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Magisch 
eindejaar

Middelkerke zet in op toegankelijkheid
Minder snel op gewestwegen
Is jouw verhuurpand in orde?
Inwoners voordelig naar Noordzeecross



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zitdag: op afspraak
¡ algemene leiding van de gemeentelijke diensten
¡ hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor  

dagelijks personeelsbeheer
¡ voorzitter managementteam
¡ woont de vergadering bij van de gemeenteraad en  

het college van burgemeester en schepenen en is  
verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan
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Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel burgerzaken)

Blijf op de hoogte
Met een bruisend verenigingsleven  
en een dagelijks aanbod aan 
boeiende evenementen is de Middel-
kerkse vrijetijdsagenda goedgevuld. 

Het gemeentebestuur Middelkerke 
bundelt alle gekende vrijetijdsactivi-
teiten van allerlei organisatoren in een 
uitgebreide evenementenkalender.

Waar vind je de kalender?

Digitaal kun je die raadplegen via  
www.middelkerke.be/kalender. 
Via deze webpagina kun je de volledige 
kalender – met het printknopje rechts-
boven – printen in een handig papieren 
overzicht.

Diezelfde papieren versie is verkrijg-
baar bij de balies van het MAC en  
de toerismekantoren. Kom gerust  
een exemplaar halen.

Wil je een activiteit melden?

De snelste en meest handige manier is 
via onze website http://www.middel-
kerke.be/nl/vrije-tijd/activiteit-melden 

Wie actief is op sociale media moet 
zeker onze officiële pagina’s raadplegen 
 Facebook.com/gemeentemiddelkerke 

 @gem_middelkerke 
 @gem_middelkerke

Meer informatie? 
informatiedienst@middelkerke.be

Beste inwoners,
Middelkerke mocht een massa vakantiegangers verwelkomen tijdens één 
van de beste zomers van de afgelopen jaren. Een serieuze meevaller voor 
het kusttoerisme en als kers op de taart was de maand september één 
van de warmste ooit. Al die warme en zonnige dagen zouden je haast 
doen vergeten dat herfst en winter voor de deur staan. Met de intrede 

van koude nachten en ochtenden, zetten vele huishoudens ook de verwarming opnieuw in gang. Stook je nu met 
aardgas, stookolie of elektriciteit: het is cruciaal dat de verwarmingsinstallatie goed en veilig werkt. Bij heel wat 
branden en ongevallen zijn slecht functionerende verwarmingsinstallaties vaak de oorzaak. 

Laat daarom regelmatig je verwarmingsinstallatie controleren of je schouw kuisen door een erkende aannemer. 
Rookmelders installeren, of een vluchtplan bedenken winnen kostbare seconden als je met brand geconfronteerd 
wordt. Onze inspecteurs controleren dat heel nauwgezet als je je pand wil verhuren. 

Wie een pand verhuurt houdt ook best rekening met voorzieningen voor minder mobiele mensen. Als gemeente-
bestuur willen we mensen met een beperking alle kansen geven tot een normaal leven. Samen met de raad voor 
toegankelijkheid en inclusie organiseren we daarom een belevingsdag op 3 december. Daar geven we enkele 
organisaties die het leven voor mensen met een beperking rijker maken, een platform. 

De donkere dagen komen er ook aan. Een uitdagende periode voor zwakke weggebruikers. Ik doe hierbij een 
warme oproep naar fietsers en fietsende kinderen om hun fiets in orde te stellen, want zien en gezien worden is 
cruciaal voor een veilige trip met de fiets. Er zijn nog altijd te veel fietsers betrokken bij ongevallen. Daarom doen 
onze veiligheidsdiensten gedurende de donkere maanden gerichte controles op fietsen. 

Verder sta ik ook even - met een beetje weemoed - stil bij het verdwijnen van de watertoren. Voor vele 
Middelkerkenaars en vakantiegangers is de watertoren een herkennings-  
en oriëntatiepunt. Op dezelfde site bouwen we binnenkort een uitkijktoren. Zo kan iedereen genieten van  
een uitzonderlijk uitzicht op het mooie duinengebied, het strand en de uitgestrekte polders.

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

Magisch 
eindejaar in 
Middelkerke
Het Epernayplein wordt de 
trekpleister van ‘Magisch 
Middelkerke’, het nieuwe 
gevarieerde, familievriendelijke 
en hartstikke feeërieke 
evenementenaanbod tijdens  
de kerstvakantie!

Benieuwd naar  
het volledige aanbod? 

Het volledige aanbod van  
Magisch Middelkerke vind je 
binnenkort in het vrijetijds - 
magazine Visit editie eindejaar. 
Dat verschijnt op 1 december 2016  
of via visit.middelkerke.be.



Het gemeentebestuur en de veilig-
heidsdiensten voeren het hele jaar door 
gerichte campagnes voor veilig fiets-
verkeer. Geen loze inspanning, want de 
ongevalcijfers zijn hard: maar liefst 3 654 
fietsers raakten in de eerste helft van 
2016 betrokken bij een ongeval. Nu het 
snel donker wordt, is fietsveiligheid dus 
nog crucialer.

Jong geleerd is oud gedaan
Belangrijkste actie van het gemeen-
telijk preventiebeleid voor fietsers is 
de fietscontrole aan en in de scholen. 
Vorig jaar waren bijna de helft van de 
gecontroleerde fietsen niet in orde. Een 
preventiebeamte controleert de verlich-
ting, de remmen en de staat van de 
banden. Wie slecht scoort, wordt aange-
maand om de fiets zo spoedig mogelijk 
in orde te stellen. Later in het schooljaar 
doet de preventiedienst vervolgcontroles.

Verkeerslessen
In de lente werkt het gemeentebestuur 
ook samen met de federale politie voor 
gerichte verkeerslessen voor kinderen. 
Ze simuleren op een parcours een 
drukke verkeerssituatie en werken rond 
de gevaarlijke dodehoekssituatie.

Fietspaden
In navolging van de plannen van het 
Vlaamse gewest investeert de gemeente 
Middelkerke volop mee in de aanleg van 
veilige fietspaden. Bij de planning en het 
ontwerp van nieuwe openbare werken is 
er altijd een uitvoerige fietstoets. 

Zichtbaarheid essentieel
Educatieve campagnes zoals ‘Sam de 
verkeersslang’ voeren fietsveiligheid 
ook hoog in het vaandel. Het verplichte 
gebruik van de fluohesjes van en naar 
school worden positief bekrachtigd met 
een leuke prijs. De lokale politie is extra 
waakzaam op de verlichting van fietsers 
en schrijft strenge boetes uit voor wie 
niet in orde is. 
Ook op de landelijke wegen op Middel-
kerks grondgebied zijn veel fietsers 
actief. Vaak zijn dat smallere wegen dus 
zorg dat je gezien wordt.

Auto’s hebben invloed  
op fietsveiligheid
Wie parkeert op fietspaden of haaie-
tanden bij kruispunten negeert, brengt 
de veiligheid van fietsers ernstig in 

gevaar. Kinderen zijn niet zo stuur-
vaardig en vormen een uiterst kwetsbare 
groep. Jaarlijks krijgen 5 700 automobi-
listen een boete voor dergelijke inbreuk.

Nuttige tips 
Zorg dat je fiets uitgerust is met:
¡ een bel
¡ goede remmen vooraan en achteraan; 

bij kinderfietsjes volstaat één rem
¡ een wit of geel licht vooraan en een 

rood licht achteraan
¡ een witte reflector vooraan en een 

rode reflector achteraan
¡ reflectoren op de pedalen
¡ reflectoren in de wielen of banden  

met een reflecterende zijkant

In het donker moeten ook koersfietsen 
en mountainbikes uitgerust zijn met 
lichten of reflectoren. Draag ook fiets-
kledij met fluostrips of een fluohesje.

Veilig met  
de fiets  
in het donker
Vanaf november wordt het heel snel  
donker en dat heeft gevolgen voor  
de veiligheid van zwakke weggebruikers.  
Vooral fietsers zijn uiterst kwetsbaar  
in winters en donker verkeer.

Meer info?

preventiedienst@middelkerke.be 
Voor een volledig overzicht van de 
rechten en plichten van fietser en 
andere zwakke weggebruikers surf 
naar www.belgium.be/nl/mobiliteit/
fietsers_en_voetgangers. 54

VEILIGHEID

Iedere maand komen de Middelkerkse gemeenteraadsleden samen.  
We geven hieronder een beknopt overzicht van de beslissingen uit  
de afgelopen raden.

Gestemd en goedgekeurd 
in de gemeenteraad 

Aankoop- en 
vervolgpremie bij 
schenking of erfenis
Wie na een gedeeltelijke verwerving door 
erfenis of schenking, zich in de rest van 
een huis inkoopt en zo voor 100% eige-
naar wordt, kan nu ook rekenen op de 
aankoop – of vervolgpremie. Het bedrag 
van de premie wordt berekend a rato van 
het aandeel van de effectieve inkoopdeel 
van het pand.

Nieuwe fietspaden  
langs Fleriskotstraat
De raad keurde in augustus en september 
heel wat voorbereidende maatregelen 
goed die de aanleg van nieuwe fiets-
paden in de Fleriskotstraat mogelijk 
maakt. Momenteel zijn er aan de Fleris-
kotstraat en de Kalkaartweg werken ter 
voorbereiding van de heraanleg.

Anthony Goethaels  
nieuw gemeenteraadslid
In de raad van 25 juli legde Anthony 
Goethaels de eed af als kersvers 
gemeenteraadslid. Hij vertegenwoordigt 
de NV-A-fractie en vervangt Martine 
D’Hondt in de Middelkerkse gemeente-
raad.

Mandaat korpschef 
verlengd
De gemeenteraad nam kennis van het 
Koninklijk Besluit waarbij het mandaat 
van korpschef Joos Duchi voor vijf jaar 
verlengd werd. De verlenging is het  
resultaat van een uitvoerige procedure 
waarbij verschillende vertegenwoordi - 
gers van rechterlijke en wetgevende 
macht betrokken zijn. Joos Duchi is  
sinds 2001 korpschef. Hij start nu zijn 
vierde mandaat.

Nieuwe woonwijk 
Lombardsijde: ‘Havenzijde’
De nieuwe woonwijk tussen de Zeelaan 
en de Schoolstraat in Lombardsijde 
zal Havenzijde heten. Momenteel is de 
aanleg van de nutsvoorzieningen volop 
aan de gang. Op de nieuwe woonsite 
worden uiteindelijk 60 sociale woningen 
en 119 betaalbare woningen gebouwd.

Een overzicht van  
alle beslissingen?
Een volledig overzicht van alle agenda’s 
en beslissingen van de gemeenteraden  
vind je via www.middelkerke.be

Op woensdag 21 september maakte  
de Middelkerkse groendienst de 
laureaten bekend van de jaarlijkse 
bebloemingswedstrijd. 

Naast het uitreiken van de prijzen 
zorgde de groendienst voor een goed-
gevulde avond vol handige tuintips en 
een uitdagende tuinquiz.

Het thema van deze bebloemings-
wedstrijd was ‘Circus’.

In de verschillende categorieën  
kregen onderstaande hobbytuiniers  
de lauwerkrans.

Categorie charmetuinen 
Schepers-Houtmeyers, Prosper  
Poulletstraat 7, 8430 Middelkerke

Categorie gevel en terras 
Charles Lamoot, Groenhagestraat 56, 
8432 Leffinge

Categorie tuinen groter dan 75m² 
Roger Verplancken, Zeedijk 275 bus 2, 
8430 Middelkerke

Categorie tuinen kleiner dan 75m² 
Nadia Teirlynck, Lisbloemlaan 23,  
8430 Middelkerke

Categorie landbouwbedrijven 
Hubert Vandycke, Mechelhofweg 2, 
8432 Leffinge

Alle deelnemers en resultaten vind je 
terug op onze website www.middel-
kerke.be/bebloemingswedstrijd

KORT

bebloemings- 
wedstrijd 
2016-2017

voorbereidende werken aan nieuwe woonsite Havenzijde in Lombardsijde



Radio ’t Lombartje

Iedere donderdagmiddag galmen de 
frisse deuntjes en nuttige weetjes van 
Radio ’t Lombartje over de speelplaats 
van de Lombardsijdse gemeenteschool.

Radio ’t Lombartje is een initiatief  
van de leerlingen van het derde en 
vierde leerjaar.

Dienst voor onthaalouders:

Westendelaan 38 
8430 Middelkerke 
059 30 48 86  
onthaalouders@middelkerke.be

Baby's zoeken onderdak!
De Dienst voor Onthaalouders (DVO) 
Middelkerke is dringend op zoek naar 
een pand voor de opvang van een 
15-tal peuters van 0 tot 3 jaar, in het 
centrum van Middelkerke.

DVO zoekt een woning, handelspand 
of kantoorruimte in het centrum van 
Middelkerke met een oppervlakte 
van ongeveer 150m² met de moge-
lijkheid om er een keuken, een sani-
taire ruimte, minstens 2 slaapruimtes 
(36m² te verdelen over 2 of meerdere 
slaapruimtes) en een aanpalende buiten-
ruimte/tuin in te richten. 

Heb je een woning of handelspand 
dat mits (eventueel) kleine aanpas-
singen beantwoordt aan bovenstaande 
omschrijving en ben je geïnteresseerd, 
contacteer dan:

Strooizout

Het gemeentebestuur stelt tussen  
15 november 2016 en 1 maart 2017 
strooizout ter beschikking van haar inwo-
ners. Het strooizout kan gratis afgehaald 
worden op het containerpark tijdens de 
openingsuren. Per woonéénheid is er één 
zak van 10 kg voorzien. Voor meergezins-
woningen wordt er 1 zak voorzien per 
gebouw (niet per appartement), , breng 
voor alle zekerheid zelf een zak mee. De 
zoutzakken worden bij uitgifte geregis-
treerd.

Ophaling snoeihout in november 

In november wordt opnieuw snoeihout 
huis-aan-huis opgehaald. Deze gratis 
ophaling gebeurt alleen op de data 
die vastgelegd zijn in de afvalkalender, 
indien voldaan is aan volgende voor-
waarden:
¡ Samengebonden met natuurtouw 
¡ Max. 10 bundels (max. 15 kg per 

bundel)
¡ Max. 1,5 meter lang 
Aangeboden snoeihout dat niet voldoet 
aan deze voorwaarden wordt niet 
meegenomen! Er wordt geen snoeihout 
meer opgehaald buiten deze data. 
Je kan dus geen snoeihout op afroep 
aanvragen!

Afvalcijfers zomer 2016

Tijdens de maanden juli en augustus 
werd er: 
¡ 486 ton restafval opgehaald in de 

toeristische zone. Hier is er een dage-
lijkse nachtophaling.

¡ 39 ton restafval opgehaald uit  
15 ondergrondse restafvalbetaal-
containers.

¡ 124 ton afval opgehaald uit de straat-
afvalkorven in de toeristische zones 
en uit de afvalkorven op het strand.

 
Kerstboomverbranding

Wat te doen met een kale en naald-
verliezende kerstboom? Naar jaarlijkse 
gewoonte vindt er opnieuw een kerst-
boomverbranding plaats, op zaterdag 
7 januari 2017 op het strand ter hoogte 
van de Paul de Smet de Naeyerstraat. 
Vanaf 30 december tot en met 4 januari 
2017 kan je jouw kerstboom kwijt bij 
volgende inzamelpunten: 
¡ dijk ter hoogte van de Louis Logier-

laan
¡ Arthur Meyneplein in Westende
¡ In de Ieperleedstraat op het Leffinge-

leurenplein 
¡ Op de markt in Sint-Pieters-Kapelle

Onderwijs kort!

‘Toen we met de school een mobiele 
muziekinstallatie kochten, bedachten de 
leerlingen spontaan dit idee. Wekelijks 
op donderdag selecteren ze, tijdens 
de middagspeeltijd, een aantal liedjes, 
verslaan ze het heetste nieuws uit de 
school en zetten ze jarige medeleer-
lingen in de bloemetjes.’, zegt juf Ellen.

En tussen het nieuws en de aankon-
digingen door dansen de leerlingen  
op de grootste hedendaagse hits!  
Polonaise inclusief!

Met kinderen naar cultuur  
in Middelkerke

Ieder lagereschoolkind kreeg een kleur-
rijke brochure met een overzicht van 
het culturele school en familieaanbod in 
Middelkerke. Elke leerling van het lager 
onderwijs komt drie keer per schooljaar 
langs voor een workshop, theatervoor-
stelling of een film. 

Het familie- en schoolaanbod is een 
belangrijke pijler in de cultuurwerking 
van Middelkerke en zorgt ervoor dat 
kinderen in contact komen met origi-
nele kunstvormen, film en theater. 

Middelkerke: propere gemeente
Het gemeentebestuur zet veel middelen en mensen in om het  
openbaar domein net te houden. Niet enkel door de afvalophaling, 
maar ook door enkele omkaderende activiteiten. 

Meer info

participatie@middelkerke.be 

Kaartjes voor En? Wat nu? kun je 
reserveren via de reservatiekanalen 
van de cultuurdienst Middelkerke.  
Een kaartje kost € 12.

Meer info

www.cultuur.middelkerke.be 
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Middelkerke maakt werk van een beleid dat verschillende aspecten van 
toegankelijkheid in de kijker zet en stimuleert. Niet enkel bij de eigen 
gemeentelijke diensten, maar ook bij lokale handelaars en verenigingen.

Middelkerke zet in op … 
toegankelijkheid 

Gratis Belevingsdag
Op zaterdag 3 december staat centrum 
De Branding volledig in het teken van 
toegankelijkheid dankzij de eerste editie 
van de Belevingsdag, die start om 13.30 
uur.

Onder impuls van de raad voor inclusie 
en toegankelijkheid zetten verschillende 
organisaties - onder het motto: 'Anders 
gaan leven, probeer het zelf even!'- niet 
alleen hun werking in de kijker, ze laten 
iedereen ook actief deelnemen. Leven 
met een beperking is uitdagend en 
moeilijk, maar deze belevingsdag wil 
tonen dat ‘moeilijk ook gaat’ en dat je 
heus een rijk leven kan hebben. 

Met infostands, gespreksmomenten en 
workshops wordt duidelijk hoe verschil-
lende organisaties uit verschillende 
domeinen je leven met een beperking 
ondersteunen of rijker maken.

Slechtziend
Tijdens de belevingsdag zijn er inte-
ressante workshops specifiek voor 
slechtzienden en hun begeleiders.  
De Vrienden der Blinden vzw zorgen 
voor een blindengeleidehonden-
parcours. En wie snel wil leren commu-
niceren met slechthorenden kan een 
spoedcursus gebarentaal volgen.

Het aanbod is enorm gevarieerd en 
wil aantonen dat leven – of iemand 
begeleiden – met een beperking – niet 
onoverkomelijk is. Er wordt niet alleen 
gefocust op de praktische kant van 
leven met een beperking ook de sociale 
dimensie krijgt veel aandacht. De bele-
vingsdag brengt immers veel mensen en 
organisaties met elkaar in contact en wil 
zo dus de nodige kruisbestuiving tussen 
deelnemers stimuleren.

En? Wat nu?
De belevingsdag wordt 
afgerond met de theater-
show En? Wat nu? Van  
Fried Ringoot. Hij brengt  
een ‘sitting stand-up roller coaster’. 
Fried Ringoot belandde na een slopende 
kankerbehandeling in een rolstoel. 
Met zijn ontwapende humor en muziek 
schetst hij hoe leven met een beperking 
echt loopt. Herkenbaar, echt en vooral 
niet te missen. Op vertoon van je kaartje 
krijg je een gratis consumptie tijdens de 
belevingsdag.

Sportief 
De paralympics bewijzen het: hoe zwaar 
je beperking ook, er is altijd een manier 
om bezig te zijn met sport. Tijdens 
de belevingsdag zijn er workshops 
en demo’s boccia (soort bowling) en 
rolstoelbasket. Slagweg vzw verzorgt 
dan weer workshops djembé en dans. 

Rode Neuzen Dag
Tienduizenden jongeren met psychische 
problemen vinden of krijgen niet de zorg 
die ze nodig hebben. De Rode Neuzen 
Dag wil dit probleem bespreekbaar 
maken. Op zaterdag 3 december is er  
de 2de editie van de Rode Neuzen Dag.

Door het personeel te informeren en  
het verkopen van Rode Neuzen aan  
het personeel ondersteunt het gemeen-
tebestuur deze actie. Tijdens de  
Belevingsdag krijgt Rode Neuzen Dag 
de nodige aandacht.

Toegankelijkheidsprijs
In de marge van de belevingsdag doen 
we een oproep voor kandidaturen 
voor de toegankelijkheidsprijs. De prijs 
bestaat uit een geldprijs ter waarde van 
€ 1250 en een attest opgemaakt door 
het gemeentebestuur. Die kent jaarlijks 
een prijs toe aan de eigenaar van een 
publiek niet-openbaar gebouw die een 
‘bijzondere inspanning’ leverde om zijn 
gebouw toegankelijk te maken voor 
personen met een handicap. 

Heb je vorig jaar renovatiewerken 
gedaan, waardoor het gebouw toegan-
kelijker is? Geef dan voor 1 december 
2016 jouw dossier af aan de onthaalbalie 
van het MAC, om kans te maken op deze 
prijs. Een inschrijvingsformulier kan je 
downloaden op de website. Daar vind je 
ook het reglement zodat je kan nagaan 
of de werken in aanmerking komen.

TOEGANKE-
LIJKHEID
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Wil je gebruik maken van  
de boekendienst aan huis?

Mail naar bibliotheek@middelkerke.be 
Een medewerker van de bib contacteert 
je en polst via een gemoedelijk gesprek 
wat je smaakwensen zijn, zodat de bib 
indien gewenst, een aanbod op maat kan 
voorstellen.

Een dag op pad met … 
de boekendienst  
aan huis
Lezen is goed voor de ziel. ‘Food for the soul’. Maar wat als je langdurig 
ziek, of minder mobiel bent? Dan lijkt een trip naar de bib misschien wel 
op een expeditie of een calvarietocht…

…geen nood! In Middelkerke fietst 
boeken engel ‘Micky’ Houwen sinds 2014 
rond om minder mobiele mensen te 
voorzien van het nodige leesvoer. Zij is 
de koerier van de boekendienst aan huis, 
een service die de bibliotheek al jarenlang 
aanbiedt: voor wie graag wil lezen, maar 
niet ter plekke geraakt.

Van Wilskerke tot  
de Miamiwijk
‘Alles is begonnen door mijn schoonpa. 
De vroegere ‘koerier’ Werner werd ziek 
en mijn schoonvader maakte me nieuws-
gierig voor die werking. Ik vond het 
meteen een waardevolle vrijwilligerswer-
king. Ondertussen voorzie ik zes mensen 
van de nodige boeken. Langs mijn ‘geo-
route’ rij ik om de twee weken met een 
mandje vol boeken van Wilskerke tot aan 
de Miamiwijk. 

Dienstverlening op maat
Mijn klandizie is heel gevarieerd. De één 
heeft een uitgesproken wens, anderen zijn 
heel gemakkelijk in hun keuze. Eén ‘klant’ 
wil enkel Aspe lezen. Een andere klant 
kiest dan weer louter Franstalige werken, 
maar heel uiteenlopend, van historische 
fictie tot romantische verhalen.

Wie wil gebruik maken van de boeken-
dienst aan huis moet eerst aangeven 
welke soort literatuur hij of zij graag 
leest. Dan worden gerichte pakketten 
voor bereid. De medewerkers van de bib 
geven soms ‘smaakondersteuning’ en 
doen een gerichte suggestie, maar de 
meeste input komt van de klanten zelf.

Soms een babbeltje
Alle personen die ik bedien, zijn heel 
dankbaar. Sommigen maken graag een 

praatje, anderen zijn iets ‘zakelijker’, maar 
mij is het vooral te doen om de onder-
steuning die ik hen bied. Ik heb altijd 
vrijwilligerswerk gedaan en deze taak past 
echt in mijn wensen.

Zelf lezen doe ik amper. Ik heb er de tijd 
niet voor, want ik werk nog in het onder-
wijs en heb graag mijn vier kleinkinderen 
op bezoek. Op reis durf ik wel eens een 
boek openslaan.

Aangepast aanbod  
voor mensen met leer-  
en leesbeperkingen
De aangepaste dienstverlening van de 
bib gaat verder dan de boekbedeling op 
verplaatsing. Ook wie bijvoorbeeld kampt 
met leesproblemen, slechtziendheid of 
leerproblemen - al dan niet gecombineerd 
met een mindere mobiliteit - kan terecht 
bij de bib. Het aanbod grootletterboeken 
en werken met aangepaste audiovisuele 
ondersteuning is groot. Ook voor mensen 
met leer- en leesproblemen ligt een geva-
rieerd aanbod te wachten, zodat je niet 
aan leesplezier hoeft in te boeten als je 
om de een of andere reden beperkt bent.

PORTRET

Vanaf maandag 19 september zijn de voorbereidende werken gestart voor de sloop van  
de watertoren aan de Logierlaan. Het kenmerkende gebouw kampt al langer met 
hardnekkig betonrot zodat Farys, de eigenaar, eind vorig jaar besliste om het te slopen. 

Oude baken ruimt plaats 

Meteen werden in samenspraak met 
het gemeentebestuur plannen gemaakt 
voor een nieuwe en duurzame invulling 
van de site. De realisatie van een mooie 
uitkijktoren komt nu echt wel dichtbij. 
Maar eerst moet een uitdagende 
afbraak gebeuren.

Huzarenstukje
De werfleider is formeel. ‘Dit wordt een 
huzarenstukje. Door de hoogte van het 
gebouw, de kostbare omgeving en de 
slechte staat van het beton moeten we 
uiterst zorgvuldig te werk gaan. De site 
is dan ook levensgevaarlijk en compleet 
verboden terrein, want we merken nu 
dat er spontaan stenen loskomen. 

Hoe zal de afbraak verlopen?
‘We zijn gestart met de voorbereidende 
werken. We verankeren de verschillende 
onderdelen zodat onze mannen veilig 
kunnen werken. Daarna gaan we een 
betonnen plaat gieten vlak boven de 
authentieke pompen, die blijven immers 
beschermd. Daarna gaan we de water-
toren ‘inpakken’ met netten en als dat 
klaar is komen de hoogtewerkers en 
het sloopmateriaal in actie. Het is niet 
dat we steen per steen gaan afbreken, 
maar veel zal het niet schelen. Hoe snel 

de werken verlopen, zal afhangen van 
veel factoren. Ik durf er geen te strikte 
termijn op plakken. De veiligheid van  
de werknemers en de invloed van de 
omgeving zijn hierin cruciaal, besluit  
de werfleider.

Het is een beetje onwezenlijk dat de 
watertoren verdwijnt. Het gebouw 
zoals we dat nu kennen, werd in 1972 in 
gebruik genomen om de watervoorzie-
ning van een bloeiende kustgemeente 
te vrijwaren en is sindsdien een visueel 
ankerpunt voor Middelkerke. 

Uitkijktoren: een ‘bellevue’  
op de Belle Vue
Het bouwdossier voor de nieuwe uitkijk-
toren is volop in voorbereiding. Met het 
agentschap Natuur en Bos werd nauw 
overleg gepleegd om de kostbare fauna 
en flora in de omgeving zoveel moge - 
lijk te beschermen. Wanneer de bouw 
van start gaat, is nog niet duidelijk.  
Het wordt een toren die perfect in 
de omgeving zal passen en een uniek 
perspectief zal bieden op het prachtige 
duinengebied, het strand en het beel-
denpark vlakbij Grand Hotel Bellevue.

Tijd voor een nieuw baken
Kamiel Vanderperren, al vijftig jaar 
(!) vakantieganger in Middelkerke, 
wandelt langs het duinenpad. ‘Ik heb 
het nog weten gebouwd worden. 
Onze kinderen hebben hier de duinen 
compleet ‘afgegraven’ in de schaduw 
van de watertoren. Dat hij verdwijnt, 
vind ik wel jammer, het is een baken 
dat je van mijlenver ziet, maar ik ben 
wel verheugd dat er iets gelijkaardigs 
in de plaats komt. 

Wie heeft nog mooie beelden van  
de watertoren? Wie wil een leuke 
anekdote delen ivm de watertoren?

Deel ze via  
informatiedienst@middelkerke.be 

projecttekening van de mogelijke nieuwe uitkijktoren



Einde van de werken 
Onderwijsstraat, Camerlinck-
straat, Smidsestraat
De heraanleg van deze centrumstraten in 
Middelkerke is begin november volledig 
klaar. Door een nieuwe verkeersinrich-
ting is er langs de Onderwijsstraat geen 
doorgaand verkeer meer mogelijk tussen 
de Populierenlaan en de Kerkstraat. 
Zo worden deze drie centrumstraten 
verkeersluw en is er een veilige toegang 
voor de schoolgaande jeugd en de 
plaatselijke bewoners. 

Diksmuidestraat Slijpe 
Voor het einde van het jaar worden de 
werken aan de Diksmuidestraat tussen de 
aansluiting op de ringweg en Slijpe-dorp 
afgerond. De rioleringswerken zijn onder-
tussen afgewerkt. Momenteel worden 
de bovenbouw en het dubbelrichtings-
fietspad aangelegd. Slijpe zal vanaf de 
ringweg steeds toegankelijk zijn via de 
Diksmuidestraat wanneer in de toekomst 
de werken langs de Spermaliestraat en 
de Slijpesteenweg aangevat worden.

Voortgang van de werken  
Doortocht Westende
Langs de Westendelaan vorderen de 
werken in de dorpskern goed. Het kruis-
punt Henri Jasparlaan – Westendelaan is 
open voor verkeer. Momenteel wordt de 
strook tussen de kerk van Westende en 
de Essex Scottishlaan vernieuwd.  
Het is de bedoeling om de riolerings- en 
wegenwerken tot aan het kruispunt met 
de Essex Scottishlaan af te ronden voor 
het kerstverlof. Afhankelijk van de voort-
gang van de werken wordt het kruispunt 
met de Essex Scottishlaan voor of na het 

verlof aangepakt. In 2017 is de volgende 
fase van de doortocht aan de beurt. 
Dan wordt de Lombardsijdelaan tussen 
de Essex Scottishlaan en de Baronstraat 
vernieuwd. 

Landelijke wegen 
Op verschillende plaatsen in de 
gemeente worden herstellingswerken 
uitgevoerd aan landelijke wegen. Diverse 
stroken en volledige straten worden in 
het najaar vernieuwd. Plaatselijke hinder 
is dus mogelijk. 

Middelkerke werkt 

Heel wat bedrijvigheid bij het vernieuwen van enkele straten in onze 
gemeente. We geven hier graag een update van de belangrijkste werken. 

Start van de werken 
Miamiwijk
Eind oktober gaan fase 2 en 3 van de 
vernieuwing van de Miamiwijk in Middel-
kerke, de wijk tussen de Duinenweg 
en de Westendelaan, van start. De 
werken zullen lokale hinder met zich 
meebrengen. Ook in de Duinenweg 
tussen de Logierlaan en de aansluiting 
met de Golfbrekerslaan wordt een 
stuk van  de riolering en het wegdek 
vernieuwd, wat het verkeer in de 
Duinenweg  zal hinderen.

Dorpsstraat en Fleris-
kotstraat in Leffinge 
De start van de vernieuwing van de 
Dorpsstraat in Leffinge tussen de 
aansluiting met het dorpsplein en het 
Ieperleed wordt begin 2017 verwacht. 
De werken zijn gegund maar er is nog 
geen aanvangsdatum bepaald. 

Ook de uitvoering van de werken in de 
Fleriskotstraat en de Kalkaartweg zijn 
ondertussen aanbesteed. De voorbije 
maanden waren de nutsmaatschappijen 
druk bezig met voorbereidende werk-
zaamheden. Vanaf begin 2017 gaan de 
werken voort.

10 11

OPENBARE
WERKEN

Snelheidsbeperking  
tot 70km/u buiten 
bebouwde kom
Vanaf 1 januari 2017 wordt bij wet de 
algemene snelheidsbeperking buiten 
de bebouwde kom teruggebracht van 
90 km/u naar 70 km/u. 

Sommige wegen of trajecten kunnen 
daarvan afwijken. Dit moet expliciet  
worden aangekondigd door een 
verkeersbord dat de geldende maximum-
snelheid aanduidt. Opletten geblazen, 
want wat vroeger de regel was, wordt 
nu dus uitzondering! Ook bij grotere 
gemeentewegen zoals de Fleriskotstraat 
en de Slijpesteenweg wordt 70 km/u de 
nieuwe snelheidsregel.

De bevoegde instantie Afdeling Wegen 
en Verkeer heeft al laten weten dat de 
maximumsnelheid op alle gewestwegen 
op grondgebied Middelkerke terugge-
bracht wordt naar 70km/u.

Automatische 
nummerplaatherkenning
Rondrijden met een niet-verzekerde of 
ongekeurde wagen houdt een groot 
risico in en is een verzwarende factor bij 
ongevallen. Enkele maanden geleden 
nam de politiezone Middelkerke ANPR-
camera’s in gebruik. ANPR staat voor 
‘automatische nummerplaat herkenning’. 

De camera’s zijn op de politievoertuigen 
geplaatst en gaan na of het gecontro-
leerde voertuig geldig verzekerd en 
gekeurd is. Als dat niet het geval is, wordt 
een signaal gestuurd naar de boordcom-
puter van het politievoertuig. De inzet 
van deze camera’s vergroot de pakkans 
voor wie niet verzekerd is of met een 
ongekeurd voertuig rijdt. 

MOBILITEIT

Meer info

www.middelkerke.be/nl/ruimte-en-
wonen/openbare-werken

Schoolfietsroutekaart
De provincie West-Vlaanderen maakte 
in samenwerking met de gemeenten, 
de secundaire scholen en de politie een 
schoolfietsroutekaart op. Deze kaart wijst 
de leerlingen de weg naar de middelbare 
school. De schoolfietsroutekaart toont  
de leerlingen een veilige fietsroute naar 
de secundaire school, geeft tips en wijst 
op aandachtspunten.

Wie de kaart wil raadplegen kan terecht 
op de website: www.west-vlaanderen.be

Resultaten zomerBOB 
2016 
Onder het motto ‘De echte Bob heeft 
nul op’ werden tijdens de afgelopen 
zomermaanden op regelmatige basis 

Naast ordehandhaving en preventie is waken over de verkeersveiligheid een 
cruciale taak van het Middelkerkse politiekorps. Daarvoor zet de politie een 
gevarieerde waaier maatregelen in.

Veiligheid voor alles
alcoholcontroles gehouden. 
487 bestuurders werden  
gecontroleerd. 30 bestuurders of  
6,16 % daarvan is betrapt op een posi-
tieve ademtest. Van 12 bestuurders is  
het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. 

Tijdens 1 weekendnacht werd een 
grotere verkeerscontrole gehouden.  
De andere controles werden uitgevoerd 
tijdens de normale politiewerking, welis-
waar met minder politiefunctionarissen, 
maar quasi op dagelijkse basis, op snel 
wisselende locaties en tijdstippen.

Nationaal werden 313.041 bestuurders 
gecontroleerd. 9.712 bestuurders  
legden een positieve ademtest af.  
Dit komt op 3,1 %.

Nieuwe BOB-campagne
Ook aan de 21ste BOB-campagne 
zal de Politiezone Middelkerke actief 
meewerken. Deze campagne start eind 
november of begin december en eindigt 
eind januari 2017.

Waar wordt de 70km/u regel in Middelkerke ingevoerd? 

onderwijsstraat krijgt bomenpartij
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MILIEU EN 
GEZOND-
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Tegenwoordig kun je voor allerlei producten een beroep doen op 
groepsaankopen. Van scheermesjes tot vakanties. Maar ook voor energie en 
andere duurzame installaties en diensten zijn groepsaankopen beschikbaar.

Oproep Kandidaturen milieuprijs ‘Groene Boei’ 
De milieuraad gaat op zoek naar kandidaten voor de Groene Boei. Met de 
Groene Boei wil de Middelkerkse milieuraad een opmerkelijke prestatie op 
milieu- en natuurvlak belonen. Zowel privépersonen als handelaars en andere 
rechtspersonen (scholen…) mogen een kandidatuur indienen.

Ingediende projecten kunnen heel uiteenlopend zijn: gaande van sensibilise-
ringsprojecten rond afval, een project dat je water- en energieverbruik drastisch 
verlaagt, of maatregelen die de lokale fauna en flora beschermen, kortom alles 
wat met natuurbehoud of ecologie te maken heeft. Met de Groene Boei wil de 
milieuraad ook aantonen dat ecologische projecten vaak een gunstig gevolg 
hebben voor maatschappij en portefeuille.

Hoe dien je een kandidatuur in?  
Dien je kandidatuur in ten laatste tegen 30 november 2016 bij de voorzitter van  
de milieuraad: Johan Broidioi, Vinkenstraat 22 in 8432 Leffinge. De kandidatuur 
moet vergezeld zijn van een nota waarin (de historiek van) het project en de 
resultaten, bij voorkeur gedocumenteerd met foto’s, worden voorgesteld en mét 
de gegevens van een contactpersoon. Projecten in ontwerpfase komen niet in 
aanmerking. Het volledige wedstrijdreglement kan je verkrijgen bij de milieu-
dienst, Spermaliestraat 1 in 8430 Middelkerke, 059 31 30 16.

Nieuwe groepsaankoop 
groene energie 
De Provincie West-Vlaanderen biedt 
aan al haar inwoners opnieuw de 
kans om bewust te kiezen voor 100 % 
groene stroom. 

Je kan inschrijven voor elektriciteit  
en/of gas. Nadien krijgt elke deel-
nemer een persoonlijk aanbod en kan 
er, na akkoord, ook effectief worden 
overgestapt. De prijzen die worden 
aangeboden zullen geldig zijn voor één 
jaar. Deelnemers kunnen kiezen voor 
een contract voor groene elektriciteit én 
aardgas of voor elektriciteit of gas alleen.

Inschrijven kan vanaf begin december via 
de website www.samengaanwegroener.
be of in het MAC (ruimte en wonen). 
Hiervoor heb je je laatste eindafrekening 
elektriciteit en/of gas nodig. In februari 
vindt de veiling plaats. Daarna krijg jij 
een voorstel op maat met een duidelijk 
zicht op je mogelijke besparing. Pas dan 
beslis je om al dan niet te veranderen 
van energieleverancier. 

Let op! Ook deelnemers van de voorbije 
provinciale groepsaankopen moeten zich 
opnieuw inschrijven.

Andere groepsaankopen 
Groepsaankopen vind je voor allerlei 
producten en diensten. Je kan er vaak 
financieel voordeel uithalen. We zetten 
er enkele geschikte op een rijtje.

www.samensterker.be voor dakisolatie, 
mazout, fietsen of sanitair 
www.test-aankoop.be voor groeps-
aankoop ledlampen 
www.groepsofferte.be  
voor waterverzachters, zonnepanelen  
of spouwmuurisolatie

Ben je op zoek naar inheemse bomen  
en struiken? Informeer dan eens bij  
de Regionale Landschappen  
via www.regionalelandschappen.be 

Energielening zonnepanelen
Onlangs organiseerde www.wijkiezen.be 
een groepsaankoop voor zonnepanelen. 

Voor het plaatsen van zonnepanelen kan 
je ook een beroep doen op de Vlaamse 
energielening met tarieven tussen 0% en 
2%, afhankelijk van je inkomen en andere 
factoren. Er kan tot € 10.000 worden 
geleend op voorwaarde dat de woning 
geen enkel glas meer heeft, hoogrende-
mentsverwarming heeft en er voldoende 
dakisolatie aanwezig is.

Groepsaankopen  
goed voor consument en duurzaamheid

Meer info ivm de actie

www.wijkiezen.be 

Meer info ivm de Vlaamse  
energielening

MAC, ruimte en wonen (groene zone)

Opvoedingsondersteuning Middelkerke biedt samen met lokale vrijwilligers 
en gespecialiseerde instanties vorming en ondersteuning voor gezinnen met 
allerhande opvoedingsproblemen.

Opvoeden is 
geen kinderspel

Bijtanken over autisme 
De lokale tak van de Vlaamse vereni-
ging voor Autisme (VVA) organiseert 
twee gespreksavonden rond autisme. 

Autisme en werk
Bart, een jongvolwassene met autisme 
getuigt over zijn aanloop naar het werk-
veld. Hoe ging het solliciteren? Vermeld 
je je autisme en hoe ga je om met 
moeilijkheden binnen de communicatie 
en sociale omgang met collega’s? Hoe 
combineer je werken met vrije tijd en 
alleen wonen?

Wanneer? Woensdag 9 november 2016 
van 19.30 tot 22 u

Autisme en moeilijk  
interpreteerbaar gedrag
Psycholoog Thomas Fondelli duidt aan 
waarom mensen met autisme soms 
moeilijk gedrag vertonen. Welke moge-
lijkheden en middelen zijn er om hen te 
begeleiden en hun welzijn te verbeteren.

Wanneer? Woensdag 7 december 2016 
van 19.30 tot 22 u 

Trainingscyclus bij  
CKG Kapoentje

Bij beide activiteiten is er ruim de 
tijd voor vragen en ervaringsuit-
wisseling. Gratis voor VVA-leden, 
anderen betalen 5 euro.

Waar? Beide gespreksavonden 
vinden plaats in Zaal De Kilt Essex 
Scottishlaan 3, Westende 
Meer info? Angelique Calis: 0486 23 
59 87 bart.bohy1@telenet.be

Wanneer? Vanaf donderdag 24 
november 2016, 9 u. 
Waar? CKG Kapoentje,  
Brabantstraat 4, Oostende  
Meer info? CKG Kapoentje 
059 25 53 00 - info@ckgkapoentje.be

Wanneer? Elke eerste woensdag 
van de maand van 11 tot 12 u en elke 
derde vrijdag van de maand van  
15 tot 16 u. Je hoeft geen afspraak 
te maken. 
Waar? Onthaal OCMW  
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

Wanneer?  
Vanaf zaterdag 3 december 2016 
Waar?  
Germain Zielenstraat 5, Westende 
Meer info? Steunpunt Onderpres-
teren Hoogbegaafd Opvoeden,  
Tania Gevaert 0497 33 86 92, 
contact@hoogbegaafdopvoeden.com 
www.steunpuntonderpresteren.be

JEUGDSTOP 4 - 7 training / Samen 
sterker terug op pad 
Het CKG Kapoentje organi-
seert deze training en bege-
leiding voor gezinnen met 
kinderen, tussen 4 jaar en 7 jaar, 
die (ernstige) gedragsproblemen thuis  
en/of op school. Het STOP 4 -7 
programma richt zich op het kind, de 
ouders en de school. Het programma 
omvat drie trainingen: een kindtraining, 
een oudertraining en een lerarentraining. 
Medewerking van leerkracht en ouders bij 
deze training is essentieel.

NIEUW: Zitdag Kind en Gezin 
voor gezinnen met kinderen 
van 0 tot 3 jaar
Een gespecialiseerde verpleegkundige 
helpt je met allerhande opvoedingsvragen 
rond slapen, koppigheid, voeding, druk 
gedrag, vaccinatie, of andere thema’s.

NIEUW: Slim onderpresteren 
aanpakken voor studenten 
vanaf 17 jaar
Heb jij een studerende zoon/dochter of 
ben je zelf student, dan is ‘onderpres-
teren’ een uitdagend probleem. Deze 
training kan handige oplossingen bieden.
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Infoavond voor verhuurders
Om voldoende duiding te geven bij 
alle nieuwe normen en om vragen 
vanuit de verhuurders te monitoren, 
organiseert de dienst huisvesting 
van de gemeente Middelkerke een 
infoavond specifiek voor verhuurders 
op 8 december 2016 om 20 u. in De 
Branding.

Programma

¡ Toelichting over het conformiteits-
attest en de minimale 
kwaliteitseisen voor elke huurwo-
ning;

¡ Info over de Vlaamse energielening 
tot € 10.000 voor alle woningen 

¡ Introductie tot sociaal dakisolatie- 
en buitenschrijnwerkproject voor 
huurwoningen

¡ Toelichting over de voordelen van 
sociaal verhuren via het SVK

Tijdens de infoavond zijn er ook 
standjes van de Energiesnoeiers, 
Basbouwen en de Provincie 
West-Vlaanderen waar je terecht kan 
voor nog meer uitleg en technische 
vragen.

Het conformiteitsonderzoek
Het conformiteitsonderzoek – uitge-
voerd door een medewerker van de 
woonwinkel – toetst de woning aan de 
kwaliteitsnormen. Elk gebrek leidt tot 
een aantal strafpunten, gaande van 1 
tot 15 punten per gebrek. Een woning is 
conform indien er: minder dan 15 straf-
punten vastgesteld worden, voldaan is 
aan de rookmeldersverplichting en de 
woning niet onbewoonbaar is.

Op wat let de inspecteur van  
de woonwinkel bij de beoordeling  
van een huurwoning?

¡ Op aanwezigheid van een keuken, een 
verwarmbare leefruimte, toilet, bad of 

douche, gootsteen en drinkbaar water 
¡ Op de toestand van de structurele 

stabiliteit van het gebouw
¡ Op veiligheid van trappen en aanwe-

zige installaties (gas en elektriciteit)
¡ Op de mogelijkheid tot verwarming, 

verluchting en natuurlijke verlichting

Conform? Koppel je attest aan de 
huurovereenkomst

Indien de woning conform is, kan koste-
loos een conformiteitsattest gevraagd 
worden. Dat is een rechtsgeldig bewijs 
dat stelt dat je een bonafide verhuurder 
bent en je woning in orde is. Je staat dan 
ook sterker wanneer je in de toekomst 
een malafide huurder hebt die jouw 

eigendom schade toebrengt om achter-
stallen op de huur te verantwoorden. 
Laat dit attest dus mee registeren met 
de huurovereenkomst. 

Is de huurwoning niet conform? 

Scoort de onderzochte woning onvol-
doende, dan krijgt de verhuurder een 
termijn van zes weken om de score van 
zijn pand onder de 15 strafpunten te 
krijgen. Indien de eigenaar dit niet doet, 
kan de burgemeester de woning onge-
schikt voor verhuur verklaren wat tot een 
bijkomende belasting kan leiden.

Voldoet jouw 
huurwoning  
aan de norm?
Meer dan 3000 woningen in Middelkerke zijn huurwoningen. Dat is meer 
dan 10% van alle wooneenheden op Middelkerks grondgebied. Met een 
gefaseerd stappenplan en extra premies ambieert de Vlaamse overheid  
een maximum aantal kwaliteitsvolle verhuurwoningen. Een langetermijn-
strategie die zowel voor verhuurder en huurder positief moet uitdraaien.

Meer info

Over de conformiteitsprocedure 
en premies 
Ruimte en wonen (MAC),  
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke  
059 31 91 15  
huisvesting@middelkerke.be

Over renovatieprojecten binnen 
de sociale verhuurmarkt 
Duinenwacht vzw 
Kristof Denys – 0477 77 86 23  
kristof.denys@duinenwacht.be

Over reguliere energiepremies 
www.infrax.be  – 078 35 30 20

WONEN

Zitdag sociale huisvesting 
Iedere tweede donderdagvoor-
middag van de maand (met 
uitzondering van de schoolva-
kanties en feestdagen) houden 
WoonWel, de sociale huisvestings-
maatschappij Ijzer en Zee, OCMW 
Middelkerke en RSVK Westkust 
een gezamenlijke zitdag. 

Wanneer? De eerstvolgende 
zitdagen vinden plaats op  
10 november 2016 en 8 november 
2016. Deze vindt plaats in de raads-
zaal van het gemeentehuis, van  
9.30 tot 11.30 u. 
Wat meenemen?
De volgende documenten heb je 
nodig om in te schrijven:
¡ Aanslagbiljet inkomen 2013 

(aanslagjaar 2014);
¡ Uittreksel bevolkingsregister;
¡ Bewijs van huidig inkomen van 

alle gezinsleden (bijvoorbeeld 
pensioenfiche, werkloosheidsuit-
kering, …) voorbije zes maanden;

¡ Eventueel vonnis bezoekrecht 
(voor RSVK);

¡ Kopie huidig huurcontract  
(voor RSVK);

¡ Eventueel brieven kwaliteitspro-
cedure of ongeschiktverklaring 
van de woning (voor RSVK);

¡ Opzegbrief (voor RSVK).

Nieuwe normen: dakisolatie en 
beglazing worden essentieel
Sinds januari 2015 worden strafpunten 
toegekend wanneer de huurwoning 
onvoldoende dakisolatie bevat. Vanaf 
1 januari 2020 worden die normen 
strenger. Een woning die niet voldoet 
aan de dakisolatienorm krijgt dan 
meteen 15 strafpunten en is bijgevolg 
niet conform.

Ook dubbel glas wordt een verplich -
-ting. Een huurwoning zonder dubbel 
glas krijgt vanaf 2020 minstens 9 straf-
punten. Vanaf 2023 loopt dat op tot  
15 strafpunten, wat dus kan leiden tot 
een conformiteitsprocedure.

Premies voor renovatie 
Nieuwe premies voor verhuurders aan 
de sociale doelgroep 

Eigenaars die hun woning verhuren aan 
de sociale doelgroep, of voor maximaal 
€ 450 maand, kunnen voor dakisolatie 
al een verhoogde premie krijgen. Vanaf 
2017 komen daar specifieke premies 
voor spouwmuurisolatie en hoogrende-
mentsglas bij.

Naast de bredere financiële onder-
steuning is er ook aandacht voor 
ondersteuning en ontzorging van zowel 
kwetsbare huurders als de verhuurders. 

De premiebedragen voor woningen voor 
deze doelgroep zijn: 

¡ dakisolatieproject: 20 euro per m2 + 
200 euro forfaitaire dossierkost.

¡ glasproject: 85 euro per m2 +  
200 euro forfaitaire dossierkost. 

¡ spouwmuurisolatieproject: 12 euro per 
m2 + 200 euro forfaitaire dossierkost.

Impulsen voor reguliere  
huurmarkt?

Wie op de reguliere verhuurmarkt zit 
en de komende jaren ook energiezuinig 
wil verbouwen, kan onder bepaalde 
voorwaarden via de netwerkbeheerder 
een energiepremie voor verschillende 
investeringen krijgen. Bovendien 
lanceert de netwerkbeheerder vanaf 

2017 een totaalrenovatiebonus wanneer 
men minstens 3 verschillende energie-
besparende werkzaamheden uitvoert 
in maximaal vijf jaar. Deze bedraagt 
minimaal € 1250 en kan oplopen tot 
maximaal € 4750.

Praktisch

Bij voorkeur inschrijven via  
www.middelkerke.be/nl/ 
formulieren/infoavond-verhuurders

Meer info

woonwinkel 059 31 91 15 of  
woonwinkel@middelkerke.be

“  Elk gebrek volgens 
de kwaliteitsnorm 
leidt tot 
strafpunten

Stedenbouwkundige 
vergunning digitaal 
aanvragen 
Vanaf 15 november 2016 kun je 
bij de gemeente Middelkerke je 
stedenbouwkundige vergunning 
en meldingen digitaal aanvragen 
en behandelen via www.omge-
vingsloket.be. Natuurlijk blijft de 
mogelijkheid voor een papieren 
dossier ook bestaan. 

Inloggen doe je met je elek-
tronische identiteitskaart of je 
Federaal of Vlaams token. Je kan er 
plannen toevoegen, je bouwlocatie 
aanduiden, je gegevens verder 
aanvullen. Bovendien vind je bij elke 
stap instructiefilmpjes. 

Je digitale aanvraagdossier is altijd 
beschikbaar voor jou en voor de 
gemeente. De communicatie vanuit 
de gemeente met de aanvrager 
zal ook via dit omgevingsloket 
gebeuren. 

Meer informatie? 
dienst ruimtelijke ordening
td@middelkerke.be 
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IN BEELD
Gezinsdag 
23 sept

Trotinettenkoers

Mooie inzendingen voor de foto-
wedstrijd. Deze inzendingen zijn  
van Jos Thorrez, Lode Maesen en 
Nancy Vancalster.

Stuur jouw bijdrage in via  
www.middelkerke.be/fotowedstrijd 

Veel kleurrijk volk tijdens de 
gezinsdag op 23 september

Demo’s infostands en 
lezingen over alles wat met 
opvoeden en kinderen te 
maken heeft.

Amusement en vertier tijdens de traditionele 
Trotinettenkoers in Slijpe!

Oe ist-campagne’ 
tegen vereenzaming legt oor te luisteren  
bij de Middelkerkenaar.

Fotowedstrijd

Landbouw-

weekend 
Gezellige beestenboel en de  

nieuwste trends tijdens veelzijdig  

Landbouwweekend.

Jos Thorrez

Nancy Vancalster

Jos Thorrez

Lode Maesen

125 jaar
brandweer



“ Een natuurlijke grens waar 
de wijdse natuurpracht je een 
krachtig elixir tegen dagelijkse 
beslommeringen geeft.

1918

De IJzerdijk, 
idyllische getuige 
van oorlogswaanzin
Idyllisch, rustig, typisch 
polderachtig. Spetterende 
watervogels, wiegend riet, 
wijdse vlakten, weilanden 
met grazend vee, een kerk-
toren, een hoeve.  
Het ‘Aards paradijs’… als 
er tenminste geen strakke 
zuidwestenwind over de 
polders schuurt, want die 
heeft daar vrij spel.

Op grondgebied Middel-
kerke volgt de IJzerdijk de 
bochtige oevers van de 
IJzer van de Uniebrug  
in Mannekensvere tot  
de Schoorbakkebrug  
in Schore.

Hoe idyllisch deze strook 
er nu bijligt, zo desolaat, 

moerassig en compleet verwoest was de 
strook een eeuw geleden. De IJzerdijk 
en de IJzer waren cruciale elementen 
van de frontlijn tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. 

Natuurlijke frontlijn
De kant Middelkerke werd bezet door 
‘Den Duits’. De geallieerden bivak-
keerden aan de overkant van de IJzer 
 – de natuurlijke frontlijn – ‘bachten de 
Kupe’ – in de velden tussen Nieuw-
poort, Pervijze en Stuivekenskerke. De 
onderwaterzetting bood hen de nodige 
bescherming. Een meesterzet die hoop 
gaf in een compleet uitzichtloze situatie. 

Toch kon niet worden voorkomen dat 
de IJzerdorpen Mannekensvere en 
Schore volledig werden verwoest. Met 
de Uniebrug en de Schoorbakkebrug op 
hun grondgebied waren zij de laatste 
pleisterplekken voor de Duitse troepen 
en dus het doelwit voor geallieerde 
bombardementen. Gelukkig is van deze 
waanzin – behalve het gedenkteken en 

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, zijn bepalende geschiedenis, een uniek 
gebouw, een specifieke functie of zijn opmerkelijke ligging.

DE STRAAT

infobord aan de Uniebrug en het info-
bord aan de Schoorbakkebrug – niets 
meer te merken.

Tussen land en water
Integendeel. Op de IJzerdijk, kant 
Middelkerke, rij of wandel je vanaf 
de Uniebrug langs één van de meest 
pittoreske polderlandschappen van 
onze gemeente. De kerktorens van 
Mannekensvere en Schore bewaken je 
als sierlijke metgezellen en de histori-
sche Schoorbakkehoeve verschijnt als 
een parelwit ijkpunt achter de volgende 
bocht. Langs de kabbelende IJzer 
wachten hengelaars geduldig op hun 
‘monstervangst’, peddelen kajakkers 
tussen het riet en zetten plezierbootjes 
hun koers verder naar Diksmuide  
of Nieuwpoort. 

Overdonderende rust
Wat hier opvalt, is de overdonde-
rende rust, hoogstens onderbroken 
door een zwevende kraanvogel of een 

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? 

Vertel je verhaal over De Straat  
via www.middelkerke.be/destraat 

tuffende tractor. Nu en dan kun je er 
verpozen aan de brede oevers of aan 
de aanwezige rustpunten. Eens aan de 
Schoorbakkebrug verlaat je de oevers 
van de IJzer en kun je je tocht verder-
zetten via de Schoorbakkehoeve langs 
de Keiemstraat waar de gemeentegrens 
met Diksmuide, vlak voor de bocht van 

Tervate, al snel opduikt.

De IJzerdijk is een straat met een over-
volle geschiedenis. Een natuurlijke 
grens van de gemeente waar de wijdse 
natuurpracht je een krachtig elixir tegen 
dagelijkse beslommeringen geeft.

Zicht vanop de Uniebrug: vroeger en nu
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DE DORPEN ERFGOED

In Middelkerke zijn vijf Dorp in Zichtgroepen (DIZ) actief. Gemotiveerde inwoners die samen 
met het gemeentebestuur belangrijke thema’s en oplossingen aanreiken voor het leven en 
welzijn in onze landelijke deelgemeenten en er ook zorgen voor de nodige zwier.

Handel en sociaal contact 
hand in hand 

Middelkerke is een uitgestrekte 
gemeente. In sommige deelgemeenten 
zijn helemaal geen buurtwinkels meer 
aanwezig. Samen met het praktische 
gemak om dichtbij boodschappen te 
kunnen doen, verdwijnt dus ook het 
sociaal contact en vermindert de leef-
baarheid van het dorp, want er zijn geen 
plaatsen meer voor een gemoedelijke 
babbel,  
of een organische ontmoeting.

Daarom juicht het gemeentebestuur  
enkele nieuwe handelszaken en 
initiatieven toe die zich in de hinter-
landgemeenten vestigen. Zo kun je op 
maandag weer verse groenten en fruit 
kopen in Slijpe, is er een nieuwe pedicure 
en rijdt er een kapster aan huis rond. 

Inspiratie uit Duitsland
Inspirerend project is het DORV-concept 
van de Duitser Heinz Frey. Hij zag met 
lede ogen hoe zijn geboortedorp van 
bruisende gemeenschap naar slaapdorp 
evolueerde. Hij nam initiatief en richtte 
na een grondige onderzoeksperiode 
en een succesvolle crowdfunding een 

Versterken van  
de lokale gemeenschap

Onthaal, optocht en hulde

De vredesdag start in de statige 
Mess Continental. In deze rustplek en 
ontvangst ruimte voor militaire officieren 
worden deelnemers getrakteerd op 
koffie en kleine versnaperingen en krijgen 
ze korte duiding over de belangrijkste 
gebeurtenissen in het oorlogsjaar 1916. 

Nadien start de gezamenlijke optocht 
door de Kerkstraat naar het monument 
aan het gemeentehuis met begeleiding 
van de ‘Ghent District Highlanders’ 
doedelzakspelers.

Om 11 uur zijn er officiële toespraken 
en een bloemenneerlegging aan het 
oorlogsmonument aan de Sint-Willibror-
duskerk. Aansluitend volgt een receptie 
voor de deelnemers.

Vredesconcert met Jim Boyes
De vredesdag wordt afgesloten met 
‘Sensations of a wound: the long, long 
trail of Robert Boyes’.

Jim Boyes (van het welbekende a capel-
latrio Coope, Boyes & Simpson) brengt 
samen met Belinda O’Hooley een 
weinig bekend verhaal over de Eerste 
Wereldoorlog met de waargebeurde 
oorlogsverhalen van zijn grootvader als 
rode draad. 'We weten dat mijn groot-
vader gewond werd, maar hij sprak nooit 
over zijn legerdienst; nooit hebben we er 
iets over vernomen' vertelt Jim. 

Jim Boyes, brengt het oorlogsverleden 

van zijn grootvader vol respect en 
genegenheid terug. Gecombineerd met 
actuele achtergrondprojecties die een 
wereld in oorlog oproepen, herbeleef je 
de lange ‘reis’ van Jims grootvader. Van 
Scarborough, langs de Zuid-Europese 
frontlijn, tot aan de IJzervlakte.

Meer info

erfgoed@middelkerke.be 

Waar en wanneer

Dit vredesconcert vindt plaats op 
vrijdag 11 november om 20 u.,  
in centrum De Branding, Populieren-
laan 35, 8430 Middelkerke

Middelkerke herdenkt traditiegetrouw de oorlogsslachtoffers op 11 november. Met een terugblik 
naar het oorlogsjaar 2016, een bloemlegging aan het oorlogsmonument en een vredesconcert in  
De Branding is de herdenking in Middelkerke compleet.

Vredesdag herdenkt 
oorlogsslachtoffers

“  Mijn grootvader 
werd gewond, 
maar sprak 
nooit over zijn 
legerdienst.

“  Een buurtwinkel 
verhoogt het 
sociaal contact en 
de leefbaarheid  
van een dorp.

Meer info en reservaties

Kaartjes (€ 10) kun je reserveren via: 
tickets.middelkerke.be 
cultuurdienst@middelkerke.be  
059 31 95 53

eerste ‘één-halte-winkel/koffiehuis’ op in 
zijn geboortedorp. Hij werkt samen met 
lokale voedselproducenten en voorzag 
cruciale voorzieningen zoals een geld-
automaat, kopieermachine en ‘free wifi’.

Ook in Vlaanderen zitten dergelijke 
initiatieven in de lift. Zo is er sinds kort 
in Belzele (deelgemeente van Evergem) 
een soortgelijk initiatief opgestart.

Bron: MO Magazine en Ute Scheub Futur Zwei

‘Een zwerver verdwaalt niet’
Dat is de titel van het verhaal dat  
Bart Verdonck schreef naar aanleiding 
van de inhuldiging van het beeldje aan 
de nieuwe aanlegstijger aan de Vaart-
dijk-Noord. Zijn verhaal werd door 
DorpinZicht Leffinge gekozen.  
Het wordt integraal voorgelezen in de 
kerk van Leffinge tijdens Leffinge Licht 
op 23 december.

Leffingelicht zal Leffinge opnieuw onder-
dompelen in een bad van sfeer  
en gezelligheid.

Infoavond over  
brandpreventie
De brandweer doet zijn best om bij 
een woningbrand zo snel mogelijk 
ter plaatste te zijn, maar een brand 
evolueert zo snel dat het goed is om 
voorbereid te zijn en je zelfredzaamheid 
te verhogen. 

Op vraag van de gezamelijke  
DorpinZichten organiseert de dienst 
participatie een info-avond rond brand-
preventie. Mits een aantal eenvoudige 
maatregelen kun je het risico op brand  
in huis ferm beperken. Spreker van 
dienst is Dirk Maertens, brandweer-
officier in Blankenberge.

Enkele cruciale tips:
¡ Installeer rookmelders 
¡ Voorzie een blusdeken
¡ Bedenk een vluchtplan

Jim Boyes brengt Vredesconcert op 11/11/2016

Waar en wanneer?

Waar? zaal ter Zelte 
Wanneer? dinsdag 29 november 
2016 om 19.30 u.
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VERENI-
GINGDE BUURT CULTUUR

Voordelig naar cultuur
Cultuur in Middelkerke is altijd hoog-
staand, niet ver en niet duur. Zeker omdat 
Cultuur Middelkerke enkele interessante 
promotieacties uitwerkt.

Voordelig voor 
verenigingen!

Wie lid is van een erkende vrouwen-
vereniging, betaalt slechts € 10 i.p.v.  
€ 13 voor ‘Wedding day’ (woensdag  
16 november) met Lieve Blancquaert  
en voor ‘De Vaginamonologen 2.0’  
(14 december) met Nele Goossens, 
Sandrine Van Handenhoven en  
Slongs Dienvanongs. 

Leden van erkende sportverenigingen 
krijgen korting voor ‘Flandrien’ van 
Action Zoo Humain op donderdag  
2 februari in De Zwerver. Ook daar wordt 
het voordeeltarief € 10 i.p.v. € 13.

Lastminutetickets 
voor vrijetijdspassers

Vrijetijdspassers kunnen dan weer inte-
kenen op lastminutetickets. Die zijn zeven 
dagen voor de voorstelling aan  
een voordelig tarief beschikbaar.

Privé-gebruik van  
enkele zalen
Sinds mei 2016 kun je in zaal Scora 
(Schore), zaal Ter Zelte (Slijpe) en het 
oude gemeentehuis van Mannekensvere 
privéactiviteiten organiseren. De huurprijs 
is € 200. Een zaal aanvragen kan via  
www.middelkerke.be. 

WAK ‘The making of’:  
oproep kandidaturen  
en nieuwe ideeën 
Tussen 28 april en 7 mei 2017 zet de 
Week van de Amateurkunsten alle spots 
op hobbykunstenaars. Thema dit jaar is 
‘the making of’ met focus op het crea-
tieproces, het werk achter de schermen, 
op proberen, vernieuwen, ervaring 
opbouwen, de historiek van artistieke 
verenigingen en natuurlijk op de schoon-
heid om zelf een kunst te beoefenen in 
de vrije tijd.

Heb je leuke ideeën of wil je meedoen  
met de WAK, informeer dan vrijblijvend  
via cultuurdienst@middelkerke.be.

Muzikale pizza's
Het kunstzinnige schooljaar van Bizart 
vzw is ondertussen goed ingezet. Tijd 
voor een eerste leuke activiteit. Met 
Pizza Forte worden alle ouders, sympa-
thisanten en leerlingen uitgenodigd voor 
een artistieke pizza-avond!

Cultuursprokkels 

Nieuwe publieksuren voor  
de cultuurdienst

Maandag: 9 u. - 12 u.
Dinsdag: 9 u. - 12 u.
Woensdag: 9 u. - 12 u. en van 13 u. - 16 u.
Donderdag: 9 u. - 12 u.
Vrijdag: 9 u. - 12 u.
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten 

Tickets kun je altijd online kopen via 
tickets.middelkerke.be
Zalen kun je digitaal aanvragen via 
www.middelkerke.be

Expo en educatieve 
workshops Raoul 
Servais: Duiven 
‘Duiven’ wordt een tentoonstelling en 
vertoning van storyboards, animatics 
en aquarellen in het kader van een vier-
delig filmproject over bovennatuurlijke 
ervaringen van frontsoldaten tijdens de 
'Groote Oorlog’.

Raoul Servais raakte gefascineerd door 
de rol van duiven in de krankzinnigheid 
van de Eerste Wereldoorlog.

Alle leerlingen van de tweede graad 
volgen ook een workshop geïnspireerd 
door de tentoonstelling.

Veelzijdig cultuurnieuws met aandacht voor enkele promotie-acties,  
een vooruitblik naar de WAK en een boeiende expo.

De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke - T 059 31 95 53 
www.middelkerke.be/cultuurstek

Tentoonstelling en vertoning van storyboards, animatics en aquarellen 
in het kader van een filmproject over bovennatuurlijke ervaringen van 
frontsoldaten tijdens de 'Groote Oorlog'.

open van 14 tot 17 u. - op werkdagen ook open van 10 tot 12 u. - gratis toegang

Raoul Servais
mythologieënDUIVEN

4tot20
nov 2016

De Branding Middelkerke

Meer info

Alle informatie over deze promotie- 
acties vind je via  
www.cultuur.middelkerke.be

Waar en wanneer

Zaterdag 26 november, vanaf 17u.  
in centrum De Branding

Meer info en reservaties?

bizartvzw@gmail.com

Waar en wanneer

Het buurthuis, Meeuwenlaan 37, 
8434 Westende

Dagelijks activiteiten van 14 tot 17 u. 

Waar en wanneer

Van 4 tot en met 20 november 2016,  
in centrum De Branding, Middelkerke.

In Middelkerke versterken enkele interessante projecten 
het buurtleven en brengen ze bewoners dichter bij elkaar. 

Project Ettlingenwijk

De Ettlingenwijk krijgt binnenkort een 
fikse uitbreiding met de nieuwe verkave-
ling. WoonWel beheert een groot aantal 
woningen in de wijk. Om vinger aan de 
pols te houden gaat Mira van WoonWel 
in gesprek met bewoners van de wijk. 

Naast een onderzoek over de woon-
noden en de kwaliteit van de woningen, 
zal Mira met enkele gerichte activi-
teiten het buurtleven stimuleren. Zo 
is er een Krantenklets, waarbij buurt-
nieuwtjes kenbaar worden gemaakt, 
zijn er plannen voor een barbecue en 
bundelt ze enkele buurtwensen voor het 
gemeentebestuur. Er is ook een gezellig 
kerstfeest op 17 december. 

Wilde Wijken
Het Wilde Wijkenproject in Westende 
draait op volle toeren. De inwoners 
bepalen meer en meer de agenda en 
blijven zich inzetten om de buurt Sport-
straat – Hofstraat levendig te houden.

Naast de organisatie van een warm 
Winterslotfeest op 18 november maken 
de buurtbewoners in samenspraak met 

De Batterie en het gemeentebestuur 
plannen voor de centrale container. 

Woensdag op de wei

Ondertussen kun je iedere woensdag 
op de wei terecht voor allerhande acti-
viteiten, kun je er geheime Westendse 
recepten proeven en zo veel meer.

De dienst participatie wil samen met de 
buurtbewoners die nu actief betrokken 
zijn met Wilde Wijken een duurzaam 
participatieorgaan opstarten gericht op 
deze buurt in Westende.

Creatief in het buurthuis
Op zaterdag 19 november is het buurt-
huis Westenden open voor de jaarlijkse 
creaverkoop van 14 tot 17u. De crea stelt 

al hun werken tentoon dat ze het afge-
lopen jaar hebben gemaakt. Je kan er 
eveneens terecht voor een kopje koffie 
en stukje taart.

Op 21 december is het bloemschikken in 
thema van Kerstmis.

Soep op de stoep

Op 28 december tonen de vrijwilligers 
van het buurthuis zich van hun warmste 
kant en verdelen ze opnieuw soep op de 
stoep voor Welzijnszorg vzw.

Wat gebeurt er 
in jouw buurt? 

Wanneer en waar?

Mira Bracké  – 0487/584 781  
mira.bracke@samenlevingsopbouw.be  
Facebook: Mira Samenlevingsopbouw  
Mira is meestal op donderdag 
aanwezig in de wijk 

Meer info?

participatie@middelkerke.be

Sportverenigingen voordelig naar 'Flandrien'
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Hoe gaat het in zijn werk?
Gedurende acht sessies komen kinderen 
onder begeleiding samen in een lees-
groepje en verplaatsen ze zich een uurtje 
in de wereld van een uitgekozen boek. 
Ze mogen de boeken beoordelen en 
verwerken het gelezen verhaal op een 
creatieve manier: met een tekening, een 
knutselopdracht, een dansje of een lied. 
Op het einde van deze leesreeks bundelt 
de bib alle genoteerde scores en maakt 
ze die over aan de KJV.   

Wanneer starten  
de Boekbengels?
Groep 1 (3e kleuter) start op woensdag 
16 november van 14 tot 15 u. 

Groep 2 (1ste en 2e leerjaar) start op 
zaterdag 19 november van 10.30 tot 
11.30 u. 
Groep 3 (3e en 4e leerjaar) start op 
woensdag 23 november van 15 tot 16 u.

Boekbengels 
dompelen je onder  
in boeken

De bib zoekt jongens en meisjes 
met een mening. Ben je enthousiast, 
hou je van verhalen en ga je graag 
creatief aan de slag met boeken? 
Dan heb je alles om een echte 
‘Boekbengel’ te worden en in onze 
kinder- en jeugdjury te zetelen! 

Waar en hoe inschrijven?

Sessies vinden plaats in de hoofdbi-
bliotheek. Vooraf inschrijven aan het 
onthaal, bij de medewerkers van de 
uitleenpunten, telefonisch 059 31 99 10 
of stephie.anseeuw@middelkerke.be.

Ieder jaar selecteert de Kinder- en 
Jeugdjury Vlaanderen (KJV) enkele 
jeugdboeken die in aanmerking komen 
voor ‘beste jeugdboek van Vlaanderen’. 
De bibliotheek van Middelkerke gaat op 
zoek naar ‘boekbengels’ die de boeken 
actief beoordelen.

Luistervinken
‘Start to Listen’ met 
Bernard Moerman
Interactieve workshop die je op een 
speelse manier de bouwstenen van de 
muziek leert ontdekken. Wie die kent, 
gaat bewuster naar muziek luisteren en 
haalt er zo veel meer uit. 

Chris De Stoop  
‘Dit is mijn hof’
In zijn boek ‘Dit is mijn hof’ beschrijft  
De Stoop hoe het eeuwenoude boeren-
land in de Wase polder moet wijken voor 
‘nieuwe natuur’, ter compensatie voor de 
uitbreiding van de Antwerpse haven.  
Een persoonlijk en aangrijpend relaas 
over het verdwijnen van het boerenleven. 

Het leven zoals het was 
‘Mijnheer de Burge-
meester’ 
Praten over verkiezingen en politici. 
Weet je nog hoe bitsig de kiespamfletten 
indertijd waren? Hoe verbeten de strijd 
met verwijten en overplakken van affi-
ches? Op welke plekken ging jij bolletjes 
kleuren? Hoe katholiek of liberaal waren 
onze dorpen? We gooien ons nog eens  
in de verkiezingsstrijd van toen.

 

Een frisse blik  
op vandaag en gisteren

Opgepast! Sluitingsdagen bib

De bibliotheek en uitleenpunten 
zullen gesloten zijn op:
• 1, 2 ,11 en 12 november;
• 24 en 26 december; 
• 31 december en 2 januari.

DE BIB

Meer info en reservaties

Waar? bibliotheek van Middelkerke. 
Inschrijven kan vanaf vrijdag 4 
november om 9.30 u. ter plaatse aan 
het onthaal.

Workshops
Workshop Windows 10 
(1 lesdag)

Een praktische gids door het nieuwste 
besturingssysteem van Microsoft.  
Deelnemers moeten al vertrouwd zijn 
met Windows.

8 november van 13 tot 16 u. / € 5

Workshop Microsoft 
Edge (1 lesdag)

Hoe ziet de nieuwe internetbrowser 
‘Edge’ er uit? Ontdek welke nieuwe 
snufjes de opvolger van ‘Explorer’ bevat. 

10 november van 13 tot 16 u. / € 5

Basiscursus compu-
ter (6 lesdagen) 

Introductie tot werken met de computer 
met een oefenmoment (van 10 tot 12 u.). 
Voor wie nog geen ervaring met compu-
ters heeft. De dag nadien is een extra 
oefenmoment voorzien (van 10 tot 12u.)

15, 17, 22, 24, 29 november en  
1 december van 13 tot 16 u. /  
€ 5 voor de syllabus

Workshop Facebook  
(2 lesdagen) 

Leer hoe je een profiel aanmaakt, hoe 
je op Facebook vrienden maakt, chat en 
foto’s toevoegt. Basiscomputerkennis 
vereist.

13 en 15 december van 13 tot 16 u. / 
€ 10 

Computerinitiatie en workshops 
nieuwe media voor inwoners  
van Middelkerke.

Vooraleer het feestgedruis van de eindejaarsperiode losbarst, kun je in  
de bib terecht voor drie interessante voordrachten of gespreksmomenten. 
‘Luistervinken’ biedt sprekers een platform voor actuele thema’s.  
Bij ‘Het leven zoals het was’ speelt het publiek in op het voorgestelde 
historische onderwerp. 

Middelkerke@
internet 

Waar en wanneer?

Vrijdag 18 november om 14 u.,  
in de bibliotheek van Middelkerke  
Ingang: € 3 

Herfstvakantie
Draad Poppen- 
theater speelt  
‘Dromenkoekenbak’ 
(4-8jaar) 

In een ver land leeft het kleine magische 
volkje de 'bobos' ... Ze willen mensen, 
kinderen of dieren helpen. De kleine 
bobos Nana is op zoek naar een taak.  
Dit verloopt niet zo vlot als ze had 
gehoopt. Zal ze haar eigen taak  
kunnen vinden? Zal ze ooit iemand 
kunnen helpen?

Kerstvakantie
Poppentheater Sloef 
speelt ‘Schat in de 
stad’ (4-8 jaar)

Schat in de stad, zoek het juiste pad, 
draai aan het rad, kijk bij het drieblad!  
Zo begint het nieuwe poppenavontuur 
van Sloefke en zijn hondje.

Winterwarm  
voorleesmoment
De bib verwent in de kerstvakantie de 
kinderen van 4 tot 7 jaar met hartver-
warmende verhalen. Knus bij elkaar in 
het Ei kunnen ze, samen met ouders of 
grootouders, genieten van een gezellig 
voorleeshalfuurtje. 

 

Publieksactiviteiten 
in de schoolvakanties

Waar en wanneer?

Vrijdag 4 november om 16 u.  
in de bib van Middelkerke

Waar en wanneer?

Woensdag 28 december om 15 u.  
in de bib van Middelkerke

In de herfst- en kerstvakantie organiseert de bib drie warme 
publieksactiviteiten voor de kleinste bibfreaks.

Reserveren?

Ter plaatse in de bib, 059 31 99 10 of  
bibliotheek@middelkerke.be 
Toegang: € 2

Waar en wanneer?

Woensdag 4 en zaterdag 7 januari 
telkens van 10.30 tot 11.00 u. in de 
bibliotheek van Middelkerke. Ingang 
is gratis en inschrijven hoeft niet. 

Wanneer?

Donderdag 17 november om 20 u.

Wanneer?

Donderdag 22 december om 20 u.

Praktisch? 

Alle voorstellingen vinden plaats in 
de bibliotheek van Middelkerke en 
starten om 20 u. Ingang: € 5



Meer info

dienst toerisme en citymanagement, 
anne-laure.proot@middelkerke.be  
059 31 30 16.

Zowel in Middelkerke als in Westende 
wordt op 31 december om 24 u. een 
spetterend Sylvestervuurwerk afge-
schoten op het strand. Het vuurwerk-
team zorgt enerzijds voor de veiligheid 
van het publiek en anderzijds voor de 
beoordeling van het vuurwerk. Een 
ideale job om samen met vriend(inn)en  
te doen en nadien uitgebreid het 
nieuwe jaar te vieren. Je ontvangt hier-
voor een mooie vrijwilligersvergoeding. 

Maak jij graag deel uit van dit team en 
ben jij minimum 18 jaar? Vul dan via de 
website visit.middelkerke.be (zoek op 
‘vuurwerkteam’) jouw gegevens in. 

Vurige vrijwilligers gezocht
Ben jij fan van vuurwerk? Dan ben jij misschien 
wel de geschikte persoon om ons vuurwerkteam 
te versterken. 

Workshop  

Afternoon Tea voor goed doel   

Wanneer? 26 november 2016 van 13 u tot 15.30 u 

Waar? De Kilt, Essex Scottishlaan 3, 8430 Middelkerke

Meer info? 

Kostprijs: € 15, betalen ter plaatse

maximaal 25 personen. 

0474 30 81 99  marc.buts@telenet.be 

ontwikkelingssamenwerking@middelkerke.be
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In september werd de eerste stripmuur 
geschilderd aan het centrum de Calidris 
in Westende. Je kan er een speciaal 
ontworpen tekening van Robbedoes 

bewonderen van de Nederlandse 
stripauteur Hanco Kolk. Hij werkt 
momenteel aan een nieuw verhaal  
van Robbedoes dat volgend jaar  
wordt uitgebracht.

Lucky Luke is 70 jaar! 
Daarom pronkt  de minzame ‘poor 
lonesome cowboy’ met een replica van 
zijn geestelijke vader Morris aan het 
sport- en cultuurcentrum De Branding. 

De galerij wordt ook in 2017 verder 
uitgebreid. Welke muur en welke 
stripheld zal figureren op de volgende 
pagina in het Middelkerkse stripverhaal, 
wordt vervolgd. Hou het in de gaten!

Middelkerke: 
stripgemeente aan 
de kust

Na de galerij van stripstandbeelden op de Zeedijk en het standbeeld 
van Cowboy Henk aan WZC De Ril, investeert de gemeente de 
komende jaren in een galerij van stripmuren, waarmee Middelkerke 
zich wil profileren als stripgemeente van de kust.

TOERISMEKORT

Voor iedereen: Santé!
Tweedehandsboekenbeurs ten voordele 
van 11.11.11.- actie rond gezond-
heidszorg en sociale bescherming voor 
iedereen. 

Wereldwijd zijn 1,3 miljard mensen 
‘verstoken’ van rechtvaardige en 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg.  

De Paravang

In het jeugdhuis De Paravang vinden 
twee unieke activiteiten plaats.

Op vrijdag 11 november is de 
Paravang 12 uur non-stop open 
in het kader van de Dag van de 
Jeugdhuizen  

Op vrijdag 9 december test de 
onverbiddelijke Paravang Quiz je 
parate en compleet overbodige 
kennis.

Waar? Westendelaan 38 Gesloten op 
wettelijke feestdagen!

Seniorenweek 2016

Dit jaar loopt de seniorenweek van 21 
november tot en met 27 november.

Thema dit jaar is ‘Lokale cultuurparti-
cipatie door ouderen’. In het kader van 
deze week worden speciale activiteiten 
georganiseerd. Het aanbod is enorm. 
Een overzicht van alle activiteiten vind je 
bij de organiserende diensten.

• Sportdienst: 059 31 99 50
• Lokaal dienstencentrum De Stille 

Meers: 059 31 92 85
• Woon- en zorgcentrum De Ril:  

059 31 92 31

Nieuw: Schaken in 
dienstencentrum

Sinds september kunnen schakers met 
enige kennis terecht op vrijdag van 14 tot 
17u in het lokaal dienstencentrum. 

Vanaf januari kunnen beginnende 
schakers eveneens terecht in deze groep 
om het schaken aangeleerd te krijgen.

Daarnaast organiseert het diensten-
centrum nog enkele interessante 
infosessies in november en mag het 
kerstdiner op 16 december en de 
kerstnamiddag op 23 december niet 
ontbreken.

PRAKTISCH

Wanneer? 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 november: 
van 13 tot 18 u. 
zondag 13 november: 10 tot 17 u.
Waar? Calidris (tramhalte St. 
Laureins) Strandlaan 1 in Westende 
Prijs? gratis inkom, boeken aan € 2,  
op zondag 13 november aan € 1
Meer info
Over de campagne: www.11.be/sante
Over de tweedehandsboekenbeurs:
dienst ontwikkelingssamenwerking 
059 31 30 16 of ontwikkelings-
samenwerking@middelkerke.be

Meer info?

www.paravang.be, 
deparavang@gmail.com
www.facebook.com/Jeugdhuis-
DeParavang

Meer info?

www.ocmwmiddelkerke.be en www.
middelkerke.be (doorklikken naar 
alle evenementen).

Kolk © Dupuis, 2016

Wie in dat geval ziek wordt, belandt 
vaak in armoede door buitensporige 
financiële inspanningen en keuzes die ze 
moeten maken. Om dat sociaal onrecht 
te bestrijden, wil 11.11.11 de invoer van 
rechtvaardige gezondheidszorg voor 
iedereen op de politieke agenda krijgen 
en fondsen verzamelen om gerichte 
acties te financieren.

Tweedehandsboekenbeurs 
In Middelkerke slaan de dienst ontwikke-
lingssamenwerking en het Noord-Zuid-
comité de handen in elkaar om de 
jaarlijkse tweedehandsboekenbeurs  
te organiseren. Op vrijdag 11, zaterdag 
12 en zondag 13 november kun je het 
goede doel steunen door tweede-
handsboeken uit de bib te kopen, iets 
te drinken in de bar en het ‘doktervoor-
schrift rechtvaardige gezondheidszorg 
voor iedereen’ te ondertekenen. 



Nieuwe starturen voor 
Nieuwjaarscorrida / 
Record Bank Run
Op zaterdag 7 januari 2017 organiseert 
de vzw Sport Events Middelkerke naar 
jaarlijkse traditie de Nieuwjaarscorrida/
Record Bank Run met dit jaar nieuwe 
starturen:
¡ 5 km, start om 14 uur 
¡ 10 km, start om 15 uur 
¡ De 3 gratis jeugdlopen starten om 

15.05 u., 15.10 u. en 15.15 u. 

Kandidaturen Middelkerks 
Sportgala
Wie verdient de Trofee van Sport 2016, 
de Jeugdsporttrofee 2016 of de Trofee 
voor sporter met een handicap 2016? 
Sporters die op eender welk niveau  
een krachttoer hebben uitgehaald,  

DE DORPEN
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SPORT NOORDZEE-
CROSS

Opleidingen voor sportclubs
Door de blijvende vraag naar de oplei-
ding ‘Werken met een AED (Automatisch 
Externe Defibrilator)’ wordt ook in het 
najaar van 2016 een dergelijke oplei-
ding voor clubbestuurders, trainers, 
begeleiders en medewerkers van sport-
verenigingen georganiseerd. Het Rode 
Kruis geeft de opleiding.

Spetters uit het zwembad
Nieuwe champagneduik

Op zondag 13 november is er de jaarlijkse 
Champagneduik in het Duinenbad.

Zowel voor volwassenen als voor kinderen 
vanaf 10 jaar organiseert Duikclub Actinia 
een leuke duikproef met toffe prijzen 
voor de winnaars van elke categorie!

De allerkleinsten en kinderen tot 9 jaar 
kunnen eendjes vissen in het ploeterbad.
Elke deelnemer wint een prijs. De activi-
teiten vinden plaats tussen 10 en 11.30 u.

Twee keer scholenstrijd

Op woensdag 16 november is er de 
jaarlijkse zweminstuif voor de gemeente-
scholen. Een week later, op woensdag  
23 november is er de zwemmarathon 
voor de vrije scholen.

Op deze twee namiddagen is het 
zwembad tussen 13 en 16u enkel toegan-
kelijk voor de deelnemende kinderen.

Jaarlijkse sluiting zwembad

Door jaarlijks onderhoud is het 
Duinenbad gesloten van maandag  
12 t.e.m. vrijdag 26 december. 

een podiumplaats hebben behaald of 
gepromoveerd zijn, komen in aanmer-
king. Ken je iemand die het verdient om 
één van deze sportprijzen in ontvangst 
te nemen? Raadpleeg het reglement en 
stuur vóór 31 december 2016 de kandida-
tuur door naar de sportdienst. 

 

Nieuw: padel in Westende
Na het succes van ‘Padel on the beach’  
in 2015 zijn er nu permanente padel-
courts op de tennissite en voormalige 
minigolfterreinen aan het Rauschenberg-
plein in Westende.

De site bestaat uit 4 vaste outdoorcourts 
(3 dubbele en 1 enkel), én zicht op zee 
vanop het terras. Je kan er ook tennis-
velden reserveren aan € 15 per uur.  
‘Padel on the beach’ is vlot te bereiken 
via de tram (halte Westende-bad). 

Meer info

www.corridalombardsijde.be

Meer info

www.padelonthebeach.be

Wanneer?

Donderdag 8 december 2016

Meer info en inschrijvingen? 

sportdienst@middelkerke.be

Meer info

www.middelkerke.be/sportgala 

Meer info

 www.middelkerke.be/zwembad

Vrijwilligers gezocht!
Wil je meehelpen op het grootste 
sportevent in Middelkerke? We 
zoeken nog gemotiveerde vrijwilligers 
voor allerhande taken.

Interesse? Neem contact op via  
Tom.vandenhouweele@middelkerke.be

Het gemeentebestuur van Middelkerke 
doet samen met de vzw Cyclocross-
comité Middelkerke een grote 
inspanning om deze toporganisatie 
opnieuw te doen slagen. De editie 2017 
vindt plaats op zaterdag 11 februari.

Alle inwoners van Middelkerke en tweede 
verblijvers krijgen de kans om dit evene-
ment voor de helft van de prijs bij te 
wonen. Er worden 2500 kaarten aange-
boden aan € 6 i.p.v. € 12. Deze kaarten 
zijn uitsluitend te koop in de toerisme-
kantoren van Middelkerke en Westende 
en in het MAC tot 10 februari (op vertoon 

van identiteitsbewijs). Kinderen onder  
de 14 jaar kunnen gratis binnen op 
vertoon van hun identiteitsbewijs. 

De wedstrijd zal opnieuw rechtstreeks  
te zien zijn o.a. op Telenet Play Time – 
meer informatie volgt in januari. 

Er zijn ook verschillende VIP-arrange-
menten mogelijk. Die kunnen worden 
geboekt via www.noordzeecross.com.

Voordelig naar de Hansgrohe 
Superprestige Noordzeecross 

2016

Middelkerks

Sport in 't kort
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Geboorten 
Kuzmanic Emina – Westende 11.07.2016
Depoorter Cesar – Leffinge 17.07.2016
Lefever Achsa – Westende 20.07.2016
Debruyne Maëlle – Middelkerke 02.08.2016
Vanderfaeillie Masseo – Leffinge 08.08.2016
Spriet Moding Mylo – Lombardsijde 08.08.2016
Ampe Luna – Lombardsijde 08.08.2016
Braem Wybo Louise – Lombardsijde 11.08.2016
Storme Tjorven – Westende 11.08.2016
Weherman Liam – Wilskerke 11.08.2016
Zaman Nora – Westende 11.08.2016
Ekeroglu Ilyas – Westende 11.08.2016
Maetens Isa – Lombardsijde 19.08.2016
Jonckheere Julie – Mannekensvere 19.08.2016
Wyns Senn – Lombardsijde 29.08.2016
Ma Yuchen – Brugge 03.09.2016

LEVEN NUTTIG

Overlijdens
Torreborre Simonne – Middelkerke °30.04.1928 - † 17.07.2016
Vanheuckelom Bertha – Middelkerke °26.11.1922 - † 19.07.2016
Mommerency Irena – Wilskerke °06.02.1927 - † 19.07.2016
De Schrijver Etienne – Middelkerke °27.04.1939 - † 20.07.2016
Provoost Cyrille – Middelkerke °11.03.1924 - † 20.07.2016
Sissau Oswald – Wilskerke °27.01.1933 - † 21.07.2016
Desmyter Elisabeth – Middelkerke °02.10.1918 - † 22.07.2016
Huyghebaert François – Wilskerke °16.04.1942 - † 24.07.2016
Ponsaerts Fernande – Middelkerke °07.06.1933 - † 25.07.2016
Weyns Auguste – Westende °01.12.1927 - † 31.07.2016
Beuselinck Yvonne – Middelkerke °28.09.1926 - † 01.08.2016
Dul Bronislawa – Westende °07.06.1925 - † 02.08.2016
Boussery Marie-Thérèse – Middelkerke °17.03.1932 - † 06.08.2016
Deswaef Edmond – Westende °03.01.1924 - † 06.08.2016
Kesteloot Gabrielle – Middelkerke °17.05.1932 - † 07.08.2016
Jacops Josephina – Middelkerke °13.11.1929 - † 12.08.2016
Eloy Jeannine – Middelkerke °25.02.1945 - † 12.08.2016
Vijdt Leona – Middelkerke °22.03.1930 - † 13.08.2016
Deschrooder Rachel – Middelkerke °02.02.1922 - † 16.08.2016
Lemmens Pieter – Westende °10.04.1941 - † 19.08.2016
Robbens Emile – Westende °14.12.1934 - † 23.08.2016
Blomme Marinka – Middelkerke °03.04.1966 - † 25.08.2016
Andries André – Middelkerke °04.01.1926 - † 26.08.2016
Uyttenhove Anny – Westende °12.11.1945 - † 28.08.2016
Louwagie Richard – Westende °27.06.1936 - † 30.08.2016
Willaert Hilaire – Westende °22.01.1930 - † 01.09.2016
Daelman Eric – Middelkerke °29.07.1942 - † 01.09.2016
Dhondt Angèle – Middelkerke °02.09.1936 - † 04.09.2016
Eliano Julien – Middelkerke °12.04.1938 - † 04.09.2016
Maes Jacqueline – Lombardsijde °10.02.1938 - † 06.09.2016
Willem Maurice – Leffinge °09.01.1940 - † 08.09.2016
Vandaele Christiaan – Wilskerke °09.12.1930 - † 09.09.2016
Ramman André – Westende °01.02.1930 - † 12.09.2016
De Cock Eddy – Middelkerke °20.11.1948 - † 12.09.2016

Huwelijken
Germonpré Lee & Schoutteet Shana 22.07.2016
Buelens Didier & Dehasque Nathalie 23.07.2016
Coulier Guy & De Zutter Sandra 29.07.2016
Gryspeert Steven & Feys Evelyn 30.07.2016
Huyghebaert Joeri & Covemaeker Tatiana 30.07.2016
Marteel Youri & Deraeve Joanna 05.08.2016
Ghewy Andy & Vandenhouweele Stephanie 06.08.2016
Debreyne Chris & Allemeersch Nancy 09.08.2016
De Poorter Christian & Beauprez Nancy 25.08.2016
Delanghe Niels & Becue Lynn 26.08.2016
Bonné Michel & Debehets Heleen 03.09.2016
Gellens Etienne & Van Molle Sonja 14.09.2016
Ampe Tom & De Jonghe Vanina 16.09.2016

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

Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Boydens (Westende) 058 23 63 93
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Dierendonck (Middelkerke) 059 30 46 47
Florizoone (Westende) 059 30 17 06
Glabeke (Leffinge) 059 30 28 41
Lecointre (Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke (Westende) 059 31 02 10
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch Bryan (Westende) 059 71 99 87

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

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

Wachtdienst apothekers
Alle info over een apotheek van wacht in je buurt 
vind je snel en gratis via www.apotheek.be 
Er is een nieuw oproepnummer: 0903 99 000 (€ 1,5 / minuut)

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

Tandartsen
De Boyser (Middelkerke) 059 30 20 66
Tandartsenpraktijk Landuyt 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

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

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Fax 059 31 43 64
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang 059 31 95 75
IBO Middelkerke 059 31 99 55
IBO Westende 059 31 95 57
IBO Leffinge 059 30 38 78
IBO Slijpe 059 30 69 53
Hoofdbibliotheek 059 31 99 10
Cultuur 059 31 95 53
Erfgoed 059 31 97 97
Jeugddienst 059 30 48 66
Woonwinkel 059 31 91 15
OCMW 059 31 92 10
Dienstencentrum De Stille Meers 059 31 92 85
Woon- en Zorgcentrum De Ril 059 31 92 31
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze' 059 31 94 05
Opvanggezinnen 059 30 48 86
Pwa 059 31 97 41
Sportdienst 059 31 99 50
Zwembad 059 30 17 78
Toerisme 059 30 03 68
Centrum De Zwerver 059 31 99 70
Gemeenteschool ‘De Zandloper’ 059 30 70 30
Gemeenteschool ‘De Duinpieper’ 058 23 51 03
Gemeenteschool ‘’t Slijpertje’ 059 30 02 97
Gemeenteschool ‘De Bonte Pier’ 059 30 29 41
Gemeenteschool ‘’t Lombartje’ 058 23 56 43
Vrije basisschool Middelkerke 059 30 19 39
Vrije basisschool Westende 058 23 35 34
Vrije basisschool Lombardsijde 058 23 56 35
Vrije basisschool Slijpe 059 30 55 37
Vrije basisschool Leffinge 059 30 06 17
BuSO ‘De Zeeparel’ Middelkerke 059 30 08 30
BuSO 'Ter Strepe' Middelkerke 059 31 99 30

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Infrax (Klein Kasteelstraat 5 - Middelkerke)
www.infrax.be
Infolijn  078 35 30 20
Storingslijn  078 35 34 33
Gasreuk  0800 60 888
Defecte straatlamp  0800 60 777
Water 
¡	Middelkerke (FARYS) + wachtdienst 078 35 35 99 

Storing melden? (FARYS) 078 35 35 88 
(alle deelgemeenten, uitgez. Leffinge)

¡ Leffinge (VMW) 059 29 99 83
 Leffinge (VMW) wachtdienst 056 25 99 78



Middelkerke  
is trots op…

de bewaarengelen van alle  
Middelkerkse schoolkinderen
Op weg naar school in Middelkerke moet je als schoolkind enkele 
drukke wegen kruisen. Geen nood, aan iedere drukke oversteek-
plaats begeleiden enkele zebrawachters als heuse bewaarengelen 
de kinderen over straat. Voor dag en dauw en bij regen of ontij 
staan deze gemeenschapswachten ter beschikking en zorgen ze 
voor een veilige tocht van en naar school!

In naam van alle ouders en kinderen: ferm bedankt!

Oproep
Heb je als vereniging of persoon iets 

ver wezenlijkt dat mag gezien worden? Ben 

je trots op een recente activiteit, of een actie 

voor een goed doel? Laat het ons weten via 

informatiedienst@middelkerke.be. Wie weet 

prijkt jouw vereniging dan op deze pagina!


