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Een nieuw project
een landmark voor de kust

Middelkerke zet in op duurzaamheid
Verenigingsleven gaat weer van start
Een dag in het spoor van de straatvegers
De Straat: De Duinenweg

Wie is wie?

Liliane Pylyser-Dewulf
eerste schepen - CD&V
liliane.dewulf@middelkerke.be

0476 36 05 89

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

Johnny Devey

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

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

Francine Ampe-Duron

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

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

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
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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

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)

Beste inwoners,
Na een deugddoende vakantie is De Sirene terug op post. We kregen
redelijk wat reacties op het feit dat De Sirene niet meer verschijnt in de
zomervakantie. Omdat de meeste nieuwsberichten in de zomer gaan over
vrijetijdsactiviteiten en evenementen, willen we alle energie stoppen in ons
nieuwe vrijetijdsmagazine Visit.
Niet dat we de hele zomer hebben stilgezeten. Er zijn een aantal erg belangrijke beslissingen genomen die het
welzijn en de uitstraling van onze gemeente zullen bevorderen.
Het nieuwe casinogebouw wordt een baken voor onze gemeente en zal een serieuze boost zijn voor de
toeristische meerwaarde. Uiteraard… over smaken kun je urenlang discussiëren, maar ik wil benadrukken dat
we gekozen hebben voor een ontwerp dat het best in de omgeving past en waarvan we zeker zijn dat iedere
dijkbewoner of handelaar dat unieke zeezicht behoudt. Verder gaan we als bestuur waken over een duurzame
ontwikkeling en een goed beheer van het nieuwe casino.
Duurzaamheid… dat trachten we niet alleen in toekomstige bouwprojecten na te streven - ik denk ondermeer aan
de creatie van een unieke uitkijktoren en de langetermijnplannen voor een nieuwe zeedijk en het vrijetijdspark maar ook in heel wat ‘zachtere dossiers’. Samen met acht andere regiogemeenten engageert Middelkerke zich om
tegen 2020 20% minder CO²-uit te stoten. We promoten ook duurzamer omspringen met voeding, want jaarlijks
gooien we met zijn allen teveel bruikbaar eten weg. We trachten binnenkort ook mensen te inspireren rond
delen en hergebruiken tijdens de verwendag in de bib. Uiteraard blijven we onze andere duurzaamheidsstimuli
in de verf zetten: de deelname aan een groepsaankoop zonnepanelen, de aankoop van 100% groene stroom en
dienstfietsen voor onze werknemers.
Vanaf 1 september gaan bijna 1600 Middelkerkse kinderen opnieuw naar school. Veiligheid is dan ook essentieel,
vandaar dat ik heel blij ben dat de omgevingswerken aan de Middelkerkse gemeenteschool goed opschieten.
Maar ook bij andere scholen trachten we de veiligheid te garanderen door de inzet van octopuspalen,
afgebakende ‘kiss and ride zones’ en de inzet van veiligheidspersoneel.
Dus beste mensen, geniet van de prachtige herfst maar hou het vooral veilig van en naar school.
En bedenk eens wat voor lekkere zaken je kan maken met al die restjes in de koelkast ;-)
Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

Kunst inspireert
en verbindt
… maar is vaak ook gewoon heel
mooi. Het gemeentebestuur kocht
daarom drie opmerkelijke kunstwerken
aan. Twee ervan pronken in de oude
inkomhal van het gemeentehuis,
een derde zal opgenomen worden
in de collectie van het museum Kust
histories. Alle drie zetten ze elementen
uit Middelkerke centraal.

Oude inkomhal wordt
ontvangstruimte
De oude inkomhal van het gemeen
tehuis wordt in de toekomst een
ontvangstruimte voor kleine recepties
of officiële ontvangsten. Een ideale
ruimte om enkele passende kunst
werken in onder te brengen.

Volle maan en Beach 3
‘Volle maan’ van de talentvolle
Westendse fotograaf Maxim De Clercq
portretteert het prachtige Middelkerkse
polderlandschap waarin een mooi,
rondgevormd rund vol verbazing een
dreigende wolkenpartij aanschouwt.
‘Beach 3’ van Jan De Vliegher toont een
ander kenmerkend Middelkerks beeld:
een overvol, zonovergoten strand
waarbij tientallen vakantiegangers in de
frisse branding spelen.
Beide hedendaagse werken symbo
liseren het dagelijkse leven in onze
gemeente, waar natuur en toerisme
hand in hand gaan.

Constant Cap. Dit schilderij wordt,
dankzij de medewerking van het Auto
noom Gemeentebedrijf Middelkerke,
een waardevolle aanvulling van de rijke
collectie van Kusthistories. Dit schilderij
neemt het ontluikende kusttoerisme op
de korrel. In die tijdsgeest botsten de
waarden en normen nogal met onver
mijdelijke tendensen in de badmode en
strandgebruiken. Het schilderij wordt
één van de pronkstukken in de zomer
tentoonstelling 2017 ‘Humor aan zee’.

Uitbouw van de collectie
van Kusthistories
Een ander dagelijks zomertafereel - zij
het ééntje van het einde van de negen
tiende eeuw - treffen we aan bij ‘Dame
in badcabine, verrast door een manne
lijke bezoeker’ van de kunstschilder
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CASINO

Nieuw casino

landmark voor de hele kust
Na een lange voorbereiding en een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is de kogel door de kerk. De bouw,
ontwikkeling en realisatie van het nieuwe casino komt er en dat hopelijk tegen 2019. BCS Investissement
(Willemen) – Napoleon Games werd toegewezen om het ontwerp van Buro2 & ARCHI+I te bouwen.
Het nieuwe casinogebouw wordt een
landmark voor de hele kust. Het nieuwe
ontwerp lijkt een sierlijke golf op de
dijk. Naast een hotel met 60 kamers met
prachtig terras en zicht op zee, huisvest
het gebouw een speelzaal, een skybar,
een restaurant, vergaderruimtes en
burelen voor de casino-administratie.
De ondergrondse parking biedt ruimte
aan 183 parkeerplaatsen.
Multi-inzetbaar en
gegarandeerd zeezicht
Een grote troef van het gekozen
ontwerp is de multi-inzetbaarheid van
de overdekte ruimte. Deze ruimte wordt
het verlengde van het Epernayplein en
zal voor heel wat grote evenementen
dienst kunnen doen. Zo wordt een
grote betrokkenheid gecreëerd voor
een divers publiek. Het nieuwe ontwerp
zal niet meer volume innemen dan het
huidige casinogebouw. Het gebouw
garandeert zo de unieke troef van
zeezicht voor alle omliggende gebouwen
en wandelaars.
Uitbating van de speelzaal
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De huidige concessie van de speelzaal
in het casinogebouw verloopt op
31 december 2016. De nieuwe uitbater
zal de uitbating van de speelzaal
verderzetten in het Sporthotel langs de
Westendelaan tot het nieuwe casinogebouw in gebruik kan worden genomen.

Geen impact op gemeentebudget
Naast de sterke visuele, bouwkundige en architecturale kenmerken is
het nieuwe casinoproject ook een

“ Zeezicht voor


omwonenden blijft
gegarandeerd

financieel gunstige operatie voor het
gemeentebestuur dankzij een efficiënt
publiek-privaatpartnership. Er is daarom
geen impact op het gemeentebudget.
Integendeel, dankzij de nieuwe concessieovereenkomst voor de uitbating van
de speelzaal zal de gemeente ieder
jaar zo’n € 480 000 ontvangen. Dat is
bijna het dubbele van de huidige € 192
000 per jaar. Daarnaast engageert de
gekozen private partner zich volledig
voor de bouwkosten van het nieuwe
gebouw.
Het huurbedrag (ongeveer € 10 000 per
maand) voor de tijdelijke locatie van de
speelzaal recupereert het gemeente
bestuur volledig na doorrekening aan
de nieuwe uitbater.
Verloop van de procedure
Na een grondige studie volgde het
college van burgemeester het advies

van een gespecialiseerde expertenjury,
en duidde het op 12 juli een voorkeursbieder aan. Op 25 juli keurde de
gemeenteraad alle overeenkomsten
rond dit project goed.
Info aan bewoners en tweedeverblijvers
Dit wordt één van de meest opmerkelijke projecten in Middelkerke ooit.
Spreekt voor zich dat het gemeentebestuur op geregelde tijdstippen
infomomenten voor inwoners zal organiseren. Het afscheid van het oude casino
zal ook niet onopgemerkt voorbij gaan,
want er zijn een aantal events gepland.
Oproep naar anekdotes, foto’s,
verhalen.
Wie heeft een mooi verhaal of herinnering aan het casino. Of foto’s van
prachtige avonden met beroemde
zangers? We willen ze graag
gebruiken voor een overzichts
tentoonstelling over het casino.
Deel ze met ons via
informatiedienst@middelkerke.be

Bij het in druk gaan van deze Sirene
is er een klacht ingediend door
bouwgroep Versluys bij de Raad van
State. Deze wordt de eerstkomende
weken behandeld.

OCMW Middelkerke zoekt
m/v met talent voor
Halftijdse betrekking
als kinesitherapeut
Voor de invulling van een halftijds
vervangingscontract van minimum drie
maanden (te beginnen eind oktober).
Verloning verloopt volgens barema
lokale besturen, voordelig verlofstelsel,
aangename werksfeer.
Profiel: beschikken over het diploma
van kinesitherapeut, zelfstandig kunnen
werken, voeling hebben met de doelgroep is een pluspunt.
Zorgkundige voor het aanleggen
van een werfreserve
Komen in aanmerking: houders van een
diploma of studiegetuigschrift van zorgkundige dat in aanmerking genomen
wordt voor de aanwerving in een
betrekking van niveau C overeenkomstig bijlage 1 bij het rechtspositiebesluit

Wereld
overbewapend,
vrede
ondergefinancierd

gemeente- en Provinciepersoneel van
7 december 2007.
Daarnaast moet je beschikken over
een visum voor het uitoefenen van het
beroep van zorgkundige.

KORT

De geldigheidsduur van de wervingsreserve bedraagt ten hoogste 24
maanden. Voor personeelsleden van het
OCMW Middelkerke in dezelfde functie
blijft de werfreserve onbeperkt geldig.
Meer info
Philippe Van den Abeele,
directeur woonzorgcentrum ‘de Ril’,
059/31 92 27 of via mail: philippe.
vandenabeele@ocmwmiddelkerke.be
Kandidaturen kunnen ingediend
worden, samen met cv en afschrift van
diploma tegen uiterlijk 14 september
2016 t.a.v. de voorzitter OCMW
dhr.Dirk Gilliaert, Sluisvaartstraat 17,
8430 Middelkerke

21 september 2016 is Internationale dag
voor de Vrede. Middelkerke maakt deel
uit van het netwerk ‘mayors for peace’.
Voor 2016 ligt de klemtoon op de stijgende militaire uitgaven.
De Verenigde Naties berekenden dat de
wereldwijde militaire uitgaven oplopen
tot 1676 miljard dollar. Een hallucinant
bedrag als je weet dat humanitaire organisaties nog geen vijfde van hun vereiste
20 miljard dollar kunnen verzamelen.
Met de internationale dag voor de
vrede willen de ‘Mayors for peace’
pleiten voor een heroriëntering van
openbare fondsen naar humanitaire
hulp. Aan het gemeentehuis zal die dag
een mooie vredesvlag wapperen.

Gestemd en goedgekeurd in de gemeenteraad
Iedere maand komen de Middelkerkse gemeenteraadsleden samen
om nieuwe aankopen goed te keuren,
adviezen te verlenen of kennis te
nemen van bepaalde maatregelen.
We geven hieronder een overzicht van
enkele opmerkelijke beslissingen.
Tien nieuwe
snelheidsinformatieborden
De gemeenteraad keurde in mei de
aankoop van tien nieuwe snelheidsinformatieborden goed. Op het volledige
Middelkerkse grondgebied zullen nu
overal dezelfde snelheidsinformatieborden staan. Die worden aangestuurd
met dezelfde software, wat de inzet van
de borden efficiënter maakt. De lokale
politie trok daarvoor een budget van
€ 27769 uit.

Energiebesparende maatregelen
in politiegebouw
Samen met Infrax besliste de raad in
juni een ESCO op te richten. ESCO
staat voor Energie Service Company.
Onder die vlag zullen het gemeentebestuur, Infrax en de Lokale Politie de
energiebesparende maatregelen in het
te renoveren politiegebouw faciliteren.
Alles klaar voor adviesraad
Inclusie en Toegankelijkheid
De gemeenteraad keurde in juni de
statuten van de nieuwe adviesraad voor
Inclusie en Toegankelijkheid goed. Alle
administratieve stappen zijn nu gezet,
zodat deze adviesraad het gemeente
bestuur kan adviseren om personen
met een beperking te integreren in alle
domeinen van de werking.

“ Middelkerke volgt


het traject tot
kindvriendelijke
gemeente

Portfolio ‘kindvriendelijke gemeente’
Eind december 2014 engageerde het
gemeentebestuur zich tot het volgen van
het traject ‘kindvriendelijke gemeente’.
Daarbij worden alle beleidsdomeinen
getoetst aan kindvriendelijkheid.
De jeugddienst maakte nu een portfolio
op met een overzicht van alle kindvriendelijke voorzieningen en beleidsopties.
De raad keurde die portfolio goed in de
zitting van juni.
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DUURZAAM

gemeenten. In september/oktober 2016
zal de Middelkerkse gemeenteraad een
eerste lading van de geplande acties
goedkeuren daarbij o.a.:

Middelkerke zet in
op … duurzaamheid

¡ de planning van extra fietspaden,
¡ het plaatsen van zonnepanelen op
de gemeentelijke gebouwen,
¡ het isoleren van daken van gemeentelijke gebouwen,
¡ het voorzien van 8 dienstfietsen voor
het gemeentepersoneel,
¡ het aankopen van 100% groene
stroom door de gemeenten,
¡ het aanbieden van een groepsaankoop zonnepanelen voor burgers.

Groepsaankoop zonnepanelen
Verschillende overheden nemen belangrijke maatregelen om de duurzaamheid
van hun werking, gebouwen en organisaties te vergroten. De klemtoon ligt op
duurzaamheid. Onder de noemer ‘Van zee tot IJzer’ sloten naast Middelkerke
nog acht andere gemeenten uit de regio een ‘burgemeestersconvenant’ af.
Doelstelling: een daling van de CO²-uitstoot met 20% tegen 2020.

Duurzaamheidsplan
Een eerste belangrijke verbintenis
binnen het burgemeestersconvenant
is de belofte om binnen het jaar een
gemeentelijk energieplan op te stellen
met concrete acties om die uitstootdaling te realiseren. Om de impact van het
duurzaamheidsplan te vergroten, zetten
naast Middelkerke ook de gemeenten
De Panne, Diksmuide, Koekelare,
Kortemark, Langemark-Poelkapelle,
Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne hun
schouders onder dit project.

Ook particulieren zullen bij hun bouwprojecten via de gemeente aangespoord
worden om duurzaam te bouwen.
Verder wordt onderzocht hoe de openbare verlichting duurzamer kan.

Slimmere mobiliteit

Meer info ivm
de Vlaamse energielening

In het burgemeestersconvenant is er ook
veel aandacht voor mobiliteit. Zo zullen
er zeker duurzaamheidsaanbevelingen
zijn voor het particulier en commercieel
transport en het openbaar vervoer.
Logisch ook dat de gemeenten hun
eigen vloot en hun wagenpark ecologischer en duurzamer verder uitbouwen.

MAC, ruimte en wonen (groene zone).

Lokale energieproductie

Gebouwen moeten duurzamer
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Middelkerke concentreert zich op
duurzaam gebouwenbeheer en een
omschakeling van het mobiliteitsbeleid. Zo worden de eigen gemeentelijke gebouwen onderworpen aan een
energiescreening en zullen toekomstige
investeringen en nieuwe projecten een
sterke duurzaamheidstoets krijgen.

Tussen 1 september en 4 oktober kan
je via www.wijkiezen.be intekenen op
een groepsaankoop voor zonnepanelen.
Voor het plaatsen van zonnepanelen kan
je tot 10.000 euro lenen via de Vlaamse
energielening. Je woning moet dan wel
voldoende geïsoleerd zijn.

Dankzij nieuwe technologieën wekken
heel wat organisaties voor een deel zelf
hun energie op. In het duurzaamheidsplan zullen maatregelen en aanbevelingen staan die ervoor moeten zorgen
dat particulieren, kantoren, de horeca,
de zorgsector inzetten op alternatieve
en eigen energiebronnen. (zonnepanelen, windenergie, warmtepompen…)

Concrete acties
De West-Vlaamse Intercommunale zal
het duurzaamheidsplan opstellen in
samenspraak met de deelnemende

Meer info
milieudienst@middelkerke.be

Restjesrecepten en
schapschatten
Samen met Vlaco en OVAM ondersteunt de gemeente Middelkerke
enkele belangrijke voedselcampagnes.
Hoe vaak komt het niet voor dat we
na het werk haastig de supermarkt in
hollen en onze winkelkar volstouwen.
Gebeurt dat wel doordacht? Je kan
immers een flinke som geld besparen
door goed na te denken over welke en
hoeveel producten je in huis haalt.
Jaarlijks verspillen we met zijn allen
tussen de 15 en 23 kg voedsel per jaar.
Allemaal redelijk overbodig, want je kan
lekkere gerechten samenstellen met
de kast-en koelkastresten. Van verlepte
sla kun je originele pesto maken, of
een frisse chutney op basis van je oude
appels en ajuinen kan lekker zijn als
alternatief beleg. Eenvoudige en voedzame bereidingen zoals quiches, cakes

Pas op met asbest
Wie een pand verbouwt, kan in
contact komen met asbest. Vooral bij
het afbreken van oudere ‘koterijen’
kunnen de vervuilende en schadelijke
vezels opduiken.
Staat er ‘NT’ op de platen?
Asbest kan bij onzorgvuldig behandelen
erg vervuilend en schadelijk zijn voor
de gezondheid.
Asbest komt vaak voor in golfplaten. Als
je wil weten of er asbest in verwerkt zit,
kijk je best als de vermelding ‘NT’ op de
platen staat. ‘NT’ staat voor ‘nieuwe technologie’ wat betekent dat in die platen
geen asbest verwerkt zit. Golfplaten die
voor 1998 op de markt gebracht zijn,
bevatten vrijwel zeker asbest.
Als je geen afbraakwerken plant, maar
je hebt constructies met asbest, controleer zeker de staat van de platen, want
na twintig jaar zijn ze verweerd en dan
kunnen ook vezels vrijkomen.

en soepen zijn ideaal om restjes te
verwerken in heerlijke gerechten.
Ontdek enkele receptjes op www.vlaco.be,
wij raakten geïnspireerd door een hartverwarmende slasoep.
Beter bewaren is langer lekker
Sommige producten blijven langer
lekker wanneer je ze op de juiste manier
bewaart. Sommige groenten hoeven
niet altijd in de koelkast, andere dan
beter wel. Raadpleeg de bewaarwijzer
via www.voedingscentrum.be en leer
op welke manier je specifieke voedsel
producten het best bewaart.

Stap 1
Stoof de aardappel met de ui,
de look en de prei aan in de
boter op een laag vuur.

MILIEU

Stap 2
Voeg het water en de bouillon toe,
breng aan de kook en laat 20 minuten
sudderen.
Stap 3
Voeg op het einde de sla toe, kruid met
peper en zout en laat 5 minuutjes garen.
Stap 4
Pureer de soep met een staafmixer en
voeg dan een flinke lepel Boursin toe.

Fijne slasoep
Welke restjes heb je nodig?
¡ een klontje boter
¡ 1 kleine geschilde aardappel,
fijngesneden
¡ 1/2 ui, schillen en fijnsnijden
¡ 1/2 teentje look, geperst
¡ 1/2 prei, fijngesneden
¡ 1 krop sla
¡ 1 liter water
¡ 1 groentenbouillonblokje
¡ peper, zout naar smaak
¡ 1 flinke lepel kruidenkaas
¡ 1 koffielepel gehakte peterselie
per bord

Neem je voorzorg
De uitvoerige lijst van aan te raden voorzorgsmaatregelen tonen aan hoe schadelijk asbest afbreken kan zijn.
¡ Zorg als je binnenshuis werkt voor
een goede verluchting.
¡ Vermijd stof door het materiaal te
bevochtigen of te fixeren.
¡ Demonteer asbestelementen één
voor één met de hand (losschroeven,
losmaken) en probeer ze niet te breken.
¡ Sla het materiaal in afwachting van
afvoer afzonderlijk op en dek het
af. Asbesthoudend afval mag nooit
gemengd worden met ander bouwen sloopafval.
¡ Maak gebruik van handwerktuigen
(bv. schroevendraaier, klauwhamer).
¡ Gooi asbestelementen niet naar
beneden, maar breng ze naar beneden
(bv. via een hoogtewerker).
¡ Gebruik een stofmasker beschermingsklasse ‘FFP3’ en zorg dat het goed
aansluit .
¡ Gebruik een wegwerpoverall. Doe
hem buiten uit en spoel ook schoenen
buiten af.
¡ Voer zo snel mogelijk af.

Meer info over deze initiatieven.
milieudienst@middelkerke.be
Meer restjesrecepten?
www.vlaco.be
Tips over hoe voeding het best
te bewaren?
www.voedingscentrum.be

¡ Maak achteraf alles schoon met water.
Niet met een stofzuiger, want die blaast
fijne asbestvezels gewoon de lucht in.
Gooi dweilen, doeken nadien weg.
¡ Sluit ramen en deuren.
¡ Schakel het ventilatiesysteem uit.
Geen ‘geweldige’ bewerkingen
Wat is nog verboden bij asbestcementen
golfplaten (of leien) ?
¡ Reinigen/ontmossen met hogedruk
reinigers of roterende borstels.
¡ Je laat dus mos staan ofwel vervang je
de dakbedekking.
¡ Voorbehandelingen d.m.v. mechanische werktuigen met grote draaisnelheid zoals zaagschijven, slijpschijven,
boormachines, hoekslijpmachines.

Meer info over deze initiatieven.
milieudienst@middelkerke.be
www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/asbest
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/
detail/asbest
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OPENBARE
WERKEN

Middelkerke
werkt

Heel wat bedrijvigheid bij het vernieuwen van enkele straten in onze gemeente.
Slijpe krijgt een extra ontsluiting en fietspad naar de ringweg. De afbraak van de oude
watertoren is nakende, klaar voor de transformatie naar een nieuwe uitkijktoren.

Vooruitgang Camerlinckxstraat-SmidsestraatAmbachtstraat

Diksmuidestraat
Vanaf augustus wordt de tweede verbinding tussen de Diksmuidestraat en Slijpe
centrum aangelegd. Daarnaast wordt
er een nieuw fietspad aangelegd. De
ringweg die leidt naar Middelkerke en
de autosnelweg zal zo twee ontsluitingen richting Slijpe hebben.

Fleriskotstraat en
Kalkaartweg
De werken in de Camerlinckxstraat-Smidsestraat-Ambachtstraat
schieten goed op. De Camerlinkxstraat
en de Smidsestraat hebben vlak voor
het bouwverlof een gloednieuwe asfaltlaag en voetpad gekregen. Daar zijn de
werken dus quasi klaar.

Eind mei, begin juni 2016 startten voorbereidende werken voor de vernieuwing
van de Fleriskotstraat en Kalkaartweg.
De Fleriskotstraat krijgt een gescheiden
fietspad tussen de Kavelweg en de
Fleriskothoeve.
De Kalkaartweg wordt volledig
gerenoveerd. In een eerste fase, vanaf
eind mei/begin juni worden de nuts-

voorzieningen aangepakt. In een latere
fase, vermoedelijk najaar 2016, wordt het
wegdek en het fietspad aangelegd.

Watertoren wordt afgebroken
In september verdwijnt de watertoren
van Middelkerke. Het imposante en
kenmerkende bouwwerk aan de Louis
Logierlaan zal gedeeltelijk afgebroken
worden om uiteindelijk een nieuw leven
te krijgen als een prachtige uitkijktoren.
Momenteel loopt de procedure van
de bouwvergunning volop, maar de
gedeeltelijke ontmanteling zal al starten
vanaf september.

Kalkaartweg
Onderwijsstraat,
Camerlinckxstraat,
Smidsestraat

Fleriskotstraat
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In de Onderwijsstraat is er wel nog veel
bedrijvigheid, maar de nieuwe rioleringen en nutsvoorzieningen zitten klaar
zodat na het bouwverlof de laatste fase
kan ingezet worden.

KORT

Privé-activiteiten mogelijk Hang je vlag uit
in gemeentelijke zalen
Cultuurraad hijst algemene vergade-

Zitdag sociale
huisvesting

Sommige gemeentelijke zalen
mogen vanaf nu gebruikt worden
voor privéactiviteiten.

Iedere tweede donderdag
voormiddag van de maand
(met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen) houden WoonWel,
de sociale huisvestingsmaatschappij
IJzer en Zee, OCMW Middelkerke en
RSVK Westkust een gezamenlijke zitdag.

Bijeenkomsten waarbij familie en/of
vrienden een gebeurtenis in familiale
privésfeer vieren zoals jubilea, huwelijksfeesten, babyborrels zijn toegelaten.
Privéinitiatieven zijn alleen toegestaan
in Zaal Ter Zelte in Slijpe, Zaal Scora in
Schore en het Oud Gemeentehuis in
Mannekensvere. Alleen personen gedomicilieerd in Middelkerke en personen die
de tweedeverblijfstaks van Middelkerke
betalen kunnen een zaal reserveren voor
de organisatie van een privéactiviteit.
Een zaal huren voor dergelijke activiteit
kost € 200 en je kan de zaal ten vroegste
6 maanden op voorhand reserveren.

ring cultuurraad rond vlaggen.

Interessant voor iedere Middelkerkse
vereniging, want tijdens de algemene
vergadering leer je alles over eventuele
nieuwe, interessante beleidsregelingen
in het socio-culturele domein. Daarnaast
wil de cultuurraad een interessante
uiteenzetting houden over ‘vlaggen’.
Waar en wanneer
Woensdag 12 oktober 2016 om 20 u.
centrum De Branding, Middelkerke
Meer info
Heeft je vereniging een vlag en wil je
ermee uitpakken tijdens deze thematische vergadering laat het dan weten
aan de voorzitter van de cultuurraad
via mdeschacht@hotmail.com

Meer info
Alle verdere info reserveringsformulieren vind je op www.middelkerke.be,
per mail cultuurdienst@middelkerke.be
of telefonisch 059 31 95 53

Awel’ … dat lucht op.
In september ‘crossen’ duizenden kinderen en jongeren opnieuw dagelijks
naar school. Een uitdagende tijd, want naast veel schoolwerk, worden
jongeren ook geconfronteerd met sociale druk om er bij te horen, ontluikende liefdesperikelen, prestatiedruk, moeilijke thuissituaties, pesterijen…
Deel je verhaal

Cijfers en letters

Bij Awel, kan ieder kind of jongere
anoniem zijn verhaal kwijt. De goed
opgeleide vrijwilligers behandelen
alle info erg vertrouwelijk en laten
de jongeren vooral hun hart luchten.

¡ Awel registreerde in 2015
35000 contacten met kinderen
en jongeren.
¡ 41000 kinderen of jongeren raadpleegden de chatbox van Awel.
¡ In 2015 registreerde awel.be
1.623.929 bezoekers, vooral na de
aanslagen in Parijs en de themauitzending van d5r.

Dankzij Awel krijgen onderzoekers en
jeugdwerkers een sterk inzicht wat
er leeft bij kinderen en jongeren. Die
thema’s verschijnen dan in specifieke
onderzoeken, jongerenprogramma’s
zoals d5r, of bij thema-afleveringen van
Karrewiet Plus. Dit vergroot dan weer
de kans dat jongeren hun hart luchten
bij ouders, vrienden of bij Awel…

Vrijwilliger worden?
Awel is trouwens constant op zoek
naar gemotiveerde vrijwilligers.
Interesse? Raadpleeg dan awel.be en
registreer je als kandidaat.

Wanneer?
De eerstvolgende zitdagen vinden
plaats op 8 september 2016 en
13 oktober 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 (bij voorbeeld
pensioenfiche, werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;
¡ Eventueel vonnis bezoekrecht
(voor RSVK);
¡ Kopie huidig huurcontract(voor RSVK);
¡ Eventueel brieven kwaliteitsprocedure
of ongeschiktverklaring van de woning
(voor RSVK);
¡ Opzegbrief (voor RSVK).

Tele-onthaal zoekt
vrijwilligers
Tele-onthaal is een breed steunpunt
voor iedereen die met gelijk welk
probleem kampt.

Voor het West-Vlaamse filiaal is teleonthaal op zoek naar ‘luisterende oren’.
Meer info?
Surf naar www.tele-onthaal.be/nl/
regionale-diensten/west-vlaanderen
en leer alles over wat je er zou
kunnen betekenen.
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DE BIB

De Bib verwent je
in het najaar

Bouw aan je droom toekomst in je eigen buurt en ontdek het
najaarsprogramma van ‘Luistervinken’ en ‘Het leven zoals het was’!

‘Deel je droom’

Luistervinken

Het leven zoals het was

Ieder jaar verwent de bib het
volledige gezin met een propvolle
themadag. Dit jaar ligt de focus
op duurzaam delen.

Met Luistervinken zet de bib enkele
aparte thema’s en interessante sprekers in de kijker.

‘Vroeger was het veel beter’, luidt
het cliché. Samen met de Heemkring
Graningate haalt de bib herinneringen
op aan vroeger. Interactie en anekdotes bepalen het verloop van een
fijne gespreksnamiddag over een
uniek thema.

Wij dromen van een solidaire wereld
waarin mensen bewust samen leven. Hoe
bouw je samen aan een leuke buurt in een
duurzame toekomst? De bib vond inspiratie in de leen-, deel- en ruileconomie.
Zo starten enkele ondernemende
burgers diverse creatieve projecten op
om meer te doen met minder, te hergebruiken en ontspullen, te consuminderen
en ecologisch bewuster samen te leven.
Letsen, een Buurderij, Peerby, samentuinen en deeltuinen, een Fietsbieb...
Maak kennis met deze en andere buurt
initiatieven, doe inspiratie op, ontmoet
mensen , deel jouw creatieve plannen en
dromen met anderen...

Wanneer?
Zaterdag 8 oktober van 9.30 tot 12.30 u.
in de bib Middelkerke. Ook in de
uitleenposten word je verwend met
koffie en gebak tussen 10 en 12u.

Oproep! Draag
jouw taartje bij
Doe mee aan onze ‘gebakjespotluck’.
Bak een taart, koekjes of cake en breng
die op de Verwendag mee naar de bib.
we verzamelen alle taarten en verdelen
ze onder de bezoekers bij een kopje
koffie. breng zeker ook je recept mee en
wissel receptjes uit! de bibmedewerkers
trekken hun keukenshort aan en gaan
aan de bak. Jullie ook?

Trias verbindt
boeren wereldwijd
Zowel in Peru als in Ecuador versterkt
Trias de ketenontwikkeling en belangenverdediging bij boerenorganisaties.
Johan Dezeure brengt, na een inleefreis
in oktober 2015, een getuigenis over het
werk en de ondersteuning van Trias voor
ondernemende mensen en hun families
in het Andesgebergte.
Waar Bibliotheek van Middelkerke,
Populierenlaan 16

Hoed af!
Wie waren de burgers van aanzien
in onze dorpen? Hoe moest je ze
aanspreken? Deed jij voor iemand je
hoed af? Moest jij langs de achterdeur of
mocht je de voordeur binnen? Hoeveel
respect kreeg een dokter of notaris?
Wanneer zijn onze notabelen hun pluimen
verloren, of hebben ze die nog altijd?

Wanneer 22 september om 20 u.

Wanneer?

Prijs € 5 (gaat integraal naar Trias) reserveren in de bib, via 059 31 99 10
of bibliotheek@middelkerke.be

Vrijdag 23 september om 14 u.

Goal!
Lieven Debrauwer:
‘Parfum een passie’
Slechts weinigen weten dat cineast
Lieven Debrauwer (van o.a. Pauline &
Paulette) een echte passie heeft voor
parfum. Met héél veel passie en mogelijks nog meer liefde vertelt hij over
zijn favoriete geurende onderwerp.
Niet alleen over parfum maar ook over
parfumhuizen, flacons, couturehuizen,
legendarische gebruikers en geurige
anekdotes. Een paar van de parfum
klassiekers kunnen ook getest worden.

Welke van onze dorpen hadden na de
oorlog een voetbalploeg? Hoe sexy
was de sportkledij van toen? Gingen de
meisjes graag naar de ‘snelle’ jongens
kijken? Hoe vaak werd op de arbiter
gescholden? Kregen spelers vroeger
ook geld? Wat deden vrouwen als de
mannen naar het voetbal waren?

Wanneer?
Vrijdag 21 oktober om 14 u.
Waar Bibliotheek van Middelkerke,
Populierenlaan 16
Wanneer 27 oktober om 20 u.
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Prijs € 5 - reserveren in de bib,
via 059 31 99 10 of
bibliotheek@middelkerke.be

Meer info?
‘Het leven zoals het is’ vindt plaats
in de bibliotheek van Middelkerke,
Populierenlaan 16.
Kostprijs: 3 euro, incl. koffie en koek

Middelkerke@internet
In een groeiende digitale wereld
is mee zijn met de laatste
evoluties geen overbodige luxe.
Dankzij Middelkerke@internet
kunnen inwoners van Middelkerke
laagdrempelig intekenen op lessen
en workshops digitale media.

Workshop Instagram

Workshop Windows 10

(1 lesdag)

(1 lesdag)

Instagram is een van de leukste
manieren om je foto’s makkelijk te delen
met je vrienden. Je kunt je foto’s een
retro look geven, inkaderen of een
beetje retoucheren, om daarna te delen
op je tablet of smartphone.

In deze workshop gidsen we je stap voor
stap door het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Samen overlopen
we de belangrijkste nieuwigheden van
Windows 10. Deelnemers dienen reeds
vertrouwd te zijn met Windows.

Belangrijk! Breng je eigen smartphone
of tablet mee.

25 oktober van 13 tot 16 u. / € 5

6 oktober van 13 tot 16 u. / € 5

Workshops
Basiscursus
computer (6 lesdagen)
Verspreid over zes lesdagen, leer je stap
voor stap de basishandelingen op de
computer. De dag na de les is telkens
een extra oefenmoment onder begeleiding voorzien (van 10 tot 12 u.). Deze
reeks is er voor wie nog geen ervaring
met computers heeft.
8, 13, 15, 20, 22, 27 september telkens
van 13 tot 16 u. / € 5 voor de syllabus

Workshop iPad
(3 lesdagen)
Leer alle geheimen van de iPad, een
multimediatoestel waarmee je kunt
surfen op het net, mailen, e-boeken,
kranten en tijdschriften lezen, foto’s
en films bekijken, muziek beluisteren,
spelletjes spelen…

Belangrijk! Breng zelf je iPad
en Apple-ID mee, ook bij het
inschrijven.
11, 13, 18 oktober
telkens van 13 tot 16 u. / € 15

Workshop Microsoft
Edge (1 lesdag)
Hoe ziet de nieuwe internetbrowser
‘Edge’ eruit? In deze workshop maak
je kennis met de opvolger van Internet
Explorer en ontdek je welke nieuwe
snufjes hij bevat.
27 oktober van 13 tot 16 u. / € 5
Meer info en reservaties
Alle lessen vinden plaats in de bibliotheek in Middelkerke. Inschrijven
voor een van de cursussen kan vanaf
vrijdag 2 september om 9.30 u. Dit
kan enkel door je ter plaatse aan te
melden aan het onthaal.

Met de bib naar
de boekenbeurs
in Antwerp Expo!
Zaterdag 5 november 2016
We gaan met de bus naar de boekenbeurs in Antwerp Expo.
In meer dan 100 stands vind je zowat alles wat
in Vlaanderen en Nederland op boekengebied op de markt is.
Prijs 15 euro !
• bus en ingangsticket inbegrepen
Vlug inschrijven is de boodschap!
Bibliotheek Middelkerke
Populierenlaan 16 • 059 31 99 10
bibliotheek@middelkerke.be

Opstapplaatsen
8.00 u.
8.15 u.
8.30 u.
8.45 u.

Lombardsijde (kerk)
Westende-dorp (markt)
Middelkerke (kerk)
Leffinge (kerk)

Info over de boekenbeurs op
www.boekenbeurs.be
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WELZIJN

Welzijnswinkel
Teddy Knuffel
De welzijnswinkel Teddy Knuffel is er
voor iedereen die wenst kledij en/of
speelgoed te ruilen voor kledij en/of
speelgoed aangepast aan de leeftijd
van de kinderen.

Gezonde gemeente
Naarmate je ouder wordt, krijgt
‘gezondheid’ een andere betekenis.
In september en oktober staan in
het dienstencentrum De Stille Meers
daarom enkele interessante activiteiten
rond gezondheid op het programma.
Lezing vroegtijdige zorgplanning
met vertegenwoordigers van het Vlaams
Neutraal Ziekenfonds en Leif.
Wanneer?
woensdag 21 september van 14 tot 16 u.,
gratis toegang
Lezing rouw in de zorg
door medewerkers van het Steunpunt
Mantelzorg vzw.
Wanneer?
woensdag 28 september van 14 tot 16 u.,
toegang: €2
Workshop lijn- en discodansen
Wanneer?
donderdag 15 en 29 september, 13 en
27 oktober, van 14 tot 16.30 u.
Infosessie huisapotheek
over wat je in zeker en vast in je
huisapotheek moet hebben.
Wanneer?
maandag 24 oktober, van 14 tot 16 u.,
toegang: € 2
Lezing over gehoorproblemen
door Emelie Derinck.
Wanneer?
donderdag 20 oktober van 14 tot 16 u.
Wekelijkse gezondheidsafspraken
Naast deze thematische activiteiten
kun je in de Stille Meers ook
terecht voor enkele wekelijkse
sportafspraken.
¡
¡
¡
¡
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maandag: balance - yoga
woensdag: yoga - petanque
donderdag: pilates
vrijdag: kiko

Nieuwe openingsuren
Materiaal dat te klein is en nog in goede
staat (proper, niet kapot) breng je naar
de winkel. Na registratie krijg je voor je
materiaal punten toegekend waarmee je
in de winkel kan ‘shoppen’.
Sinds 1 augustus gelden nieuwe
openingsuren:
¡ Eerste woensdag van de maand
van 9 tot 11.30 u.
¡ Derde vrijdag van de maand
van 14 tot 17 u.

Dessertbuffet
In het kader van de seniorenweek
wordt op vrijdagnamiddag het jaarlijks
dessertbuffet georganiseerd in de
polyvalente zaal van de Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke.
Alle Middelkerkse senioren worden
vriendelijk uitgenodigd op deze feestelijkheid, waarop wij je vanaf 13.15 u.
hartelijk verwelkomen.
Om 14.15 u. optreden van Tobi &
Martin. In de pauze, omstreeks 15 u.,
worden verschillende taartjes en koffie
aangeboden, waarna Tobi & Martin hun
show verderzetten. Het einde van de
namiddag is voorzien omstreeks 16.30 u.

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers!
Heb je nog vrije tijd en wil je deze nuttig
doorbrengen? Ben je sociaal geëngageerd? Dan ben jij misschien de persoon
die we zoeken…
We zoeken momenteel vrijwilligers voor
de bar en de welzijnswinkel.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met
Annelies Van Damme 059 31 92 85

Wanneer en waar?
25 november in de polyvalente zaal
Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke.
Meer info?
Inschrijven kan van maandag tot
vrijdag aan het onthaal van het
lokaal dienstencentrum tot vrijdag
18 november. Hopelijk tot dan!
Annelies Van Damme - 059 31 92 85

Opendeurdag in
dienstencentrum
Op zaterdag 24 september kun
je in het dienstencentrum kennismaken met een brede waaier
activiteiten.
Je kan er ook de gezellige drukte
van de opleiding keuken meemaken,
die mensen zorgen dagelijks voor
een lekkere voedzame maaltijd voor
honderden mensen.
Om 14 u.:
¡ Dompelbad Engels
¡ Bloemschikken
¡ Demonstratie Kiko
Om 15 u.:
¡ Schrijfbad Frans
¡ Demonstratie Lijn- en discodansen

Doorlopend mogelijkheid tot:
¡ Rummikub
¡ Rammibridge
¡ Creaverkoop
¡ Bridge
¡ Petanque
Sommige creatieve verenigingen
tonen er hun werking in enkele
open ateliers:
¡ Kreativa
¡ Acryl Anders
¡ Kunstig atelier

REINIGING

Geen huishoudelijk afval
in straatafvalbakken!
Het gemeentebestuur wil paal
en perk stellen aan het verkeerd
gebruik van de straatafvalbakken.
In Middelkerke
staan honderden
straatafvalbakken. Weggebruikers kunnen
ervan gebruik
maken om kleine
papiertjes, lege
flesjes, blikjes,
vuile zakdoeken,
kauwgom,
verpakkingen van
voedingswaren
weg te gooien. In een straatafvalbak mag
er geen huisafval.

Asociaal en
vervuilend gedrag
De reinigingsdiensten nemen regelmatig straatafvalbakken weg omdat ze
onrechtmatig gebruikt worden. Er komt
dan een bord met de verklaring waarom
deze afvalbak werd weggenomen.
Gevolg: de rechtmatige gebruiker wordt
gestraft.
Wie huishoudelijk afval in een straatafvalbak dumpt, ontduikt de aankoop van
een restafvalzak en schuift de kost van
de verwerking af op de gemeenschap.

De afvalbakken raken sneller vol waardoor rechtmatige gebruikers een overvolle bak aantreffen en de omgeving er
al gauw smerig komt bij te liggen.

Alternatief: ondergrondse
afvalcontainer
Wie geen gemeentelijke afvalzak wenst
te kopen, kan met zijn afval terecht in
een ondergrondse restafvalcontainer.
Voor slechts € 0,50 kun je er een zak van
maximaal 30 liter in kwijt. Dit is € 0,20
goedkoper dan de aankoop van een
gemeentelijke restafvalzak van 30 liter.

max.

350 euro boete

voor hondenpoep,

da’s geen kattenpis!

Ander afvalnieuws
Ophaling huisvuil toeristische
zone: wijziging ophaaldagen
In de toeristische zones is er nog
een nachtophaling op donderdag 1
september 2016.
Vanaf 2 september tot 30
september is er enkel nachtophaling op maandag en vrijdag.
Vanaf 1 oktober verandert het
schema naar een wekelijkse
dagophaling op maandag.
Einde inzameling grasen haagscheersel
Op zaterdag 15 oktober is de
laatste inzameling van gras- en
haagscheersel in de kustdorpen
(behalve Lombardsijde) en het
hinterland. De laatste inzameling
in Lombardsijde is op maandag 17
oktober 2016.
Meer info?
reinigingsdienst@middelkerke.be

GAS-boete
v.u. Pierre Ryckewaert, secretaris

Het onrechtmatig gebruik van een
straatafvalbak is sluikstorten en kan
bestraft worden met een GAS-boete
van max. € 350 (APV art.99)

Nummerplaat voor bromfietsen binnenkort verplicht
Vanaf 11 december 2016 is een
nummerplaat verplicht voor alle
nieuwe en gebruikte bromfietsen en
lichte vierwielers. Dit moet de veiligheid verhogen en diefstal en misbruik
tegengaan.
Alle bromfietsen en lichte vierwielers
krijgen een nummerplaat met als
eerste kenteken, de letter S:
¡ S-A voor bromfietsen klasse A
¡ S-B voor bromfietsen klasse B
¡ S-U voor lichte vierwielers.
Aanvraag
Om de bromfietsen en lichte vierwielers in te schrijven, heeft de Dienst

voor Inschrijvingen voor Voertuigen
(DIV) het gelijkvormigheidsattest nodig.
Aanvragers die dit niet kunnen voorleggen, moeten een attest van verlies of
diefstal opgesteld en afgeleverd door
de lokale politie voorleggen. Het attest
vermeldt het identificatienummer (chassisnummer), merk, type, brandstoftype
of vermogensbron, type-goedkeuringsnummer of refertenummer, met name
een nummer van proces-verbaal van
goedkeuring, het aantal wielen en de
maximumsnelheid.

voertuigen waarvoor geen procesverbaal van goedkeuring was vereist
en voor de voertuigen waarvoor een
nummerplaat wordt aangevraagd.

Daarnaast vraagt de DIV ook een bouwjaarattest afgeleverd door de Belgische
Federatie van Oude Voertuigen voor

Contacteer de verkeersdienst van
de Lokale Politie Middelkerke op
het nummer 059 312 312.

Controle
De lokale politie zal vanaf 11 december
2016 controles uitvoeren op de aanwezigheid van de nummerplaten.

Meer info?
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PORTRET

Op pad met …

de straatvegers
De Middelkerkse reinigingsdienst zorgt er dag na dag voor dat er zo weinig
mogelijk afval op straat ligt. Naast de ophaalrondes met de vuilniswagen
schuimen twaalf straatvegers de hele gemeente af om straat, plantsoen,
strand en duinen op te ruimen.

‘Hoewel we merken dat de meeste
mensen hun vuilnis netjes in de vuilbakken
deponeren, belandt er toch heel wat
merkwaardig afval op straat. Wat ons
opvalt is het grote aantal pampers, sigarettenpeuken en maandverbanden dat
we dagelijks moeten prikken.’, zeggen
de straatvegers in koor.

“ ‘Pampers, sigaretten,


maandverbanden en
zand zijn de grootste
vervuilers’
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Ze hebben hun handen vol. ‘Na één
zomerse ronde kan het wel eens
gebeuren dat we meer dan tien vuilniszakken deponeren in de vuilniswagen. En
dan herbegint het hele verhaal opnieuw…
Zeker in de zomer is er een groot ‘je m’en
foutisme’ bij de mensen… dat is jammer,
want er zijn heel veel vuilnisbakken,
containers langs straat of op het strand.
Maar we doen wat we moeten doen: alles
wat niet op straat hoort, pikken we op.’,
stellen de straatvegers ferm.

Het volledige Middelkerkse grondgebied
wordt ‘gedekt’ door onze straatvegers.
Iedere veger heeft zijn eigen zone. Dus
ze kennen ieder hoekje en kantje van
de gemeente. Ook in het hinterland zijn
straatvegers actief.

Machines lossen niet alles op
Meteen wordt het nut van de straatvegers duidelijk: vuilnis opruimen waar de
machines niet bij kunnen. ‘De straatvegers
vullen onze machinale reinigingsactiviteiten aan. Dat blijft het beste systeem
voor een efficiënte aanpak’, zegt coördinator Marc.
‘Doorheen de jaren zijn de technologieën en de instrumenten fel verbeterd.
Verschillende types afval kunnen we
‘bestrijden’ met aangepast materiaal, zo
‘zuigen’ we hondenpoep op met onze
‘olifant’ en worden stoepranden en
grotere vlakken gereinigd met de borstelwagens. We plannen ook de aankoop van
walsborstelmachines om het probleem
van zandophoping efficiënter aan te
pakken. Onze straatvegers kunnen dus
gebruik maken van een breed instrumentarium, maar hun ‘ouderwetse’ prikker

blijft heel erg belangrijk, zeker om vervelende sigarettenpeuken op te ruimen.
‘We investeerden ook in elektrische
bakfietsen, want rondrijden met een volle
afvalbak is geen makkie.’

Polyvalente jongens met
vinger aan de pols
Na evenementen, de oproep van een
burger of andere dienst, of de passage
van een overijverige meeuw is hun interventie broodnodig. Ze zijn ook heel
polyvalent en springen vaak in bij de vuilniswagen of bij de verschillende andere
rondes en verlichten zo het werk van hun
andere collega’s.
Logisch dat door hun aanwezigheid
onze straatvegers vaak een gemakkelijk
aanspreekpunt zijn voor de inwoners.
Daarom kunnen we heel wat meldingen
en oproepen snel behandelen. Zo zie je
maar dat hun aanwezigheid en werk heel
nuttig is en essentieel bijdraagt tot een
propere gemeente, besluit Marc.

Cijfers en letters
De reinigingsdienst kan rekenen op
¡ 33 mensen
¡ waarvan 12 als straatveger
¡ waarvan 2 chauffeurs voor
de borstelwagens
Zij kunnen gebruik maken van
¡ 2 vuilniswagens met 10 ton afvalcapaciteit
¡ 1 vuilniswagen met 4 ton afvalcapaciteit
¡ 2 containerwagens voor afvalvervoer
naar de recyclagecentra
¡ 1 verreiker voor specifieke opruimacties
¡ 1 strandreinigingsmachine
¡ 1 tractor

JEUGD

Gezinsdag trekt er
‘samen op los’
Alle toekomstige ouders en gezinnen met kinderen van 0 tot 5 jaar zijn welkom
op deze gezinsactiviteit. Maak kennis met het aanbod van activiteiten voor de
allerkleinsten en neem deel aan enkele interessante workshops.

Bijtanken
over autisme?
Ziek of gezond?

Draagdoeken en inwikkelen

EHBO-kwis

(vanaf 15 u.)

Verdien een pluim, test je kennis en
doe mee aan de EHBO weetjes Kwis !
Wie weet wint jouw gezin een gratis
voorstelling voor een familievoorstelling
in De Branding.

Wanneer je als baby negen maanden in
de buik hebt gezeten, is het een hele
aanpassing om zonder ’grenzen’ voluit
te kunnen bewegen. Daarom geeft het
veel baby’s rust als je ze lekker inwikkelt.
De draagdoek is een manier om de baby
dicht bij je te dragen en toch je handen
vrij te hebben. Een ervaren vroedvrouw
geeft je handige tips en tricks, ook over
slapen, voeding en huilen.

Baby- en peuterpower i.s.m.
Reddie Teddy (van 15 tot 17 u.)
In de eerste ontwikkelingsjaren van een
kind zijn er een enkele belangrijke motorische mijlpalen: rollen, kruipen, zitten,
staan en stappen. Je kan die vaardigheden op een speelse manier oefenen.
Babypower wil de aandacht vestigen op
de voorbereiding én het oefenen.
Je krijgt praktische oefeningen en tips
mee van een ervaren kinesitherapeute.

Ouder-Kleuteryoga (vanaf 15.30 u.)
In een wereld met een ononderbroken
stroom aan prikkels is yoga een prima
manier om tot rust te komen, ook bij
kinderen. De oefeningen samen doen
versterkt de verbondenheid tussen ouder
en kind. Een kinderyogalerares en pedagoge geven je tekst en uitleg.

Peuter- en kleuterturnen
(vanaf 14 u.)
Op een speels, avontuurlijk circuit krijgen
peuters en kleuters de kans om volop
te bewegen op diverse toestellen onder
begeleiding van lesgevers van turnvereniging De Sirene.

Avontuurlijk speeldorp
De tuin en buitenspeelplaats van de
buitenschoolse kinderopvang wordt
omgetoverd tot een kindvriendelijk,
avontuurlijk speeldorp met gekke fietsen,
springkasteel, reuze spelen, creatief
atelier, fruitbrochettes maken, muziek
atelier, … Hiervoor kunnen we rekenen
op de medewerking van STAR, Turnclub Sirene, Bizart, Jeugddienst, Chiro
Westende, Bibliotheek, vrijwilligers van
het Infopunt Opvoeding.

Baby’s houden van boeken
‘Boekbaby’s’ wil ouders met hun kleine
kinderen op een toegankelijk manier
laten genieten van boeken.
Kinderen die van bij de geboorte
verwend worden met boeken, liedjes,
versjes en verhalen leren veel nieuwe
woorden en zinnen en kunnen sneller
lezen. Samen in een boekje kijken is
bovendien goed voor levenslange
herinneringen aan warme momenten
en geborgenheid.

Leen, mama van Floor, een pubermeisje met autisme, getuigt over
wat ziek zijn betekent voor haar en
welke signalen er belangrijk zijn. Er
is na de inleidende getuigenis ruim
tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisseling.
Wanneer?
14 september 2016 om 19.30 u
Waar?
Zaal De Kilt, Essex Scottishlaan 3,
Westende
Autisme en ADHD
Welke zijn de verschillen en de
overeenkomsten en welke zijn de
gevolgen voor de aanpak? Waarom
krijgen kinderen soms eerst de
diagnose ADHD en pas jaren later
de diagnose autisme?
Sara Martens is psychologe en heeft
ervaring als leefgroepbegeleidster
bijzondere jeugdzorg.
Wanneer?
12 oktober 2016 om 19.30 u
Organisatie: Vlaamse vereniging
Autisme (VVA) Regio Westende
i.s.m. Infopunt opvoeding.
Locatie: Zaal De Kilt, Essex
Scottishlaan 3, Westende
Deelname: gratis voor gezinnen die
lid zijn of worden van de VVA. Niet
VVA-leden betalen 5 euro.
Meer info?
Angelique Calis 0486 23 59 87 of
bart.bohy1@telenet.be

Wanneer?

School- en studietoelage

Zaterdag 17 september 2016 van 14 u
tot 18.30 u in het IBO De Strandjutter
Westendelaan 10 Middelkerke.

Vanaf 1 augustus kan je de schoolof studietoelage voor het komende
schooljaar aanvragen. De school
van je kind helpt je op weg om de
aanvraag in te dienen. Je kan de
aanvraag ook digitaal invullen via
https://daf.vlaanderen.be/daf/index.
jsp. Hiervoor heb je een kaartlezer en
je identiteitskaart nodig.

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

Een zomerse terugblik

Couleur
aan Zee
Couleur aan Zee bracht kleur
en zuiderse frivoliteit op het
Epernayplein tijdens het
weekend van 9 en 10 juli.
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Apero
Sundays
Veel sfeer en muziek bij de
gezellige aperitiefconcerten
iedere zondag in alle
deelgemeenten

K3 Kidsevent
Massale belangstelling voor K3 tijdens
het K3 Kidsevent op 24 juli.

11 juli
De Vlaamse feestdag bracht jong en oud samen
op 11 juli.
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DE STRAAT

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 Duinenweg

Met paard en kar

…of is het de Duinenlaan, de Duinenstraat, de Graaf Jansstraat, of de
‘Dunewegel’?

Ooit een cruciale verbindingsweg
tussen onze badplaats met ‘grote
stad’ Oostende, was deze ‘dunewegel’
een essentiële levensader voor de
lokale nijverheden. Tuinbouwers uit
Lombardsijde begaven zich wekelijks
– met paard en kar – naar Oostende
om hun groenten te verkopen op
de weekmarkt.

Kronkelend en omgeven door duin- en
recreatiegebied is er in Middelkerke
geen enkele andere straat die zo bepalend geweest is voor de ontwikkeling
van onze gemeente dan de Duinenweg.

Achter de duinen
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De straat ontleent zijn naam aan zijn
ligging ‘achter de duinen’. Dat is
nog altijd zichtbaar, zeker tussen het
startpunt met de Oostendse gemeente
grens en Middelkerke centrum. Daar
ligt de Duinenweg geperst tussen
handels- en recreatiegebied, een lange
duinengordel, de drukke kustweg
en de tramlijn. Ook aan de strook
tussen Middelkerke, de ‘Krokodiel’
en Westende flankeren mooie wandelduinen de Duinenweg.

Toen het toerisme zich volop begon te
ontwikkelen, fungeerde de Duinenweg
als toegangsweg voor bouwvakkers,
leveranciers en werknemers voor de
nieuwe ‘Grand Hotels’ en residentiële
buitenverblijven in Middelkerke,
Westende en Lombardsijde. De
Duinenweg was de enige verbindingsweg tussen de drie kleine
badplaatsen. Er was toen nog geen
sprake van een tramlijn of kustweg.

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’.

Onderdeel van Graaf Jansdijk
Als je vanuit Middelkerke, langs de
Duinenweg, Westende binnenrijdt verandert de naam plots in Graaf Jansstraat.
Dat komt omdat de weg een overblijfsel is
van de oude kronkelende Grave Jansdijk.
Die moest onze contreien beschermen na
grote overstromingen in de 13de en 14de
eeuw. In de 15de eeuw verstevigde Jan
zonder Vrees de dijk over het hele traject van Duinkerke tot Terneuzen. Het uitzicht
van de straat verandert plots in dat van
een nauwe steeg met aan beide kanten
kleine woonhuisjes.

“ De duinenweg is een enorm

populaire fiets- en wandelweg
die laveert tussen Lombarsijde,
Westende en Middelkerke.

Populaire fiets- en
wandelroute
Nu is de Duinenweg ook cruciaal. Het is
een enorm populaire fiets-en wandelweg
die laveert tussen Lombardsijde,
Westende en Middelkerke.

Wandel je door de Middelkerkse
Warandeduinen, ontdek je het nieuwe
mountainbikeparcours of trek je van
camping of bungalowpark naar het
strand dan moet je in Middelkerke,
Westende of Lombardsijde langs,
over of door de Duinenweg.

Residentieel karakter
Tussen Westende-bad en Westende-dorp krijgt de Duinenweg een
residentieel karakter met mooie villa’s
die ooit het eigendom waren van rijke
industriëlen of dokters die in Westende
een zomerresidentie neerpootten. In
Westende-dorp vertakt de Duinenweg
zich richting Lombardijde in de Bassevillestraat en de Matthieulaan.
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DE DORPEN

Inspraak en
oplossingen aanbieden
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 Slijpe
Slijpe wordt weer het landelijke kruispunt voor huiselijke kunst. Met Kunstig
Slijpe zetten lokale amateurkunstenaars
hun werk in de kijker.
Wanneer en waar?
Op zondag 16 oktober 2016 in de
Kerk van Slijpe van 11 tot 18 u.

Landbouwpraatcafé
Met het landbouwpraatcafé halen
de aanwezigen figuurlijk ‘oude koeien
uit de gracht’. Verhalen over het
landbouwleven van vroeger en zijn
kleurrijke aspecten.
Wanneer en waar?
Op zondag 20 november 2016 in de
Kinderboerderij Lettenhof Vaartdijk-Noord 65B (thv Rattevallebrug)
8433 Slijpe.

Het zou wel eens kunnen dat de beste
petanquespelers ter wereld binnenkort
allen uit Slijpe komen. Er is een petanqueplein aangelegd en er staat een
handig bord met de spelregels op.

Petanque
Men speelt

2

3

De zin
van het spel

4

Het werpen

in TRIPLET
3 spelers tegen 3
in DOUBLET
2 spelers tegen 2

Petanque wordt gespeeld met
metalen ballen, een houten
mikballetje en vanuit een op de
grond getrokken cirkel

5

20

Het plaatsen

6

Daarna speelt een speler
van Team B.

9

in TÊTÊ à TÊTÊ
1 speler tegen 1

Indien men
niet slaagt

dan moet de spelers van
Team A zolang spelen tot er
een bal dichter ligt dan een bal
van Team B of tot Team A
geen ballen meer bezit.

De speler van Team B
probeert zijn bal dichter bij
het mikballetje te werpen
dan de bal van Team A.

10

Is trachten, zijn te spelen bal,
dichter bij het mikballetje
te plaatsen dan deze van
de tegenstrever.

7

Team A tracht de bal van de
tegenstrever weg te schieten.

11

Indien een team
geen ballen meer heeft,
speelt het andere team
zijn resterende ballen.

Het schieten

Einde van
de eerste méne
0-2

Een team heeft zoveel punten
als er ballen dichter bij het
mikballetje liggen dan deze
van het andere team.

Momenteel wordt de verbouwing van
zaal Ter Zelte nog volop administratief
voorbereid. Maar DIZ Slijpe plant een
heuse ‘afbraakfuif’ in het najaar.
Wordt vervolgd!

Nieuws uit Schore
Schore vierde z’n 840 jarig bestaan op
30 en 31 juli met een geslaagd Schlagerweekend. Naast de festiviteiten was er
ook een delegatie van Schores zuster
gemeente Buchenbeuren op bezoek.

Petanqueplein

Nieuws uit
Sint Pieters-Kapelle
Cinema in openlucht
We blikken terug op een geslaagde
eerste editie van een drive-in cinema op
het terrein van vervoersbedrijf Desoete
met de vertoning van ‘Somer’, een tragikomedie opgenomen op een camping in
Lombardsijde in 2015.
Het voorprogramma werd verzorgd door
Pure met als zangeres Femke Werbrouck
uit Middelkerke.

Op het petanqueplein werd nieuwe
steenslag aangelegd en staat er een
bord met de spelregels.

Vervolg tekenwedstrijd ‘Graag traag’
De tekenwedstrijd ‘Graag traag’ krijgt zijn
vervolg. Er worden in het najaar borden
geplaatst met tekeningen gemaakt
door de kinderen uit het dorp. Deze
borden moeten de automobilisten ertoe
aanzetten trager door het dorp te rijden.

Dit unieke gebeuren zal zeker worden
herhaald in 2017.

Petanqueplein

1

Verbouwing zaal
ter Zelte

Een speler van Team A trekt een
cirkel en werpt het mikballetje.
Hij of een teamgenoot speelt
de eerste bal.

8

Meer dan 120 supporters supporterden
voor de Rode Duivels in de kerk. Dit
opmerkelijke initiatief werd enorm
gesmaakt. Tot ver buiten de kerk kon
men de supporters horen roepen bij het
maken van een goal.

Kermis
Sint-Pieters-Kapelle maakt zich op voor
de jaarlijkse kermis.

Indien men
daarin slaagt

dan moet de speler van Team B
opnieuw spelen.

12

Duivels in de kerk

Einde van
het spel
13-7

Na het einde van de mène,
werpt het team, welke die mène
had gewonnen, opnieuw het
mikballetje. Het eerste team
welke, na verschillende mènes,
13 punten vergaart, wint de partij.

Wanneer en waar?
Zondag 9 oktober kermis in het
dorp met kermiscafé in de kerk.

Nieuws uit Leffinge
DIZ Leffinge blijft actief betrokken bij
de bouw van het nieuwe gebouw in de
dorpsstraat voor Chiro en de buitenschoolse kinderopvang.
Ook in Leffinge wordt een petanqueplein aangelegd.

Meer info?
participatie@middelkerke.be

PARTICIPATIE

Wat gebeurt er
in jouw buurt?
In onze gemeente zijn verschillende initiatieven die het buurtleven moeten stimuleren en
inwoners dichter bij elkaar brengen. In iedere Sirene geven we daarvan een korte update.

Buurtfeest Westende-bad

Wilde Wijken

Op zaterdag 3 september is het weer tijd
voor het buurtfeest in Westende-bad.
Centrale plaats wordt het Cenakel. Op
het programma staan een heerlijk buffet
met warme beenham (12 – 13.30 u.), een
tornooi manillen (vanaf 14 u.), een spelletjesmoment met koffie en taart (tussen
14 en 17 u.) en een sfeervol optreden van
Glenn (tussen 15 en 17 u.). Deuren gaan
open vanaf 11 u.

Op vrijdag 24 juni vond in de wijk
Voetbalstraat-Hofstraat in Westende een
gezellig buurtfeest plaats om de transformatie van een verlaten pleintje tot mooie
ontmoetingsplek te vieren. Het pleintje
is het resultaat van intens samenwerken
tussen buurtbewoners en de project
begeleiders van ‘Wilde Wijken’.

Bomvolle agenda
Het buurtfeest is trouwens het startschot voor een boordevolle herfst in het
Westendse buurthuis. Een overzicht:
Vanaf maandag 5 september, telkens
van 9.30 tot 10 u.: Praatgroep Frans zowel
voor gevorderden als voor beginners
Vanaf vrijdag 9 september, telkens van
14 tot 17 u.: Manillenkaarting
Vanaf dinsdag 4 oktober, telkens van 9.30
tot 11 u.: Cursus Spaans voor beginners
29 september om 17.30 u.: We bereiden
een verse, gezonde maaltijd om samen te
nuttigen. Schrijf in zodat er voldoende in
huis is voor alle deelnemers.

Met ‘Wilde Wijken’ kruipt De Batterie,
sinds maart 2016 in de leefwereld van
alle buurtbewoners om zo de passies,
hobby’s of vraagstukken in de wijk bloot
te leggen. Op die manier ontstaat een
echte wisselwerking tussen de bewoners.
Een eerste fase met studieronde in
samenwerking met de lokale basisscholen
mondde uit in een ‘letterlijk’ portret van
de buurt dat nu prijkt naast het voetbalpleintje. Het eerste buurtfeest op

“ Eindelijk leren

de buren elkaar
kennen.

19 maart was tevens de aanzet tot een
nieuwe stap in het project dat uiteindelijke leidde tot de realisatie van het
opgefriste pleintje: zo werd er origineel
pleinmeubilair gemaakt, petanquepleinen
en een kruidentuintje aangelegd en
kunnen er pizza’s gebakken worden in
de zelfgemaakte outdoor-oven.
De belangrijkste verwezenlijking van dit
project is dat de buren elkaar op een
echte manier leren kennen. Het is de
bedoeling dat die band nu uitmondt in
een duurzame participatieproject.

Meer info?
participatie@middelkerke.be

24 oktober om 8 u.: Een gezellig ontbijt
met de vrienden van de buurt.
woensdag 26 oktober: Bloemschikken in
het thema ‘Allerheiligen’

Meer info?
Wens je deel te nemen aan een
activiteit in het buurthuis? Meld je
aan bij de vrijwilliger van dienst of
bel 059 30 82 28
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ERFGOED

Kerk van Middelkerke
blikvanger Open Monumentendag 2016
De Middelkerkse Sint-Willibrorduskerk staat al jaren pal op het drukke centrale kruispunt van
de Oostendelaan, Westendelaan, Spermaliestraat en Kerkstraat. Tijdens Open Monumentendag
geven lokale heemkundigen achtergrondinfo bij de kerk.

Drie bouwfasen

Prachtige kunst

De huidige Sint Willibrorduskerk in
Middelkerke is eigenlijk een samenvoegsel van drie bouwfasen. De oude
bakstenen toren is een overblijfsel van
een zeventiende eeuwse kerk. Het
bijgaand kerkgebouw werd, met uitzondering van de toren, gesloopt en in de
plaats ervan werd een bakstenen neo
gotische kerk opgetrokken naar plannen
van de Gentse architect Henri Van
Overstraeten (1845).

In de periode 1932-35 kreeg de kerk een
uitbreiding in zuidelijke richting, met
ook een tweede bakstenen toren. Dat
deel is ontworpen door de Oostendse
architect Gustaaf Vandamme in neoromaans-byzantijnse stijl. Het is een ruim
vierkant gebouw met drie koren, een
breed schip en smalle zijbeuken. Daarbij
vallen de monumentale schilderijen op,
die zijn het werk van de Gentse kunstenaar Oscar Hoge.

Apostel der Lage Landen
De kerk is gewijd aan Sint Willibrordus en dat merken we aan diverse
elementen. Op het fronton, boven de
toegang, staan naast Sint Willibrordus
ook Christus en Maria Middelares
afgebeeld Ook het retabel op het
Willibrordusaltaar (1854) toont taferelen
uit het leven van de heilige.

“ Het mirakel-

kruis dook
spontaan weer
op in 1657.

tijdens de Beeldenstorm op het strand
begraven en vergeten. Het kwam in 1657
spontaan weer aan de oppervlakte. Het
kruis werd voortaan vereerd in de kerk
van Middelkerke. Het staat opgesteld
vooraan de rechterbeuk.

Nog meer verbouwingen
Bij de kerk hoorde ook de roepsteen.
Dat is een plaats waar in vroegere tijden
na de mis de officiële berichten werden
publiek gemaakt.
De kerk is in recente tijden al meermaals
gerestaureerd. Ook dat komt aan bod
tijdens de Open Monumentendag.

Programma
Open Monumentendag 11/9
13.30 u. uiteenzetting over de kerk en de
geschiedenis van Middelkerke door Ronny
Van Troostenberghe, heemkundige
14.30 u. toelichting bij de restauratiewerken door architect Arnout Fonck van
Félix en Partners

Uitbreiding ondanks
zomerkerk
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Na vernieling in de Eerste Wereldoorlog
werd de kerk weer opgebouwd naar
vooroorlogs model. Toen het kerkbezoek tijdens de zomer beduidend de
hoogte in ging, werd gedacht aan een
uitbreiding. De toeristen wilden echter
een zomerkapel, dat werd de Sint-Theresiakapel aan de Leopoldlaan. Toch werd
onder druk van de lokale geestelijkheid
ook de hoofdkerk uitgebreid.

16 u. verrassingbezoek…

Mirakelkruis duikt weer op
Ook de legende van het mirakelkruis
is het vermelden waard, dat werd

Meer info
erfgoed@middelkerke.be

VERENIGING

Verenigingsleven
opnieuw van start
September is meestal het sein dat de luwte van de vakantie voorbij is en plaats
maakt voor een drukke vrijetijdsagenda. Heel wat mensen verheugen zich weer
op het beoefenen van hun originele hobby al dan niet in groepsverband.

In Middelkerke zijn tientallen verenigingen actief die een opmerkelijk
activiteitenaanbod hebben. Gaande
van modelbouw over amateurtoneel,
jiu-jiutsu en zangkoren. Wie een aparte
hobby wil, kan zeker terecht bij een
Middelkerkse vereniging.
Alle erkende Middelkerkse verenigingen staan netjes opgesomd in een
overzichtelijke verenigingengids. Die
kan je raadplegen op de gemeentelijke
website of simpel aanvragen bij de
informatiedienst.
In de verenigingengids staan de
verschillende verenigingen per thema
of activiteit opgelijst zodat je snel
kan zoeken. Daarnaast vind je er de
juiste contactpersoon en het adres
van de zetel.

Locaties en andere
faciliteiten
Een rijk verenigingsleven zorgt voor
heel wat leven in de brouwerij. Daarom
zorgt het gemeentebestuur voor enkele
belangrijke voorzieningen. Zo voorzien
we heel wat locaties waar verenigingen
hun werking in kunnen ontplooien. In
dienstencentrum De Stille Meers is er
een aparte vleugel waar heel wat creaverenigingen onderdak hebben, maar
ook in de andere culturele infrastructuur
is er ruimte voor het verenigingsleven.

Maar de allerbelangrijkste voorziening
is ongetwijfeld de erkenning. Wie zijn
vereniging laat erkennen, kan rekenen
op gratis gebruik van gemeentelijke
infrastructuur, eventuele subsidies en
de toelating om specifieke activiteiten
te mogen organiseren.

Subsidies en erkenning
Wie een vereniging draaiende wil
houden, moet toch al wat fondsen bij
elkaar zien te vinden. Om verenigingen
een duwtje in de rug te geven, reikt het
gemeentebestuur werkingssubsidies
en projectsubsidies wanneer er iets
speciaals op de proppen komt.

Meer info
Download de verenigingengids
via www.middelkerke.be en vind
er ook alle info over erkenning en
subsidies.
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CULTUUR

Start je cultuurkuur nu!
Het cultureel seizoen start binnenkort en het team van de cultuurdienst
is er klaar voor om het publiek en de artiesten te verwelkomen.

‘We proberen altijd te gaan voor een
goede mix van theater en muziek’, aldus de
programmatoren. ‘We stellen ons aanbod
zó samen dat er voor elk wat wils is.’

Aan de kleine spruiten en hun ouders is
ook gedacht. De cultuurdienst organiseert
familievoorstellingen én zorgt dat er na
elke voorstelling een leuke workshop is.

Meer info
Wil je het hele aanbod kennen,
check dan zeker de site www.
middelkerke.be/cultuur
Nog tot 7 oktober 2016 kun je
genieten van het vroegboektarief!

Schooljaar Bizart
binnenkort van start

Jean Blaute en zijn kompanen Eric
Melaerts en Jean Marie Aerts mogen
het startschot geven, want dan treden ze
op in De Branding op vrijdag 7 oktober.
Lachen doe je met Begijn Le Blue in het
najaar en Walter Baele in het voorjaar.
En voor het theater hebben acteurs zoals
Vic De Wachter, Lucas Van den Eynde en
Bill Barberis present getekend.
Dansen doe je op de ondertussen
befaamde dansnamiddagen. Niemand
minder dan Balthazar Boma zorgt dan
met zijn liveorkest voor de nodige ambiance! The Bonanzas doen dit dan nog
eens over in februari.
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Een ‘specialleke’ dit jaar is de Halloween Opera Night, ook geschikt voor
families. ‘Vorig jaar hebben we voor het
eerst opera geprogrammeerd. Omdat
de reacties zo positief waren hebben we
hetzelfde gezelschap opnieuw gevraagd
in De Branding. Deze keer steken ze de
operaklassiekers in een ‘horror’-jasje.’
Nieuw dit jaar zijn de voordrachten.
Stubru-presentator Stijn Vande Voorde
brengt de meest onwaarschijnlijke
verhalen over moderne kunst en fotografe Lieve Blancquaert komt vertellen
over de diverse huwelijken die ze heeft
meegemaakt toen ze de reportage
‘Wedding Day’ maakte.

Wanneer september zich aankondigt,
betekent dat ook de start van heel wat
buitenschoolse activiteiten. Ook de
motor van Bizart vzw begint op volle
toeren te draaien. Wil je op een persoonlijke manier en met veel oefening een
instrument leren of je andere creatieve
impulsen botvieren dan is het lesaanbod
van deze muziekschool iets voor jou.
Nieuw dit jaar is het popkoor: jongeren
en volwassen zijn elke donderdag van
19.30 tot 20.30 uur van harte welkom om
uit volle borst samen te zingen op de
tonen van hedendaagse popsongs.

Meer info
Meer informatie vind je op
www.vzwbizart.be of kom gerust
langs in de cultuurdienst tijdens de
openingsuren voor meer informatie.

JEUGD

Wanneer en waar komt
de Boemelbij langs?
Slijpe Lambertus Coolsstraat
Lombardsijde Klijtendijkstraat
Leffinge Korte Zwepenstraat
Schore Zaal Scora
Westende Hofstraat
Lombardsijde Klijtendijkstraat
19/10 Leffinge Agoraspace/
gemeenteschool
26/10 Slijpe Speelplein/voetbalveld
07/09
14/09
21/09
28/09
05/10
12/10

De Boemelbij
zoemt weer uit!
Boemelbij zoemt weer uit
De Boemelbij is een initiatief van de
gemeentelijke jeugddienst om het
sporten en buitenspelen bij kinderen
tussen 6 en 12 te stimuleren.
Ook deze herfst strijkt ‘De Boemelbij’
elke woensdagnamiddag tussen 14 en
16 u. neer op een pleintje in Middelkerke.
Daar zorgt een begeleider ervoor dat
de kinderen naar hartenlust kunnen
buiten spelen, ravotten en veilig gebruik
maken van het voorziene materiaal.
Bij slecht weer wijken we uit naar een
binnenlocatie. De laatste nieuwtjes over
de locatie kan je vinden op de facebook
pagina van de jeugddienst.

Kindergemeenteraad
Met de start van het nieuwe schooljaar
gaat ook de kindergemeenteraad voor
het komende schooljaar weer van start.
De kindergemeenteraad is een actief
forum voor leerlingen uit het 5de en

6de leerjaar van alle Middelkerkse
lagere scholen, die op laagdrempelige
wijze democratische basisbeginselen
leren kennen.
Tijdens de bijeenkomsten op woensdagnamiddag komen verschillende onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor
kinderen:
¡ Zakgeld?, wat doen we ermee?
¡ Een bezoek aan het opleidingscentrum
voor blindgeleidehonden.
¡ Creëer je eigen superheld, speelpleinen
keuren, natuur en duurzaamheid,
verkeersveiligheid.
Ook dit jaar halen we de leden van de
kindergemeenteraad op aan hun school
en verzamelen we in het jeugdcentrum
voor de activiteit van de dag.
We eindigen telkens om 17 u.

Caravanne
Jongerenwerking de Caravanne nodigt
nog steeds jongeren tussen 12 en
15 jaar uit om een bezoekje te brengen
aan het jeugdlokaal naast het voetbalplein in Lombardsijde.
Wie weet vind je hier de ideale manier
om met andere leeftijdsgenoten je vrije
tijd op een leuke manier in te vullen op
woensdagmiddag of vrijdagavond!
Sinds vorig jaar is de jongerenwerking 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 twee meerderjarige vrijwilligers die reeds jaren actief
zijn in de jongerenwerking. Deze vrijwilligers worden uiteraard ondersteund door
de begeleiders Frederick en Karel.
In de herfstvakantie wordt een avontuurlijke meerdaagse gepland naar het buitenland. Dit kan de ideale manier zijn om op
een leuke manier kennis te maken met
jongerenwerking de Caravanne!

Activiteiten De Paravang
Westendelaan 38
vrijdag 14 oktober 2016:
Dropping in samenwerking met
jongerenwerking de Caravanne
zaterdag 22 oktober 2016:
Spaghettiavond
vrijdag 28 oktober 2016:
Foute horror party

Meer info
jeugddienst@middelkerke.be
059 30 48 66
www.middelkerke.be/jeugd.aspx
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TOEGANKELIJKHEID

Bestuur voor nieuwe adviesraad voor inclusie
en toegankelijkheid
Tijdens een zitting op woensdag 6 juli
koos de Middelkerkse adviesraad voor
inclusie en toegankelijkheid hun bestuur.
Fried Ringoot werd verkozen tot voorzitter, Kristien Streitz werd verkozen tot
ondervoorzitter, de rol van penningmeester wordt ingevuld door Machteld
Meesschaert en Marc Van Langenhove.
De raad telt naast het bestuur ook nog
twaalf bestuursleden uit verschillende
belangenverenigingen en losse, participatieve inwoners.

Op de foto (van links naar rechts):
Boven: Machteld Meesschaert, Annick Velter,
Flore Deprez, Lieve Dessender, Marieke Willaert,
Kristien Streitz, Jan Sarrazijn, Ruddy Venneman, Ruth
Demeyere, Tamara Desmet.
Onder: burgemeester Janna Rommel-Opstaele, Marc
Van Langenhove, Fried Ringoot, Sonja Vanmaele

De nieuwe adviesraad wil vooral werken
rond Blue Assist, Zon Zee Zorgeloos,
toegankelijkheid van gebouwen en
openbare ruimten, sensibiliseren van de
bevolking, organiseren van informatieavonden, het beleid adviseren. …
Het nieuwe bestuur heeft er alvast zin in!

KIJK NIET WEG,
KIJK NAAR MIJN VRAAG.

En de toegankelijkheidsprijs
gaat naar…
Wie kent een gebouw waar mensen
met een beperkte mobiliteit gemakkelijk in- of uit kunnen?
De raad voor inclusie reikt een toegankelijkheidsprijs uit aan een eigenaar van
een publiek, niet-openbaar gebouw die
bijzondere en handige voorzieningen voor
mensen met een beperking installeerde.
Ken jij zo’n gebouw. Of werk je er in?
Laat het weten aan de raad voor inclusie
en toegankelijkheid via een officiële kandidatuur voor de jaarlijkse toegankelijkheidsprijs. Die moet ingediend zijn voor
1 december 2016 bij de dienst participatie. Alle inzendingen worden beoordeeld
door een onafhankelijke jury.
De winnaar van de toegankelijkheids
prijs krijgt € 1250 en een officieel attest.
De winnaar wordt begin 2017 bekend
gemaakt.

Belevingsdag ‘leven met een beperking’
Op zaterdag 3 december vindt in de Branding in
Middelkerke een speciale belevingsdag plaats.
Tijdens deze activiteit kan je je in de leefwereld van mensen
met een beperking plaatsen en aan den lijve inschatten hoe
een beperking het dagelijkse leven beïnvloedt. Zo zal er
ondermeer een parcours voor blindengeleidehonden zijn of
kun je je wagen aan een workshop gebarentaal.
Meer info?
participatie@middelkerke.be

v.u. Patrick Coulier, Grote Thems 116, 8490 Jabbeke

Jouw antwoord helpt mij weer verder.

www.blueassist.eu
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Meldingsplicht
voor activiteiten
Voortaan moeten evenementen met meer dan 100 bezoekers gemeld worden bij het gemeentebestuur.
Deze beslissing maakt een betere beoordeling voor de veiligheidsdiensten mogelijk. Naast deze
meldingsplicht voor evenementen, werden nog een aantal belangrijke wijzigingen in de Algemene
Politieverordening doorgevoerd.

Meld je evenement
Alle activiteiten waar meer dan
100 deelnemers op verwacht worden
(toeschouwers inclusief) moeten
voortaan verplicht gemeld worden
aan het gemeentebestuur.

“ Fuiven moeten
altijd gemeld
worden”

Als de activiteit plaats vindt in een
gemeentelijk gebouw en daarvoor
werd een officiële zaalaanvraag ingediend, dan moet dit niet afzonderlijk
gemeld worden.
Ook activiteiten waarvoor al een
aangifte openbaar domein werd
ingediend moeten niet apart
gemeld worden.

In andere gevallen is een afzonderlijke
melding wel verplicht.
Het meldingsformulier kan je verkrijgen
bij de gemeentelijke dienst secretariaat
of downloaden via www.middelkerke.be.
De melding moet ten laatste 48 uren
voor de voorziene start van de activiteit
ingediend worden. Voor fuiven is deze
termijn minstens 14 kalenderdagen vóór
de dag van de fuif.

Andere wijzigingen
Het aantal inbreuken dat behandeld
worden via een GAS-procedure werd
aangepast.

Regeling nummering
appartementen
in flatgebouwen
Vanaf nu moet ieder appartement
verplicht een busnummer hebben,
bestaande uit vier nummers waarvan

de eerste twee duiden op de verdieping
en de laatste twee op het nummer van
het appartement. Bijvoorbeeld: appartement één op de eerste verdieping wordt
correct genummerd als volgt: 0101.

Rommelmarkt
op privédomein
Vanaf nu moeten rommelmarkten
op privédomein gemeld worden via
nieuwe formulieren.

Geen dierenlawaai
‘s nachts
Baasjes moeten hun huisdieren zodanig
‘huisvesten’ dat eventueel geblaf of ander
lawaai geen overlast kan bezorgen en dat
tussen 22 en 7 u.
Meer info?
secretariaat@middlekerke.be 059 31 30 16
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SPORT

Wat is er van de sport?
Opnieuw heel wat sportnieuws in Middelkerke. Nieuwe lessenreeksen en belangrijke
praktische wijzigingen die je zeker in het oog moet houden. Schaf alvast je sportkaart aan.
Ideaal om de herfst dynamisch en sportief door te brengen.

Nieuwe locatie voor BBB
Wegens verbouwingswerken in Ter Zelte
vindt de BBB les voortaan plaats in het
Sint-Jozefsintituut in Slijpe. De lessen
starten op dinsdag 4 oktober om 19.30
uur. Tijdens deze workout wordt er stevig
aan de conditie gewerkt en komen de
verschillende spiergroepen van buik,
billen en borst uitgebreid aan bod.
Kostprijs bedraagt € 2 of 1 eenheid van
de Sportkaart (€ 20 voor 12 eenheden).

Body Fit smelt samen
Body Fit Leffinge en Body Fit Middelkerke smelten samen, om voortaan door
te gaan op dinsdagvoormiddag
in sporthal De Barloke in Leffinge.
De lessen starten opnieuw op dinsdag
20 september 2016 om 10 uur.
Kostprijs bedraagt € 2 of 1 eenheid van
de Sportkaart (€ 20 voor 12 eenheden).

Nieuwe zwemcursus voor
senioren, beginners en
gevorderden
Vanaf september organiseert de sportdienst seniorenzwemmen voor zowel
beginners als voor gevorderden.
Op dinsdag is het de beurt aan de
beginners, op donderdag aan de gevorderden. De lessen starten in de week
van 20 september 2016 van 15.45 tot
16.30 u. De tien lessen kosten € 30 plus
de toegangsprijs van het zwembad per
les. Het aantal plaatsen is beperkt tot
acht deelnemers, dus snel inschrijven is
de boodschap!
Inschrijven
inschrijvingen.middelkerke.be

Badminton Leffinge
Vanaf donderdag 1 september kan
je badmintonnen in de sporthal
De Barloke van 10 tot 11.30 u. Er wordt
vrij gespeeld. Het nodige materiaal is
ter plaatse.
Kostprijs bedraagt € 2 of 1 eenheid van
de Sportkaart (€ 20 voor 12 eenheden).

Kijk! Ik fiets!
Leren fietsen in een drietal uur? Ja, dat
kan! ‘Kijk, ik fiets!’ is een ouder-kind activiteit waar kinderen leren fietsen zonder
steunwielen. Breng zeker een eigen fiets
en helm mee.
‘Kijk! Ik fiets!’ vindt plaats op zaterdag
1 oktober 2016 in de sporthal
De Barloke in Leffinge.
Kostprijs bedraagt € 12. Het aantal
plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Inschrijven
inschrijvingen.middelkerke.be
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Interscholenveldloop
tijdens schooluren
Yoga lessen zijn een fysieke uitdaging:
je ontwikkelt kracht, flexibiliteit en je
voorkomt (of geneest) blessures.

Donderdag van 16.15 tot 17.15 u. in
sporthal De Branding voor de scholen
van Middelkerke. De kinderen worden
opgehaald aan de school en gaan te
voet naar de sporthal.

De jaarlijkse scholenveldloop vindt dit
jaar voor het eerst plaats tijdens de
schooluren, zo kunnen alle kinderen
deelnemen. Alle Middelkerkse basisscholen nemen deel aan dit grootse
loopevenement.

De yogales vindt plaats in sporthal
De Barloke in Leffinge op woensdag van
20 tot 21 u. vanaf 7 september.

Kostprijs voor de lessenreeks
bedraagt € 25 plus de aankoop van
een vrijetijdspas (€ 5).

De veldloop vindt plaats op vrijdag 23
september op het Sint-Laureinsstrand.

Nieuwe lessen Yoga

Kostprijs bedraagt € 6 of
3 eenheden van de Sportkaart
(€ 20 voor 12 eenheden).

Inschrijven
inschrijvingen.middelkerke.be

Sportsnack
Sportsnack is een ruim ontdekkingsaanbod naschoolse sport voor kinderen
van het 1ste tot 3de leerjaar.
De sportsnack vindt plaats in de periode
20 september 2016 tot 31 april 2017.
Waar en wanneer?
Dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur in de
sportzaal van gemeenteschool de Bonte
Pier voor de scholen van Leffinge en
Slijpe. Let op, er zijn slechts 5 plaatsen
beschikbaar voor de kinderen van Slijpe.
Donderdag van 16.15 tot 17.15 u. in
sporthal de Bamburg voor de scholen
van Westende en Lombardsijde. Let op,
er zijn slechts 5 plaatsen beschikbaar
voor de kinderen van Westende.
De kinderen van de scholen in
Lombardsijde worden opgehaald aan de
school en gaan te voet naar de sporthal.

Interscholenveldloop
op nieuwe locatie en
ander moment
In de week van 24 september tot en met
2 oktober 2016 wordt voor de 28ste
maal de ‘Vlaamse veldloopweek voor
scholen’ georganiseerd.
90 % van de gemeenten in Vlaanderen
(waaronder Middelkerke ) neemt deel
aan dit gemeenschappelijk initiatief van
de Stichting Vlaamse Schoolsport en
Sport Vlaanderen.

Maand van de sportclub
Van 1 tot 30 september is het ‘Maand
van de Sportclub’, een initiatief van
Sport Vlaanderen. Een hele maand
lang openen Vlaamse Sportclubs hun
deuren om je met verrassende en
superleuke initiatieven te verleiden om
in te tekenen.
Benieuwd wat de sportclubs in je buurt
allemaal voor jou in petto hebben?
Op de website van Sport Vlaanderen en
de gemeente Middelkerke vind je alle
lokale initiatieven.
Zijn er bij de lokale sportclubs geen of
weinig nieuwe initiatieven gepland?
Geen paniek, ze zijn sowieso het
bezoekje meer dan waard. Voor meer info
kun je steeds terecht op de sportdienst.

Meer info?
sportdienst@middelkerke.be
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LEVEN

Geboorten
Vande Casteele Célestin – Lombardsijde
Nottebaert Inayah – Leffinge
Laureins Rober – Ijzerdijk 5, 8433 Middelkerke
Van der Biest Lotte – Westende
Vandenberghe Peers Tristan – Middelkerke
Francq Vince – Westende
Jacques Tracey – Lombardsijde
Van Litsenburgh Masego – Middelkerke
Tratsaert Noor – Leffinge
Devriendt Vincent – Leffinge
Robijn Van Houtte Dimany – Westende
Petyt Olivia – Middelkerke
Hiele Léonard – Westende
Strubbe Laura – Lombardsijde
Betina Alex – Middelkerke
Ooms Eleana – Middelkerke
Desmet Siebe – Leffinge
Degrave Lies – Middelkerke
Vyvey Hailey – Westende
Slambrouck Ella – Leffinge
Verheecke Wout – Middelkerke
Khaled Saria – Middelkerke
Hussain Saria – Middelkerke
Peers Leander – Middelkerke
Vazques Allemeersch Adriàn – Leffinge
Desplenter Jules – Leffinge
Van Looy Odin – Middelkerke
Van der Veken Niene – Westende
Devaere Nore – Leffinge
Senecaut Mila – Lombardsijde
Debeuckelaere Pim – Middelkerke
Hassan Jan – Middelkerke
Blomme Ryan – Lombardsijde
Deswelgh Sophia – Middelkerke
Reynders Noor – Middelkerke
Willaert Mats – Middelkerke
Vandenhouweele Kai – Middelkerke
Vandamme Lily – Leffinge
Dewicke Aaron – Lombardsijde
Aesaert Lex – Middelkerke
Govaert Ninon – Middelkerke
Deramoudt Mila – Westende
Arnolis Céline – Middelkerke
Vªnherrewegen Ilyana – Middelkerke

09.03.2016
10.03.2016
23.03.2016
25.03.2016
27.03.2016
05.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
10.04.2016
12.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
04.05.2016
06.05.2016
08.05.2016
08.05.2016
08.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
14.05.2016
16.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
20.05.2016
24.05.2016
26.05.2016
28.05.2016
28.05.2016
09.06.2016
10.06.2016
12.06.2016
14.06.2016
15.06.2016
22.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
28.06.2016
28.06.2016
02.07.2016
04.07.2016
07.07.2016
07.07.2016

Overlijdens
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Spitael Mathilde – Lombardsijde
°25.01.1930 † 30.09.2015
Steenssens Pierre – Middelkerke
°11.10.1949 + 17.03.2016
Vandenweghe Monica – Middelkerke
°08.04.1927 + 17.03.2016
Bastens Jan – Middelkerke
°28.03.1958 + 19.03.2016
Arnauts Bernard – Middelkerke
°29.07.1952 + 19.03.2016
Dehennin Maria – Middelkerke
°13.03.1925 + 20.03.2016
Souvagie Rosa – Leffinge
°03.07.1932 + 22.03.2016
Claeys Irène – Westende
°13.08.1934 + 23.03.2016
Neyrinck Joos – Lombardsijde
°28.03.1963 + 24.03.2016
De Maere Alfred – Westende
°25.10.1950 + 25.03.2016
Hoorelbeke Zulma – Lombardsijde
°11.06.1926 + 26.03.2016
Desmecht Willy – Middelkerke
°22.05.1930 + 26.03.2016
Ragaert Denise – Lombardsijde
°19.06.1930 + 26.03.2016
Van Eecke Albert – Westende
°01.10.1937 + 30.03.2016
De Noyette Norbert – Middelkerke
°08.01.1937 + 31.03.2016
Danneels Liliane – Westende
°08.04.1951 + 31.03.2016
Beuckelaers Linda – Middelkerke
°11.05.1953 + 06.04.2016
Helder Louise – Wilskerke
°26.11.1921 + 06.04.2016
van Elk Maurits – Middelkerke
°04.07.1934 + 07.04.2016
Knockaert Violette – Middelkerke
°23.06.1944 + 08.04.2016
Vandekerckhove Elisabeth – Middelkerke °11.03.1936 + 08.04.2016
Van De Perre Blanchette – Middelkerke °30.12.1929 + 10.04.2016
Minne Lucienne – Middelkerke
°18.07.1936 + 10.04.2016
Vandenberghe Johan – Middelkerke
°02.10.1955 + 12.04.2016
Neyns Armand – Lombardsijde
°30.07.1951 + 12.04.2016
De Putter Denise – Middelkerke
°26.05.1932 + 17.04.2016
Vermote Lisette – Westende
°23.01.1923 + 17.04.2016
Huyghe Anne – Middelkerke
°14.08.1966 + 17.04.2016

Hubeau Jean – Middelkerke
°19.09.1930 + 19.04.2016
D’hulster Josephus – Middelkerke
°06.02.1926 + 19.04.2016
Veulemans Freddy – Lombardsijde
°10.11.1948 + 22.04.2016
Madelein Luc – Lombardsijde
°07.05.1952 + 22.04.2016
Ingelbrecht André – Westende
°13.06.1930 + 23.04.2016
Van Bockstaele Maria – Middelkerke
°21.10.1929 + 23.04.2016
Vanderostyne Michel – Middelkerke
°19.10.1942 + 25.04.2016
Notredame Noël Lombardsijde
°25.12.1935 + 26.04.2016
Quitin Chantal – Middelkerke
°19.04.1967 + 26.04.2016
Arnould Fernand – Westende
°18.11.1937 + 27.04.2016
Vandenbroucke Josée – Middelkerke
°13.04.1931 + 29.04.2016
Goossens Martha – Middelkerke
°28.05.1919 + 29.04.2016
Grauff Jacqueline – Westende
°22.11.1928 + 01.05.2016
Meuleman Leon – Wilskerke
°29.05.1927 + 01.05.2016
De Fauw Gustaaf – Middelkerke
°15.06.1926 + 03.05.2016
Dekeyzer Maurice – Westende
°20.12.1928 + 03.05.2016
Willocq Guy – Middelkerke
°23.02.1925 + 03.05.2016
Blomme Estelle – Lombardsijde
°01.07.1928 + 03.05.2016
Theunynck Gerarda – Westende
°22.03.1928 + 06.05.2016
Van Damme Karel – Middelkerke
°06.11.1928 + 09.05.2016
Vlaeminck Monique – Middelkerke
°15.07.1941 + 14.05.2016
Janssen Jeanne – Middelkerke
°24.03.1928 + 15.05.2016
Vanderperre Monique – Westende
°03.05.1952 + 15.05.2016
De Rudder Rafaël – Leffinge
°15.07.1970 + 15.05.2016
Zwaenepoel Madeleine – Middelkerke
°05.01.1934 + 16.05.2016
Vereenooghe Fleury – Middelkerke
°22.12.1937 + 16.05.2016
Pels Marcel – Westende
°09.05.1932 + 19.05.2016
Van Laecke Alice – Lombardsijde
°19.12.1938 + 19.05.2016
Neckebroeck Maria – Wilskerke
°09.12.1927 + 21.05.2016
Lekens Viviane – Middelkerke
°22.11.1959 + 23.05.2016
Van Middel Luc – Middelkerke
°09.09.1949 + 24.05.2016
Borgers Rachel – Middelkerke
°28.08.1928 + 28.05.2016
Maertens Marguerite – Middelkerke
°23.05.1928 + 28.05.2016
Decock Lucienne – Middelkerke
°02.08.1934 + 29.05.2016
Janssens Anne – Leffinge
°21.01.1957 + 29.05.2016
Dewit Monique – Middelkerke
°25.09.1949 + 29.05.2016
Dewilder Guido – westende
°19.04.1954 + 29.05.2016
Van Becelaere Magdalena – Middelkerke °12.05.1929 + 31.05.2016
Covemaeker Roger – Lombardsijde
°12.02.1938 + 02.06.2016
Vlaemick Bruce – Middelkerke
°31.08.2000 + 04.06.2016
Evers Emilia – Middelkerke
°01.01.1936 + 04.06.2016
De Bock Annie – Westende
°25.07.1944 + 04.06.2016
Michiels Marcel – Leffinge
°11.08.1931 + 06.06.2016
Laurent Liliane – Middelkerke
°13.01.1955 + 09.06.2016
Petit Liliane – Middelkerke
°06.01.1944 + 09.06.2016
Lhaut Michel – Middelkerke
°08.07.2005 + 10.06.2016
Campe Charles – Middelkerke
°22.04.1919 + 13.06.2016
Vertongen Petrus – Wilskerke
°21.10.1930 + 15.06.2016
Buts Lodewijk – Lombardsijde
°02.11.1928 + 18.06.2016
Neefs Robert – Middelkerke
°21.05.1920 + 22.06.2016
Batens Maria – Middelkerke
°08.05.1916 + 23.06.2016
Van Zeir Paul – Middelkerke
°01.01.1929 + 24.06.2016
De Maeght Mariette – Middelkerke
°13.08.1923 + 26.06.2016
Hessel André – Middelkerke
°12.05.1930 + 26.06.2016
Van Hee Hendrik – Middelkerke
°16.03.1932 + 28.06.2016
Peiren Valère – Wilskerke
°09.02.1927 + 01.07.2016
Rombaut Henriette – Wilskerke
°02.01.1935 + 01.07.2016
De Vos Ghibert – Middelkerke
°26.07.1939 + 02.07.2016
Brulois Jeannine – Middelkerke
°30.01.1938 + 04.07.2016
Dammans Ferdinand – Middelkerke
°20.05.1934 + 04.07.2016
Francq Viviane – Westende
°09.11.1942 + 06.07.2016
Van Camp Louis – Westende
°17.04.1934 + 08.07.2016
Waegeneire Gilbert – Westende
°21.09.1923 + 08.07.2016
Debever Maria – Middelkerke
°15.12.1915 + 09.07.2016

Huwelijken
Quirijnen Guy & Lefèvre Nancy
Serrien Ludo & Gielis Ursula
Baudewijn Steven & Matthys Melissa
Govaert Sam & Blancke Peggy
De Clerck Matthias & Boncquet Audrey
Houthoofdt Tom & Vande Kerckhove Nele
De Ridder Leo & Schoukens Denise
Haegeman Kurt & Demberel Selenge
Delafontaine Chris & Lievens Marianne
Vanderhaegen Dirk & Bos Marlies
Rommens Sven & Kiekens Lindsay
Willems Marc & Segers Irma
Vandamme Wesley & Delember Inge
Vanderfaeillie Stijn & Fiers Shari
Van Parijs Dimitri & Becue Nancy
Danni Dimitri & Verbeeke Alinka
Lagestee Dominique & Coudeville Tania
Swings Benjamin & Grypdonck Melissa
Degroote Willem & Jacobs Nancy
Koc Ahmet & Arikan Semiha
Debbaut Michiel & Ingelbrecht Amelie

26.03.2016
31.03.2016
09.04.2016
16.04.2016
23.04.2016
23.04.2016
23.04.2016
25.04.2016
12.05.2016
13.05.2016
20.05.2016
21.05.2016
28.05.2016
03.06.2016
10.06.2016
11.06.2016
16.06.2016
01.07.2016
02.07.2016
04.07.2016
16.07.2016

NUTTIG

Algemeen noodnummer

Ziekenhuizen

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

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

Gemeentebestuur
Gemeentehuis
Fax
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
IBO Middelkerke
IBO Westende
IBO Leffinge
IBO Slijpe
Hoofdbibliotheek
Cultuur
Erfgoed
Jeugddienst
Woonwinkel
OCMW
Dienstencentrum De Stille Meers
Woon- en Zorgcentrum De Ril
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze'
Opvanggezinnen
Pwa
Sportdienst
Zwembad
Toerisme
Centrum De Zwerver
Gemeenteschool ‘De Zandloper’
Gemeenteschool ‘De Duinpieper’
Gemeenteschool ‘’t Slijpertje’
Gemeenteschool ‘De Bonte Pier’
Gemeenteschool ‘’t Lombartje’
Vrije basisschool Middelkerke
Vrije basisschool Westende
Vrije basisschool Lombardsijde
Vrije basisschool Slijpe
Vrije basisschool Leffinge
BuSO ‘De Zeeparel’ Middelkerke
BuSO 'Ter Strepe' Middelkerke

059 31 30 16
059 31 43 64
059 31 95 75
059 31 99 55
059 31 95 57
059 30 38 78
059 30 69 53
059 31 99 10
059 31 95 53
059 31 97 97
059 30 48 66
059 31 91 15
059 31 92 10
059 31 92 85
059 31 92 31
059 31 94 05
059 30 48 86
059 31 97 41
059 31 99 50
059 30 17 78
059 30 03 68
059 31 99 70
059 30 70 30
058 23 51 03
059 30 02 97
059 30 29 41
058 23 56 43
059 30 19 39
058 23 35 34
058 23 56 35
059 30 55 37
059 30 06 17
059 30 08 30
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

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

Dokters
Allaert (Middelkerke)
Boydens (Westende)
Daese (Slijpe)
De Kerpel (Middelkerke)
De Witte (Slijpe)
Deforche (Lombardsijde)
Dierendonck (Middelkerke)
Florizoone (Westende)
Glabeke (Leffinge)
Lecointre (Westende)
Loones (Westende)
Scheirlinckx (Middelkerke)
Trypsteen (Middelkerke)
Vanbeveren (Middelkerke)
Vandenbroucke (Westende)
Vandorpe (Middelkerke)
Verbeke (Lombardsijde)
Vermeersch Bryan (Westende)

059 31 11 12
058 23 63 93
059 31 15 75
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 46 47
059 30 17 06
059 30 28 41
059 31 02 10
058 23 31 30
059 30 32 73
059 30 45 51
059 30 32 73
059 31 02 10
059 30 32 73
058 23 56 46
059 71 99 87

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

070 246 555

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

058 23 47 95
058 23 61 57
059 30 19 49
059 30 01 10
059 30 04 48
059 30 01 57
059 30 07 67
059 30 04 19

Wachtdienst apothekers
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)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Vanthuyne (Middelkerke)
Jansseune (Leffinge)

059 31 06 57
059 31 17 22
0479 28 02 91
059 30 23 70
0476 77 64 09

Tandartsen
De Boyser (Middelkerke)
059 30 20 66
Tandartsenpraktijk Landuyt Middelkerke
059 30 49 61
Tandartsenpraktijk Landuyt Westende
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
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Middelkerke is trots op…
onze gemotiveerde jobstudenten.
Tijdens de zomer kan het gemeentebestuur rekenen
op de inzet van tientallen gemotiveerde jobstudenten.
Alvast bedankt voor jullie puike medewerking.

