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Janna Rommel-Opstaele  
burgemeester - Open VLD
janna.opstaele@middelkerke.be 
0474 88 80 19 

Zitdag: dinsdag vanaf 10 tot 12 u. of op afspraak
¡ algemene coördinatie en informatiedienst
¡ burgerzaken en archief
¡ kerkraden en 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

Liliane Pylyser-Dewulf  
eerste schepen - CD&V
liliane.dewulf@middelkerke.be 
0476 36 05 89 

Zitdag: dinsdag vanaf 11 tot 12 u. of op afspraak
¡ openbare werken, ruimtelijke ordening en patrimoniumbehoud
¡ mobiliteit
¡ AGB

Michel Landuyt 
schepen - voorzitter gemeenteraad
Open VLD
michel.landuyt@middelkerke.be
059 31 30 16 

Zitdag: dinsdag enkel na afspraak
¡ toerisme, citymanagement en evenementen
¡ vrede en Europese samenwerking
¡ financiën, juridische zaken en verzekeringen
¡ erfgoed, musea en kunst in de publieke ruimte

Francine Ampe-Duron 
schepen - CD&V
francine.duron@middelkerke.be
0496 68 42 12 

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak
¡ landbouw, milieu en milieuvergunningen
¡ groendienst, energie en duurzaamheid
¡ interne poetsdienst
¡ ontwikkelingssamenwerking
¡ bibliotheek

Dirk Gilliaert 
ocmw-voorzitter - schepen - CD&V
dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be
OCMW - administratief centrum
Sluisvaartstraat 17 - 059 31 92 83

Zitdag: woensdag van 10 - 11 u. en op afspraak
¡ OCMW, armoedepreventie, wonen en huisvesting 
¡ senioren
¡ volksgezondheid, buurthuiswerking en sociale zaken

Johnny Devey 
schepen - Open VLD
johnny.devey@middelkerke.be
0475 84 48 87 

Zitdag: dinsdag tussen 9 en 11 u. na afspraak
¡ sportpromotie- en manifestaties
¡ sportpark, sportbeheer, zwembad en reddingsdienst
¡ ICT
¡ reinigingsdienst en afvalbeheer
¡ markten, foren en strandvisserij 

Bart Vandekerckhove 
schepen - Open VLD
bart.vandekerckhove@middelkerke.be
0477 19 09 03

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak
¡ jeugd, onderwijs, kinderopvang en onthaalouders
¡ cultuur
¡ overheidsopdrachten
¡ dierenwelzijn

Pierre Ryckewaert 
secretaris
secretaris@middelkerke.be
0476 51 27 02

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

2

Wie is wie?

Colofon
Redactie en lay-out: Communicatiedienst,  
met medewerking van alle gemeentelijke diensten
Cover: Gemeentebestuur Middelkerke
Druk: Drukkerij Lowyck
Abonnementen: 6,2 euro per jaar, te storten op  
BE07 091 0082390 66 - GKCC BEBB
Verantwoordelijke uitgever: Pierre Ryckewaert, secretaris

Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel burgerzaken)
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Nieuwe websites online

Je surft vlot van de ene site naar de 
andere via de zwarte balk bovenaan. 
Heb je opmerkingen of aanbevelingen? 
Laat het ons weten via  
informatiedienst@middelkerke.be. 

www.middelkerke.be

Ben je op zoek naar info over admi
nistratieve diensten, openingsuren, 
producten, dienstverleningen, attesten 
of documenten, dan kun je op deze site 
terecht. De opbouw is gebaseerd op  
de meest gezochte info en bevat een

nieuwe zoekmachine. Het ontwerp is 
strak, zakelijk en stijlvol.

visit.middelkerke.be

Een andere gevoel krijg je als je surft 
naar visit.middelkerke.be. Deze bele
vingssite geeft de bezoekers een 
overzicht van alle toeristische attracties, 
evenementen en vrijetijdsnieuws.  
Het is een kleurrijk digitaal venster op 
vrijetijdsbeleving in Middelkerke waarbij 
beelden (foto’s en video) in de toekomst 
een prominente plaats krijgen.

Tweedeverblijvers 

Daarnaast is er een apart portaal 
gemaakt voor tweedeverblijvers.  
Hier vind je aangepaste info over 
ondermeer afvalophaling, vereni
gingen, wedstrijden en een snelle link 
naar openingsuren en evenementen.

Nieuwbrief 

Ook onze nieuwsbrieven zijn vernieuwd. 
Surf naar één van de twee boven
vermelde sites en schrijf je in voor de 
nieuwsbrief naar jouw keuze. Zo blijf  
je op de hoogte van het meest recente 
nieuws en activiteiten in jouw gemeente.

Digitaal  
Middelkerke  
vernieuwd

Beste inwoners,
Voelen jullie het ook? De lentekriebels in je buik, de zonnestralen op  
je gezicht, de heerlijke geur van bloemen in de straten? De lente is  
er volop! Laat die auto maar staan en haal je fiets van onder het stof.  
Al fietsend geniet je des te meer van het prachtige Middelkerke. 

De voorbije weken hebben we sterk ingezet op veiligheid in het verkeer. En vooral bij jonge kinderen.  
Echte politieagenten gaven leerlingen verkeerslessen. De kinderen ondervonden zelf wat ‘die dodehoek’  
nu precies inhoudt. Fietsen werden extra gecontroleerd op remmen, lichten en stabiliteit.  
(Verkeers)veiligheid is één van mijn belangrijkste prioriteiten. 

Voor wie het nog niet heeft gemerkt, surf eens naar onze vernieuwde websites www.middelkerke.be en  
visit.middelkerke.be. Je vindt er alle gemeentelijke en toeristische info in een vernieuwd jasje. Meer foto’s,  
meer beeld, leuke tips om naartoe te gaan. De nieuwe websites voldoen aan de hedendaagse vereisten. 

Dat hebben onze hippe senioren ook ondervonden tijdens hun computerlessen in de bibliotheek. Ze laten  
zich niet afschrikken door de innovatieve digitale wereld. Super! Je leest een verslag verderop in deze Sirene. 

Waar gaan jullie op vakantie deze zomer? Wees trendy en hip doe mee aan staycation, lekker genieten in 
eigen streek! In Middelkerke valt er deze zomer zowat elke dag iets te beleven. Tal van evenementen staan op je 
te wachten. Je vindt een overzicht in het nieuwe vrijetijdsmagazine én op de nieuwe websites. Ga je toch ergens 
anders op vakantie? Zorg er dan voor dat je huis goed beveiligd is. Onze preventiediensten komen graag bij je 
langs om jouw huis op inbraakveiligheid te controleren. Je kunt ook de politiediensten verwittigen zodat zij een 
extra oogje in het zeil houden tijdens je afwezigheid.

In elk geval, geniet volop van de zomer die er aan komt en graag tot gauw op één van onze mooie terrassen  
of in een coole strandbar!

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele



Een rommelmarkt op het openbaar 
domein mag pas plaats vinden na  
een vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen.

Hoe krijg je een vergunning?

Als organisator moet je drie maanden 
voor de rommelmarkt een schriftelijke 
aanvraag met onderstaande elementen 
indienen:

¡ naam en secretariaatsadres van de 
aanvragende vereniging;

¡ naam en adres van de verantwoorde-
lijke van de aanvragende vereniging;

¡ naam, adres en telefoonnummer van 
de marktverantwoordelijke (= markt-
leider) tijdens de rommelmarkt;

¡ datum van de rommelmarkt en  
vermelding van het gevraagde begin- 
en einduur;

¡ plaats van de rommelmarkt;
¡ het eventueel voorzien van drank-  

en eetstanden door de aanvragende 
vereniging, met vermelding van  
het aantal en aard van de standen

¡ de verbintenis dat de aanvrager de 
toepasselijke reglementaire bepalingen 
zonder enig voorbehoud zal naleven.

 
Essentieel is een correct situatieplan 
waarop duidelijk zichtbaar is welke delen 
van het domein worden gebruikt en 
waar eventuele drank – en eetstanden 
worden opgesteld.

Kan iedereen een rommelmarkt 
organiseren?

Neen, enkel erkende Middelkerkse 
verenigingen mogen een rommelmarkt 
organiseren.

Een goed geregelde 
rommelmarkt…  
…start met een correcte aanvraag
Met de zomer voor de deur, staan er opnieuw heel wat rommelmarkten op het programma.  
We lijsten enkele voorwaarden op hoe je correct een rommelmarkt kan organiseren.

Meer info

Dienst secretariaat 
secretariaat@middelkerke.be  
059 31 30 16
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Meer info

Contacteer de landbouwambtenaar 
059 31 30 16 
economie@middelkerke.be 

Je kan de wijkinspecteur van 
Westende-dorp, Jerry Vandaele 
bereiken via het algemeen nummer van 
de politiezone 059 31 23 12 of via zijn 
dienst-gsm 0498 90 58 58. Het nummer 
van het wijkkantoor van Westende-
dorp is niet meer in gebruik.

“  Er worden bomenrijen, fruitboomgaarden 
en houtkanten aangeplant op en rond  
de landbouwbedrijven.

Meer info

Ruimte en wonen (MAC) 
Spermaliestraat 1 
8430 Middelkerke - 059 31 30.16 
huisvesting@middelkerke.be

Binnenkort starten de voorbereidende 
werken aan de nieuwe woonsite 
tussen de Zeelaan en de Schoolstraat 
in Lombardsijde. De woonsite zal  
Ten Hove heten.

Ten Hove is een duidelijke verwijzing 
naar de belangrijke rol die de tuinbouw 
speelde in Lombardsijde. Naast de 
geplande 119 woningen volgens het 
concept ‘betaalbaar wonen’ is er op  
de nieuwe woonsite ook plaats voor  
60 sociale woningen. In het ontwerp is 

heel wat ruimte voor groen en water en 
is er rekening gehouden met de toegan-
kelijkheid van en naar de vernieuwde 
dorpskern van Lombardsijde.

Kans voor jonge gezinnen!

Ook in Middelkerke zijn al twee nieuwe 
woongebieden vlakbij de Oostendelaan 
aangesneden: Ter Yde en De Viking. 
Naast een stimulerende aankoop- en 
vervolgpremie voor wie er een huis 
koopt, maakt Middelkerke zo werk om 
jonge gezinnen woonkansen te bieden.

“  In het ontwerp  
is heel wat  
ruimte voor  
groen en water.
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Oud politiegebouw  
in Westende gesloopt

In Westende is het oud politiegebouw 
gesloopt. De sloop was nodig om de 
veiligheid in de omgeving te garanderen.

Uit studies bleek dat het gebouw een 
significant deel van haar stabiliteit 
verloren was. Er bleek gevaar te zijn op 
verzakking en instorting. Wegenwerken 
aan de Westendelaan zouden dit gevaar 
nog vergroten. 

Parkeerruimte

Voor de gebruikers zijn er nieuwe loca-
ties gezocht en op het terrein van het 
oud politiegebouw wordt nu een tijde-
lijke parkeerplaats aangelegd.

Groen jasje voor 
landbouwbedrijven
In samenwerking met de provincie 
West-Vlaanderen zijn in Middelkerke 
de eerste landschapsbedrijfsplannen 
uitgevoerd. Die zorgen er voor dat 
landbouwbedrijven een groener 
kleedje krijgen. 

 

De aanblik van onze hoeves en onze 
uitgestrekte landerijen is typerend voor 
ons polderlandschap. Landbouwbedrijven 
breiden uit en groenpartijen maken soms 
plaats voor grijs beton. Door de uitvoe-
ring van de landschapsbedrijfsplannen 
worden er bomenrijen, fruitboomgaarden 
en houtkanten aangeplant op en rond de 
landbouwbedrijven.

Ten Hove: nieuwe woonzone in Lombardsijde 

Sluitingsdagen dienst 
burgerzaken
De dienst burgerzaken is gesloten 
op volgende zaterdagen:
¡ 07 mei 2016
¡ 24 december 2016
¡ 31 december 2016

Op donderdag 9 juni zullen alle 
gemeentelijke diensten gesloten zijn 
vanaf 12 u. naar aanleiding van een 
globale personeelsactiveit.

Elke landbouwer van Middelkerke kan 
bij de provincie kosteloos en vrijblijvend 
een landschapsbedrijfsplan aanvragen. 
Het plan houdt rekening met de activi-
teiten en de uitbreidingsmogelijkheden 
voor het bedrijf. Jaarlijks worden met 
medefinanciering van de gemeente 
drie tot vier aanplantingsplannen 
uitgevoerd. De aanplantingen en het 
onderhoud gebeuren in samenwerking 
met de sociale tewerkstellingsorganisatie 
Duinenwacht vzw. 



Meer info

Voor een afspraak of inlichtingen bel 
de preventiedienst op 059 31 30 16

“  Beter een goeie buur 
dan een verre vriend.
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PREVENTIE

Inbraak is het meest voorkomende criminele feit in Vlaanderen. Thuiskomen, 
merken dat er ingebroken is en dat er persoonlijke spullen ontvreemd zijn,  
is een klap en een traumatische ervaring. Bij inbraak in handelszaken komt er 
nog een aanzienlijke economische schade bij. Het gemeentebestuur en  
de lokale politie geven hierbij nuttige preventie-acties tegen inbraak . 

Bescherm je  
tegen inbrekers 

Rode of groene kaart?
Een goed beveiligde voordeur is uiterst 
belangrijk. Preventiemedewerkers doen 
een evaluerende deur-aan-deurronde 
bij zowel woonhuizen als handelszaken. 

Naargelang hun bevindingen deponeren 
ze een groene of rode kaart in de brie-
venbus. Zo willen ze inwoners motiveren 
om hun woning beter te beveiligen. Naast 
tien eenvoudige preventietips vermeldt 
de kaart ook de mogelijkheid voor een 
volledige inbraakaudit van je woning, 
waarbij een medewerker van de preven-
tiedienst ramen en deuren  controleert en 
vrijblijvend advies formuleert.

Premie voor veilige woningen 
Wie preventieve aanpassingen aan zijn 
huis doet, kan een gemeentelijke premie 
ontvangen van 20% van het geïnvesteerde 
bedrag met een maximum van 200 euro. 

Nieuw: ook voor handelszaken! 
De kaartacties en de preventie-audits zijn 
er nu ook voor handelszaken. Uiteraard 
worden er andere maatregelen beklem-
toond. Handelaars komen niet in aanmer-
king voor de gemeentelijke premie, maar 
kunnen investeringen in gespecialiseerd 
beveiligingsmateriaal bijkomend voor 
20,5 % afschrijven. 

Woningtoezicht
Ga je op vakantie, vraag dan aan de 
politie om een oogje in het zeil te 
houden. Zo daalt de kans dat onge-
wenste gasten je onbewoonde woning 
bezoeken. Na afloop van je vakantie, 
krijg je een overzicht van de uitgevoerde 
controles met daarbij tips of een even-
tuele doorverwijzing naar de gemeente-
lijke preventiedienst. 

Voorwaarden?

¡ maximum 1 maand per kalenderjaar 
en per woning

¡ geen woningtoezicht op tweede-
verblijven

¡ geen woningtoezicht op appartements-
gebouwen en gebouwen waarbij de 
controlemogelijkheden verhinderd zijn

Het woningtoezicht vraag je schriftelijk 
aan. Het formulier moet minstens 2 werk-
dagen voor aanvang van de afwezigheid 
aan de politie worden overgemaakt.  
Je kan het formulier downloaden via 
www.politiemiddelkerke.be, of afhalen 
aan het politiekantoor.

10 nuttige tips
Je huis optimaal beveiligen is een kwestie 
van maatwerk en iedere situatie is anders, 
maar met onderstaande tips maak je het 
inbrekers een stuk moeilijker.

¡ Doe je deur altijd in het slot.
¡ Beveilig deuren, ramen, kelder-

openingen en koepels met sloten.
¡ Controleer of alle ramen en deuren 

zijn gesloten voor het inschakelen van 
een eventuele alarminstallatie.

¡ Geef alleen bevoegde personen  
een sleutel.

¡ Merk en registreer waardevolle  
voorwerpen.

¡ Maak voor jezelf uit welke gegevens  
of voorwerpen je diefstal- en brand-
werend wilt opbergen.

¡ Inbraakbeveiliging is maatwerk,  
want alle beveiligingsmaatregelen 
worden speciaal afgestemd op  
de gegeven situatie

¡ Spreek met elke persoon die  
binnenkomt in de zaak, ook klanten  
en leveranciers.

¡ Besef dat een elektronisch alarmsys-
teem wettelijke voorschriften heeft, 
volg die op, vooral naar onderzoek en 
vervolging kan dit belangrijk zijn.

¡ Doe zo snel mogelijk aangifte bij de 
politie als er ingebroken is.

Voorwaarden voor gemeentelijke 
premie voor inbraakpreventie:

¡ Vraag eerst advies aan de gemeen-
telijke preventiedienst vooraleer je 
verbeteringen laat aanbrengen aan 
je woning, in het verleden uitge-
voerde maatregelen komen dus 
niet in aanmerking. 

¡ De premie heeft enkel betrekking 
op bouwkundige maatregelen, 
dus enkel op sloten op deuren en 
ramen, niet op alarmsystemen.

¡ De premie wordt enkel toege-
kend als je de veiligheid van je 
woning in zijn geheel bekijkt. In 
de meeste gevallen gaat het niet 
enkel om het plaatsen van een 
nieuw slot op de voordeur. De 
rodekaart-actie is een sensibili-
seringsactie en bevat dus geen 
integraal advies.



Wanneer?

De eerstvolgende zitdagen vinden 
plaats op 12 mei en 9 juni 2016. 
Deze vindt plaats in de raadzaal  
van het gemeentehuis, van 9.30  
tot 11.30 u. 

Wat meenemen?

De volgende documenten heb je 
nodig om in te schrijven:

¡ Aanslagbiljet inkomen 2013 
(aanslagjaar 2014);

¡ Uittreksel bevolkingsregister;
¡ Bewijs van huidig inkomen van 

alle gezinsleden (bijvoorbeeld 
pensioen fiche, werkloosheids-
uitkering, …) van de voorbije  
zes maanden;

¡ Eventueel vonnis bezoekrecht 
(voor RSVK);

¡ Kopie huidig huurcontract  
(voor RSVK);

¡ Eventueel brieven kwaliteits-
procedure of ongeschiktverklaring 
van de woning (voor RSVK);

¡ Opzegbrief (voor RSVK).

Meer informatie over dit artikel?

MAC, ruimte en wonen, 059 31 91 15 
of woonwinkel@middelkerke.be 
WVI: Baron Ruzettelaan 35, Brugge 
050 36 71 71 
wvi@wvi.be/valpreventiepremie

Voordelige Vlaamse  
energielening 
Wat is de Vlaamse  
energielening?
De West-Vlaamse Intercommunale  
(WVI) verstrekt deze lening aan zowel  
eigenaars, huurders als verhuurders.  
De enige voorwaarden zijn dat de 
woning in Middelkerke gelegen is, 
permanent bewoond wordt en dat de 
voorzieningen door een geregistreerde 
aannemer worden geïnstalleerd. 

Waarvoor kan je lenen?
De energielening is bedoeld voor 
energiebesparende werken zoals het 
plaatsen van hoogrendementsglas,  
isolerende buitenmuren, installatie van 
een condensatieketel of het plaatsen  
van dakisolatie. Sinds kort is de ener-
gielening ook van toepassing op het 
plaatsen van zonnepanelen, indien  
een aantal voorwaarden vervuld zijn.  
Een volledig overzicht van alle werken 
waarvoor geleend kan worden, vind je 
via www.wvi.be.

Hoeveel kan je lenen?
Maximaal 10.000 euro. Je betaalt de 
lening terug in vijf jaar. Eventueel kan 
je de lening kosteloos vervroegd terug-
betalen. De maximale interestvoet 
bedraagt 2%. Bepaalde doelgroepen 
hebben recht op een renteloze lening. 

Geen invloed op  
andere premies
Wanneer je beroep doet op deze  
lening heeft dat geen invloed op  
andere premies.

De vereisten voor een duurzame woning worden alsmaar strenger. 
Nieuwe bouwvoorschriften zetten zwaar in op duurzaamheid, ecologie en 
energieprestaties. Daarnaast moet een huis ook aangepast zijn aan zijn 
inwoners, zeker als die een dagje ouder worden. Het gemeentebestuur 
ondersteunt de Vlaamse energielening en motiveert vooral oudere bewoners 
om hun huis valpreventiever te maken dankzij een gerichte premie. 

Premies voor veilig wonen 
in een duurzaam huis

Zitdag sociale huisvesting 
Iedere tweede donderdagvoormiddag 
van de maand (met uitzondering van 
de schoolvakanties en feestdagen)
houden WoonWel, de sociale huisves-
tingsmaatschappij IJzer en Zee, OCMW 
Middelkerke en RSVK Westkust een 
gezamenlijke zitdag. 

Valpreventie
Eén op de drie 65+ers valt minstens  
één keer per jaar in huis. Vallen kan 
ernstige gevolgen hebben: breuken, 
ziekenhuiskosten, verlies van vertrouwen. 
Omdat ongeluk in een klein hoekje zit, 
kunnen bepaalde aanpassingen in huis 
het valrisico verkleinen en zo de veilig-
heid verhogen. 

Aangepast sanitair
De badkamer is 
één van de gevaar-
lijkste plekken: in 
bad stappen wordt 
moeilijker, de vloer 
is vaak glibberig en 
nat. Het vervangen 
van een bad door 
een douche of het 
plaatsen van een 
verhoogd toilet kan 
het valrisico flink 
verkleinen. Voor 
deze en andere 
gelijkaardige 
werken, kun je even-
tueel een gemeente-
lijke of een Vlaamse 
premie krijgen.

Welke andere  
werken komen nog  
in aanmerking?
Kom langs in het MAC (ruimte en 
wonen), neem een sticker van de mutu-
aliteit en eventueel een offerte van de 
geplande werken mee. Wie weet, geniet 
je van een gemeentelijke valpreventie-
premie en/of een Vlaamse premie. 
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Onderwijsstraat, 
Camerlinckxstraat,  
Smidsestraat
Deze Middelkerkse centrumstraten 
worden helemaal vernieuwd: van riole-
ring tot bovenlaag. Onlangs werden de 
nutsvoorzieningen vernieuwd, nu is het 
de beurt aan de straat zelf.

Infomarkt

Vóór aanvang van de werken organi-
seerde de gemeente Middelkerke  
een infomarkt. Deze vond plaats op  
12 april in De Branding. Daar waren alle 
betrokken partijen vertegenwoordigd 
om de bewoners en andere geïnteres-
seerden gericht te informeren over  
de praktische aspecten van deze ingrij-
pende werken. Zoals bij alle openbare 
werken zullen er ongemakken en  
mobiliteitshinder zijn. 

Miamiwijk
Na een lange voorbereidingsperiode  
en een uitvoerige dossiervorming wordt 
de Miamiwijk aangepakt.

Cruciale verbetering is de aansluiting 
op het gescheiden rioleringsstelsel. 
Onlangs waren er al voorbereidende 
werken aan het telefonienetwerk.  
De rustige buurt krijgt een volledig 
nieuw wegdek.

Ook hier is enige hinder onvermijdelijk. 
Samen met de verschillende aanne-
mers hoopt het gemeentebestuur via 
gerichte en voldoende communicatie 
die problemen tot een minimum  
te herleiden.

Renovatie Ter Zelte
Ter Zelte is een veelgebruikte gemeen-
schapszaal in Slijpe. Het gebouw wordt 
geïsoleerd, er komt een nieuwe bar, 
plafond en raampartij. Gedurende de 
werken zijn er geen activiteiten mogelijk. 
Uiteraard worden er gepaste oplos-
singen gezocht.

BKO + Chiro Leffinge
Investeren in jeugdinfrastructuur is  
een belangrijke doelstelling van het 
gemeentebestuur. In Leffinge wordt 
daarom een nieuwe locatie voor de 
Buitenschoolse Kinderopvang en de 
Chiro Leffinge gebouwd op de site  
van de oude pastorij.

Belangrijke werken 
gaan van start 
Middelkerke investeert in de verbetering van de openbare ruimte. Binnenkort starten twee nieuwe 
‘werven’ die het uitzicht van de gemeente en het leefcomfort sterk moeten verhogen. Zowel 
de werken aan de Onderwijsstraat, De Camerlincxstraat, de Smidsestraat als de werken in de 
Miamiwijk starten binnenkort. 

Praktisch

De werken starten vanaf 9 mei. 
Einde voorzien tegen eind 2016.

Praktisch

De werken starten vermoedelijk in 
augustus 2016.

Praktisch

De werken starten vermoedelijk 
vanaf september 2016. 

Praktisch

De werken starten in mei. 
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OPENBARE
WERKEN

Onderwijsstraat,
Camerlinckxstraat,
Smidsestraat

Miamiwijk



Volgende fotografen vielen in de prijzen: Christoph Staelens,  
Mario Vanacker, Joke Vermeesch, Boudewijn De Busschere, Ludo Coulier, 
Johan Töpke, Inge Dendauw, Myrianne Dero, Gilbert Notebaert, Ryssaert 
Veerle, Marie-Rose Delvaux, Tijl Vandenabeele, Nathalie Talloen, Jos Thorrez, 
Marc Craeghs, Roger Rombaut, Freddie Laurent, Marijke Debaere.

Het gemeentebestuur van Middelkerke 
ging in 2015 op zoek naar nieuwe 
foto’s om de gemeente te promoten. 
Verschillende fotografen, toeristen en 
inwoners stuurden prachtige plaatjes 
door. De beste foto’s en hun foto-
grafen werden gehuldigd tijdens een 
receptie in het MAC. Een selectie 
van de ingestuurde foto’s vind je op 
de cover van deze Sirene en op de 
middenpagina ‘In Beeld’.
De foto’s zullen opduiken in allerlei 
publicaties van het gemeentebestuur. 

Fotowedstrijd ook in 2016!

Neem een leuke, grappige, originele 
of ontroerende foto in Middelkerke en 
stuur die door via www.middelkerke.
be/fotowedstrijd of via het deelna-
meformulier op www.facebook.com/
gemeentemiddelkerke.
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Waar en wanneer

Van 14 tot en met 16 mei 2016 in  
de Stille Meers, Sluisvaartstraat 17  
in Middelkerke. 
Openingsuren: 13 tot 18.30 u.

Meer info

www.cultuur.middelkerke.be

De geest van  
de Groote Oorlog
Samen met de creatieve verenigingen 
Terra Mani en Palet maken twee 
Middelkerkse scholen kunstwerkjes in 
keramiek en aquarel rond de Groote 
Oorlog. Van 14 tot 16 mei mondt dit 
artistiek samenwerkingsverband uit in 
een tentoonstelling in De Stille Meers. 

‘We willen de leerlingen bewust maken 
van het leed dat de soldaten tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in deze contreien 
meemaakten. Met onze keramiekwerken 
en aquarellen willen we de soldaten op 
een artistieke manier herdenken en hen 
symbolisch welverdiende rust geven. 
Onze tentoonstelling wordt een bijzon-

dere samensmelting van fotografie,  
keramiek en aquarel en we laten veel 
ruimte voor de fantasie van de kinderen, 
zeggen initiatiefnemers Rosette Beerten 
en Eddy Van Muysewinkel in koor.

Deze tentoonstelling van beelden, foto’s, 
schilderwerken en bijhorende lezingen 
zijn vrij te bezoeken. 

KORTVerhuist  
je hond mee?
Wie verhuist moet redelijk 
wat praktische zaken in orde 
brengen. Als je hond meeverhuist is 
het dankzij DogID gemakkelijk om de 
adresgegevens van je trouwe vriend aan 
te passen. Iedere hond moet trouwens 
sinds 1998 geregistreerd zijn via DogID. 

Het is wel belangrijk dat die adres-
gegevens aangepast worden, want  
als je trouwe viervoeter verloren  
loopt, kunnen de vinders zijn baasje  
snel opsporen.

Hoe?

Bij het paspoort van de hond zit een 
‘aanvraag voor verandering van verant-
woordelijke of adresverandering’.  
Bij verhuis vul je hier je niuwe adres-
gegevens in. Stuur dat documentje  
naar DogID en zij passen de gegevens 
aan op de chip van je hond. Binnen de  
14 dagen stuurt DogID een nieuwe 
klever voor in je hondenpaspoort.

Controleren?

Via www.dogid.be 
kun je in de rubriek 
‘verantwoordelijke 
opzoeken’ aan 
de hand van het 
chipnummer 
controleren of 
het adres en de 
verantwoorde-
lijken kloppen.

Gemeentebestuur Middelkerke 
huldigt amateurfotografen



Van muistechnieken  
tot mail opstellen
Guy Van Put geeft sinds 2014 vrijwillig les 
bij Middelkerke@internet. Vandaag maakt 
hij een twaalftal senioren wegwijs in de 
- voor hen vreemde - wereld van compu-
ters, internet, klikken en selecteren.

‘De cursisten van vandaag zijn mensen 
die nog nooit een muis of PC van 
dichtbij hebben gezien. Ik start bij het 
begin en leg hen uit hoe een muis werkt, 
hoe je selecteert, hoe je het materiaal 
gebruikt en bedient. Van daaruit leren 
we hoe je informatie en documenten 
beheert op de computer en zoeken we 
eenvoudige informatie op het internet. 
Deze cyclus eindigt met het aanmaken 
van een e-mailadres en het versturen van 
een e-mail.’

Cruciale lessen
‘Volgens mij zijn dit cruciale lessen voor 
iedere senior. De digitale wereld is zo 
alomtegenwoordig dat ‘computeranal-
fabeten’ gewoonweg niet meer aan het 
dagelijkse leven kunnen deelnemen. 
Bankverrichtingen, ziekenfondsrege-
lingen, andere administratie… die zaken 
worden nu bijna allemaal digitaal gere-
geld. Een geluk dat de technieken en de 
toepassingen zo eenvoudig zijn, dat een 
gerichte basiskennis voldoet om derge-
lijke toepassingen tot een goed einde te 
brengen.’

‘We organiseren ook een vast nazorg-
moment. Na de lesdag kunnen cursisten 
onder begeleiding van een computer-
buddy hun oefeningen herhalen of meer 
uitleg vragen.

Een dag in het spoor van …  
Middelkerke@internet
In deze tijden van snelle technische evolutie staan senioren vaak voor een digitale kloof.  
De bibliotheek Middelkerke tracht die kloof te overbruggen door Middelkerke@internet,  
een lessencyclus op maat van senioren. De Sirene volgde een les van vrijwilliger Guy mee. 

Interesse om lesgever te worden?

Stuur een mailtje naar  
nicole.deswaef@middelkerke.be 
of spring eens binnen in de bib voor 
een afspraak.

Praktisch

De basiscursus is gratis voor alle 
Middelkerkse senioren. Volledige 
informatie over lesdagen en modules 
vind je op de volgende pagina.

Mariette Duynslaeger uit Westende  
is één van de cursisten.

‘Ik had voor deze lessen nog nooit een 
computer aangeraakt. Mijn echtgenoot is 
onlangs overleden. Hij was wel vertrouwd 
met de computer en deed alle administratie 
en correspondentie. Ik werd plots 
geconfronteerd met een enorm gebrek. 
Daarnaast wonen onze kinderen niet dichtbij. 
Zij verplichtten me om een basiscursus  
te volgen: al was het maar om een simpele 
e-mail te kunnen schrijven. 

Ik raad het iedereen aan. We kunnen gewoon 
niet meer zonder.’ 

Na het afronden van de basisopleiding 
krijgen veel cursisten de smaak te pakken 
en volgen ze de meer gespecialiseerde 
cursussen. Die behandelen specifieke 
applicaties zoals Google Chrome, foto-
programma’s en uiteraard een uitgebreid 
blok sociale media’, stelt Guy.

Wil jij ook les geven?
Nicole coördineert alle lessenpakketten, 
screent en engageert de lesgevers.  
‘We zijn constant op zoek naar nieuwe 
lesgevers. Er zijn geen echte voor-
waarden of vereisten. Al helpt een 
beetje leservaring uiteraard. We zoeken 
mensen die een goed contact hebben 
met de cursisten. Wie geïnteresseerd 
is, nodig ik uit voor een verkennend 
gesprek. Ik volg de eerste lessen en 
als ik merk dat die goed lopen, laat ik 
de lesgever ‘los’. Dergelijke cursussen 
vergen een hele persoonlijke ‘één op 
één’ aanpak. Als die kenmerken er zijn, 
ben ik al heel tevreden.’

“  Voordien had 
ik nog nooit 
een computer 
aangeraakt.
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DE DORPENDE BIB
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Meer info en reservaties

Alle lessen vinden plaats in de bibli-
otheek in Middelkerke. Inschrijven 
voor een van de cursussen kan vanaf 
woensdag 4 mei om 9.30 u. Dit kan 
enkel door je ter plaatse aan te 
melden aan het onthaal. 

Computerbuddies met 
zomervakantie
‘Hoe moet ik upgraden naar Windows 
10?’ ‘Hoe zet ik mijn foto’s op mijn pc?’ 
‘Ik wil een programma installeren maar 
weet niet hoe!’ Nog tot eind juni staan 
de computerbuddies elke zaterdag 
tussen 10 en 12 u. klaar in de hoofdbib 
voor alle vragen over computers en  
digitale media. In juli en augustus gaan 
ze even met vakantie.

Workshops
Workshop Google  
(3 lesdagen)

Google is de bekendste internetzoek-
machine. Leer hoe je informatie kunt 
zoeken over alle denkbare onderwerpen. 
Je maakt kennis met Google Maps, 
Street View en de mogelijkheden van 
Google Chrome. Om deel te nemen,  
is een basiscomputerkennis vereist.

Dinsdag 17, donderdag 19 en dinsdag 
24 mei telkens van 13 tot 16 u. / € 15 

Workshop Facebook  
(2 lesdagen)

Facebook is een populair sociaal 
medium om contacten te leggen en 
te onderhouden met vrienden en 
kennissen. In deze workshop leer je 
een profiel aanmaken, de ruime moge-
lijkheden die er zijn (vrienden maken, 
chatten, foto’s toevoegen…) en is er 
aandacht voor de privacy-instellingen en 
de risico’s ervan. Om deel te nemen, is 
een basiscomputerkennis vereist.

Dinsdag 31 mei en donderdag 2 juni 
telkens van 13 tot 16 u. / € 10

 
Nieuw:  
Workshop iPad  
(2 lesdagen) 

De iPad, de tabletcomputer van Apple, 
is een multimediatoestel waarmee je 
kan surfen op het net, mailen, e-boeken, 
kranten en tijdschriften lezen, foto’s en 
films bekijken, muziek beluisteren, spel-
letjes spelen… Deze workshop is een 
aanrader voor wie alle mogelijkheden 
van zijn iPad wilt doorgronden.

Dinsdag 7 en donderdag 9 juni  
telkens van 13 tot 16 u. / € 10 
Breng zelf je iPad mee, ook bij  
het inschrijven.

Naast de klassieke lesmodules biedt 
Middelkerke@Internet nu ook een 
workshop ‘iPad’ aan.

Middelkerke@internet  
het volledige aanbod 

Basiscursus  
computer  
(6 lesdagen) 

In deze cursus leer je stap voor stap de 
basishandelingen op de computer.  
De dag na de les is telkens een extra 
oefenmoment onder begeleiding voor-
zien (van 10 tot 12 u.). Voor wie nog geen 
ervaring met computers heeft.

Dinsdag 14, donderdag 16, dinsdag 
21, donderdag 23, dinsdag 28 en  
donderdag 30 juni telkens van 13 tot 
16 u. gratis, € 5 voor de syllabus

 

Sluitingsdagen
De hoofdbibliotheek en uitleenpunten 
zijn gesloten op:
¡ 5, 6 en 7 mei 
¡ 16 mei 
¡ 21 juni
¡ 11 juli 
¡ 21 juli 
¡ 15 augustus 

Geleende materialen uit de hoofdbiblio-
theek kunnen op die dagen wel ingele-
verd worden via de inleverbus.

De bib is nog op zoek naar  
nieuwe computerbuddies. 

Interesse? 

Neem contact op met  
patti.bauwens@middelkerke.be 

Eropuit met de kinderen?
Kinderen verlangen dat je als ouder 
regelmatig tijd met ze doorbrengt. 
De bib zorgt ervoor dat je nooit 
zonder inspiratie valt. Kindvrien-
delijke uitstapjes? Voorkomen dat 
de kinderen zich vervelen tijdens 
een autorit? Een wandeling leuker 
maken voor de kinderen? Gewoon 
thuis samen dingen doen? 

Neem online een kijkje op het 
‘Info plein Ouders’ via infoplein.
bibliotheek.be. Daar vind je heel 
wat inspiratie en informatie onder 
de rubriek ‘actief met kinderen’. Of 
kom snuffelen in onze rekken. In 
de collectie zitten reisgidsen met 
gezinsuitstapjes en diverse boeken 
om te knutselen, spelen, koken of 
tuinieren met kinderen...
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OPVOEDING

Meer info

Infopunt Opvoeding 0498 90 58 49 
claire.vanloo@middelkerke.be 

Waar en wanneer

IBO Middelkerke 
Donderdag 19 mei 2006 om 19.30 u.

Meer info

Deelname 3 euro, 2.40 euro voor 
houders van een vrijetijdspas.

Schrijf je vooraf in bij de mede - 
werkers van de bibliotheek Middel-
kerke. Dit kan telefonisch, via  
e-mail of ter plaatse 059 31 99 10  
of bibliotheek@middelkerke.be

Waar en wanneer

Bibliotheek Middelkerke 
Zaterdag 21 mei 2016 om 9.30 u.

Workshop  
‘Mindful opvoeden’
In een drukke wereld, helpt mindfulness 
je op een andere manier te kijken naar 
het gedrag van je kinderen en jezelf. 

Mindful opvoeden helpt je band met je 
kinderen te versterken. Je geniet van 
elkaar en je wordt geduldiger, bewuster 
van je eigen gedachten, emoties, gedrag.

Een bewustwordingscoach geeft je tools 
hoe je dit kan inzetten in je persoonlijk 
leven, je werk en de opvoeding van 
je kind. Er is voldoende ademruimte 
voorzien voor vragen en verduidelijkingen. 
Deze workshop is gratis.

Gezinsontbijt en 
prijsuitreiking 
tekenwedstrijd
Een lekker, gezond, knus ontbijt met 
je gezin in de bib en een bont alle-
gaartje van toffe activiteiten voor 
kinderen, ouders en grootouders: 
vertelplezier, leuke familiefoto’s,  
creatieve ateliers, computergames!

Ouders krijgen daarnaast de kans  
om kennis te maken met het gezins-
ondersteunend aanbod van diensten  
en activiteiten. 

Om 11 u. worden alle deelnemers  
aan de tekenwedstrijd ‘Week van  
de opvoeding’ beloond. 

Een duwtje in de rug  
voor gezinnen
De gemeente Middelkerke heeft een 
aangepast aanbod en helpt gezinnen 
op veel vlakken te ondersteunen:

Gemeentelijk Infopunt Opvoeding: 
gratis tips, advies, een goed gesprek, 
een luisterend oor.

Kind en Gezin: verpleegkundigen en 
gezinsondersteuners bieden je gratis 
advies rond opvoeding, koppigheid, 
slapen en zo veel meer.

De Katrol: studie- en opvoedings - 
ondersteuning voor lagereschool- 
kinderen aan huis

Centrum voor Leerlingenbegeleiding: 
advies en oplossingen rond allerlei 
opvoedings- en opgroeiingsproblemen 
in schoolcontext.

In de week van de opvoeding wordt het 
aanbod gezinsondersteuning in je buurt 
gepubliceerd in de gezinsgids. Wil je 
deze brochure ontvangen? Loop dan eens 
langs in de bib of in het Jeugdcentrum.

Haal af en toe  
eens diep adem
Buitenschoolse activiteiten, werkverplichtingen, een druk sociaal leven. 
De agenda’s van ouders en kinderen zitten overvol. Hoewel een druk leven 
met veel hobby’s, vrienden en werk een verrijking is, zorgt het gebrek aan 
ademruimte soms voor negatieve gevolgen in de gezinssituatie. 

De Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei roept met twee leuke 
activiteiten op om ‘af en toe eens diep adem te halen’. 
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ONDERWIJS

De techniekacademie is een initia-
tief van de Hogeschool Vives en wil 
kinderen laten proeven van wetenschap 
en techniek met het oog op een latere 
studiekeuze.

De kinderen werkten elke woensdag-
namiddag samen met meesters Bart en 
Fernand in centrum De Branding rond 
informatica, mechanica of chemie. Ze 
trokken ook op bedrijfsbezoek naar 
Noordzee Helikopters Vlaanderen.

De kinderen waren onder de indruk van 
de helikopters, ateliers en mecaniciens. 
Ze kregen een uitvoerige rondleiding en 
mochten uiteraard ook plaatsnemen in 
een helikopter.

Cijfers en letters

¡ 34 gemeenten nemen deel aan  
de techniekacademie 

¡ er waren in totaal 1083 deelnemers  
in 53 groepen

¡ 21.6 % zijn meisjes 

Nieuwe noodplannen in 
Middelkerkse scholen: 
Onlangs is de laatste hand gelegd  
aan de nieuwe noodplanprocedures. 
Voor alle gemeentescholen is een 
grondige update gemaakt van de  
te volgen procedures. 

Die noodplannen zorgen ervoor dat  
alle betrokkenen weten wat ze moeten 
doen in het geval van een noodsituatie. 
Iedere specifieke noodsituatie heeft  
een apart draaiboek. 

Alle plannen worden uitvoerig getest. 
Daarom is er regelmatig een evacua-
tieoefening met de kinderen. Door te 
oefenen weet iedereen wat er bij een 
mogelijke noodsituatie wel of net niet 
moet gebeuren. 

Techniekacademie brengt  
techniek onder de aandacht

Meer info 

www.techniekacademie-middelkerke.be 

Aanvraag studietoelage 
schooljaar 2015-2016: 
laatste kans
Voor 1 juni 2016 kun je nog een  
aanvraag indienen voor je kleuter,  
kind uit het lager, secundair  
onderwijs of hogeschool.

Meer info

Infopunt opvoeding 
Westendelaan 38 Middelkerke 
claire.vanloo@middelkerke.be

Heb je hulp nodig? Raadpleeg dan  
de 1700 lijn of www.studietoelagen.be.  
In het Jeugdcentrum kun je rekenen op 
administratieve ondersteuning.

Op 13 januari 2016 startte in Middelkerke een nieuwe techniekacademie 
met 12 uitdagende lessen voor minitechneuten tussen 10 en 12 jaar. 
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MILIEU EN 
GEZOND-

HEID

Euregioproject ‘120 Kilometer Kustkwaliteit’- Interreg IV

www.meeuwenindestad.be

Gun meeuwen geen fastfood!
• Meeuwen voederen is bij wet verboden. Je riskeert een geldboete tot 250 EUR. Het voederen van meeuwen 
   kan leiden tot agressief gedrag en is niet hygiënisch. Meeuwen vinden meer dan voldoende voedsel in de natuur. 
• Nourrir les mouettes provoque des nuisances et est dès lors interdit par la loi. Vous risquez une amende de 250 EUR.
   Nourrir les mouettes peut conduire à un comportement agressif et n’est pas hygiénique. Les mouettes trouvent 
   suffi samment  de nourriture dans la nature.
• Bitte füttern Sie die Möwen nicht. Sie ersparen sich dadurch eine Geldstrafe von bis zu 250 Euro und allen Bewohnern
    und Besuchern der Küste viele Unannehmlichkeiten. Möwen fütteren kann zu aggressivem Verhalten fürhen und ist nicht 
    hygienisch Möwen fi nden mehr als genug Nahrung in der Natur.
• Feeding the seagulls causes annoyance and is therefore forbidden by law. You risk a fi ne up to 250 EUR. Feeding gulls can
   lead to aggresive behavior and is not hygienic. Gulls fi nd more than enough food in nature.

A

AFF_meeuwen_A3_140351.indd   1 27-03-14   13:26

Taxus tegen kanker
Nieuwe editie van ‘Vergroot de hoop’ hoopt massa taxusnaalden in te zamelen.  
Ook in Middelkerke wordt een inzamelactie georganiseerd.

25% van de kankerbestrijdende medi-
cijnen wordt geproduceerd op basis 
van baccatine, een stof gewonnen uit 
naalden van de taxusplant. Om massaal 
veel taxusnaalden in te zamelen, loopt 
van 15 juni tot 31 augustus een nieuwe 
editie van ‘Vergroot de hoop’.  
Ook het Middelkerkse containerpark is 
een officieel inzamelpunt.

Nachtophaling restafval vanaf 2 mei
Vanaf 2 mei tot en met 30 juni 2016 is er nachtophaling restafval 
in de toeristische zone. De ophaling vindt telkens plaats in de 
nacht van zondag op maandag en in de nacht van donderdag op 
vrijdag. Buitenzetten mag de avond ervoor telkens vanaf 21.30 u.

De eerste dagelijkse nachtophaling restafval vindt plaats in de 
nacht van 30 juni op 1 juli. De laatste dagelijkse nachtophaling is  
in de nacht van 30 op 31 augustus. Afval mag je ten vroegste  
buiten plaatsen vanaf 21.30 u. De nachtophalingen vinden plaats 
ten vroegste vanaf 24 u.  
Kun je je afval niet op het juiste tijdstip buitenzetten, gebruik dan 
één van de 15 ondergrondse containers. Locaties vind je op je 
afvalkalender of op www.middelkerke.be

Proper strandplezier
Strandvuilbakken opnieuw klaar voor gebruik

Een dagje doorbrengen op het strand brengt snel afval met 
zich mee. Over de hele lengte van het strand zijn er daarom 
voldoende vuilbakken geplaatst.

Deponeer je afval in  
die vuilbakken en help  
zo mee het strand  
proper houden. 

Daarnaast is het ook 
belangrijk dat meeuwen 
geen vrij spel krijgen om 
aan de haal te gaan met 
blootliggend voedsel.

Wat is taxus?
Taxus is een veel voorkomende haag-
plant. De haag blijft groen, heeft weinig 
last van ziektes en laat zich makkelijk 
snoeien. Het is een traag groeiende 
groene struik of boom die zonder snoeien 
tot 15 meter hoog kan worden en goed 
bestand is tegen schaduw. Wie op een 
correcte manier taxus inzamelt, helpt dus 
mee in de strijd tegen kanker!

1m³ = 1 chemotherapie
Over heel Vlaanderen werd vorig jaar  
21600 m³ taxussnoeisel ingezameld.  
Een enorme hoeveelheid, maar geen 
overbodige luxe als je weet dat er voor 
één kilo medicijn twaalf ton taxusnaalden 
nodig is. Met 1 m³ kun je één chemothe-
rapie maken. Dat is ongeveer de lengte 
van een taxushaag van 50 m lang.

We kunnen beter!
Uit bijgevoegde tabel zie je dat er vorig 
jaar in onze gemeente het minste taxus-
snoeisel is ingezameld. Wij willen dit jaar 
beter scoren! 

Inzamelvereisten
Het taxussnoeisel moet voldoen aan  
twee voorwaarden:
¡ jong zijn: enkel éénjarige scheuten  

zijn bruikbaar.
¡ zuiver zijn, vrij van aarde, bladeren, 

onkruid, enz. Dat is noodzakelijk voor 
een goede verwerking.

Breng het snoeisel binnen tussen  
15 juni en 31 augustus. In deze periode 
bevat het snoeisel de meeste stoffen  
die gebruikt kunnen worden. 

Ben je niet zeker?
Niet zeker of jouw haag een taxushaag 
is? Neem een foto en mail die door naar 
info@middelkerke.be of neem contact 
op met de groendienst van Middelkerke.

 Ingezameld  Opbrengst
Bredene 4,99 m³ 250 Euro
Gistel 10,45 m³ 525 Euro
Ichtegem 19,95 m³ 1.000 Euro
Middelkerke 4,51 m³ 230 Euro
Oostende 8,55 m³ 440 Euro
Oudenburg 13,06 m³ 655 Euro



Toffe Dingendag praktisch

Toffe Dingendag vindt  
plaats op vrijdag 1 juli 2016  
in en rond Leffinge.

Het weer speelt een belangrijke rol. 
Kijk voor je vertrekt goed naar het 
weerbericht en pas je kledij aan.  
‘s Middags is er tijd en ruimte om je 
boterhammen op te eten. Een klein 
beetje zakgeld is handig om een 
extra drankje te kunnen kopen.
Inschrijven kan vanaf 7 juni om 17 u. 
via het inschrijfprogramma 
http://inschrijvingen.middelkerke.be
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JEUGD

Jeugdig Middelkerke maakt zich op voor Toffe Dingendag. Maar eerst zet de 
Boemelbij alle deelgemeenten op stelten en kun je verkeerservaring opdoen en 
familieplezier beleven op het heringerichte Rauschenbergplein in Westende. 

Een dag vol toffe dingen… 
en veel meer

Toffe Dingendag en  
Teenkicks 2016
Toffe Dingendag is een samenwerking 
tussen handelaars, organisaties en de 
jeugddienst met een hele dag speel-  
en jeugdwerkplezier voor alle kinderen 
van Middelkerke. Je kan het zo gek 
niet bedenken of het komt op Toffe 
Dingendag aan bod: allerlei sporten, 
avontuurlijke ontdekkingen, verrassende 
ontmoetingen. De supergrappige slotact 
is de klap op de vuurpijl.

Ook voor tieners

Dit jaar is er met Teenkicks een specifiek 
aanbod voor 12- tot 15-jarigen. Voor hen 
zijn er coole workshops en spectaculaire 
outdoor-activiteiten.

Boemelbij 
De Boemelbij is een initiatief van de 
gemeentelijke jeugddienst om het 
sporten en buitenspelen bij kinderen 
tussen 6 en 12 jaar te stimuleren.  

Vanaf de paasvakantie tot de zomer-
vakantie strijkt de Boemelbij elke 
woensdagnamiddag tussen 14 en  
16 u. neer op een pleintje in Middel-
kerke. Een begeleider zorgt ervoor 
dat de kinderen naar hartelust kunnen 
spelen, ravotten en veilig gebruik maken 
van het voorziene speelmateriaal. Bij 
slecht weer wordt uitgeweken naar een 
binnenlocatie. Hou de facebookpagina 
van de jeugddienst in de gaten voor alle 
updates en informatie. 

Rauschenbergplein  
wordt familieplein 
De jeugddienst toverde samen met de 
dienst voor toerisme het Rauschenberg-
plein in Westende om tot een familieplein 
met plezier voor jong en oud(er).

Centraal op het plein staat een go-cart 
parcours compleet met verkeersborden, 
parkeerplaatsen en een tankstation.

Rondom het parcours vind je enkele  
grote vloerspelen. Zo kan je er schaken, 
‘mens-erger-je-nieten’, ‘twisteren’ en is  
er een hinkelspel en een alfabetrups.

Verpozen doe je op de zitbanken of op  
de mooie horecaterrassen rond het plein.

Wanneer en waar komt  
de Boemelbij langs?

04/05 Slijpe Lambertus Coolsstraat
11/05  Lombardsijde Kleitendijk-

straat
18/05  Leffinge Dorpsmolenstraat
25/05  Slijpe Speelplein/voetbalveld
01/06  Lombardsijde Kleitendijk-

straat
08/06 Leffinge Korte Zwepenstraat
15/06  Westende Henri Jasparlaan
22/06 Schore Zaal Scora

Taxus tegen kanker
Nieuwe editie van ‘Vergroot de hoop’ hoopt massa taxusnaalden in te zamelen.  
Ook in Middelkerke wordt een inzamelactie georganiseerd.



16

IN BEELD

Winnaars  
fotowedstrijd
In de loop van 2015 kreeg het gemeentebestuur 
opnieuw enkele prachtige inzendingen in het kader 
van de fotowedstrijd. Op dinsdag 22 maart werden 
alle laureaten beloond met een smakelijke prijs.
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Carnavalisten nemen 
gemeente in handen

Smakelijk  
welkom  
voor nieuwe  
inwoners

Vrijwilligers in 
de bloemetjes

Naar aanleiding van de 
Ezelcavalcade kregen de 
carnavalisten van de Orde 
van de Ezel op vrijdag  
4 maart de sleutel van  
de gemeente in handen.  
De Ezelcavalcade lokte 
ondanks het frisse winterweer 
toch een massa volk naar  
de straten van Lombardsijde 
en Westende.

Zaterdag 20 februari nodigde het 
gemeentebestuur van Middelkerke  
alle nieuwe inwoners uit in de Branding.  
Ze kregen er, naast een (h)eerlijk ontbijt, 
toelichting bij de grote projecten, een 
uitgebreide kennismaking met het  
schepencollege en een overzicht van  
de top-events in 2016.  
Zanger Paul Bruna zorgde voor het  
muzikale intermezzo.

Op vrijdag 4 maart organiseerde de gemeente 
Middelkerke een vrijwilligersfeest in centrum  
De Branding. Het werd een ontspannende  
avond met een lekkere maaltijd en een sfeer volle 
muzikale act. Daarna trakteerde muzikant  
Ziggy Venneman de 157 aanwezigen op een  
leuk meezingconcert.
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De Zwarteweg
Eerst aan de beurt is één van de langste 
straten in Middelkerke. Deze lande-
lijke weg doorkruist bijna het volledige 
Middelkerkse grondgebied van Oost 
naar West: de Zwarteweg. Mochten de 

stenen van deze 
straat kunnen 
spreken, vertelden 
ze ons vast kleur-
rijke legendes 
over mysterieuze 
veenmonsters, 
stoere verhalen 
over denderende 
Hospitaalridders 
en grappige 
anekdotes over 
lekrijdende wieler-
toeristen.

Lang en kronkelend
Opvallend kenmerk van de Zwarteweg is 
zijn lengte. Van zijn startpunt vlakbij de 
Oostendsebaan in Leffinge tot aan zijn 
eindpunt, het kruispunt met de Ratteval-
lestraat in Mannekensvere, tellen we  
11,8 km. De Zwarteweg is ook een stuk 
de grens met Gistel.

Veenwinning
De Zwarteweg is één van de oudste 
straten in Middelkerke. De eerste 
vermeldingen nemen ons terug mee 
naar de 10de of 9de eeuw. 

In die tijd was veenwinning één van de 
grootste economische activiteiten in 
onze contreien. Veen of turf was toen 
een belangrijke, alternatieve brandstof 
maar ook een essentiële nijverheids-
grondstof. Een duidelijke verklaring over 

Welk verhaal  
zit er vast 
aan het asfalt?

In ‘De Straat’ maken we een portret van één van de 345 straatnamen  
op Middelkerks grondgebied. Iedere straat heeft zijn eigenheid:  
door zijn aparte naam, een uniek gebouw, een specifieke  
functie of zijn opmerkelijke ligging.

DE STRAAT



“  Het is alsof de Zwarteweg  
zijn cruciale economische  
rol heeft doorgegeven aan  
de autosnelweg.
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de naamgeving is er niet, maar historici 
verwijzen naar de typische zwarte kleur 
van opgegraven veen of turf. De Zwarte-
 weg was waarschijnlijk een belangrijke 
transportweg van ontgonnen veen naar 
andere handels- of nijverheidscentra in 
de buurt en ontleent dus zijn naam aan 
deze specifieke nijverheid.

Prachtige fietsroute 
Langs de Zwarteweg zie je vooral mooie 
weilanden met typische knotwilgen, 
grachten, historische hoeves en riet. De 
lange landweg flirt echter altijd met de 
drukke E40. Net alsof de Zwarteweg zijn 
cruciale economische rol heeft doorge-
geven aan de autosnelweg. Niet meer 
voor veen of turf, maar om duizenden 
vakantiegangers naar Middelkerke te 
brengen. De Zwarteweg is – met nieuwe 
gitzwarte asfaltlaag – een geliefkoosd 
traject voor wielertoeristen en fietsers.

Ken jij ook  
interessante 
plaatsen?
Ken jij leuke verhalen verbonden 
aan een straat? Woont er iemand 
met een unieke hobby in je straat. 
Staat daar een gek, fascinerend of 
opmerkelijk gebouw? 

Laat het ons weten via 
informatiedienst@middelkerke.be 
Wie weet hangt er wel een 
interessant verhaal aan vast en 
kunnen we dit delen in ‘De Straat’.



In Middelkerke zijn vijf Dorp in Zichtgroepen 
(DIZ) actief. Gemotiveerde inwoners die samen 
met het gemeentebestuur belangrijke thema’s 
en oplossingen aanbieden voor het leven en 
welzijn in onze landelijke deelgemeenten.

Nieuws uit Schore
Petanqueplein

Het petanqueplein aan de kerk krijgt  
een opfrissingsbeurt.

Het huidige grind is te grof om te 
spelen. De gemeentelijke technische 
ploeg zal de bovenlaag verwijderen en 
nieuw fijn grind aanbrengen. Er komt 
ook een bord met de spelreglementen. 
In de deelgemeenten Leffinge en Slijpe 
worden ook petanquevelden aangelegd.

Poortje speelplein

Om de veiligheid en toegang tot het 
speelplein te vergroten, verandert de 
openingsrichting van de poort en wordt 
er een groter slot gemonteerd. 

Wie opmerkingen heeft over het  
speelplein, kan die melden aan  
de jeugddienst – 059 30 48 66 of  
jeugddienst@middelkerke.be 

Nieuwe leden

DIZ Schore zoekt een aantal nieuwe 
leden. Wie zich geroepen voelt, kan 
contact opnemen met Stijn Cannaert, 
Schorestraat 35 in Schore.

Nieuws uit Leffinge
Tramwegel

DIZ Leffinge dringt aan op een struc-
turele oplossing voor de ‘tramwegel’. 
Het populaire verbindingspad tussen 
Leffinge en de Torhoutsesteenweg ligt 
er slecht bij door opstekende wortels  
die het wegdek beschadigen.

De Lijn

Een delegatie van DIZ had een overleg 
met De Lijn over de moeilijke busver-
bindingen van en naar Leffinge. DIZ had 
enkele creatieve en budgetvriendelijke 
oplossingen door een eventuele verlen-
ging van de buslijn Raversijde en een 
omlegging van de avondlijn naar Gistel. 
De Lijn belooft de situatie te bekijken en 
de voorgestelde oplossingen in overwe-
ging te nemen.

Vooruitblik

Daarnaast is het uitkijken naar een 
nieuwe editie van de Patersfeesten  
op 15 augustus en LeffingeLicht  
op 23 december.

Nieuws uit Slijpe
Op 11 april organiseerde DIZ Slijpe 
samen met de gemeente Middelkerke 
een infomoment rond de verbouwing 
van zaal Ter Zelte. 

De gemeenschapszaal krijgt een volle-
dige nieuwe raampartij, een nieuwe 
gevel, grotere bergingsruimten, een 
nieuw barmeubel en plafond. De zaal 
wordt volledig geïsoleerd.

Nieuws uit  
Sint-Pieters-Kapelle
Het is uitkijken naar de nieuwe aankon-
digingsborden van de wekelijkse markt. 
Op 25 juni is er een ‘drive-in cinema’.

Inspraak en 
oplossingen 
aanbieden

Meer info

participatie@middelkerke.be
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DE DORPEN



21

VEILIGHEID

Kinderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Zich veilig in het verkeer begeven, begint met 
een goeie kennis van de regels en het besef dat ze veel impulsen moeten verwerken.  
Ook de fietsen worden in deze periode uitgebreid gecontroleerd.

Grote verkeerscampagne 
voor kinderen

Verkeersparcours geeft 
kinderen verkeersbad
Op 14 en 21 maart organiseerde de 
Middelkerkse preventiedienst samen 
met de federale politie een mobiel 
verkeersparcours in sporthal De Barloke. 
Kinderen zijn jammer genoeg een grote 
slachtoffersgroep bij verkeersongevallen. 
Hen op jonge leeftijd opvoeden over hun 
verkeersgedrag is uiterst belangrijk.

Wanneer je je in het verkeer begeeft, 
moet je met veel zaken rekening houden: 
andere bestuurders, verkeerslichten, 
voorrangsregels, overstekende voetgan-
gers. Dit verkeersparcours simuleert een 
drukke verkeersituatie, waar kinderen met 
‘auto’ en ‘fiets’ onder begeleiding van 
drie agenten moeten leren rijden.

Praktijklessen essentieel 
Bij plannen voor nieuwe straten en wegen 
wordt er veel rekening gehouden met 
aangepaste fietspaden en verschillende 
verkeersplateaus. Maar een elementaire 
verkeersopvoeding start met gerichte, 
praktische duiding over het verkeer.

Juf Kaat van de derde graad van  
De Duinpieper geeft wekelijks een vast 

uurtje verkeerslessen. ‘Toch vind ik dat er 
nog meer praktijklessen moeten zijn, het 
is pas dan dat de kinderen beseffen hoe 
chaotisch en intens het verkeer kan zijn.’ 

Zineb en Joao ondervonden aan den lijve 
met hoeveel zaken ze rekening moeten 
houden. Zineb komt regelmatig met 
de fiets naar school. Als het echt druk 
is, voelt ze zich wel een beetje onveilig, 
daarom is dit parcours nuttig: ‘Je leert 
hoe je je moet gedragen tegenover 
andere mensen in het verkeer’, zegt 
Zineb. ‘Ik heb vandaag geleerd dat je 
altijd de bevelen van de politieagent 
moet volgen als die het verkeer regelt, 
ook al zijn er verkeerslichten of andere 
regels’, zegt Joao.

Dodehoekproject 
Dodehoekongevallen komen helaas nog 
veel te vaak voor. Om kinderen daar-
over te sensibiliseren, organiseert de 
gemeentelijke preventiedienst enkele 
specifieke infosessies over dit gevaarlijk 
verkeersfenomeen. Kinderen kruipen zelf 
in de cabine en merken hoe weinig zicht-
baar fietsers zijn.

Fietscontroles
Kennis en ervaring in het verkeer zijn één 
ding, goed uitgerust materiaal is net zo 
belangrijk. De preventiedienst doet in 
mei uitvoerige fietscontroles  

om kinderen en ouders te motiveren  
om hun fiets in orde te brengen. Stel je 
maar eens voor dat je remmen niet goed 
functioneren. Na de controles tussen  
9 en 13 mei voert de preventiedienst 
ook hercontroles uit tussen 23 en 27 
mei. Wie eventuele herstellingen niet 
uitgevoerd heeft, wordt doorverwezen 
naar de politie.

Laat je fiets registreren
Laat een label met je rijksregister-
nummer op je fiets kleven. Zo kan een 
teruggevonden fiets vlotter worden 
terugbezorgd aan de eigenaar.  
Via www.middelkerke.be kun je het  
fietslabel digitaal aanvragen. Deze 
service is gratis. Bij slecht weer gaat  
de actie niet door.

Fietsregistraties:  
Waar en wanneer 

Zaterdag 07/05/2016 – Lombardsijde  
(De Bamburg) 
Zaterdag 14/05/2016 – Westende  
(Oud Gemeentehuis) 
Zaterdag 21/05/2016 – Slijpe  
(Ter Zelte parking achteraan)  
Zaterdag 28/05/2016 – Leffinge  
(De Bonte Pier) 

Alle fietsregistraties vinden plaats 
van 14 u. tot 16 u.



De lessen pilates vinden plaats op 
donderdagvoormiddag, Kiko is er op 
vrijdagvoormiddag. Beide worden 
georganiseerd in het dienstencentrum.

Het buurthuis
Het Buurthuis in Westende-bad is een 
ontmoetingscentrum voor iedereen die 
graag in gezelschap leuke activiteiten 
doet. Iedere namiddag in de week zorgt 
een actieve ploeg van vrijwilligers voor 
gevarieerde activiteiten. Elke dag kan 
je er een spelletje kaart of rummikub 
spelen en naast verschillende andere 
gezelschapsspelen, staan er twee 
computers ter beschikking.

Er worden ook tal van andere activiteiten 
georganiseerd, deze vind je terug in de 
activiteitenkalender op de website  
www.middelkerke.be.

Welzijnswinkel Teddy Knuffel
Kleding en speelgoed nemen een  
serieuze hap uit het familiebudget.  
Teddy Knuffel maakt het mogelijk  
om propere kledij en speelgoed in 
goede staat in te ruilen voor gelijk-
aardige artikelen. Na controle worden 
punten toegekend waarmee je andere 
kledij en/of speelgoed kan kiezen uit de 
winkel. Er is een aanbod voor kinderen 
van 0 tot 14 jaar.

Openingsuren

¡	iedere eerste woensdag van de maand 
van 9.30 u. tot 11.30 u.

¡	iedere derde vrijdag van de maand 
van 15 u. tot 17 u.

Heb je materiaal dat je wenst te 
schenken aan de winkel, dan kan je dit 
enkel doen tijdens de openingsuren. 

De Stille Meers
Het dienstencentrum zorgt ervoor dat 
hulpbehoevende mensen zo lang moge-
lijk in hun vertrouwde thuisomgeving 
kunnen blijven door een aangepaste 
dienst verlening: warme maaltijden 
tijdens de week, voet- en haarverzorging 
en schoonheidszorgen of een wassalon. 
Daarnaast vind je er tal van activiteiten.

Sinds januari vind je het lokaal diensten-
centrum in het OCMW gebouw aan de 
Sluisvaartstraat 17 in Middelkerke.

Nieuwe sportieve activiteiten
Pilates vergroot de balans en de coör-
dinatie van je lichaam door de spieren  
die je wervelkolom ondersteunen,  
te versterken.

Kiko is een rustige oefenvorm waarbij  
je op een ontspannen manier werkt aan 
je lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
door het stimuleren van een correcte 
ademhaling, lenigheid, meditatie  
en visualisatie.

Handwerknamiddag in  
het dienstencentrum
De breinamiddag werd uitgebreid tot 
een handwerknamiddag op donderdag-
namiddag in de cafetaria. Met je eigen 
materiaal kan je raad vragen aan elkaar 
en ondertussen vertoef je in aangenaam 
gezelschap. Bij tijd en stond wordt  
er een les voorzien om een soort van 
handwerk aan te leren. Hou hiervoor  
de activiteitenkalender in de gaten!

Meer info

Contacteer het lokaal dienstencen-
trum De Stille Meers, Sluisvaartstraat 
17 in Middelkerke, 059 31 92 10 of 
info@ocmwmiddelkerke.be

Wij zijn steeds op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers voor  
de bar. Geïnteresseerd? 

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

Het Buurthuis vind je in de Meeuwen-
laan in Westende en is iedere 
weekdag open van 14 u. tot 17 u.

De welzijnswinkel wordt in het lokaal 
dienstencentrum De Stille Meers 
georganiseerd. 
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke op 
verdiep -1 (met de lift toegankelijk).
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WELZIJN

Het OCMW en het dienstencentrum in Middelkerke organiseren enkele doorlopende 
initiatieven die ervoor zorgen dat je mensen in een leuke en ontspannen sfeer kan ontmoeten. 
We gieten ze even in een overzicht. 

Zorgen voor elkaar

Twee activiteiten om te onthouden:
¡	Buurtontbijt op 13 juni tussen  

8 u. en 10 u. Inschrijven in het 
buurthuis. Prijs: €2

¡	Bloemschikken op 22 juni van  
14 u. tot 17 u. Inschrijven in het 
buurthuis. Prijs: €10



Je krijgt er niet alleen info over de 
werking, je maakt ook kennis met het 
aanbod, de vrijwilligers en inclusiecoach.

Om het gezellig te maken, zijn er enkele 
randactiviteiten. Laat je schminken aan 
de grimestand, leef je uit op het spring-
kasteel of speel een (sportief) spel. 

Misschien ontpop jij je wel tot kunste-
naar in onze creahoek? Ook voor de 
kleine honger en dorst is er wat voorzien.

Iedereen is welkom! Groot en klein, 
jong en oud, mensen met en zonder 
beperking… Breng je familie en buren 
mee, want het wordt een gezellige boel!

Hoe goed ken jij Middelkerke?  
Kan je blindelings je weg vinden langs 
de vele mooie plattelandswegen?  
Hou je van een stevige wandeling, 
terwijl je geniet van het uitzicht?  
Doe mee aan onze (toegankelijke) drop-
ping en toon wat je in je mars hebt!

We starten aan de Rattevallebrug 
en zoeken via opdrachten en vragen 
onze weg naar sporthal de Bamburg. 
Onderweg houden we een tussenstop 
om even op adem te komen en energie 
op te doen.

Maak kennis met vzw Dyade, 
voor kinderen en jongeren met een beperking

Dropping, een uitdagende tocht voor jong en oud

Waar en wanneer

Pinkstermaandag 16 mei van 13 u.  
tot 17 u. in centrum Calidris.  
Toegang is gratis. Inschrijven kan 
vanaf maandag 25 april 2016  
(zie contactgegevens).

Waar en wanneer

Rattevallebrug, zaterdag 11 juni om 
14 u. Voor jongeren en (jong)volwas-
senen met een beperking. Stevige 
stapschoenen zijn aangewezen!

Deelname: €1 (drankje en versnape-
ring inbegrepen). 
Inschrijven kan vanaf dinsdag 17 mei 
2016 (zie contactgegevens).

Contactgegevens

Sara Zajc – Coördinator 16+ werking 
Vaartblekersstraat 12a, in Oostende 
0495 50 77 38 – info@dyadevzw.be 
www.dyadevzw.be 
Facebook: Dyade vzw

Renovatieplannen en 
denken aan de toekomst? 
Raadpleeg dan eerst een wenkenblad.

In een wenkenblad staat een leidraad 
om de toegankelijkheid van gebouwen/
woningen te verhogen. 
Het geeft handelaars, eigenaars, ontwer-
pers en bouwheren tips om gebouwen 
bruikbaar en bereikbaar te maken voor 
iedereen. Aan de balie van het MAC 
kan je verschillende publicaties vinden. 
Kom even langs of raadpleeg de website 
www.toegankelijkheidsbureau.be.

Word Blue-
Assistant 
en overtref 
Nieuwpoort !
Met Blue Assist 
kun je mensen met 
uitingsproblemen 
verder helpen. 

Door BlueAssistant te worden, geef je 
mensen de kans om zelfstandig op pad 
te durven.  
Middelkerke daagt buurgemeente 
Nieuwpoort uit. Momenteel staat 
Nieuwpoort wel op kop. Dus moeten we 
beter doen. Surf naar www.blueassist.eu, 
klik op “Ik wil zelf helpen” en met enkele 
klikken word je BlueAssistant.
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KIJK NIET WEG,
KIJK NAAR MIJN VRAAG.

Jouw antwoord helpt mij weer verder.

www.blueassist.eu
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TOEGANKE-
LIJKHEID

Dyade vzw is een dynamische vrijwilligersorganisatie in de regio Middenkust die allerhande activiteiten 
organiseert voor kinderen en jeugdige volwassenen met een beperking. Dyade is een vrijwilligersorganisatie 
uit Oostende. Om de werking in Middelkerke meer bekendheid te geven, is er een infomiddag. 



Elk jaar wuift Bizart vzw 
zijn leerlingen uit met een 
diploma en twee leuke 
slotactiviteiten.

Voor het beeldend atelier  
is de slottentoonstelling  

een artistiek en visueel verslag van de 
realisaties van het afgelopen schooljaar. 
Deze tentoonstelling vindt plaats in 
centrum De Zwerver op zondag 29 mei  
in de namiddag.

Op zondag 5 juni om 11 u. in centrum 
De Branding in Middelkerke, is het tijd 
voor het slotakkoord van het muzikale 
schooljaar van Bizart. Met een officiële 
proclamatie krijgen alle leerlingen een 

Wist je dat…
Ieder gebouw een huisnummer moet 
hebben? 

Naast elke deur of uitgang naar de open-
bare weg van een gebouw moet een 
duidelijk huisnummer zichtbaar zijn.  
Huisnummers kan je verkrijgen aan de 
balie van het MAC.

Belangrijke zaken waar je op moet letten:
¡ Iedere eigenaar is verplicht het huis-

nummer, dat aan zijn eigendom wordt 
toegekend, aan te brengen en te 
onderhouden, zodat het goed zicht-
baar blijft van op de openbare weg.

¡ Bij nieuwbouw moet de eigenaar 
binnen de maand nadat het gebouw 
onder dak staat, het huisnummer op 
het gebouw aanbrengen op een van 
op de straat goed zichtbare plaats.

¡ Indien de eigenaar deze plichten niet 
vervult of weigert gevolg te geven 
aan een aanmaning van het gemeen-
tebestuur, zal die zelf en op kosten 
van de overtreder het huisnummer 
aanbrengen of vernieuwen. 

¡ Het is verboden straatnaamborden 
en huisnummers te bedekken, weg te 
nemen, te veranderen of de bereik-
baarheid ervan te bemoeilijken of 
onmogelijk te maken.

¡ De verwijdering of verplaatsing om 
gelijk welke reden, moet gebeuren 
door tussenkomst van het college van 
burgemeester en schepenen.

erkenning in de vorm van een getuig-
schrift. Bizart vzw biedt artistieke lessen  
(muziek en beeldend atelier) met  
een persoonlijke aanpak. 

Diploma’s voor jonge artiesten

Vragen over het aanbod?

Mail naar bizartvzw@gmail.com 

Strand voor iedereen 
toegankelijk
Het strand is een absolute troef voor 
iedereen. Ook mensen die minder 
mobiel zijn, willen genieten van zon, 
zee en strand. Op sommige plaatsen 
zijn er verschillende faciliteiten om 
mensen met een rolstoel comfortabel 
op het strand te brengen.

Middelkerke Casino West 
Deze toegang tot het strand is volledig 
uitgerust met een hellend vlak en aange-
past sanitair. Bovendien zijn er nieuwe 
strandroosters. 

Westende t.h.v. Surfclub De Kwinte 
Dankzij de strandroosters en de aan-
wezigheid van enkele strandjutters 
kun je ook hier gemakkelijk het strand 
bereiken.

Nieuwe studie voor  
aangepaste strandpost 
Samen met Westkans en de Dienst der 
Kust (die het bouwkundig aspect van 
de zeedijk beheert), onderzoekt de 
gemeente hoe de strandpost aan de 
Meeuwenlaan in Westende volledig 
toegankelijk kan worden gemaakt voor 
minder mobiele mensen.
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Op het bedrijventerrein de Kalkaert 
komen er binnenkort grotere bedrijven.

¡ Het bedrijventerrein aan de Kalkaert 
ontwikkelt zich volop. Naast het lokale 
bedrijventerrein is er ook ruimte voor 
een regionaal bedrijventerrein. De 
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) 
maakt daar plaats voor bedrijven die 
voor hun activiteit iets meer ruimte 
nodig hebben. De bedrijvenpercelen 
mogen groter zijn dan 5000 m².

¡ Momenteel bereidt de WVI de infra-
structuurwerken voor. De eerste 
aanvragen voor bedrijven worden 
binnen twee jaar verwacht.

Middelkerke beschikt vanaf nu 
over een 10-tal mobiele honden-
poepborden. Deze worden tijdelijk 
geplaatst op locaties waar er regel-
matig overlast is van hondenpoep. 

De borden blijven er 2 weken staan. Het 
mobiele hondenpoepbord wijst de eige-
naar op een ludieke manier op zijn plicht 
om de hondenpoep zelf op te kuisen.

Ken je een locatie waar er vaak overlast 
is van hondenpoep? Laat het ons weten! 
Bel naar het onthaal via tel. 059 31 30 16 
of mail naar info@middelkerke.be. 
Het aantal borden is beperkt. Het kan 
een tijdje duren vooraleer de plaats die 
jij hebt opgegeven aan de beurt komt. 

Inschrijven

Deelnemers die vorig jaar meer dan 
65% behaalden, hoeven niets te onder-
nemen. Zij worden automatisch meege-
nomen in de beoordelingsronde.
Nieuwe deelnemers kunnen zich 
aanmelden via: bebloemingswedstrijd 
@middelkerke.be 

Bebloemingswedstrijd 
2016
Hobbyhoveniers, tuintovenaars en bloe-
menbelievers! Zet jullie schrap. Onze 
groendienst beloont ook dit jaar de 
mooist bebloemde tuin in Middelkerke.

Hou je van een lekker strak plantsoen 
met fleurige bodembedekkers, weelde-
rige hortensias of lieftallige rozen?  
Dit jaar hangt de groendienst het thema 
‘circus’ aan de bebloemingswedstrijd. In 
de gemeentelijke bloemperken zal dit 
thema opduiken. Wie dat wil, kan zijn 
tuin versieren in een circusthema.

Middelkerke neemt deel 
aan De Warmste Week

Tijdens De Warmste 
Week van radio-
zender Studio 
Brussel is heel 
Vlaanderen solidair 
met wie hulp nodig 
heeft. Wie wil, kan 
financiële steun 

geven aan honderden humanitaire 
initiatieven en welzijnsorganisaties. 

De climax van de Warmste Week vindt 
plaats net voor de kerstvakantie, maar je 
kan lang ervoor al acties opstarten. Ook 
de gemeente Middelkerke trekt dit jaar 
mee aan de kar. 

Ken jij een organisatie die het leven voor 
mensen met moeilijkheden makkelijker 
maakt of wil je een originele inzamel-
actie opstarten? Laat dit weten via: 
participatie@middelkerke.be 

Bobcampagne  
tijdens de zomer

Er komt  
een 
nieuwe zomer 
Bob-campagne.  
Die richt zich 

tot de generatie weggebruikers van 
mannelijke 40-plussers, waar rijden 
en drinken vaak nog meer samen-
gaan dan bij jongeren. De politiezone 
Middelkerke zal vanaf begin juni deel-
nemen aan deze campagne.

Op regelmatige tijdstippen zal de politie 
gericht controleren op het gebruik 
van alcohol tijdens het rijden. Deze 
controles zijn van korte duur en worden 
op verschillende plaatsen uitgevoerd. 
Deze deelname kadert in het actieplan 
verkeersveiligheid van het zonaal veilig-
heidsplan. De resultaten van de voorbije 
campagnes in Middelkerke liggen tussen 
3,5% en 6% positieve ademtesten.

Zicht op meer 
economische ontwikkeling

Wie is het ook strontmoe? 
Laat een sensibiliserings-
bord plaatsen!

Meer info

Dienst voor ruimtelijke ordening 
059 31 30 16

Onkruid wieden  
voor eigen deur
Het gemeentebestuur ontvangt 
regelmatig meldingen van voetpaden 
en goten waar onkruid welig tiert. 
Iedereen is – net zoals bij sneeuw – 
verplicht om het voetpad en de goot 
voor eigen deur te wieden.

Uiteraard houdt de gemeente de 
voetpaden proper voor haar eigen 
gebouwen en domeinen. 

Opgelet! Pesticiden mogen niet meer 
gebruikt worden sinds 1 januari 2015! 
Veeg of borstel het trottoir regelmatig. 
Zo voorkom je plantengroei. Het kan 
geen kwaad als er een sprietje staat. 

En wat met pesticiden in je tuin?

Voor de tuin kies je de juiste plant op 
de juiste plaats. Maak je oprit of pad 
zo klein mogelijk. Waar veel gereden 
of gestapt wordt, groeien geen 
planten. Goede tips zijn te vinden in 
de bestrijdingsgids via deze link: www.
zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.
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Meer info

Helena Clybouw – 0486 20 19 44 Meer info

Ann Goudsmedt – 058 24 26 21 
aangoudsmedt@live.be 
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Praktische informatie

Start: Degreefplein Middelkerke 9u. 
Bij mooi weer: fiets  
Bij slecht weer: de tram 

Prijs: €25 per persoon (lunch, koffie, 
drankje inbegrepen) te storten 
op BE44 6528 0481 5045 van het 
Noord-Zuidcomité, met mededeling: 
uitstap Oostende

Inschrijven: 059 31 30 16 of ontwikke-
lingssamenwerking@middelkerke.be

Enkele Middelkerke verenigingen ondersteunen actief humanitaire projecten in 
ontwikkelingsgebieden. In de komende Sirenes stellen we hen kort voor. Hart voor 
Gambia en Ghana Akwaaba zetten acties op in het West-Afrika. 

Proef de wereld

Uitstap met het Noord-Zuid-
comité, zondag 19 juni
Op zondag 19 juni organiseert het 
Noord-Zuidcomité haar jaarlijkse uitstap 
met een bezoek aan het multiculturele 
Oostende. Er staat een bezoek aan de 
synagoge en het warm ‘Afrikaans huis’ 
van Dominique Loubaki gepland, ge-
volgd door een lekkere exotische lunch. 

NOORD 
ZUID

Hart voor Gambia
Hart voor Gambia ondersteunt  
een drietal projecten in verschillende  
regio’s van Gambia. 

De steun aan The Gambia Horse and 
Donkey Trust helpt lokale boeren om  
hun lastdieren goed te verzorgen. Met 
bijkomende Britse steun komen stagiairs- 
dierenartsen daar de dieren verzorgen.

Hart voor Gambia helpt ook de St John’s 
school voor dove kinderen. Dankzij de 
aankoop van een gekalibreerde audio-
meter kunnen ze er betere gehoortesten 
afnemen. 

Daarnaast startte Hart voor Gambia  
samen met de provincie West-Vlaande-
ren een kippenkweekproject op om tot 
betere schoolmaaltijden te komen.

Ghana Akwaaba
Akwaaba betekent ‘welkom’ in het 
Ghanees. Ghana Akwaaba zet zich 
al jaren in om het dagelijkse leven in 
Ghana beter te maken.

Ann en Osu zijn bekende gezichten in 
Middelkerke, maar ook in Osiem, een 
dorpje in het Ghanese binnenland. 
Ze steunen er al jaren het plaatselijke 
schooltje. Dankzij broodnodige renova-
tiewerken, aankoop van boeken en de 
investering van duurzame houtkachels 
kunnen meer dan 150 kinderen uit  
Osiem in comfortabele omstandigheden 
onderwijs volgen.

Je kan Ghana Akwaaba op een leuke 
manier steunen door een workshop  
Afrikaanse juweeltjes of glasparels te 
boeken, of door hun originele speelgoed 
uit afval te kopen.



Inschrijven
http://inschrijven.middelkerke.be

DE DORPEN
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Tijdens de zomermaanden kan je opnieuw sporten in de sporthal 
en op het sportstrand aan de Louis Logierlaan.

Lekker zweten  
aan zee 

SPORT

op muziek. De lessen vinden plaats 
op woensdag van 19.30 u. tot 20.30 u.  
Deelnameprijs bedraagt € 15. Het aantal 
plaatsen is beperkt tot 20!  
Snel inschrijven is de boodschap!

In de voormiddag organiseert de 
sportdienst indooractiviteiten zoals 
badmintontornooien, zaalvoetbal, tafel-
tennis of boogschieten. In de namiddag 
kan je naar hartenlust sporten op het 
strand aan de Louis Logierlaan. Beach-
volley, beachsoccer, netbal, of petanque 
staan er vast op het programma.

Het volledige aanbod vind je op de sport-
pagina’s van de Middelkerkse website.

Sportkampen 
Ook tijdens de zomervakantie orga-
niseert de sportdienst heel wat leuke 
kampen voor alle leeftijden. Bekijk onze 
website voor meer informatie. 

Step aerobics
Tijdens de maand juni wordt er opnieuw 
een vijf-lessenreeks step aerobics  
georganiseerd in sporthal De Branding in 
Middelkerke. Step aerobics is een toffe 
fitness workout waarbij bewogen wordt 

Céline Roelens & Abel 
Devos winnaars sportgala 
Tijdens het jaarlijkse sportgala zijn de 
kampioenen van 2015 gekroond. Céline 
Roelens en Abel Devos kwamen als grote 
overwinnaars uit de bus. Céline Roelens 
(17) wint de Trofee van Sport 2015. Céline 
woont in Leffinge en beoefent atletiek bij 
Hermes Atletiek Oostende in de categorie 
Scholier. Ze behaalde tal van medailles en 
ereplaatsen.

Abel Devos (13) uit Lombardsijde is 
zwemmer in het Flanders Coast Swimming 

Team en wint de Jeugdsporttrofee 2015. Het 
thema tijdens de show was mountainbike. Dit 
werd op een ludieke manier gepresenteerd 
door MTV Sirene. 

Onze strandredders 
zetten volgende tips 
op een rijtje:

¡ Zwem nooit alleen. Zelfs ervaren 
zwemmers raken soms in moeilijk-
heden.

¡ Kun je niet goed zwemmen? Hou 
dan beide voeten letterlijk op de 
grond en ga maar tot borsthoogte  
in het water

¡ Blijf weg van golfbrekers, pieren en 
andere constructies, ze zijn erg glad 
door algen en zeewier.

¡ Hou kinderen goed in de gaten, 
zowel op het strand als in het water 
en laat ze een verdwaalbandje 
dragen !

¡ Koel eerst af voor je het water in 
duikt.

¡ Graaf geen diepe putten op het 
strand en in de duinen

¡ Laat geen afval achter op het strand. 
Gebruik een gratis afvalzakje!

¡ Bescherm je goed tegen de zon: 
smeren is de boodschap.

Meer info: www.ikwv.be

Veilig in zee en op het strand
Van 1 juli t.e.m. 31 augustus worden 
de badzones bewaakt van 10.30 u. tot 
18.30 u. De hulpposten zijn open van 
11u tot 18.30 u. De strandredders zijn 
er op sommige zones al eerder bij.

Ook in de weekends van 25 – 26 juni 
en 1 – 4 september worden volgende 
twee zones bewaakt: 
Post 3, Casino Oost 
Post 11, Meeuwenlaan



Prachtig mountainbiken 
met respect voor de natuur.
Op 12 juni wordt de nieuwe, vaste Middelkerkse mountainbikeroute officieel ingereden. 
Het wordt een prachtige route van zo’n 30 kilometer met technische singeltracks, 
meanderend door het prachtige duinengebied van Middelkerke/Westende.  
Uiteraard met de nodige aandacht voor het unieke natuurgebied.  
De nieuwe route wordt genoemd naar de vorig jaar overleden ex-wereldkampioen 
veldrijden uit Middelkerke, Norbert Dedeckere.
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MOUNTAIN-
BIKE

MOUNTAINBIKEROUTE
NORBERT DEDECKERE

“  Het is belangrijk dat enkel  
op deze tracks gereden wordt.



Middelkerke fietsparadijs
Dit traject is naast de bestaande acht 
fietsroutes de nieuwste realisatie in 
het recreatieve fietsnetwerk van de 
gemeente Middelkerke. De nieuwe route  
knoopt aan bij het mountainbikenetwerk 
dat de provincie West-Vlaanderen en  
Sport.Vlaanderen langs de kust 
uitbouwen. De nieuwe route verzilvert 
ook de inspanningen die wijlen Norbert 
Dedeckere en Eric De Vlaeminck deden 
om tegemoet te komen aan de populaire 
mountainbikehype in Middelkerke.

Veilig, attractief en met 
respect voor de natuur
Een mountainbikeroute uitstippelen is  
een goed evenwicht zoeken tussen een 
hoge attractiewaarde en het beschermen 
van een kwetsbaar natuurgebied. Van bij 
het begin was er een constructieve mede-
werking met het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust, Natuurpunt vzw 
en het Agentschap Natuur en Bos. 

Mountainbikers rijden op het nieuwe 
parcours gescheiden van de wandelaars 
en beschadigen het duurzame duinen-
gebied niet.

Essentiële samenwerking  
met lokale mountainbikeclubs
De drie actieve mountainbikeclubs 
werden nauw betrokken bij de uitbouw 
van de route.

Mountainbikclub Mc Chouffe tekende 
samen met de Copains en De Zandfret-
ters de route uit en staan ook in voor 
onderhoud en inspectie.

Volg enkel het  
aangeduide parcours
Het is uiterst belangrijk dat er niet  
wordt afgeweken van het parcours.  
De gemeente Middelkerke roept op om 
alle kennissen en vrienden te motiveren 
om het afgebakende traject te volgen  
en daar niet van af te wijken. 

Wie zich niet aan het parcours houdt, 
riskeert een GAS-boete die maximaal 
kan oplopen tot € 350.

Traject online en plannetjes
Je kan het Middelkerkse mountain-
bikeparcours downloaden via de website 
van Middelkerke en Sport.Vlaanderen. 
Plannetjes kosten 3 euro, te verkrijgen 
aan de toerismebalies en de onthaalbalie 
van het MAC. 
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Geboorten 
Maeckelbergh Georges – Middelkerke 04.01.2016
Declercq Leon – Westende 09.01.2016
Ozen Beyza – Westende 19.01.2016
Swyngedauw Noa – Middelkerke 22.01.2016
Syed Hania – Middelkerke 23.01.2016
Waerzeggers Louca – Middelkerke 31.01.2016
Vanreppelen-Tirions Ilano – Middelkerke 01.02.2016
Peel Leandro – Westende 11.02.2016
Dedecker Axelle – Westende 15.02.2016
Syryn Elena – Middelkerke 18.02.2016
Mertens Dekeersgieter Noisa – Leffinge 19.02.2016
Boddez Florence – Middelkerke 21.02.2016
Vandenabeele Emma – Middelkerke 26.02.2016
Piscador Ethan – Westende 03.03.2016
Willaert Emma – Middelkerke 04.03.2016
Matton Louise – Leffinge 05.03.2016
Versijpt Alouis – Middelkerke 07.03.2016
Lefevere Estelle – Leffinge 07.03.2016

Overlijdens
Slambrouck Jozef – Middelkerke °28.02.1940 - † 20.01.2016
Staelen Jeanne – Lombardsijde °06.04.1925 - † 22.01.2016
Maes Jacqueline – Middelkerke °29.01.1945 - † 23.01.2016
Van Kerckhoven Robert – Middelkerke °13.11.1936 - † 24.01.2016
Steensens Theresia – Wilskerke °07.06.1922 - † 25.01.2016
Capon André – Middelkerke °06.01.1930 - † 25.01.2016
Van De Plas Willy – Middelkerke °05.10.1939 - † 27.01.2016
Storme Jeannette – Leffinge °09.07.1926 - † 28.01.2016
Haerynck Willem – Westende °19.08.1941 - † 30.01.2016
Desimpelaere Rosa – Wilskerke °19.08.1956 - † 30.01.2016
Bauters Etienne – Middelkerke °16.01.1938 - † 31.01.2016
Van Damme Valère – Middelkerke °22.02.1926 - † 01.02.2016
Vandenberghe Gabrielle – Middelkerke °07.06.1929 - † 02.02.2016
Velle Georgius – Westende °06.09.1929 - † 02.02.2016
Van Brabant Omer – Wilskerke °24.03.1929 - † 04.02.2016                
Ampoorter André – Middelkerke °27.01.1926 - † 05.02.2016
Dewyse Liliane – Middelkerke °02.09.1931 - † 06.02.2016
Eyckmans Nicole – Middelkerke °08.02.1946 - † 12.02.2016
Voortmans Joseph – Middelkerke °23.06.1931 - † 15.02.2016               
Drouard Eliana – Wilskerke °10.09.1926 - † 14.02.2016          
Wielockx Herman – Lombardsijde °18.09.1927 - † 18.02.2016
Van Troyen Andrea – Middelkerke °27.02.1953 - † 18.02.2016
Pieters Daniel – Middelkerke °19.06.1958 - † 18.02.2016
Mertens Ernestus – Middelkerke °10.05.1935 - † 19.02.2016
Galle Agnes – Westende °12.04.1926 - † 19.02.2016
Van Torre Godelieve - Westende            °01.02.1943 - † 20.02.2016     
Deckmyn Charles – Leffinge °22.07.1932 - † 20.02.2016
Van Wolput Anne – Middelkerke °05.01.1945 - † 21.02.2016
Kumar Ajay – Middelkerke °07.09.1954 - † 21.02.2016    
Cracco Maria – Wilskerke °27.12.1927 - † 25.02.2016
Roos Josef – Middelkerke °06.03.1937 - † 25.02.2016
Van Meerhaeghe Jean – Middelkerke °28.11.1944 - † 25.02.2016
Renmans Paul – Middelkerke °10.11.1950 - † 26.02.2016
Vastmans Leopold – Westende °13.09.1934 - † 27.02.2016   
Podevyn Jan – Middelkerke °02.05.1944 - † 28.02.2016
Vermeiren Marie-Louise – Middelkerke °19.09.1941 - † 28.02.2016
Boudeweel Denise – Middelkerke °09.11.1932 - † 29.02.2016
Payen Gérard – Middelkerke °28.04.1932 - † 01.03.2016 
Ulens Lisette – Middelkerke °28.11.1944 - † 02.03.2016
Vermote Maurice – Leffinge °10.04.1921 - † 04.03.2016
Witvrouw Ludovicus – Westende °21.04.1939 - † 04.03.2016
Caudron Eliane – Wilskerke °11.01.1933 - † 05.03.2016
Cloet Maria – Middelkerke °25.03.1923 - † 06.03.2016
Mylle Michel – Middelkerke °11.07.1943 - † 06.03.2016
Lefevere Jeanine – Westende °19.09.1929 - † 08.03.2016
Sabbe Joseph – Middelkerke °16.09.1933 - † 09.03.2016
Caron Oswald – Middelkerke °25.11.1945 - † 10.03.2016
Baetens Arthur – Middelkerke °25.05.1934 - † 14.03.2016
Callewaert Maria – Westende °12.09.1948 - † 16.03.2016

LEVEN

Huwelijken
Van Eetvelde Rudy & De Langhe Petra 16.01.2016
Verschuere Dirk & Wittesaele Bianca 19.02.2016
Louwye Jochen & Bruneel Els 02.03.2016
Weyens Robert & Willaert Maureen  15.03.2016
Bams Gunther & Cox Kristel 18.03.2016
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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
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 (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 (Westende) 059 31 02 10
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch Bryan (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 gratis 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
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende-dorp) 058 23 63 09
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 / Internat. noodnr. 112
Brandweer Middelkerke 059 30 22 22
Lokale Politie Middelkerke - dringend 101
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen 059 312 312
Zeereddingsdienst Oostende 059 70 11 00
Zeereddingsdienst Nieuwpoort 058 23 30 00
Rode Kruis Ziekenwagen 105
Rode Kruis-Middelkerke 0468 12 39 18
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
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)
www.infrax.be
Infolijn  078 35 30 20
Storingslijn  078 35 34 33
Gasreuk  0800 60 888
Defecte straatlamp  0800 60 777
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

NUTTIG



Middelkerke is trots op…
Alle deelnemers van  
de Eneco Clean Beach Cup!

Aan surfclub De Kwinte in Westende 
meldden zich op zondag 20 maart  
61 deelnemers. Zij raapten samen 550 kg 
afval en zwerfvuil op ons strand bijeen.  
Wie met een volle afvalzak terugkwam, 
kreeg een bonnetje voor een lekkere 
pannenkoek.

Door de Eneco Clean Beach Cup haalden 
iets meer dan 2200 deelnemers in totaal 
7100 kg afval op langs de volledige kustlijn. 

Dikke proficiat!

Oproep
Heb je als vereniging of persoon iets ver-

wezenlijkt dat mag gezien worden? Ben je 

trots op een recente activiteit, of een actie 

voor een goed doel? Laat het ons weten via 

informatiedienst@middelkerke.be. Wie weet 

prijkt jouw vereniging dan op deze pagina!


