerke Oost INP Sigrid HEYLBROECK 0498 90 58 55

Middelkerke Centrum INP Rudy VANHOVE 0498 90 58 56

Westende Bad/Krokodiel INP Vicky JODTS 0498 90 58 57

Westende Dorp INP Jerry VANDAELE 0498 90 58 58

Wilskerke - Leffinge INP Luc DESPODT 0498 90 58 59

Lombardsijde - Hinterland INP Luc CASTELEYN 0498 90 58 60

 Extra controles op fietsverlichting
Met de donkere dagen in het verschiet is zichtbaarheid op de fiets 
uiterst belangrijk. De politie controleert regelmatig op correcte 
fietsverlichting.

Aan wat moeten ALLE fietsen voldoen :
•  een wit of geel licht vooraan;
•  een rood licht achteraan; 
•  lichten op je kledij of rugzak bevestigen mag, 
•  knipperlichten zijn toegestaan;
•  een witte reflector vooraan;
•  een rode reflector achteraan;
•  oranje pedaalreflectoren;
• twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel,  
 of een witte reflecterende strook op de banden.

veiligheid
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   Typen en techniek

Aanvullende lessen voor specifieke vaardigheden.
Leren lezen, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie, milieu, verkeer, 
sport… het is maar een kleine greep uit het reguliere lesaanbod in 
het lager onderwijs. Heel wat scholen in Middelkerke maken ook 
plaats voor lessenreeksen gericht op specifieke vaardigheden. 

 Snoezelen en ondersteunen

Ontspanning en ondersteuning zorgen voor betere 
resultaten
Kinderen krijgen nogal wat prikkels tijdens een schooldag en dat 
heeft invloed op de schoolresultaten. Daarom bieden scholen 
enkele belangrijke ondersteunende maatregelen voor sommige 
leerlingen.

Tijd voor een snoezelpauze
In de kleuterklas heerst er vaak een gezellige drukte. Sommige 
kinderen hebben daardoor wel eens nood om even te kunnen 
ontspannen. Dan is een bezoek aan de snoezelhoek goud waard. 

Dankzij sfeervolle verlichting, een tintelende zintuigenwand, of 
zachte kussens worden alle drukke prikkels uitgeschakeld, vinden 
kinderen hun innerlijke rust terug en kunnen ze er weer tegenaan 
voor de rest van de dag.

Aangepaste zorg geeft duwtje in de rug
’s Ochtends dictee en tafels leren, ‘s middags de atlas leren gebrui-
ken en daarna nog een computerles verorberen. Sommige kinderen 
pikken de leerstof niet even snel op. Daarom kan iedere klasleer-
kracht gebruik maken van de zorgleerkracht. De zorgleerkracht 
springt bij en helpt de kinderen op een erg persoonlijke manier en 
met aangepaste methodes de leerstof bijbenen.

Typen
De gemeentescholen zorgen voor een reeks efficiënte typlessen. 
Via een leuke, speelse methode leren de kinderen van het vierde 
t.e.m. zesde leerjaar in vijf weken bijna foutloos typen. 

Techniekacademie is terug!
Zelf een robot ontwikkelen? Of je eigen douchezeep? Of liever een 
heuse periscoop? 

In een reeks van 12 lessen komen kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar wekelijks in contact met enkele leuke aspecten van tech-
niek en wetenschap. 

De techniekacademie is een ideale opstap voor handige curieuze-
neuzen en zorgt voor een leuke introductie in techniek en weten-
schap.

De techniekacademie in Middelkerke vindt plaats in de kelderzaal 
van De Branding.

De lessen starten op woensdag 13 januari en eindigen op 27 april.

Inschrijven doe je via www.techniekacademie.be

onderwijs
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 Met de bus naar Boekenbeurs 
Antwerpen - 7 november 2015
Op zaterdag 7 november 
gaat de bib met de bus naar 
de boekenbeurs in Antwerp 
Expo. Een hoop gloed-
nieuwe boeken, auteurs, 
interviews, e-lezen, illustra-
toren, workshops, muziek, 
prijsuitreikingen en wed-
strijden.

De prijs bedraagt 15 euro 
(vervoer en toegang).  
Opstapplaatsen: 
Westende markt (8.15 u.), 
Middelkerke kerk (8.30 u.), 
Leffinge kerk (8.45 u.). 
Terug omstreeks 18 u.

Inschrijven kan in alle 
uitleenpunten van de bibliotheek, via 059 31 99 10 of via 
bibliotheek@middelkerke.be.

 

Donderdag 12 november 2015 om 20 u. 
‘Vrolijk gezond!’ met Hilde Demurie

Hilde Demurie legt je uit hoe je door de 
juiste voedselkeuze en -combinaties meer 
energie krijgt en kwalen bestrijdt, met een 
ideaal gewicht als aangenaam gevolg.  
Vrolijk gezond door het leven gaan, begint 
bij weten. 

Donderdag 17 december 2015 om 20 u.
‘Belgische soldaten en lokale helden in de Groote Oorlog’  
met Eddy Van Muysewinkel  
Eddy Van Muysewinkel kreeg de microbe van WO I van jongs 
af mee van zijn grootvader, zelf een oud-strijder die zijn broer 
verloor in de Groote Oorlog. In een uniek naslagwerk tracht Van 
Muysewinkel aan de hand van die verhalen een beeld te schetsen 
van deze verschrikkelijke tijd. In deze lezing brengt hij een pas-
sionele impressie van het wel en wee van 18.000 gesneuvelde 
Belgische soldaten.

In de bibliotheek van Middelkerke. Ingang: 5 euro.  
Reserveren kan in de bibliotheek, via 059 31 99 10 of  
via bibliotheek@middelkerke.be

 Het leven zoals het was 
 Vrijdag 20 november om 14 u.
Piekens troef - Praten over volksamusement en caféspelen

Hoe anders zag de wereld eruit zonder televisie! Boltra, vinken 
zetten, prijsduiven, pijproken… Schieten met de handboog, de 
kruisboog of de karabijn. De staande of liggende wip. In rokerige 
cafés of achterzaaltjes kwam men bijeen om de laatste nieuwtjes 
uit te wisselen.  Met de opbrengst van de spaarkas werd het jaar-
lijks dinertje betaald. Wat was enkel voor mannen gepermitteerd 
en wat werd aan vrouwen toebedeeld?

Ging jij ook manillen? Wanneer verdrongen pool en snooker het 
klassieke biljart? Deed jij ooit mee aan de valiezenkoers? Zegt ring-
steken, pierbollen of trou-madame je iets? Ken jij nog de sjoelbak, 
de tontafel, of de schuiftafel?

In de bibliotheek van Middelkerke. Toegang: 3 euro.

 Boekbengel
De bib van Middelkerke gaat dit jaar  
opnieuw op zoek naar ‘Boekbengels’.  
Ben je enthousiast, hou je van ver- 
halen en ga je graag creatief aan de 
slag met boeken? Dan heb je alles  
om een echte Boekbengel te  
worden en in onze kinder- en  
jeugdjury te zetelen! 

Gedurende 8 weken komen kinderen  
op een leuke en creatieve manier in  
contact met boeken. Onder begeleiding  
komen ze samen in een leesgroepje en verplaatsen zich een uur-
tje in de wereld van het boek. Ze mogen hun mening geven en 
verwerken het gelezen verhaal op een creatieve manier:  
met een tekening, een knutselopdracht, een dansje of een lied.

Groep 1 (3e kleuter) start woensdag 18 november  
van 14 tot 15 u.

Groep 2 (1e - 2e leerjaar) start zaterdag 21 november  
van 10.30 tot 11.30 u.

Groep 3 (3e - 4e leerjaar) start woensdag 18 november  
van 15 tot 16 u.

De sessies vinden plaats in de hoofdbibliotheek. Je kunt 
vooraf inschrijven aan het onthaal, bij de medewerkers 
van de uitleenpunten of via 059 31 99 10 of via  
stephie.anseeuw@middelkerke.be.

bib

LUISTER
VINKEN
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  Poppentheater Sloef speelt   
 ‘Kwibus’ (5 - 8 jaar)  

Woensdag 23 december  
om 15 u.
In de kerstvakantie heeft de bib reizend 
poppentheater Sloef te gast. Kwibus, het 
hondje van Sloefke mag mee naar de bib 
van Sloefegem. Wanneer Sloefke op zoek 
is naar een goed boek, blijkt Kwibus plots 

spoorloos te zijn. Een spannend hondenavontuurtje!

In de bibliotheek van Middelkerke. Ingang: 2 euro, (groot)ouders 
mogen gratis mee. Schrijf vooraf in in de bibliotheek of een uit-
leenpunt, via 059 31 99 10 of via bibliotheek@middelkerke.be.

 Winterwarmte

21, 28 en 30  december om 10.30 u.

Voorleesmoment voor kinderen van 4 tot 7 jaar.

Wanneer het buiten koud en kil is, kan iedereen wel wat warmte 
gebruiken. In het Ei kan je met ouders of grootouders genieten van 
een voorleeshalfuurtje. 

Maandag 21 december, maandag 28 december en woensdag 30 
december telkens van 10.30 tot 11.00 u. in de bibliotheek van 
Middelkerke. De ingang is gratis en inschrijven hoeft niet. 

 Middelkerke@Internet
Senioren (+60 jaar) die in Middelkerke wonen, 
kunnen in de bib de basiscomputervaardig-
heden aanleren.  

Basiscursus (6 lesdagen)

Je leert stap voor stap de basishandelingen op de computer.  
Er is geen voorkennis vereist. De dag na de les is ook telkens een 
extra oefenmoment onder begeleiding voorzien.

Lesdagen: 17, 19, 24 en 26 november, 1 en 3 december/  
telkens van 13 tot 16 u.

Nazorgsessies: 18, 20, 25 en 27 november, 2 en 4 december  
tussen 10 en 12 u.

Kostprijs: inschrijving gratis /  € 5 voor de syllabus.

Workshop Facebook (2 lesdagen) 

Facebook is een populair sociaal medium 
om contacten te leggen en te onderhou-
den met vrienden en kennissen. In deze 
workshop leer je hoe je een profiel aan-
maakt en wat je op Facebook kunt doen.  
Er is ook aandacht voor de gevolgen op je pri-
vacy en hoe daarmee om te gaan. Lesdagen:  
8 en 10 december / telkens van 13 tot 16 u. 
Kostprijs: € 10.

Workshop Picasa (2 lesdagen)

Picasa is een populaire fotomanager. In deze 
workshop leer je hoe je je fotocollectie kunt 
beheren (sorteren, albums maken, delen met 
vrienden) en hoe je foto’s kunt bewerken 
(kleur aanpassen, rode ogen weghalen, bij-
knippen).

Lesdagen: 15 en 17 december / telkens van 13 tot 16 u. 
Kostprijs: € 10.

Inschrijven voor een van de cursussen kan vanaf 4 
november om 9.30 u. Opgelet! Dit kan enkel door je ter 
plaatse aan te melden bij het onthaal in de bibliotheek 
van Middelkerke, Populierenlaan 16. 

Sluitingsdagen bib

De bib en haar uitleenpunten zullen gesloten zijn op 

2 november,

11 november,

24, 25 en 26 december,

31 december, 1 en 2 januari.

bib
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  Gratis openbaar busvervoer in Middelkerke op donderdag

Dankzij het "Mooie Dag Middelkerke"-ticket kun je iedere 
donderdag vlot met de bus tussen alle Middelkerkse 
bushaltes reizen. Handig als je een marktbezoek 
plant of boodschappen in Middelkerke moet doen.  
 
Op buslijnen 68 en 69 kun je op alle haltes tussen 
Lombardsijde Dorp en Sea Shopping Center met de mel-
ding ‘Mooie Dag Middelkerke’ een gratis heen- en terugrit 
krijgen. Die is een ganse dag geldig. Dus wil je na je markt-
bezoek nog eens langs de dijk wandelen, of moet je voor 
een document naar het MAC, kun je dus gebruik maken van 
dit gratis busvervoer.

Ook voor belbus, niet voor tram.

Ook voor de belbusverbinding tussen Middelkerke, Leffinge, Sint-Pieters–Kapelle, Slijpe, Schore en Mannekesvere geldt deze regeling. 
Het ‘Mooie Dag Middelkerke’-ticket is niet geldig voor verplaatsingen met de Kusttram.

Hoe werkt het? 

• Meld bij opstap aan de chauffeur dat je wil gebruik maken van een ‘Mooie Dag Middelkerke’-ticket.

• Bij elke op- of overstap dient het biljet geregistreerd te worden in de gele ontwaardingsapparatuur.

 Pop-upstores succesvol

De werkgroep kernversterkende maatregelen startte een 
project op om leegstaande panden in de Leopoldlaan, 
Kerkstraat en Paul de Smet de Naeyerstraat met originele 
pop-ups in te vullen. 

In juli, augustus en september werden zeven panden 
ingevuld met pop-up stores. Het waren heel leuke, frisse 
en originele winkeltjes met onder andere kledij uit Nepal 
en Italië, whisky en gin, zelfgemaakte kinder- en dames-
kledij, edelstenen en dergelijke. Er werden ook etalages 
ingekleed ter promotie van andere handelszaken. Dankzij 
het succes wordt momenteel onderzocht of het pop-up-
stores-project kan hernomen en uitgebreid worden.

‘Middelkerke is interessante case’

Handelsleegstand is een grote bedreiging voor het econo-
mische weefsel van vele gemeenten. Daarom gebruikt de 

Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten de Middelkerkse pop-ups als voorbeeldcase op haar infodagen en wordt er binnenkort 
een specifieke studiedag rond dit thema georganiseerd.. 

Meer info : economie@middelkerke.be – 059 31 30 16

lokale economie



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

verzameld aanbod van activiteiten

Middelkerkeagenda
DAGELIJKS:

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

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

WEKELIJKS:

maandag Dagmarkt - 08:00 u.
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 Aquarelschilderen en portrettekenen  
 met lesgeefster - 13:30 u.

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Palet 058 24 07 85

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

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

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

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

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

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

dinsdag Felle Madammen – 9:30 u.
tot 08-11 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 Aquarelschilderen met lesgeefster - 13:30 u.
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Aquarel Anders 

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

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

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

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

dinsdag Rummikub – 14:45 u. 
Elke 2 weken Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 

De Kustvrienden  059 23 89 24

dinsdag Seniorenzwemmen 55+ - 16:00 u.
Duinenbad Middlekerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

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

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

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

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

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

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

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

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

woensdag Flat green Bowls - 14:00 u. 
 Kinkhoorn, Zeedijk, Oostende 

Dienstencentrum 059 31 97 48

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

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

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

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 – 9:30 u.
tot 08-11 Villa Les Zéphyrs, Portiekenlaan, Westende 

Dienst Erfgoed-museum 059 31 97 95

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

donderdag Tekenen en Schilderen met lesgever -  
 14:00 u.

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Coloriet 0477 74 61 09

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

donderdag Seniorenzwemmen 55+ - 16:00 u.
Duinenbad Middlekerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

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

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

vrijdag Felle Madammen – 9:30 u.
tot 08-11 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 Acryl Anders - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Acryl Anders 0477 93 06 66

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

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

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

vrijdag Kunstig Atelier - 14:30 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 – 9:30 u.
tot 08/11 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

zo 01/11 MC Chouffe -06:30 u. 
Middelkerke 
Mc Chouffe vzw 0485 74 57 49

zo 01/11 Vogeltentoonstelling -09:00 u. 
De Calidris, Strandlaan, Westende 
De Kransmerel 0477 31 07 48

ma 02/11 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

ma 02/11 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

wo 04/11 Draad-poppentheater speelt Kwak en  
 Kwiebel -15:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

wo 04/11 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 04/11 Toneel: De kat heeft muizenissen -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

vr 06/11 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u.  

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

vr 06/11 Schlager-Apres ski avond -21:15 u. 
Taverne De Piete, Bassevillestraat, Westende 
Taverne De Piete 0496 08 02 22

za 07/11 Boekenbeursbus -08:15 u. 
Antwerp Expo/ Middelkerke, diverse opstapplaatsen 
Bibliotheek Middelkerke 059 31 99 10

za 07/11 2de handsboekenbeurs t.v.v. 11.11.11.  
 -10:00 u.   
 sporthal De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
 Dienst ontwikkelingssamenwerking  0474 888 073

za 07/11 Belgisaan Happening -12:00 u. 
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
vzw Belgisaan 0474 289 300 

za 07/11 Bluesoptreden -20:00 u. 
Ter Duinen, Westenlaan, Middelkerke 
Littera vzw  0497 90 34 19

zo 08/11 2de handsboekenbeurs t.v.v. 11.11.11.  
 -10:00 u.   
 sporthal De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
 Dienst ontwikkelingssamenwerking  0474 888 073

Zo 08/11 Champagneduiken en Eendjesvissen –  
 10.00 u.  
 Zwembad Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke

Zwembad 059 30 17 78
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zo 08/11 Gratis golfinitiatie -14:00 u. 
Westgolf, Bassevillestraat, Lombardsijde 
Westgolf 058 24 10 77

zo 08/11 Froefroe 'Repelsteel' -15:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

ma 09/11 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Candela 059 31 21 84

ma 09/11 Voordracht -14:00 u. 
Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 09/11 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 10/11 Bridge Tornooi-13:30 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke, 
Bridge Club de Kelle 0494 23 99 28

di 10/11 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 10/11 Achter de schermen van het Vaticaan  
 -19:30 u.   
 Zaal Centrum, Dorpsstraat, Leffinge 

Davidsfonds Leffinge-Slijpe 059 30 17 57

wo 11/11 Vredesdag -10:45 u. 
t.h.v. gemeentehuisMiddelkerke 
Dienst erfgoed en museum 059 31 97 95

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

do 12/11 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

do 12/11 Luistervinken: 'Vrolijk Gezond'  
 met Hilde Demurie -20:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 13/11 Seniorenfeest met dessertbuffet -13:15 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 13/11 Champagneweekend - 19:30 u. 
Casino, Zeedijk, Middelkerke
Dienst evenementen  059 31 91 31

za 14/11 Champagneweekend -11:00 u. 
Casino, Zeedijk, Middelkerke 
Dienst evenementen 059 31 91 31

za 14/11 Literaire workshop - Schrijven uit de buik  
 -14:00 u. 

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

za 14/11 Manillen - 20:00 u.
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub 'Kom maar uit' 0498 25 06 05

za 14/11 theatervoorstelling:  
 En? Alles Goed? -20:00 u.   
 De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 

Fried Ringoot 0477 36 95 73

zo 15/11 Champagneweekend -11:00 u.  
 Casino, Zeedijk, Middelkerke 

Dienst evenementen 059 31 91 31

ma 16/11 Bezoek hoorcentrum Emelie Derinck -13:30 u. 
Sint - Lutgardisschool, Westendelaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 16/11 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 16/11 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72 

di 17/11 Kookles: Spanje en Portugal -14:00 u. 
't Lombartje, Schoolstraat,  
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

di 17/11 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 17/11 Bloedafname -16:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Rode Kruis 059 30 06 34

Wo 18/11 Zweminstuif Gemeentescholen – 13:00 u
Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Zwembad 059 30 17 78

wo 18/11 Vorming: vergeten groenten -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 18/11 Kinder- en jeugdboekenjury: Boekbengel  
 -14:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek Middelkerke 059 31 99 10

wo 18/11 Kinder- en jeugdboekenjury:  
 Boekbengel -15:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek Middelkerke 059 31 99 10

wo 18/11 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 19/11 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

do 19/11 Themaknutselen -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

do 19/11 Landbouwkaarting -20:00 u. 
Centrum, Dorpsstraat, Leffinge 
Land- en Tuinbouwraad 0474 88 80 55

vr 20/11 Seniorenanimatie: nostalgia -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 20/11 Het leven zoals het was:  
 'Piekens troef' -14:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 20/11 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

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

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

za 21/11 Kinder- en jeugdboekenjury:  
 Boekbengel -10:30 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10
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za 21/11 Strandhengelwedstrijden -14:00 u. 
strand gedeelte tussen Casino-west en Louis Logierlaan, 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 52 19 58

za 21/11 Creaverkoop -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

zo 22/11 Intrede Sinterklaas -14:00 u. 
strand ter hoogte van Casino-West, Middelkerke 
Dienst Evenementen 059 31 91 31

ma 23/11 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 24/11 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 24/11 Bloedafname -17:00 u. 
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 
Rode Kruis 059 30 06 34

di 24/11 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 25/11 Zwemmarathon Vrije scholen – 13:00 u
Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Zwembad 059 30 17 78

wo 25/11 Workshop: ketting met parels van behang 
 papier -14:00 u. 

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 25/11 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 26/11 Sinterklaasbingo -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 1 97 48

vr 27/11 Toneel: De kat heeft muizenissen -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

vr 27/11 Lankmoed 'Onvergetelijk' -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 35

za 28/11 Strandhengelwedstrijd -08:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan, 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers 0476 52 19 58

za 28/11 Kerstmarkt Rijsel -08:30 u. 
Kerk, Middelkerke 
Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

za 28/11 Toneel: De kat heeft muizenissen -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

zo 29/11 Toneel: De kat heeft muizenissen -14:30 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

ma 30/11 Ophaling landbouwfolie -08:00 u. 

3ma 30/11 Lezing: relatie tussen voeding en kanker  
 -14:00 u. 

Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

ma 30/11 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 30/11 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 01/12 Kookles: feestmenu -14:00 u. 
't Lombartje, Schoolstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

di 01/12 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

3wo 02/12 Bloedafname -17:00 u. 
De Duinpieper, Henri Jasparlaan, Westende 
Rode Kruis 059 30 06 34

wo 02/12 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 02/12 Belpop Bonanza Bis -20:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

vr 04/12 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers 
-20:00 u.  Gemeenteschool De Duinpieper, Henri Jasparlaan,  
 Westende - De Pareltrekkers 059 30 52 99

vr 04/12 Toneel: De kat heeft muizenissen -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

za 05/12 Schrijven uit de buik - literaire workshop 
-14:00 u.  De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 

Vzw Littera 0497 90 34 19

za 05/12 Toneel: De kat heeft muizenissen -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

zo 06/12 Selectie teams strandhengelwedstrijd  
 -10:00 u. 

strand vanaf Arthur De Greefplein tot Louis Logierlaan, 
Middelkerke - Columbus Noordzeevissers 0476 521958 

zo 06/12 Kerststallententoonstelling -14:00 u. 
Kerk, Schorestraat, Schore 
Joel Vandenbussche 051 55 56 94

ma 07/12 Koken met Ria: feestmenu -13:30 u. 
Sint-Lutgardisschool, Westendelaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 07/12 Kerstcrea -14:00 u. 
Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat,  
Lombardsijde - KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 07/12 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 08/12 Kerstcrea -14:00 u. 
Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat,  
Lombardsijde - KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

di 08/12 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 09/12 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 10/12 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u.
 Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48



agenda 17   nov / dec 2015Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

vr 11/12 Toneel: De kat heeft muizenissen -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

za 12/12 Strandhengelwedstrijd -18:00 u. 
strand vanaf Casino-west tot Louis Logierlaan 
Middelkerke 
Columbus Noordzeevissers  0476 52 19 58 

za 12/12 Toneel: De kat heeft muizenissen -20:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Pro Arte 0476 01 89 58

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

zo 13/12 Kerststallententoonstelling -14:00 u. 
Kerk, Schorestraat, Schore 
Joel Vandenbussche 051 55 56 94

zo 13/12 Gratis golfinitiatie -14:00 u. 
Westgolf, Bassevillestraat, Lombardsijde 
Westgolf 058 24 10 77

ma 14/12 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 14/12 Kerstfeest -14:00 u. 
Sint-Lutgardisschool, Westenlaan, Westende KVLV 
Westende 058 23 15 81

ma 14/12 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Candela 059 31 21 84 

ma 14/12 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 15/12 Rummikub -14:45 u. 
Bistro Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 16/12 Kerstdiner met optreden -11:30 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

wo 16/12 Workshop bloemschikken -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

wo 16/12 Kerstfeest -19:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

wo 16/12 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 16/12 Het Gevolg & HetPALEIS  
 'Wit is altijd schoon' -20:00 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Cultuurdienst 059 31 95 53

do 17/12 Themaknutselen -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Middelkerke 
Buurthuis 059 30 82 28

do 17/12 Cursus Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

do 17/12 Als westerse vrouw alleen door Jemen 
-14:30 u.  Zaal Centrum, Dorpsstraat, Leffinge 

Davidsfonds Leffinge - Slijpe 059 30 17 57

do 17/12 Landbouwkaarting -20:00 u. 
De Swaene, Dorpsstraat, Leffinge 
Land- en Tuinbouwraad 0474 88 80 55

do 17/12 Luistervinken: ‘Belgische soldaten in de  
 Groote Oorlog’ -20:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 18/12 Workshop: bloemschikken Kerst -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 18/12 Ice-Fest@Middelkerke -11:00 u.
> 03/01 Epernayplein, Middelkerke 

The Corner en co 0496 49 06 98

vr 18/12 Kaarting Manillen -19:00 u. 
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

vr 18/12 LeffingingLicht -19:00 u. 
kerk, Vaartdijk-Noord, Leffinge DIZ Leffingen, 
Handelaarsbond en Vanmaele Sonja 0474 88 81 24

vr 18/12 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

za 19/12 Shoppingsweekend -10:00 u.
>20/12 Middelkerke, Westende, Lombardsijde en Leffinge

Dienst lokale economie 059 31 30 16

zo 20/12 Kerststallententoonstelling -14:00 u. 
Kerk, Schorestraat, Schore 
Joel Vandenbussche 051 55 56 94

ma 21/12 Winterwarmte: voorleesmoment -10:30 u. 
Bibliotheek Middelkere, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

ma 21/12 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 22/12 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 23/12 Poppentheater Sloef speelt Kwibus -15:00 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

wo 23/12 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

za 26/12 Winterbraderie Westende -10:00 u. 
> 27/12 Handelaarsbond Westende – Bad

za 26/12 Soep op de stoep - 11:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

za 26/12 Open VLD Kerstfeest voor kinderen -14:00 u. 
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

za 26/12 Sterren aan Zee -18:00 u. 
Normandpark, Middelkerke 
Dienst evenementen 059 31 91 31

zo 27/12 Strandhengelwedstrijd -09:00 u. 
Middelkerke - Columbus Noordvissers 0476 521958

zo 27/12 Winterwandeling -  
 In het spoor van de ezel -14:00 u. 
 Grand Hotel Bellevue, Zeedijk, Middelkerke 
 dienst erfgoed-museum 059 31 97 96



de sirene18 nov / dec 2015

zo 27/12 Feestcomité Mannekensvere -17:00 u. 
> 28/12 Waternekkersplein, Mannekensvere 

Feestcomité Mannekensvere 0496 12 58 97 
ma 28/12 Winterwarmte: voorleesmoment -10:30 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

ma 28/12 Bingo - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 28/12 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 30/12 Winterwarmte: voorleesmoment -10:30 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

wo 30/12 Yoga -19:55 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 31/12 Eindejaarsparty -20:00 u. 
Epernayplein, Middelkerke 

do 31/12 Sylvestervuurwerk -23:55 u. 
Strand t.h.v. Meeuwenlaan, Westende 

Uw activiteit in 
De Sirene-agenda
Welke activiteiten komen in aanmerking?

1.  Enkel activiteiten van organisatoren  
 en verenigingen met maatschappelijke zetel  
 en/of  werking in Middelkerke

2.  Geen interne vergaderingen  
 of ‘enkel voor leden’

Meld uw activiteiten tijdig via 
www.middelkerke.be/evenementen

Bind steeds je papier en karton goed samen wanneer je het buitenzet.

Zo hoeven onze ophalers geen kunst- en vliegwerk te verrichten om het mee te nemen.  

 Geen papiersneeuw bij najaarsstorm?
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 Hij komt! Hij komt!
Sinterklaas komt op 22 november naar Middelkerke!

De boot van Sinterklaas meert ook dit jaar aan in Middelkerke. 
De Sint en zijn Pieten gaan aan wal ter hoogte van het Casino.

Kom hen toezwaaien, geniet van de feestelijke verwelkoming  
op het Epernayplein, volg de stoet door de straten richting  
De Branding waar Sinterklaas eregast is op een gratis slotshow  
ter ere van zijn aankomst. 

Hopelijk zijn er geen stoute kinderen dit jaar!

Je gaat niet naar huis met lege handen, alle kinderen  
ontvangen een lekker Sinterklaaspakket.  
Wat er met de stoute kinderen gebeurt, dat weet alleen 
Zwarte Piet.

Programma:

14 u.  Aankomst Sint bij het Casino

14.15 u.  Feestelijke Ontvangst  
 door burgemeester en schepenen 
 (Epernayplein)

14.30 u.  Vertrek optocht door de centrumstraten

15.00 u.  Sint Show in De Branding

17.00 u.  Einde.

http://www.toerismemiddelkerke.be

intrede Sint



de sirene20 nov / dec 2015

  Sterren aan zee: Duizend-en-één-nacht

Laat je meeslepen op een betoverende duizend-en-één-nacht in het Normandpark van Middelkerke.

Om wat warmte en licht in de koude winter te blazen en om een unieke kerstsfeer te beleven kun je 
terecht op Sterren aan zee.

Vanaf 18 u. licht een feeëriek Normandpark op, met prachtige animatie, met adembenemende licht-
shows en vlammenwerpers, met waaghalzerige vuurartiesten, met zwaarden en buikdans. Kortom je 
waant je zo in een kleurrijk, oneindig tafereel vol prachtige verhalen, net zoals Duizend-en-één-nacht. 
Wie weet kom je er wel Aladdin, Ali Baba of Sheheradzade tegen…

Wandel ook mee met de magische fakkeltocht om 19.15 u. gevolgd door een apotheose met vuur-
werk om 20 u. op de Zeedijk ter hoogte van het Casino.

Normandpark – 26 december 2015 – vanaf 18 u.
19.15 u.  fakkeltocht
20 u.  vuurwerk thv Casino 
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Normandpark – 26 december 2015 – vanaf 18 u.
19.15 u.  fakkeltocht
20 u.  vuurwerk thv Casino 

 Ice-Fest@Middelkerke:  
 veel sfeer en duurzaam 

Het Epernayplein wordt zeker ‘The place to be’ tijdens de kerst-
periode. Dit jaar wordt het accent gelegd op duurzaamheid en 
energiebesparing. De centrale attractie wordt een kunststof-
schaatsbaan, een primeur aan de kust! Dus geen smeltend ijs of 
energieverslindende ijsmachines meer. Op de overdekte schaats-
baan van 200 m² kun je gegarandeerd elke dag terecht voor uren 
schaatsplezier.

De energiezuinige LED-verlichting en de mooie kerstdecors bren-
gen je volledig in de gezellige kerstsfeer. Talrijke kersthutjes bieden 
je heerlijke hapjes en stemmige drankjes terwijl je met je gezin kan 
genieten van het muzikaal animatieprogramma.

Voor de sportievelingen is de schaatsbaan dagelijks open en  
worden er curling- en ijshockeywedstrijdjes georganiseerd. 

Ice-Fest@Middelkerke is elke dag open van 11 tot 24 u.,  
de schaatsbaan is open van 11 tot 20 u.

Samen aftellen naar het nieuwe jaar?

Kom de jaarswissel meevieren in openlucht. Op het Epernayplein 
start om 20 u. een Sylvesterfeest dat doorgaat tot 3 u. Om 24 u. is 
er een prachtig Sylvestervuurwerk op het strand, aan de westkant 
van het casino.

Ook in Westende is er een Sylvestervuurwerk op het strand ter 
hoogte van de Meeuwenlaan.

Ontdek het volledige animatieprogramma op www.toeris-
memiddelkerke.be . 

  Ice Shopping weekend 
 19 en 20 december

19 en 20 december zijn de ideale momenten om je eindejaars-
inkopen te doen. Breng ondertussen een bezoekje aan het Huis van 
de Kerstman in de Leopoldlaan 22. Je krijgt er gratis een gezins-
foto samen met de Kerstman. Laat je van daaruit rondrijden door 
een Tuk Tuk, doorheen de mooi versierde winkelstraten.

De handelaarsbonden verwennen jullie extra met volgende acti-
viteiten:

Westende – Dorp:  12/12 Westende zingt - 19 u. - marktplein

Lombardsijde:  19/12 Optreden Westvlams Gemiengeld  
 Vintekoor - 20.30 u. - Dorpsplein

Westende – Bad:  26-27/12 Winterbraderie - 10 tot 18 u.  
 - centrumstraten

Middelkerke:  Huis van de Kerstman - Leopoldlaan 22

Ontdek het volledig programma op www.toerismemiddelkerke.be.

Meer info: economie@middelkerke.be - 059 31 30 16

Kerst aan zee
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  ‘Olnetop’ nieuw kunstbaken  
 in Middelkerke
‘Olnetop’ is de wat bizarre 
naam van een monumentaal 
werk van kunstenaar Nick 
Ervinck uit Lichtervelde. Het 
is de nieuwste aanwinst in 
de kunstcollectie van de 
gemeente Middelkerke. 

Het was het meest in het oog 
springende kunstwerk van 
Beaufort04. 

Het werk zal geplaatst wor-
den op het strand ter hoogte 
van het Grand Hotel Bellevue  
vlakbij ‘I can hear it’ van 
Ivars Drulle en ‘Caterpillar 
#5’ van Wim Delvoye. Op die manier wordt dit stuk van het strand 
en de zeedijk een artistiek beeldenpark. ‘Ik ben blij dat ‘Olnetop’ 
opnieuw op het strand en bij de zee terechtkomt, want daar komt 
het best tot zijn recht', besluit Nick Ervink.

‘Olnetop’ wordt op 7 november officieel ingehuldigd.

Brochure

Samen met de inhuldiging van ‘Olnetop’ publiceert het gemeente-
bestuur ook een overzichtsbrochure met alle kunstwerken in open 
ruimte in Middelkerke. Die zal beschikbaar zijn in de cultuurdienst 
en het MAC.

 Programma november-december
Lankmoed: ‘Onvergetelijk’

 
Vrijdag 27 november 2015 / De Branding  
20u. / € 10

Lankmoed is een jong cabaretgezel-
schap dat met ‘Onvergetelijk’ het lief-
desverhaal van hun beide ouders en de 
invloed daarvan op hun eigen gezinsle-
ven schetsen.

Belpop Bonanza Bis

 
Woensdag 2 december 2015  
De Branding / 20u. / € 13

Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing 
breien de meest opmerkelijke 
verhalen, samenwerkingen, 
anekdotes uit de rijkgevulde 
Belgische muziekgeschiedenis 
aan elkaar.

 Familietheater in schoolvakanties
FroeFroe: ‘Repelsteel’

Zondag 8 november 2015 / De Branding 
/ 15u. / € 6 / 6+

Koning en Koningin krijgen einde-
lijk een kindje. Wat ze niet weten is 
dat de domme molenaar het kindje 
gepikt heeft van een levensgevaar-
lijke Repelsteel. En die wil wraak. 
Na de voorstelling is er een leuke omkaderingsactiviteit.

Nevski Prospekt: ‘Métro Boulot Dodo’

Zondag 20 december 2015 / De Branding / 15u. / € 6 / 5+

‘Metro Boulot Dodo’ is een woordeloze voorstelling met slapstick 
en dans, over kracht en kleur. Herman houdt van iedere dag 
hetzelfde. Maar plots gebeurt er iets wat zijn dagelijkse routine 
overhoop gooit.

Ultima Thule: ‘Den Uyl’

Woensdag 23 december 2015 / De Branding / 17u. / € 10 / 10+

‘Den Uyl’ is een warm en mooi 
portret over hoe weerbaar mensen 
in een angstige oorlog kunnen 
zijn. Let ook op het prachtige 
decor en de unieke poppen. Deze 
voorstelling wordt gespeeld in 
het (proper) West-Vlaams en is 
geschikt voor kinderen vanaf 10 
jaar en hun familie.

Let op het aparte aanvangsuur: ‘Den Uyl’ start om 17u.

De Eilandverkaveling: ‘De Sneeuwman’

Zondag 3 januari 2015 / De Branding / 15u. / € 6 / 5+

De Sneeuwman is een 
prachtig, eenvoudig ver-
haal, gebaseerd op de 
bekende prentenboeken 
van Raymond Briggs. Het 
doet je verdwijnen in een 
luchtbel van fantasie en 
geeft koude winterdagen 
iets gezelligs.  

Info en tickets: www.cultuur.middelkerke.be

cultuur
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 Erkenning voor je vereniging
Middelkerkse verenigingen kunnen opnieuw een aanvraag tot 
erkenning indienen. Als erkende vereniging heb je tal van voorde-
len. Je kan gratis gebruik maken van de Middelkerkse infrastruc-
tuur, specifieke activiteiten organiseren en je komt in aanmerking 
voor een werkingssubsidie. 

Wat moet je doen als nieuwe vereniging, die nog niet erkend is?

Via de Middelkerkse site kunnen nieuwe verenigingen een erken-
ningsdossier downloaden. Dat moet voor 1 januari ingevuld en met 
de nodige bijlagen bij de cultuurdienst bezorgd worden. 

Is je vereniging al erkend?

Reeds erkende verenigingen moeten hun erkenning jaarlijks ver-
nieuwen. Zij krijgen een verkorte en gepersonaliseerde versie van 
het aanvraagformulier op naam van de secretaris van de betreffen-
de vereniging toegestuurd. Deadline blijft hier ook 1 januari 2016.

 

Hoe verloopt de procedure verder?

In principe wordt de erkenning twee maanden na indiening goed-
gekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

De erkenningsprocedure is volledig gratis. Het is belangrijk dat je 
vereniging geen winstgevend doel heeft en in Middelkerke geves-
tigd is, of er haar werking heeft.

Wat met nieuwe verenigingen?

Nieuwe verenigingen die nog geen erkenning hebben, moeten eerst 
een volledig jaar werking kunnen aantonen vooraleer ze kunnen 
erkend worden.

Waar vind je de nodige documenten?

Alle nodige documenten zijn beschikbaar via www.middelkerke.
be/vrijetijd.

Zit je nog met vragen of zijn er onduidelijkheden, contac-
teer de cultuurdienst@middelkerke.be – 059 31 95 53.

 Artiest na je uren?
Dan is de WAK zeker iets voor jou. Tussen 29 april en 8 mei 
2016 hangen alle WAK-vlaggen weer uit in Vlaanderen. Tientallen 
gemeenten werken mee aan deze overkoepelende kunstmanifesta-
tie, die amateurkunstenaars in de kijker zet, ook Middelkerke dus.

Het centrale thema  voor 2016 is ‘Match’.

‘Match staat voor ‘bruggen bouwen met andere genres, synergieën 
smeden, samenwerken… Heb je (samen met je vereniging) een 
idee voor een project, een gezamenlijk kunstwerk of iets dergelijks 
laat het dan weten aan de cultuurdienst.

 Pizza Forte

Op zaterdag 28 november organiseert Bizart vzw de tweede editie 
van Pizza Forte.

Net als een lekkere pizza bestaat deze avond uit een perfecte basis 
en enkele lekkere verrassende toppings. De basis is het mooie 
concert van alle Bizart-groepsklassen,  de topping het eigenlijke 
pizzafestijn. 

Staan die avond dus op de planken: de musicalklas, het nieuwe 
jongerenkoor Biz’Up, de notenleerklassen en de kleintjes van 
Kinderkabaal.

De avond start om 17u. met het optreden. Het pizzafestijn start 
aansluitend.

Personen ouder dan 12 jaar betalen €12, jonger dan 12 betalen €5.

Inschrijven kan via bizartvzw@gmail.com

 Biz’Up

Ben je ouder dan 6 jaar en zot van 
zingen? Dan is Biz’Up iets voor 
jou. Het nieuwe jongerenkoor van 
Bizart repeteert iedere woensdag-
namiddag in De Branding.

Meer info? www.bizart.be of een 
mailtje naar bizartvzw@gmail.com 

cultuur
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 Topsport in het verschiet

Nieuwjaarscorrida / Record Bank Run 

zaterdag 9 januari - Start en finish De Bamburg Lombardsijde. 

5km – 10km – kidsrun.

Meer informatie: www.corridalombardsijde.be 

Hansgrohe Superprestige Noordzeecross 

zaterdag 13 februari - Sportpark De Krokodiel.

Naast eliterace ook heel wat randanimatie!

Inwoner van Middelkerke of tweedeverblijver? Aan de toerismeba-
lies kun je tot en met 12 februari kaarten kopen voor € 6 ipv € 12.

Meer informatie: www.noordzeecross.com

 Zwemmen met bubbels
Zondag 8 november – 
tussen 10 en 11.30u. 

Kinderen tot 8 jaar 
kunnen eendjesvissen 
en leuke prijzen win-
nen. Vanaf 9 jaar kan 
je deelnemen aan een 
uitdagende duikproef. 
Deelnemers aan de 
duikproef maken kans 
op een prijzenpakket.

 Natte scholenstrijd
Op woensdag 18 november is er de jaarlijkse zweminstuif voor 
de gemeentelijke scholen. Het zwembad wordt het strijdtoneel 
voor een avontuurlijke en ‘dolfijne’ middag voor de gemeentelijke 
basisscholen.

Een week later, op  woensdag 25 november is er de zwemmara-
thon voor de vrije scholen.

Let op! 

Het zwembad zal op deze twee namiddagen tussen 13 en 16u. 
enkel toegankelijk voor de deelnemende kinderen!

Meer info: www.middelkerke.be/Zwembad.aspx

 Opleidingen voor sportclubs
In december zijn er opleidingen voor clubbestuurders, trainers en 
jeugdcoördinatoren die hun clubs en jeugdbegeleiding verder wil-
len professionaliseren.

Volgende opleidingen staan op het programma:

Do 3/12: “je sportclub en sociale media”  
Dynamoproject – inschrijven kan via de website: www.dynamo-
project.be

Di 8/12: werken met een AED (beperkt aantal plaatsen)  
Rode Kruis Middelkerke – inschrijven kan op de sportdienst: 
sportdienst@middelkerke.be

Voor meer info kun je terecht op de sportdienst: sport-
dienst@middelkerke.be

 Wie steelt de show op het Sportgala?
19 februari in de Zwerver, Leffinge 

Wie verdient de Trofee van Sport 2015, de Jeugdsporttrofee 2015 en de Trofee voor de sporter met een handicap 2015?

Wie behaalde op eender welk niveau een podiumplaats? Of welke ploeg promoveerde of speelde kampioen? Ken je iemand die het ver-
dient om één van deze sportprijzen in ontvangst te nemen? Raadpleeg het reglement en stuur, vóór 31 december 2015, de kandidatuur 
door, via het wedstrijdformulier, naar de sportdienst. 

Download het wedstrijdformulier op www.middelkerke.be/sportgala. 

sport
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 Winterwandeling: in het spoor van 
de ezel – 27 december

Onze gemeente barst van de interessante plekken boordevol 
geschiedenis. De dienst erfgoed stippelt hun Winterwandeling uit 
in ‘Het Spoor van de Ezel’.

In het begin van de twintigste eeuw waren de Lombardsijdse tuin-
bouwers en hun ezels vermaard in de regio. 

Meegroeien met opkomst toerisme
De tuinbouwers vertrokken wekelijks met ezel en kar naar de 
groentemarkten in Oostende, Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide. 
Ze profiteerden mee van de opkomst van het toerisme en 
leverden bijvoorbeeld ook aan de Westendse hotels. Op oude 
Lombardsijdse postkaarten zien we hovenierspostjes in de pol-
ders, met rijtjes jonge preiplantjes aangeplant in de voortuin. 
Je vindt ook verwijzingen naar de ‘pretstatie’, een tramhalte die 
veel door tuinbouwers gebruikt werd, en naar herberg ‘In den 
Hovenier’.

Ode aan de ezel
Na de Tweede Wereldoorlog werd de tuinbouw grootschaliger en 
gemechaniseerd. Maar de verdiensten van het hard labeur van de 
ezel leeft vandaag nog altijd voort in de jaarlijkse carnavalstoet, 
de Ezelcavalcade. Vandaag kreeg de ezel een standbeeld op de 
markt en is er nog altijd een Hoveniersstraat (met huis Yseland, 
verwijzend naar de Ijslandvaart).

Historische route

De wandeling vertrekt aan het Grand Hotel Bellevue en doet vervol-
gens de Duinenweg en Graaf Jansstraat aan. 

Essentieel is ook de Duinenlaan richting Lombardsijde, één van de 
oude routes richting Oostendse groentemarkt en terug. 

Praktisch

Winterwandeling met gids, van 14 tot 17 u.

Start: Grand Hotel Bellevue Westende.  
Aankomst: Gemeenteschool Lombardsijde.

Nadien wordt de innerlijke mens versterkt. Deelname gratis.

 Docu Middelkerke tijdens WO II 
Op 11 november wordt vanaf 9.30 u. in De Branding een docu-
mentaire over Middelkerke tijdens WO II vertoond, daarna is er een 
optocht naar het oorlogsmonument.

Om 11 uur wordt aan het oorlogsmonument niet alleen hulde 
gebracht aan de gesneuvelden van beide wereldoorlogen, maar bij 
uitbreiding aan alle slachtoffers van conflicten waar ook ter wereld. 

Na de hulde aan het monument wordt onder begeleiding van 
doedelzakspelers opgetrokken naar het dienstencentrum ‘De Stille 
Meers’ waar om 12 uur een receptie door het gemeentebestuur 
wordt aangeboden.

Deze activiteit is gratis en iedereen is welkom.

erfgoed
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  Aankooppremie     
 woning  
    jonge gezinnen

Wonen aan zee is voor veel jonge gezinnen een 
verre droom geworden. Om jonge gezinnen 
financieel te ondersteunen bij het aankopen of 
bouwen van een woning in Middelkerke, reikt het 
gemeentebestuur sinds 2014 een aankoop- en 
vervolgpremie uit.  

Voorwaarden?

•  De aanvrager(s) is/zijn op het ogenblik van de aanvraag  
 40 jaar of jonger;

•  Op het ogenblik van de aan vraag is de aankoopakte  
 maximum 6 maanden oud;

•  Op het ogenblik van de aanvraag heb je geen andere woning  
 in volle eigendom of volle vruchtgebruik;

•  Je moet  de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats  
 binnen de 2 jaar na de aanvraag.

Bedrag?

De aankooppremie ligt tussen 2.500 euro en 3.500 euro, afhanke-
lijk van het aantal kinderen ten laste en het feit of de woning al dan 
niet geïnventariseerd was bij de aankoop.

De vervolgpremie is een gedeeltelijke teruggave van het gemeen-
telijk aandeel in de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Deze 
premie bedraagt minimaal  50% . Indien je kinderen ten laste hebt, 
of als de woning geïnventariseerd was bij de aankoop, bedraagt de 
premie 75%.

Hoe aanvragen? 

Beide premies moeten  aangevraagd worden door middel van een 
standaardformulier en een kopie van de authentieke akte. 

Meer informatie?

Ruimte en wonen (MAC), Spermaliestiestraat 1, 
Middelkerke - 059 31 91 15 - huisvesting@middelkerke.be

 Help sociaal kwetsbare huurders

RSVK WESTKUST zoekt huurwoningen

Wie een geschikt huurpand of -huis in bezit heeft, kan mis-
schien overwegen om het te verhuren via Het Regionaal Sociaal 
Verhuurkantoor (RSVK).  Deze instantie helpt sociaal kwetsbare 
huurders aan een geschikte huurwoning met een haalbare huur-
prijs. Het RSVK is actief in de regio Middelkerke, Nieuwpoort, 
Koksijde, De Panne.

Waarom sociaal verhuren?

- stipte huurbetaling (ook als de woning niet bewoond is of  
 de huur niet betaald wordt door de effectieve bewoner(s);

-  beheer van administratieve en praktische (ver)huurderskwesties;

-  opvolging en begeleiding van de effectieve bewoner(s);

-  specifieke premies voor renovatiewerken.

Meer informatie?

Contact: vzw RSVK Westkust, Kristof Goossens, Arse-
naalstraat 22 in 8620 Nieuwpoort, 058 22 26 00 of kristof.
goossens@sociaalverhuurkantoor.be 

 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. 

Wanneer?

De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op 12 november 2015 
en 10 december 2015. Deze vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u. 

Wat meenemen?

-  Aanslagbiljet inkomen 2012 (aanslagjaar 2013);

-  Uittreksel bevolkingsregister;

-  Bewijs van huidig inkomen van alle gezinsleden  
 ( 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).

wonen
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Ook op zaterdagavond

Sinds kort is de Caravanne ook open 
op zaterdagavond van 19 tot 23 u. voor 
Caravanne-bezoekers die 16 jaar zijn of 
ouder. Het lokaal wordt telkens open 
gehouden door 2 meerderjarige vrijwil-
ligers die reeds jaren actief zijn in de 
jongerenwerking. 

Op facebook kun je onze activiteiten vol-
gen. www.facebook.com/caravanne !

Meer info: jeugddienst, Frederick Van 
Loock, frederick.vanloock@middel-
kerke.be, 059 30 48 66 www.middel-

Jeugdhuis de Paravang
Het jeugdhuis is er voor iedereen vanaf 
12 jaar.

Tijdens  het schooljaar is het jeugdhuis 
wekelijks open op woensdagmiddag, vrij-
dagavond en zaterdagmiddag.  Bij acti-
viteiten is het jeugdhuis ook open op 
zaterdagavond.

In schoolvakanties is het jeugdhuis tijdens 
weekdagen elke dag open ’s middags en 
’s avonds.

Het jeugdhuis is gevestigd in de 
Westendelaan 38 te Middelkerke

Paravangagenda
maandag 2 t.e.m. 6 november 2015: 
herfstvakantie

Jeugdhuiswerking met tal van activiteiten

vrijdag 6 t.e.m. 8 november 2015

Pinkweekend: teambuildingsweekend 
met avontuur en vorming voor de vzw-
medewerkers

vrijdag 13 november 2015

12 uren van de Paravang: beleef alle 
feestjes van de Paravang in één nacht!

zaterdag 5 december 2015

De Grote Paravang Quiz

zaterdag 19 december 2015

Vierwerk: optredens met bands en DJ’s 
uit de regio

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

vzw jeugdhuis de Paravang, www.
paravang.be, deparavang@gmail.
com

www.facebook.com/JeugdhuisDePa-
ravang 

 

De Caravanne, al 18 jaar de 
‘place to be’ voor jongeren uit 
Lombardsijde!

Al sinds 1997 werken de jeugddienst en 
vzw Arktos samen om de Lombardsijdse 
jeugd een eigen plek te geven.

Elke woensdagnamiddag (13.30 – 17.30 
u.) en vrijdagavond (18.30 – 22 u.) is het 
lokaal in de Bamburgstraat open, of is 
er ergens een activiteit op verplaatsing.  
Je hoeft ook geen lidgeld te betalen of 
een lidkaart te hebben. Jij komt wanneer 
je zin hebt.

Maandelijkse activiteiten zijn: instuif met 
gezelschapsspelen en Playstation, film en 
koken. Meestal worden deze aangevuld 
met leuke activiteiten op verplaatsing. 

jeugd

In Middelkerke zijn er tal van 
georganiseerde jeugd- en jonge-
renbewegingen.

Chiro ’t Ark Leffinge

Elke zondag speelplezier voor jongens en 
meisjes van 6 jaar en ouder.

Voorlopig bivakkeert Chiro Leffinge 
nog eventjes in containers aan het 
Leffingeleurenplein, maar in 2016 start de 
bouw van nieuwe lokalen voor de Chiro in 
de Dorpsstraat. 

Contact: Katrien Vaneesen, katrien@
chiroLeffinge.be, www.chiroleffinge.be

Chiro ter Streep Westende

Elke zondag speelplezier voor jon-
gens en meisjes van 6 jaar en ouder. 
Chiro Westende kreeg vorig jaar een nieuw 
onderkomen in de Calidris, Strandlaan 1, 
Westende.

Contact: Heidi Maesen, heidi.mae-
sen@hotmail.com, www.chirowes-
tende.be

KLJ Leffinge

Elke vrijdagavond activiteiten voor jonge-
ren vanaf 16 jaar. KLJ Leffinge heeft zijn 
lokaal in de Vaartdijk-Zuid te Leffinge.   
Hun lokaal werd de afgelopen maanden 
volledig gerenoveerd.

Contact: Dries Ampe, dries.ampe@
telenet.be, www.kljleffinge.be  

Dyade vzw

Dyade vzw is een jeugd- en jongerenbewe-
ging voor mensen met een beperking.  Zij 
organiseren ook maandelijks activiteiten in 
Middelkerke, meestal in het jeugdcentrum.

Contactgegevens: Stoffel Verheyde, 
stoffel.verheyde@dyadevzw.be,   
http://www.dyadevzw.be 

 De Caravanne  eindelijk volwassen

  Elk weekend ravotten en je amuseren?
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 Tweedehandsboekenbeurs steunt nationale 11.11.11.- campagne 

 Belgisaan Happening voor beter onderwijs in Thailand

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de dienst ontwikke-
lingssamenwerking van de gemeente Middelkerke, i.s.m. 
het Noord-Zuidcomité, de tweedehandsboekenbeurs waar-
van de opbrengst integraal naar de nationale 11.11.11-cam-
pagne gaat.

Waar:  
sporthal ‘De Branding’, Populierenlaan 35 te Middelkerke

Wanneer:   
zaterdag 7 en zondag 8 november, doorlopend van 10 tot 
18u. 

Prijs: Gratis.  
Boeken te koop aan zeer democratische prijzen: op zater-
dag aan € 2 en zondag aan € 1. 5 kopen is 1 gratis. 

Sociale bescherming voor iedereen

Met het thema ‘Sociale bescherming voor iedereen’ wil 
11.11.11. de aandacht vestigen op het gebrek aan een 
broodnodige sociale zekerheid in sommige zuiderse landen. 
De gevolgen van ziekte, een mislukte oogst, of het gebrek 
aan een correct pensioen zijn voor een groot deel van de 
wereldpopulatie heel zwaar. 

11.11.11 wil daarom enkele initiatieven steunen die werk 
maken van sociale bescherming en zo de armoede in het 
zuiden bestrijden. 

Anders steunen kan ook:

•  Ga naar www.11.be en supporter mee! Teken de   
petitie, of organiseer een sportactiviteit voor het goede doel!

• Je kan ook storten op rekeningnummer BE3 0000 0000 1111

Belgisaan vzw zet zich al jaren in voor humani-
taire projecten in Thailand. Lekker Thaïs eten, 
een shownamiddag meemaken en ondertussen 
kinderen uit Noord-Oost Thailand aan beter 
onderwijs helpen? Kom dan naar de Belgisaan 
Happening!

Wanneer: zaterdag 7 november 2015, vanaf 12 uur

Waar: De Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke, 

Prijs: € 28, kinderen tot 12 jaar betalen € 14.

Reserveren verplicht voor 31 oktober via telefoon 0474 289 300 of 
0477 832 389 of e-mail belgisaan@skynet.be.

ontwikkelingssamenwerking
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 Bijtanken over opvoeding?  

Een geschikte sociale omgeving en autisme.
Woensdag 25 november 2015 van 19.30 u tot 22 u 

in de Gemeenteschool De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29 Westende.

Een normale sociale aangelegenheid kan voor iemand met autisme een hele opgave zijn. 
Nochtans kunnen simpele aanpassingen of specifieke handelingen hen een flink eind 
vooruithelpen. 

Op woensdag 25 november organiseert de Vlaamse Vereniging Autisme een praktijkgerich-
te lezing over het opzetten van een geschikte sociale omgeving voor mensen met autisme.  
Met tips uit eigen ervaringen en ruimte voor vragen en interactie zal deze avond heel wat 
duidelijkheid scheppen voor mensen waarvan autisme deel uitmaakt van het dagelijkse 
leven.

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

Meer info bij Angelique Calis 0486 23 59 87 of  bart.bohy1@telenet.be, verant-
woordelijke VVA regio Westende.

Wat kan De Katrol doen voor jou?
Studieproblemen kunnen zich op veel manier manifesteren, omwille van leerproblemen, een moeilijke thuissituatie of praktische  
problemen. De Katrol wil jou en je kinderen ondersteunen en sterker maken bij je studies. 

Op een speelse, creatieve manier helpen we de kinderen met het huiswerk en de studieplanning.  
De Katrol kan rekenen op de enthousiaste inzet van studenten en vrijwilligers, onder begeleiding van de ankerfiguur.

Oproep naar vrijwilligers voor ons project De Katrol
We blijven op zoek naar gedreven vrijwilligers om onze werking te versterken.  
Ben je pas afgestudeerd als leerkracht of werkzoekende en wil je iets betekenen voor onze gezinnen? 

Contacteer dan Claire Van Loo in het Jeugdcentrum Westendelaan 10 Middelkerke of via 0498 90 58 49  
of claire.vanloo@middelkerke.be.

  De Katrol steunt ook  
 dit jaar  
    ‘Music for Life’.

Ook dit jaar zet de nationale solidari-
teitsactie ‘Music for Life’ heel het land in 
beweging om zich in te zetten voor het 
goede doel. 

De Katrol, Middelkerks initiatief voor stu-
dieondersteuning aan huis, zet hier mee 
haar schouders onder en springen ze met 
diverse initiatieven in de bres voor de 
Middelkerkse gezinnen!

opvoedingsondersteuning
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burgerzaken

Geboorten

Huwelijken

Overlijdens

Nollevaux Jeremy & Hostyn Liana 31.07.2015

Goderis Steven & Devlamynck Tina 01.08.2015

Goegebeur Dirk & Hollevoet Stephanie 07.08.2015

Debruyne Aaron & De Pelsmaeker Jolien 28.08.2015

Toth Sandor & Vantroyen Nadia 29.08.2015

Vandenabeele Kevin & Dessin Joke 29.08.2015

Vannecke Robby & Gallo Derjavine 04.09.2015

Vierendeels Jeannine - Westende °09.11.1948 + 16.07.2015

Vanschaemelhout Genoveva - Lombardsijde  °26.11.1933 + 22.07.2015

Verhelst Renée - Middelkerke °18.05.1933 + 30.07.2015

Debreyne Roger - Middelkerke °09.07.1940 + 31.07.2015

Devos Romain - Middelkerke °09.11.1947 + 02.08.2015

Breye Pedro - Middelkerke °18.01.1972 + 03.08.2015

Jacobs Yves - Westende °29.03.1957 + 03.08.2015

Huyghe Oscar - Westende °04.11.1933 + 05.08.2015

Struyven Jan - Middelkerke °23.02.1931 + 05.08.2015

Simoens Mariette - Middelkerke °07.12.1927 + 06.08.2015

Mortier Marcel - Middelkerke °22.12.1933 + 07.08.2015

Ramoudt Odette - Westende °06.12.1924 + 10.08.2015

Troch Joseph - Westende °18.02.1939 + 17.08.2015

Pavos Louis - Middelkerke °23.09.1926 + 19.08.2015

Lefêbvre Alice - Middelkerke °22.02.1922 + 19.08.2015

Gentil Blanche - Middelkerke °19.05.1932 + 20.08.2015

Baus Jeanne - Westende °20.09.1917 + 20.08.2015

Derieuw André - Leffinge °17.12.1928 + 20.08.2015

De Vincke Alice - Middelkerke °29.06.1930 + 21.08.2015

Comptdaer Paul - Westende °16.12.1927 + 24.08.2015

Wynant Marc - Westende °28.05.1953 + 24.08.2015

Depoorter Martha - Sint-Pieters-Kapelle °14.03.1932 + 26.08.2015

De Waele André - Lombardsijde °24.02.1949 + 28.08.2015

Cop Frank - Westende °03.07.1968 + 28.08.2015

Van de Sompel Marcel - Middelkerke °22.03.1939 + 29.08.2015

Vanderhaeghen Yolande - Westende °17.06.1931 + 01.09.2015

De Wilde Eddy - Westende °18.01.1953 + 01.09.2015

Vandenbroucke Daniel - Westende °23.03.1947 + 02.09.2015

Van Laere Jeanine - Lombardsijde °26.02.1935 + 03.09.2015

Hayen Paula - Middelkerke °06.01.1932 + 07.09.2015

Dauville Jean-Philippe - Westende °03.04.1965 + 07.09.2015

Corteel Camiel - Middelkerke °22.01.1938 + 10.09.2015

Peltier Céline - Westende °14.09.1922 + 10.09.2015

Hautekiet Mariette - Middelkerke °13.04.1932 + 11.09.2015

Debruyn Roger - Middelkerke °27.12.1942 + 11.09.2015

Chrétien Marc - Middelkerke °27.12.1956 + 12.09.2015

Nottebaert Philippe - Middelkerke °09.06.1962 + 13.09.2015

Goderis Alice - Middelkerke °05.04.1927 + 17.09.2015

De Bruyne Joris - Leffinge °01.09.1957 + 18.09.2015

Vandekerckhove Camiel - Middelkerke °22.09.1932 + 20.09.2015

Wydoodt Nicole - Westende °25.10.1956 + 22.09.2015

Ternier Koen & Vanden Bussche Julie 05.09.2015

Declerck Martine & Robaey Henry 11.09.2015

Bril Pieter & Despodt Melissa 11.09.2015

Cloet Stefaan & Winkel Johanna 12.09.2015

Van Hecke Gabriel & Lust Nadine 12.09.2015

Peeters Jan & Frederickx Erna 18.09.2015

Coppens Christian & Dedoncker Lisette 19.09.2015

Delréé Arnaud & Esther Mélissa 21.09.2015

Vanwelsenaers Jelle – Slijpe 04.07.2015

Ampe Loucka – Middelkerke 16.07.2015

Van Hoof Kamiel – Westende 24.07.2015

Ramon Lenthe – Leffinge 25.07.2015

Hausman Kélian – Middelkerke 27.07.2015

Surmont Finn – Lombardsijde 27.07.2015

Houtsaeger Wannes – Leffinge 31.07.2015

Nedelcu Andrada – Westende 03.08.2015

Bosman Benjamin – Slijpe 06.08.2015

Van Belleghem Fenn – Leffinge 07.08.2015

Naessens Anke – Leffinge 08.08.2015

Beakelandt Lili – Westende 11.08.2015

Neefs Ayden – Middelkerke 14.08.2015

Tolpe Madlin – Westende 18.08.2015

Lefevere Mauro – Slijpe 20.08.2015

Lefeber Ilyano – Westende 21.08.2015

Baelen Titus – Leffinge 21.08.2015

Zaharia Denny – Middelkerke 22.08.2015

Casselman Mona – Leffinge 27.08.2015

Piret Emma – Slijpe 31.08.2015

Pesch Ophélie – Middelkerke 13.09.2015

Grimonprez Noa – Leffinge 15.09.2015

Moerkerke Matthis – Middelkerke 17.09.2015

Neirynck Ella – Westende 17.09.2015

Bui Hong-Yen – Middelkerke 19.09.2015

Polfliet Robin – Westende 19.09.2015
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nuttige nummers

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

 Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Boydens (Westende) 058 23 63 93
Caproni Davina (Middelkerke) 059 30 45 51
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Dierendonck (Middelkerke) 059 30 46 47
Florizoone (Westende) 059 31 02 10
Glabeke (Leffinge) 059 30 28 41
Lecointre (nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke  059 31 02 10
(nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende)
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch Bryan
Westendelaan 324c - Westende 059 71 99 87

 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
Alle info over een apotheek van wacht in je buurt vind je snel en gra-
tis via www.apotheek.be 
Er is een nieuw oproepnummer: 0903 99 000 (€ 1,5 / 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

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

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

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

weekend

Degusteren of dineren met bubbels.
Het verschil leren tussen een millesime of brut, schrijf je dan in voor één van 
de champagnedegustaties met Alain Bloeykens. Of ben je meer een foodpai-
ringsliefhebber? Geen nood: in de marge van het champagneweekend zetten 
heel wat Middelkerkse restaurants unieke champagnegebaseerde gerechten 
op het menu.

Eind november maken we de winnaars  
bekend op onze facebookpagina  
www.facebook.com/champagneweekend 

Champagneselfies
 
 
 Maak leuke “champagneselfies”  
 tijdens het champagneweekend en  
 win een van de vele champagnepakketten.
 
   Hoe ga je te werk? 
    //  STAP 1  //

    Neem een leuke foto tijdens het   
    champagneweekend van jezelf 
    of samen met je vrienden.

    //  STAP 2  // 

    Post de “champagneselfie”  
    op Facebook of Instagram  
    met de hashtag     
    #champagneweekendmiddelkerke

Schuim de champagnebeurs af!
De elf champagnehuizen bieden hun edele product aan op de degusta-
tiebeurs. Je ontdekt er de ongelooflijke verscheidenheid van champag-
ne. Je koopt een degustatieglas voor € 5 en je ‘schuimt’ alle authen-
tieke champagnebouwers af. Prijzen voor de flessen of glazen variëren 
per huis.

Met het Casino als uitvalsbasis overspoelt de pare-
lende godendrank in al zijn aspecten onze gemeente.  
Het beroemde champagneweekend kent zijn oor-
sprong uit de sterke jumelage met Epernay, pleister-
plek van de champagne. Gastronomie, concerten, rand- 
animatie, proeverijen en de populaire champagnebeurs 
zorgen voor een knallend feestprogramma.

Lekker eten, 
veel vrienden 
en nog meer bubbels
13, 14 en 15 november 2015 – Casino

Handige brochure 
bij toerismebalies of via 
www.toerismemiddelkerke.be


