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Een toost op

mijn nieuw kleedje

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

2

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
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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,
Niet te geloven dat we opnieuw maart zijn… De tijd staat niet stil.
Maar goed ook, dat betekent immers dat we aan ‘den uutkom’ toe zijn.
Al is die ‘dankzij’ de zachte winter nooit echt weggeweest en dat ga je zien
in het straatbeeld. De natuur is een beetje ontregeld: bloemen bloeien
iets vroeger, het gras blijft groeien, onkruid sterft niet af en wordt dus
sterker… net nu verdelging met chemicaliën verboden is.
Niet erg, de natuur en ons openbaar domein hebben daar op lange termijn baat bij. Iets meer onderhoud is
dus de boodschap. Vergeet niet dat je als burger wettelijk verplicht bent om het voetpad en de goot voor
je huis te wieden. Zie je een hardnekkig onkruid opduiken in dat perkje voor je huis, trek het uit en gooi het
op de composthoop. Onze groendienst stelt alles in het werk om ons groendomein mooi verzorgd te houden,
maar een beetje steun is altijd welkom.
Een goed verzorgd openbaar domein is een absolute meerwaarde voor onze gemeente maar het is jammer
dat sommige hondenbaasjes niet de moeite doen om hondenpoep op te ruimen. We starten daarom met
een intensieve campagne om dit vervelende en vervuilende gedrag bij te sturen. Hopelijk moeten we niet
te veel mensen bestraffen met een serieuze boete van maximum € 350.
De mensen in Westende trotseren binnenkort een uitdagende tijd: de werken aan de doortocht van Westende
zijn begonnen. We begrijpen dat die werken voor heel wat overlast zorgen. Onze technische dienst houdt daarom
een nauwe band met de uitvoerende aannemers. Hoewel de werken niet in ons beheer zitten, doen we er alles
aan om de gevolgen van de werken beheersbaar te houden. Op de infomarkt over de werken zagen we heel
wat positieve bewoners. Dat sterkt ons in het geloof dat zij beseffen dat dit project uiteindelijk zal uitmonden in
een veilige, duurzame verkeersader die het welzijn en de welvaart in Westende verbetert.

Nieuwe lay-out Sirene
Met de symboliek van de lente in het achterhoofd ben ik ook trots op de frisse, nieuwe lay-out van ons
infoblad. De voorbode van meer communicatieontwikkelingen: onze website ondergaat een metamorfose
en met de komst van een nieuw evenementenmagazine zetten we alle registers bij om onze burgers,
vakantiegangers en tweedeverblijvers nog beter te informeren over ons aanbod. We zoeken trouwens nog
een nieuwe naam voor het evenementenmagazine. Zoek je mee naar een leuke, catchy naam? Stuur deze
door naar informatiedienst@middelkerke.be.
Tot gauw!
Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

credit: Johan Töpke

Kenmerkende zendmasten verdwijnen
Sinds 1928 zorgden de opvallende
rood-witte zendmasten voor het
versturen van radioboodschappen
voor lucht- en scheepvaart of militaire
doeleinden. De laatste transmissie via
de antennes werd in december 2015

verstuurd. Binnenkort verdwijnen
deze ‘landmarks’ en wordt hun taak
overgenomen door een ander zend
station. Enkele jaren geleden waren
de zendmasten de centrale locatie
voor de erfgoeddag. Binnenkort

worden ze dus geschiedenis. Het is
de wens van het gemeentebestuur
om de vrijgekomen ruimte in te richten
als een mooie groene doorgang naar
dijk en strand.

‘Over and out’
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Sirene in het nieuw
De Sirene zit in een nieuw kleedje. In 2016 worden nog andere gemeentelijke
communicatiekanalen hervormd: er komt een nieuwe website, we publiceren een nieuw
evenementenmagazine en alle sociale mediakanalen worden beter op elkaar afgestemd.

Naast het uitzicht van deze kanalen
verandert ook de berichtgeving: we
zoeken meer aanknopingspunten met
onze bewoners en hopen zo onze talrijke
diensten en producten op de best
mogelijke manier kenbaar te maken bij
burger, toerist en tweedeverblijver.

“

 eb je trouwens
H
vragen, suggesties
of opmerkingen laat
die zeker weten

Evenementenmagazine en websites
Met zes edities per jaar en alle nieuws
over evenementen, vrijetijdsdiensten
en themaweekends wordt het nieuwe
evenementenmagazine de leidraad voor
een actieve, leuke tijd in Middelkerke.
Een eerste uitgave is gepland net voor
de paasvakantie.
Het nieuwe magazine bevat ook de activiteitenkalender (die vanaf mei-juni uit
De Sirene verdwijnt) in een aangepaste
vorm. Wie zijn vertrouwde kalender niet
kan missen, zal die kunnen downloaden
via de nieuwe website of kan een geprint
exemplaar afhalen aan de onthaalbalies
van het MAC of toerisme.

Heb je een leuke naam in petto?
We zoeken trouwens een leuke,
catchy naam voor ons nieuw
evenementenmagazine.
Laat ons die weten voor
vrijdag 29 april 2016 via
informatiedienst@middelkerke.be
of www.middelkerke.be
059 31 95 53

Behoeftenonderzoek
bij senioren

Liefde, leven en leed
aan de ontbijttafel

Gezocht: kandidaten
Pop-up handelszaak

Een belangrijk deel van de Middelkerkse bevolking is ouder dan zestig.
Vereenzaming is het belangrijkste
probleem. De gemeente Middelkerke
neemt in 2016 deel aan een behoeftenonderzoek bij senioren.

Elke zondagochtend tussen 8 en 10 u.
voert Christel Van Dyck warme
gesprekken met bekende Vlamingen
in het radioprogramma De Rotonde
op Radio 2. De opnames gebeuren in
Westende, in De Rotonde.

Pop-upwinkels, bars of restaurants
zie je steeds vaker opduiken. Na het
succes van vorig jaar, zullen komende
zomer opnieuw trendy pop-up handelszaken de winkelstraten in Middelkerke
en Westende-bad opfleuren.

Vrijwilligers trekken in een eerste fase op
pad om de bevraging uit te voeren. Tegen
de zomer van 2016 hopen de onderzoekers klaar te zijn met hun analyse.

Win een meet and greet op 4 mei!

Heb jij een origineel product te koop,
dan is een pop-up handelszaak wellicht
iets voor jou!

De conclusies zullen tegen begin
december 2016 gepubliceerd worden.
Het gemeentebestuur, het OCMW,
en de onderzoekers maken op basis
van de resultaten een haalbare
doelstellingennota.

Benieuwd hoe Christel haar gasten overtuigt om hun diepste gevoelens op tafel
te leggen? Neem deel aan de wedstrijd
en win een meet & greet met Christel
Van Dyck. Je ontdekt er bovendien ook
De Rotonde achter de schermen.

Deelnemen?
Meer info?
participatie@middelkerke.be of
evelien.vanhaerents@ocmwmiddelkerke.be
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Net voor de paasvakantie gaan ook
de vernieuwde gemeentelijke en
toeristische websites ‘live’.

Vul het wedstrijdformulier in via
www.toerismemiddelkerke.be
tot en met 31 maart 2016 om 24 u.

Interesse?
Contacteer de dienst lokale economie
via economie@middelkerke.be of
via 059 31 30 16.

Registreer je fiets online
Vanaf nu is het mogelijk om je fiets te
laten registreren via een onlineaanvraag. Een geregistreerde fiets is een
afschrikmiddel voor dieven. Bij vondst
is de eigenaar makkelijk op te sporen.
Hoe registreer ik mijn fiets online?
Vraag je label aan via www.middelkerke.be,
klik op ‘veiligheid en preventie’ en klik
verder op ‘fietsregistratie’. Daar kan je
het formulier vervolledigen om jouw
fietslabel te ontvangen.

Efficiënte BOB-campagne
in Middelkerke

Ichtegem kan voor
ons de pot op!

In Middelkerke werden tussen 27
november 2015 en 25 januari 2016
1279 bestuurders gecontroleerd.

Middelkerke en Ichtegem
nemen de strijd op tegen
dikkedarmkanker.
Welke gemeente verzamelt de meeste
zelfgemaakte blauwe lintjes?

“ Van de 1279


uitgevoerde
testen waren
er 46 positief!

Daarvan hadden er 46 of 3,6 % te diep
in het glas gekeken. Van 17 bestuurders
werd hun rijbewijs ingetrokken. Hoewel
de BOB-campagne achter de rug is,
blijft de politie in Middelkerke alcoholcontroles uitvoeren. Veilig en nuchter
rijden is immers een topprioriteit in het
zonaal actieplan van de politiezone.

Deze lintjes zijn het symbool in de strijd
tegen dikkedarmkanker. Ben je goed in
naaien, breien of haken? Ben je creatief
met stof of bakklei? Het maakt niet uit op
welke manier de lintjes gemaakt zijn, als ze
maar blauw en minimum 10 cm lang zijn.
Tot wanneer en waar inzamelen?
Tot 31 maart 2016 aan de ingang van het
MAC, bibliotheek, OCMW, kusthistories
en Les Zéphyrs.
Meer info?
dienst volksgezondheid
059 31 30 16
www.middelkerke.be/dikkedarmkanker

Aanpassing gratis ophaalregeling
Snoeihout

Wijziging ophaalmomenten gras- en haagscheersel

In maart 2016 wordt snoeihout enkel nog
(gratis) opgehaald op de data zoals vastgelegd in de afvalkalender, indien voldaan
wordt aan volgende voorwaarden:

Iedere zaterdag vanaf 16 april 2016:
¡ Mannekensvere t.h.v. het Waternekkersplein van 8 tot 8.30 u.
¡ Schore t.h.v. de kerk van 8.45 tot 9.15 u.
¡ Sint-Pieters-Kapelle t.h.v. de kerk van 9.30 tot 9.45 u.
¡ Slijpe t.h.v. de parking van Ter Zelte 10 tot 10.30 u.
¡ Leffinge in de Ieperleedstraat t.h.v. het Leffingeleurenplein 10.45 tot 12 u.
¡ Westende op de hoek van de Voetbalstraat met de Hofstraat van 8 tot 9.45 u.
¡ Middelkerke t.h.v. het containerpark 10.15 tot 12 u.

¡ Samengebonden met natuurtouw
¡ Max. 10 bundels
(max. 15 kg per bundel)
¡ Max. 1,5 meter lang
Er wordt ook geen snoeihout meer opgehaald buiten deze data. Je kan dus geen
ophaling van snoeihout meer aanvragen!

Op maandagavond vanaf 18 april 2016 :
¡ Lombardsijde in de Bamburgstraat t.h.v. het voetbalplein van 18 tot 19.45 u.

Zitdagen sociale
huisvestingsmaatschappij
Iedere tweede donderdagvoormiddag van
de maand (met uitzondering van de school
vakanties en feestdagen) houden WoonWel,
de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en
Zee, OCMW Middelkerke en
RSVK Westkust een
gezamenlijke zitdag.

Wat moet je zeker bijhebben?
¡ Aanslagbiljet inkomen 2013
(aanslagjaar 2014);
¡ uittreksel bevolkingsregister;
¡ bewijs van huidig inkomen van
de 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).

Wanneer en waar?
De eerstvolgende
zitdagen vinden plaats
op 10 maart 2016
en 14 april 2016,
in de raadzaal
van het gemeentehuis,
van 9.30 tot 11.30 u.
Meer info?
huisvesting@middelkerke.be
059 31 30 16
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Investeren in wegen
en infrastructuur
In de laatste gemeenteraad van vorig jaar keurde het gemeentebestuur een ambitieus
investeringsprogramma van 10 miljoen euro voor het werkjaar 2016 goed. 44% van dat budget
wordt aangewend voor het verbeteren van wegen. Een vijfde is bedoeld voor vrijetijdsinfrastructuur.
Opvallend: voor het derde jaar op rij worden de gemeentebelastingen niet verhoogd.

Wegen grootste investeringen Investeringen in de dorpen
Goede wegen zijn belangrijk voor
de veiligheid van alle weggebruikers.
De verdere uitbouw van het fietspadennetwerk heeft naast een
veiligheidsaspect ook een belangrijke
toeristische meerwaarde. Veel wegen
vallen niet in gemeentelijk beheer, dus de
planning en uitvoering is vaak in handen
van andere instanties. De gemeentelijke
administraties doen echter zoveel als
mogelijk om de impact van die werken
tot een minimum te beperken.

Watertoren wordt
uitkijktoren
Om de aantrekkingswaarde van
Middelkerke te verhogen, investeert het
gemeentebestuur in enkele opvallende
projecten. In navolging van Middelkerke
krijgt ook Westende enkele vrij toegankelijke fitnesstoestellen op de zeedijk. Verder
staan enkele nieuwe stripprojecten op de
agenda en worden de populaire glijbanen
op de zeedijk onder handen genomen.
Meest opvallende toeristische investering
wordt ongetwijfeld de metamorfose
van de watertoren aan de Logierlaan
tot een moderne uitkijktoren. Dit baken
zal een panoramisch uitzicht bieden
over het duinengebied, het strand en
het toekomstige beeldenpark.

6

Zaal Ter Zelte in Slijpe krijgt een grondige renovatie. Het gebouw wordt
geïsoleerd, alle ramen en de meeste
voorzieningen worden vernieuwd.
In Leffinge starten de renovatiewerken
aan de Groenhagemolen en komen er
petanquepleinen. Net zoals in
Sint-Pieters-Kapelle.

Woonbeleid voor
jonge gezinnen
Naast alle investeringen in gebouwen en
straten, staan er ook heel wat beleidsmatige investeringen op het programma.
Om jonge gezinnen perspectief te
bieden op wonen in Middelkerke, trekt
Middelkerke aan de kar om het woon
uitbreidingsgebied aan de Badenlaan
te ontwikkelen.

Preventie en hondenpoep
Investeringen in extra hondenpoepbuizen en een bijkomende hondenweide
kaderen in het gemeentelijk dieren- en
preventiebeleid.

Veilige schoolomgevingen
Met de aanleg van meer verkeersdrempels en -plateaus, de oprichting

van octopusbeugels en verplaatsbare
verkeerslichten investeert Middelkerke
in de veiligheid van de talrijke school
omgevingen.

Nieuwe schoolinfrastructuur
Niet alleen in de omgeving van scholen
wordt geïnvesteerd, er komt ook een
nieuw schoolgebouw in Westende.

Nieuwe websites
Communicatie met de burger blijft
in 2016 een aandachtspunt. Middelkerke investeert daarom in een nieuwe
gemeentelijke en toeristische website.
Daarnaast is het gemeentelijk infoblad
hervormd en komt er een specifiek
evenementenmagazine. Verder zet
Middelkerke in op een betere afstemming van de sociale mediakanalen.

Enkele overige opmerkelijke
investeringsprojecten:
¡¡ Opfrissing van Kerkstraat en
Leopoldlaan
¡¡ Heraanleg van de Onderwijs-,
Camerlinckx en Smidsestraat,
¡¡ Vernieuwing zeedijk ter hoogte
van Casino.

Hoe wordt het budget verdeeld?
17 %
€1.743.775

44 %
€4.400.309

n
n
n
n
n
n

8%
€971.756

0%
€21.000

22 %
€2.225.918

7%
€731.974

Uitkijktoren

Openbare werken
Woonbeleid
Uitrusting, materiaal en renovatie
Veiliger maken schoolomgevingen
Vrije tijd
Nieuw schoolgebouw

Glijbanen

Een bellevue op de Belle Vue

Al glijdend naar het strand

De huidige toren is in slechte staat en dient afgebroken
te worden. Er worden pompen in het overblijvende deel
geïnstalleerd om de waterdruk op peil te houden.
Dit project zet zo de ‘landmarkfunctie’ van de watertoren
verder. De nieuwe uitkijktoren wordt één van de toeristische trekpleisters van Middelkerke.

Ook voor extra kinderplezier zijn er middelen vrijgemaakt.
De populaire strandglijbanen worden onder handen
genomen, zodat kinderen hun strandbezoek plezierig
kunnen beginnen met een glijpartij. Alle elf glijbanen
worden tegen de zomervakantie vervangen.

De metamorfose start in september 2016.

Daarnaast zijn de strandspeelpleinen in Middelkerke en
Westende toegankelijk.
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Heraanleg doortocht
Westende in nieuwe fase
Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Farys en de gemeente Middelkerke zijn gestart met
de heraanleg van de N318 Westendelaan. De werken worden in twee grote fases uitgevoerd.
Op zaterdag 23 januari bezochten bijna 300 mensen de betreffende infomarkt.

Bezoekers hadden concrete vragen over
de alternatieve verkeerscirculatie, over
de nieuwe voorzieningen, over woonwerkverkeer... We sprokkelden enkele
reacties van bezoekers.

‘Met de handelaarsbond plannen we
acties om de klanten toch naar onze
winkels te lokken. Wij hebben de indruk
dat iedereen wil meewerken. Het wegdek
is slecht, de rioleringen zijn stuk. Het
wordt een moeilijke periode, maar we
moeten er doorheen.’

Bram/Jan/Linda Vlamynck – Mingneau

‘Wij hebben een camping die net
tegenover de Essex Scottishlaan ligt.
We wilden weten hoe we de toegang
tot ons camping- en camperpark kunnen
organiseren.’

Handelaars hadden uiteraard vragen
over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van hun zaak.

‘Ik ben bezorgd voor de zwakke weggebruikers bij de vernieuwing van de straat.
Zijn de drempels niet te hoog? Zijn er
profieltegels voor blinden voorzien?
Zijn de bushaltes verhoogd en toegankelijk voor iedereen? Zijn de voetpaden
breed genoeg? Ik had vandaag graag
een antwoord gekregen op deze vragen
en dat is ook gelukt.’

Frank Vandekerckhove en Sibylle Maesen,
kinderen Denzel en Dempsy

‘Wij wonen in de Hofstraat. Ik moet
elke dag naar Veurne en wilde
weten of ik nog zal
doorkunnen.’

Omleiding vooral
via N 34 (Kustweg)
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Handelaarsbond

De nieuwe doortocht vergt veel inspanning en opoffering maar het resultaat zal
zorgen voor een betere en veilige mobiliteit. Dankzij de aangepaste (parkeer)
voorzieningen en de extra installaties
voor kwetsbare weggebruikers en
minder mobiele mensen, mikken we op
een beter welzijn voor het hele dorp.
Waar kun je terecht met je vragen?

Kristin Streitz

Jochen Goekint, bereikbaarheidsadviseur

‘Ik ben als bereikbaarheidsadviseur de
brug tussen de werf en de handelaars.
Vandaag kreeg ik vooral vragen over de
signalisatie. Wij stellen een signalisatieplan op samen met de dienst lokale
economie van de gemeente. Ik sta ook
in contact met de handelaarsbond van
Westende en Lombardsijde.’

Veilige mobiliteit draagt bij
tot groter welzijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer
is verantwoordelijk voor alle
communicatie over de werken.
Alle info verschijnt via
www.wegenenverkeer.be/
doortochtwestende.
Daar kan je je ook inschrijven voor
een maandelijkse nieuwsbrief.
Wie nog vragen heeft:
doortochtwestende@wegenenverkeer.be

Aanpassing aankoop-en vervolgpremie ‘Wonen in Middelkerke’
Voor het bekomen van de aankoop - of
vervolgpremie voor een woning hoeft
voortaan slechts één van beide aanvragers 40 jaar of jonger te zijn. Er wordt
een overgangsmaatregel voorzien.
Aankooppremie
De aankooppremie bedraagt minimaal
€ 2.500 en kan oplopen tot € 3.500,
afhankelijk van het aantal kinderen ten
laste en het feit of de woning al dan niet
geïnventariseerd was bij de aankoop.
Vervolgpremie
De vervolgpremie is een gedeeltelijke
teruggave van het gemeentelijk
aandeel in de onroerende voorheffing
gedurende 5 jaar.

De standaardpremie is 50%. Indien
kinderen ten laste, of als de woning
geïnventariseerd was bij de aankoop,
bedraagt de premie 75%.
Voorwaarden?
¡¡ minstens één aanvrager is op het
ogenblik van de aanvraag 40 jaar of
jonger;
¡¡ op het ogenblik van de aanvraag is de
aankoopakte max. zes maanden oud;
¡¡ op het ogenblik van de aanvraag
heb je geen andere woning in volle
eigendom of vol vruchtgebruik;
Je moet de woning gebruiken als
hoofdverblijfplaats binnen de twee jaar
na de aanvraag.
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Overgangsmaatregel?
Aanvragers die vanaf 1 januari
2014 tot en met de inwerkingtreding
van dit reglement aan alle voorwaarden
voldeden, maar waarvan één van de
partners op datum van een eventuele
aanvraag (ten laatste zes maanden na
het verlijden van de akte) ouder was dan
40 jaar, kunnen alsnog een aanvraag
indienen en dit tot en met 1 juli 2016.

Meer informatie over deze premie
Ruimte en wonen (MAC),
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke - 059 31 30 16
huisvesting@middelkerke.be

Bijtanken over opvoeding en autisme?

Waar en wanneer?

Sandra heeft zelf autisme en is mama
van twee kinderen met autisme. Ze
getuigt over de invloed van autisme
op haar gezin en hoe zij een evenwicht

Woensdag 20 april 2016 om 19.30 u.
Gemeenschapszaal de Kilt
Essex Scottishlaan 3, 8434 Westende
Angelique Calis - 0486 23 59 87
bart.bohy1@telenet.be

Eropuit met de klas
Eén van de beste herinneringen uit
de schooltijd is waarschijnlijk de
schoolreis: achteraan op de bus zitten,
leuke activiteiten zoals het nachtspel,
de bonte avond …
Kortom een schoolreis blijft een
sterke belevenis. De Middelkerkse
gemeentescholen organiseren twee
keer per schooljaar openluchtklassen.
Boerderijklassen in het hooi
Alle vierdejaarsleerlingen worden
boer(in) voor drie dagen. In Pierlapont
in Loppem maken ze stallen schoon,
onderhouden ze de moestuin, wordt er
brood gebakken en leren ze al doende
heel wat over de natuur, planten en
dieren. Bij de boerderijklassen staat
natuureducatie centraal.

zoekt in de onderlinge relaties en in de
sociale relaties tot anderen. N
 a de inleidende getuigenis is ruim tijd voorzien
voor vragen en ervaringsuitwisselingen.

Kort maar krachtig, want de kinderen
overnachten er twee keer.
Avontuurlijke sport- of bosklassen
Tijdens de sportklassen in het vijfde
en zesde leerjaar beleven de kinderen
aparte activiteiten: kajakken, oriëntatieloop, mountainbike en zoveel meer.
Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen
laten deelnemen, worden de reisprijzen
zo laag mogelijk gehouden. Kinderen
verblijven er een hele schoolweek.
Veel vaardigheden
Tijdens de openluchtklassen leren leerlingen samenwerken en initiatief nemen.
Ze beseffen dat het leven perfect functioneert buiten hun thuisomgeving en
moeten zelfstandiger zijn. Naast deze
sociale vaardigheden leren de kinderen
ook heel wat nieuwe ervaringen.

Beweging belangrijk
voor alle leerlingen
Naast het gebruikelijk lesaanbod
krijgt elke lagereschoolleerling in
Middelkerke ook elke week twee
lessen lichamelijke opvoeding (LO).
In tegenstelling tot veel andere
scholen, worden die LO-lessen gegeven
door ‘echte’ sportleerkrachten.
Bij 1 op 8 scholen in Vlaanderen worden
sportlestijden omwille van besparingen
niet meer ingepland, zodat de klasleerkracht naast het reguliere lespakket ook
nog sportlessen moet geven. Niet zo in
Middelkerke.
Daarnaast organiseert de gemeentelijke
sportdienst een aanvullende lescyclus
watergewenning voor alle derdejaarskleuters.
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VERSLAG

Iedereen gelijke kansen
Op maandag 18 januari is het startschot gegeven voor een gemeente met gelijke kansen voor
iedereen. Een gloednieuwe adviesraad zal het beleid ideeën aanreiken en nieuwe initiatieven
rond gelijke kansen voorstellen. Tijdens een infoavond werden de eerstkomende projecten en
aandachtspunten voorgesteld.

Kristin: ‘Door mijn aandoening moet ik
dagelijks bij de kinesist langs. Ik loop
altijd met een kruk. Op mijn traject staat
een paal midden op het voetpad, waardoor ik van het voetpad moet. Ik hoop
dat nieuwe straten zodanig aangelegd
worden dat iedereen, goed of slecht
te been, zich veilig kan verplaatsen.
Na mijn bezoek aan de infomarkt van
de vernieuwde doortocht van Westende
ben ik tevreden dat er rekening wordt
gehouden met voorzieningen voor
minder mobiele mensen.’
Marc: ‘Ik vind het moeilijk om een
aangepaste parkeerplaats voor
rolstoelgebruikers te vinden, daarom
ijver ik voor meer dergelijke parkeerplaatsen. Daarnaast wil ik ook het strand
nog toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers door de herintroductie van
meer strandroosters. Ook handig voor
mama’s met buggy’s.’

BlueAssist eerste project

Michael, een leerling van de Zeeparel
in Middelkerke, toonde tijdens de
infoavond waarom en hoe hij Blue Assist
gebruikt. Dankzij de kaartjes lukt het
hem om zelfstandig te gaan winkelen en
met het openbaar vervoer te reizen.
Met de intrede van BlueAssist onderstreept Middelkerke het belang van
een maatschappij waar iedereen op
eigen kracht en op een laagdrempelige
manier aan kan deelnemen. Middelkerke
maakt BlueAssist kenbaar in al zijn open
bare gebouwen, en informeert ook
lokale handelaars.

Toegankelijkheid en gelijke kansen
gaat verder dan het aanpassen van
gebouwen en kantoren. Er zijn nog
veel werkpunten om de administratie
toegankelijker te maken.
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Jouw antwoord helpt mij weer verder.

www.blueassist.eu
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Niet alleen hellende vlakken
of verlaagde bureaus

Fried: ‘Na mijn gevecht tegen schildklierkanker moest ik afrekenen met
zware osteoporose, daarom zit ik nu in
een rolstoel. Ik besliste om die negatieve ervaring om te buigen in een
positief verhaal. Met mijn ervaring
als presentator en animator maak ik
nu hoopvolle theatervoorstellingen
geïnspireerd door mijn ziekte. Mijn
engagement in deze adviesraad is daar
een verlengstuk van.’

KIJK NIET WEG,
KIJK NAAR MIJN VRAAG.

BlueAssist is een internationaal principe
dat mensen met een beperking helpt
om een eenvoudige vraag te stellen aan
een medeburger. Voor de uitwerking van
dit project werkt het gemeentebestuur
samen met De Zeeparel. Deze school
voor buitengewoon (beroeps)onderwijs
leert leerlingen zelfstandiger worden
dankzij BlueAssist. BlueAssist kan je
gebruiken via een app, via specifieke
kaartjes en via een speciale website.

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

Kristin, Marc en Fried hebben elk hun
eigen reden om deel uit te maken van
deze adviesraad.

Dat gaat over documentenverspreiding, het overwegen van verschillende
toegankelijkheidsaspecten in alle
domeinen van het beleid en aangepaste
communicatie.

Wie ideeën heeft rond nieuwe
initiatieven, mag dit altijd melden
via participatie@middelkerke.be

Aanvullende dienstverlening voor
mensen met een beperking
Duinhelm is een organisatie voor
mensen met een (vermoeden van)
beperking. Ook zij zijn vertegenwoordigd in de nieuwe adviesraad
voor gelijke kansen.
¡¡ Ben je een volwassen persoon
met (een vermoeden van) een
beperking?
¡¡ Woon je zelfstandig (of met
partner en/of met kinderen) of
zou je dat willen?
¡¡ Wil je hierbij ondersteuning?
Dan kan je bij Duinhelm terecht bij
de afdeling Staketsel.
Meer informatie?
Duinhelm VZW, ambulante en
mobiele ondersteuning Staketsel.
Stanleylaan 73 - 8400 Oostende
059 32 43 07
Elke werkdag van 9 tot 12.30 u. en
van 13.30 tot 16.30 u.
info@duinhelm.be
www.duinhelm.be

25/09/14 09:12

PREVENTIE

Hondenpoep:

vervelend en vervuilend
Niet opgeruimde hondenpoep is één van de voornaamste overlastklachten. Orde- en preventiediensten
merken dat dit probleem zich opnieuw vaker manifesteert. De gemeente Middelkerke lanceert daarom
een intensieve sensibiliseringscampagne. Als die niet helpt, worden hoge boetes uitgeschreven.

Sensibiliseringscampagne
De laatste tijd krijgen de dienst
preventie en de lokale politie veel
klachten over hondenpoep in de straten
en pleintjes. Enorm vervelend voor
voetgangers en spelende kinderen en
ronduit vervuilend voor de omgeving.
Nochtans is het opruimen van hondenpoep een kleine moeite en zijn er
voldoende voorzieningen om het goedje
op een propere manier weg te gooien.
Om ondeugende hondenliefhebbers
weer op het propere pad te krijgen,
organiseert de gemeente Middelkerke
een intensieve sensibiliseringscampagne.

Actieve controles en informatie
Baasjes blijven verantwoordelijk voor
het hondenpoepvrij houden van de
omgeving. Op sommige ‘risicoplekken’
zal het gemeentebestuur actieve

controles uitvoeren op het opruimen van
hondenpoep en op het bezit van een
hondenpoepzakje. Daarnaast vind je in
deze Sirene een affiche. Hang die tegen
je vensterraam en help zo mee om de
campagne kenbaar te maken.

Voldoende voorzieningen
In Middelkerke zijn er 44 hondenpoepbuizen en enkele hondenweiden. Is er
geen buis in de nabije omgeving, dan
mag je het zakje deponeren in een
gewone straatvuilbak.

Hoge hondenpoepboetes
Als de gemeentelijke vaststellers tijdens
de intensieve controles toch inbreuken
opmerken, volgt een strenge GASprocedure. De uiteindelijke boete kan
oplopen tot € 350.

Meer informatie?
dienst preventie - 059 31 30 16
preventiedienst@middelkerke.be
www.middelkerke.be/honden

Clean the beach

Moet er nog zand zijn?

Naar jaarlijkse gewoonte
mobiliseren alle surfclubs
in alle kustgemeenten
duizenden mensen om
strand en duinen op te
ruimen.

Op 14 en 15 januari
stormde het uitzonderlijk ‘uit zee’.
Zandophoping door
wind is er altijd, maar
het probleem stelde
zich erg door de noordelijke windrichting.
Door de verhoogde
zandopvoer van de stranden, in het kader van hun zeewerende functie, waaide er een groter volume zand op
de straten en de dijk. De opruimkosten voor de gemeente
na deze twee stormachtige dagen, worden op € 120.000
geraamd. Op plaatsen waar dat kan, vangen specifieke
netten het opwaaiende zand op.

Er wordt niet alleen
gestreden voor een proper
strand, maar ook voor wie de meeste kilo’s zwerfvuil opruimt.
Surfclub De Kwinte uit Westende ruimde vorige jaar met 95 deelnemers op een strook van 5 km 354 kg zwerfvuil op.

Meer informatie?
Iedereen is welkom om mee te helpen. Je krijgt een vuilniszak en een grijptang toegestopt.
Waar en wanneer?
Surfclub De Kwinte - Koning Ridderdijk Westende
Zondag 20 maart 2016 om 10 u.

Welke middelen werden er ingezet?
¡ 4 traktoren
¡ 1 opduwvoertuig
¡ 2 vrachtwagens
¡ 2 kranen en 2 borstelmachines
¡ 11 chauffeurs
¡ 2 weken manueel werk (5 personen met een schop)
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max.

350 euro boete

voor hondenpoep,

da’s geen kattenpis!

v.u. Pierre Ryckewaert, secretaris

agenda
verzameld aanbod van activiteiten

Vanaf volgende editie van De Sirene zal de activiteiten
kalender niet meer in De Sirene verschijnen, maar wel in
een aangepaste vorm in het nieuwe evenementenmagazine. Wil je je evenementen in aanmerking laten komen
voor verschijning in de kalender, geef dan je activiteiten in
via www.middelkerke.be tegen onderstaande datums:
• 25/04 voor de editie juli (verschijnt rond 15/06)
• 25/05 voor de editie augustus ( verschijnt rond 15/07)
• 25/07 voor de editie herfst (verschijnt rond 15/09)
• 25/10 voor de editie eindejaar (verschijnt rond 01/12)
• 25/11 voor de editie winter (verschijnt rond 01/02)

DAGELIJKS

dinsdag

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Bridgeclub De Kelle
0494 23 99 28

dinsdag

Start to move: Body Fit - 10:00 u.

dinsdag

Aquarelschilderen met lesgeefster - 13:30 u.

dinsdag

Bridgenamiddag - duplicate - 13:30 u.

dinsdag

Praatgroep Engels - 13:45 u.

Kaarten, rummikub, gezelschapsspelen - 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 30 82 28

De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge
Sportdienst
059 31 99 50
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Aquarel Anders
058 24 07 85
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Bridge Club De Kelle (BCDK)
0494 23 99 28
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

dinsdag

Keramiek (werken met klei) - 14:00 u.

dinsdag

Crea - 14:00 u.

Tempelierszoektocht - 09:00 u. - vanaf 20/03

Parking gemeenteschool, Gistelstraat, Slijpe
Eddy Vanhee
050 27 66 67

Cursus bridge “Majeure5e”
voor beginners en gevorderden - 09:30 u.

WEKELIJKS

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
vzw Littera
0497 90 34 19
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 30 82 28

maandag

Frans - 09:30 u.

dinsdag

Start to move: Body Fit - 14:00 u.

maandag

Balance - 09:30 u.

dinsdag

Seniorenzwemmen 55+ - 16:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 30 82 28
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 97 48

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Sportdienst
059 31 99 50
Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Zwembad
059 30 17 78

maandag

Badminton en tafeltennis - 10:00 u.

dinsdag

Recreatief baantjes zwemmen - 18:00 u.

maandag

Aquarelschilderen en portrettekenen
met lesgeefster - 13:30 u.

dinsdag

BBB - 19:30 u.

woensdag

Dagmarkt - 08:00 u.

woensdag

Yoga - 09:15 u.

De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Sportdienst
059 31 99 50

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Palet
058 24 07 85

maandag

Manillen kaarting - 14:00 u.

maandag

Experimenteel schilderen - 14:00 u.

maandag

Schaken - 14:00 u.

maandag
dinsdag
dinsdag

Tantes Kroontje, Dorpsplein, Lombardsijde
Kaartersclub Tantes Kroontje
0495 30 36 33
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
vzw Littera
0497 90 34 19
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Rummikub - 14:00 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Praatgroep Frans - 09:30 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

Spaans - 09:30 u.

059 31 92 10

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 30 82 28

Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Zwembad
059 30 17 78
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe
Sportdienst
059 31 99 50
Marktplein, Sint-Pietersstraat, Sint-Pieters-Kapelle
	
059 31 30 16
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

woensdag

Start to move: Body Fit - 10:00 u.

woensdag

Yoga - 10:45u

De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Sportdienst
059 31 99 50
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

woensdag

Kunstig atelier - 13:30 u.

woensdag

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

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Kreativa
059 23 89 24

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

Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

maart / april 2016 agenda
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woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

woensdag

Crea - 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 30 82 28

Rammibridge - 14:00 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

zaterdag
059 31 92 10

Petanque - 14:00 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan,
Middelkerke
Zwembad
059 30 17 78

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

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

Marktplein, Populierenlaan, Middelkerke
Gemeentebestuur Middelkerke
059 31 30 16

059 31 92 10

059 31 92 10

Tekenen en Schilderen met lesgever 14:00 u.

donderdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

wo 02/03

Kookles: supersimpel-supersnel - 19:00 u.

wo 02/03

Yoga - 20:00 u.

do 03/03

Bezoek Mariasteen te Gits - 13:00 u.

do 03/03
do 03/03
vr 04/03

vr 04/03

059 31 92 10

De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde
Sportdienst
059 31 99 50

za 05/03

Vertrek aan de kerk Leffinge
Davidsfonds Leffinge-Slijpe

059 31 92 10

059 31 92 10

Schaken - 14:00 u.

zo 06/03

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Cursus Spaans voor beginners - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 88

Proloog Driedaagse West-Vlaanderen Johan Musseeuw Classics -14:00 u.

Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers 20:00 u.
Vera Dobbelaere en Jo Arend Combo
‘Ode aan Piaf’ - 19:00 u.

059 31 95 95
059 31 30 16

Ezelstoet - 14:30 u.

diverse straten; Westende
c.v. Orde van de Ezel

0498 51 32 31

zo 06/03

CoastRace Middelkerke - 14:30 u.

zo 06/03

Fair Fashion, met Scala & Kolacny 		
Brothers - 15:00 u.

Aanmeldingsplaats: Foyer De Branding
Start: strand t.h.v. Casino Middelkerke,
Sportdienst Middelkerke
059 31 99 50

Kerk Leffinge, Dorpsstraat, Leffinge
Dienst ontwikkelingssamenwerking.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 30 82 28

ma 07/03

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Acryl Anders
0477 93 06 66

059 30 17 57

Handwerknamiddag - 14:00 u.

Lombardsijde, Lombardsijde

Crea - 14:00 u.

Acryl Anders - 14:00 u.

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
04 86 96 94 72

za 05 > 13/03 Ezelkermis Lombardsijde - 08:00 u.

Schrijfgroep Frans - 13:30u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

Zaal Centrum, Dorpsstraat, Leffinge
KVLV Leffinge
duronfrancine@hotmail.com

Casino, Epernayplein, Middelkerke
Casino

Badminton en tafeltennis - 10:00 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Andy Vanbeveren
0499 18 05 06

Gemeenteschool, H. Jasparlaan, Westende
De Pareltrekkers
059 30 52 99

Ki Ko - 09:15 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

Taverne Columbus, Zeedijk, Middelkerke
Kustvrienden
058 23 89 24

Kustbaan & Zeedijk tussen Casino en
Meeuwenlaan. Peter Brackez
0478 77 64 76

Dans je fit - 20:30 u.

Zaal Centrum, Dorpsstraat, Leffinge
KVLV Leffinge
duronfrancine@hotmail.com

Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Zwembad
059 30 17 78

Ligconcert met klankschalen - 20:00 u.

Seniorenzwemmen 55+ - 16:00 u.

Duinenbad Middlekerke, Populierenlaan,
Middelkerke
Zwembad
059 30 17 78

Recreatief baantjeszwemmen - 09:00 u.

di 01/03

Scrabble - 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85

Keramiek voor beginners en gevorderden 09:00 u.

Rummikub - 14:45 u.

Handwerknamiddag - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

di 01/03

Pilates - 09:30 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

ACTIVITEITEN

Dagmarkt - 08:00 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Coloriet
0477 74 61 09

donderdag

zondag

Zumba/dans je fit - 19:00 u.

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Jessy Boncquet
0497 60 00 76

Kunstig Atelier - 14:30 u.

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

Recreatief baantjeszwemmen - 17:00 u.

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

woensdag

vrijdag

059 31 30 16

Bingo - 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85
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Wijzigingen in de activiteitenkalender zijn altijd mogelijk. Informeer u bij de contactpersoon.

ma 07/03

Paas crea - 14:00 u.

ma 07/03

Leren schilderen - 19:45 u.

di 08/03
wo 09/03
wo 09/03
wo 09/03
do 10/03
do 10/03
do 10/03

Kantine, Bamburgstraat, Lombardsijde
KVLV Lombardsijde
058 23 32 95
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

Naai-brei-wol-atelier - 19:00 u.

Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

Lezing composteren - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Naai een jurk - 20:00 u.

Sint Jozefschool, Ieperleedstraat, Leffinge
KVLV Leffinge
duronfrancine@hotmail.com

Yoga - 20:00 u.

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

Cursus Spaans voor beginners - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 88

Cursus Lijn- en discodansen - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat; Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Hengelwedstrijd - 09:00 u.

za 12/03

Hutsepotsouper - 19:00 u.



FAIR
FASHION

059 31 91 31

Zaal Scora, Lekestraat, Schore
Björn Slembrouck

Kaarting - 20:00 u.

zo 13/03

Allure - 10:00 u.

051 55 57 78

Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde
Kaartersclub ‘Kom maar uit’
0498 25 06 05
Casino, Middelkerke
Dienst evenementen

059 31 91 31

ma 14/03

Buurtontbijt - 08:00 u.

ma 14/03

Mobiele fietsenparcours - 09:00 u.

ma 14/03

Bijeenkomst fotoclub Candela - 14:00 u.

ma 14/03

Over diëten, suikerarm en zoutarm koken
14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85
Barloke Leffinge, Slijpesteenweg, Leffinge
Preventiedienst
059 31 30 16
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Candela
059 31 21 84

Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat,
Lombardsijde
KVLV Lombardsijde
058 23 32 95

ma 14/03

Bloemschikken: lentestukje - 14:00 u.

ma 14/03

Lezing verkeersregels in jouw buurt 14:00 u.

Allure – 10.00 u.

Casino, Middelkerke
Dienst evenementen

strand tussen Cyriel De Grootelaan en Arendlaan,
Middelkerke
Columbus Noordzeevissers
0476 52 19 58

za 12/03

Filmavond ‘Desert flower’ met kaasbuffet
19:30 u.

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Kiwanis Middelkerke - Epernay
0474 88 80 21

Za 12/03

za 12/03

Sint-Lutgardisschool, Westendelaan
KVLV Westende
058 23 15 81

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

zo
06 m ndag
aart ‘
16
o
(d m 15u
eure
om 1 n open
4u30
)

eerlijke en duurzame modeshow

059 31 92 10

ma 14/03

Themaknutselen - 14:00 u.

ma 14/03

Leren schilderen - 19:45 u.

di 15/03

Mobiele fietsenparcours - 09:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
Slijpesteenweg, Leffinge
Preventiedienst

059 31 30 16

di 15/03

Rummikub - 14:45 u.

wo 16/03

Bezoek aan hotelschool Ter Duinen
met diner - 18:00 u.

Taverne Columbus, Zeedijk, Middelkerke
Kustvrienden
058 23 89 24

Davidsfonds Westende - Lombardsijde
058 24 26 76

op muziek van

SCALA
&
KOLACNY BROTHERS

LIVE

Onze-Lieve-Vrouwekerk Leffinge
VVK: 15 euro, ADD: 18 euro. Reserveren via cultuurdienst@middelkerke.be
of 059 31 95 53. Organisatie en info bij dienst ontwikkelingssamenwerking

middelkerke

wo 16/03
do 17/03
do 17/03
do 17/03

Yoga - 20:00 u.

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

Handwerknamiddag - 14:00 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Cursus Spaans voor beginners - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 88

Toneelvoorstelling: De Zetel - 20:00 u.
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Altoos Doende

0495 68 63 89
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do 17/03

Luistervinken: Manu Adriaens,
“Een zachte kennismaking met		
het boeddhisme’’ - 20:00 u.
Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

do 17/03

Landbouwkaarting - 20:00 u.

vr 18/03

Het leven zoals het was: ‘Dames en heren,
appels en peren’ - 14:00 u.

Camping Westende, Westendelaan, Westende
Land- en Tuinbouwraad
0474 888 055

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

vr 18/03
vr 18/03
vr 18/03
vr 18/03

De Zeeparel, Dennenlaan, Middelkerke
De Zeeparel
059 30 08 30

za 19/03
za 19/03
za 19/03
zo 20/03
ma 21/03
ma 21/03
ma 21/03

0495 68 63 89

Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers 20:00 u.
Kijk! Ik fiets! - 09:00 u.

De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge
Sportdienst
059 31 99 50

Bezoek Lange Max & museum - 13:00 u.

Vertrek Sint-Laurentiuskerk
Davidsfonds Westende - Lombardsijde 058 24 26 76

Finalefeest jeugdboekenweek - 14:00 u.

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

wo 23/03

Bloemschikken - 14:00 u.

wo 23/03

Bloemschikken - 14:00 u.

wo 23/03

De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Altoos Doende

0495 68 63 89

059 31 30 16

Lezing de arbeidsarme tuin.
Ecologisch tuinieren - 14:00 u.

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
KVLV Leffinge
duronfrancine@hotmail.com

ma 21/03

Kaarting - 19:00 u.

ma 21/03

Leren schilderen - 19:45 u.

Que Pasa, Leopoldlaan, Middelkerke
Que Pasa
0497 57 62 03
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

Cursus bloemschikken - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

do 24/03

Cursus Spaans voor beginners - 14:00 u.

do 24/03
vr 25/03

De Nieuwe Tuin, Kerkstraat, Middelkerke
Blauwe Vlinder
0496 68 87 70
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum
Irislaan, Westende
Iselandiakoor

za 26/03

Optreden DIRTY5 - 21:00 u.

zo 27/03

Garnaalkruidemo - 09:30 u.

ma 28/03

059 31 92 10

Crea atelier - 13:30 u.
Hengelwedstrijd - 09:00 u.

zo 27/03

059 31 92 88

Cursus Lijn- en discodansen - 14:00 u.

za 26/03

0497 67 05 67

strand tussen Cyriel De Grootelaan en Arendlaan
Middelkerke
Columbus Noordzeevissers
0476 52 19 58
Kompas Camping Zon & Duin vzw, Westende
Kompas Camping
0470 44 42 89
Strand thv Casino
Parelvissers

0486 79 45 80

Eileuk - 10:00 u.

Portiekenlaan, Westende
Dienst evenementen

059 31 91 31

Eileuk - 10:00 u.

Epernayplein, Middelkerke
Dienst evenementen

059 31 91 31

ma 28/03

Leren schilderen - 19:45 u.

di 29/03

Circuskamp Ratjetoe - 09:00 u.

059 31 92 10

Bezoek aan de bib - 14:00 u.

059 31 92 10

Yoga - 20:00 u.

Bingo - 14:00 u.

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

wo 23/03

Mobiele fietsenparcours - 09:00 u.
Slijpesteenweg, Leffinge
Preventiedienst

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85

Lentebloemstukje - 19:00 u.

Paashaas in het zwembad - 10:00 u.

Duinenbad, Populierenlaan, Middelkerke
Zwembad
059 30 17 78

Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

wo 23/03

Toneelvoorstelling: De Zetel - 20:00 u.

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

ma 21/03

Naai-brei-wol-atelier - 19:00 u.

Toneelvoorstelling: De Zetel - 20:00 u.
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge
Altoos Doende

059 30 17 57

di 22/03

Kaarting manillen - 19:00 u.

Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke
Tennisvrienden
0479 96 47 25

Bezoek en diner hotelschool Ter Duinen 10:15 u.
Vertrek aan de kerk Leffinge
Davidsfonds Leffinge - Slijpe

11de Smulbingo - 19:00 u.

Gemeenteschool, H. Jasparlaan, Westende
De Pareltrekkers
059 30 52 99

za 19/03

di 22/03

di 29/03

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
cultuurcentrum De Branding
sportdienst Middelkerke

Voetbalstage Sk Spermalie-middelkerke 09:00 u.
Vaartdijk-Zuid, Leffinge
Sk spermalie-middelkerke

wo 30/03

059 31 99 50

0493 50 82 27

Poppentheater Ahoy speelt
‘De Rattenvanger van Schamelen’ - 15:00 u.
Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10
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wo 30/03

Maken van Lentebloemstuk - 19:30 u.

wo 30/03

Knap recyKleren - 19:00 u.

do 31/03
za 02/04
vr 01/04

di 12/04

Rummikub - 14:45 u.

di 12/04

Naai-brei-wol-atelier - 19:00 u.

wo 13/04

Buitenspeeldag - 13:00 u.

Kompas Camping Zon & Duin vzw, Westende
Kompas Camping
0470 44 42 89

wo 13/04

Boemelbij - 14:00 u. 

Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers - 		
20:00 u.

wo 13/04

cursus powertex - 14:00 u.

De Nieuwe Tuin 

059 44 00 78

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

3° rit 3-daagse van De Panne - 09:45 u.
Diverse straten
K.V.C. De panne Sportief vzw

Yvan Berquin 8660

Optreden Rinaldo - 21:00 u.

Gemeenteschool, H. Jasparlaan, Westende
De Pareltrekkers
059 30 52 99

wo 13/04

Taverne Columbus, Zeedijk, Middelkerke
Kustvrienden
058 23 89 24
Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
Normandpark, Paravangdreef, Middelkerke
Jeugddienst
059 30 48 66

Jeugddienst

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

zie p.28
059 30 48 66

059 31 92 10

Bezoek vakantiecentrum Middelpunt - 		
18:00 u.

ma 04/04

Bingo - 14:00 u.

ma 04/04

Leren schilderen - 19:45 u.

wo 13/04

Yoga - 20:00 u.

di 05/04

Ligconcert met klankschalen - 20:00 u.

do 14/04

Cursus Lijn- en discodansen - 14:00 u.

wo 06/04

Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Andy Vanbeveren
0499 18 05 06

Westendelaan, Middelkerke
Davidsfonds Westende - Lombardsijde 058 24 26 76
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Verteltheater: ‘De Recitantes brengen 		
Rafkes Leesrace’ -14:00 u.

vr 15/04

wo 06/04

Yoga - 20:00 u.

vr 15/04

Kaarting manillen - 19:00 u.

do 07/04

Bedrijfsbezoek koffiebranderij KINGS 		
COFFEE COMPANY in Oudenburg - 14:00 u.

vr 15/04

Toneel: De bende van Moemoe - 20:00 u.

vr 15/04

Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers - 		
20:00 u.

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

Vertrek kerk Leffinge
Davidsfonds Leffinge-Slijpe

do 07/04

059 30 17 57

Cursus Lijn- en discodansen - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

Het leven zoals het was:
‘Zonnige groetjes’ - 14:00 u.

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke
Tennisvrienden
0479 96 47 25
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
KT Pro Arte
0476 01 89 58

Gemeenteschool, H. Jasparlaan, Westende
De Pareltrekkers
059 30 52 99

059 31 92 10

za 09/04

Wandeltocht “Lentekriebels” - 07:30 u.

za 16 > 22/04 Digidagen in de bib -09:30 u.

za 09/04

Hengelwedstrijd - 09:00 u.

za 16/04

Toneel: De bende van Moemoe - 20:00 u.

za 09/04

Flair Games 2016 - 12:00 u.

zo 17/04

Toneel: De bende van Moemoe - 19:00 u.

za 09/04

Kaarting - 20:00 u.

ma 18/04

Bingo - 14:00 u.

ma 11/04

Bijeenkomst fotoclub Candela - 14:00 u.

ma 18/04

Deco beton voor binnen en buiten - 14:00 u.

ma 11/04

Koken: alles op een stokje - 14:00 u.

ma 18/04

Kaarting - 19:00 u.

ma 11/04

Leren schilderen - 19:45 u.

di 19/04

Rummikub - 14:45 u.

turnzaal De Branding
Wandelclub De Duintrappers 0474 888 045

strand tussen Cyriel De Grootelaan en Arendlaan,
Middelkerke
Columbus Noordzeevissers
0476 52 19 58
Sportpark De Krokodiel, Duinenweg, Middelkerke
Dienst evenementen
059 31 91 31
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde
Kaartersclub ‘Kom maar uit’
0498 25 06 05

Bibliotheek, Populierenlaan, Middelkerke
Bibliotheek
059 31 99 10

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
Candela
059 31 21 84
Sint-Lutgardisschool Westende Westendelaan
KVLV Westende
058 23 15 81
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
KT Pro Arte
0476 01 89 58
Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
KT Pro Arte
0476 01 89 58
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85
Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat,
Lombardsijde
KVLV Westende
058 23 32 95
Que Pasa, Leopoldlaan, Middelkerke
Que Pasa
0497 57 62 03
Taverne Columbus, Zeedijk, Middelkerke
Kustvrienden
058 23 89 24
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za 20/04

Boemelbij - 14:00 u.

wo 20/04

Lezing de oorzaken en gevolgen van 		
astma bij volwassenen - 14:00 u.

Kantine SC Lombardsijde, Bamburgstraat,
Lombardsijde
KVLV Lombardijde
058 23 32 95

zie p. 28
059 30 48 66

Jeugddienst

LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

ma 25/04

059 31 92 10

Lezing hoge bloeddruk - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

wo 20/04

Yoga - 20:00 u.

ma 25/04

Leren schilderen - 19:45 u.

do 21/04

Themaknutselen - 14:00 u.

di 26/04

Dode hoek - 09:00 u.

do 21/04

Eerste hulp bij klimaatsverwarring - 19:30 u.

di 26/04

De Zoete Inval - 19:00 u.

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende
Buurthuis
059 31 92 85
Zaal Centrum, Dorpsstraat, Leffinge
Davidsfonds Leffinge-Slijpe 
059 30 17 57

059 31 92 10

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
Oude Nieuwpoortstraat, Lombardsijde
Preventiedienst
059 31 30 16
Casino Middelkerke
Radio 2

059 30 03 68

do 21/04

Landbouwkaarting - 20:00 u.

di 26/04

Naai-brei-wol-atelier - 19:00 u.

vr 22/04

Optreden Iselandiakoor - 14:00 u.

wo 27/04

Boemelbij - 14:00 u.

wo 27/04

Lezing door theesommelier - 19:30 u.

wo 27/04

Yoga - 20:00 u.

do 28/04

Dode hoek - 09:00 u.

vr 22/04

vr 22/04
za 23/04

za 23/04

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
Land- en Tuinbouwraad
0474 888 055
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Spaghettiavond - 19:00 u.

Rust en verzorgingstehuis TARA, Fleriskotstraat,
Wilskerke
Vrijwilligers TARA
059 31 10 48

Toneel: De bende van Moemoe - 20:00 u.

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
KT Pro Arte
0476 01 89 58

Hengelwedstrijd - 08:30 u.

Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72
Ieperleedstraat, Leffinge
Preventiedienst

059 31 30 16

vr 29/04

Toneel: Tis teen en tander - 20:30 u.

vr 29/04

Dode hoek - 09:00 u.

Westenlaan; Spermaliestraat; Brouwerijhofstraat;
Loviestraat; Abdisweg; Heirweg, Middelkerke
KVC De Jonge Vluchters vzw
0476 45 95 85

Motorzegening - 10:00 u.

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
KT Pro Arte
0476 01 89 58
Zwarteweg; Brugsesteenweg, Mannekensvere
Oud Gemeentehuis info@oudmannekensvere.be

Erfgoeddag. Themawandeling
‘De rituelen van de kusttoerist’ - 11:00 u.
Arthur De Greefplein, Middelkerke
vzw Littoralis

09 375 31 61

Zo 24/4

Culinaire Warandewandeling - 9u30

zo 24/04

Kippenfestijn - 12:00 u.

Watertoren, Louis Logierlaan
Inti Sisa Costa en Noord-Zuid Comité 0474 30 81 99
voetbalterrein Sk spermalie-middelkerke,
Diksmuidestraat, Slijpe
Sk spermalie-middelkerke
0493 50 82 27

Erfgoeddag: Kustrituelen.
Te gast: schrijver Eric de Kuyper - 15:00 u.
Kusthistories, Joseph Casselaan 1
Dienst erfgoed

ma 25/04

t’Pleintje, Portiekenlaan, Westende
Blauwe Vlinder
0496 68 87 70

Grote prijs Berten De Jonghe - 14:30 u.

zo 24/04

ma 25/04

zie p. 28
059 30 48 66

do 28/04

Toneel: De bende van Moemoe - 20:00 u.

zo 24/04

Jeugddienst

strand tussen Cyriel De Grootelaan en Arendlaan,
Middelkerke
Columbus Noordzeevissers
0476 52 19 58

za 23/04

zo 24/04

Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke
‘t Alternatieftje
0486 96 94 72

za 30/04
za 30/04
za 30/04

Cursus bloemschikken - 14:00 u.
LDC, Sluisvaartstraat, Middelkerke
Dienstencentrum

059 31 92 10

Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke
Theater Magie
0497 02 81 20
Middelkerke, Marktplein, Middelkerke
Preventiedienst
059 31 30 16

Tastoe - Gastronomisch weekend - 11:00 u.

Zeedijk; Zwaluwenlaan, Westende
Dienst evenementen

059 31 91 31

Zeehengelwedstrijd - 13:00 u.
strand thv Louis Logierlaan
Parelvissers

0486 79 45 80

Turnshow

Voorstellingen om 14:30 u. en 19.00 u.
De Branding, Middelkerkse Turnvereniging Sirene
059 50 62 26

za 30/04 > 08/05 Kunstenexpo - 14:00 u.

Het Cenakel, Badenlaan, Westende-bad
WAK-cultuurdienst
059 31 95 53

za 30/04 > 08/05 Expo Studio Meganck - 14:00 u.

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke
WAK-cultuurdienst
059 31 95 53

059 31 97 96

Fietsen naar Walhoeve - 13:00 u.
Marktplein, Westende
KVLV Westende

058 23 15 81

Deco beton voor binnen en buiten - 14:00 u.
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SPORT

Koers is koning
Heel wat sportaanbod in maart en april in Middelkerke met een prominente rol voor ‘de koers’.
Daarnaast ook wat aandacht voor enkele leuke vakantiekampen en lessenreeksen.

Proloog Driedaagse
West-Vlaanderen
Vrijdag 4 maart 2016
Epernayplein, Middelkerke
De proloog van deze driedaagse rittenkoers vindt dit jaar opnieuw plaats in
Middelkerke, langs het traditionele
parcours van de Koninginnelaan, N34
(kustweg), keerpunt Westende-bad,
met terugkeer langs de zeedijk naar
Middelkerke. Aan de start verschijnen
de belangrijkste Pro Tourploegen met
uiteraard de sterformaties Etixx-Quickstep en Lotto-Soudal.
Meer info
peter.brackez@skynet.be

van Middelkerke. Na de groepsstart
rijden de deelnemers naar Lombardsijde,
waar het parcours vooral uit singletracks
bestaat, net zoals vorig jaar.

Lus in kamp
Lombardsijde
Het parcours doorkruist opnieuw een
unieke lus van 4 km in het Militair
Kamp van Lombardsijde. Er worden 2
ronden gereden van 18km. Dankzij alle
medewerkers en sponsors krijgen alle
deelnemers een leuke attentie.
Meer info en inschrijven?
www.middelkerke.be/beachchallenge
of op onze facebookpagina:
CoastRace Middelkerke

Ook de Paashaas
kan zwemmen
Zondag 20 maart 2016
Duinenbad Middelkerke

Kijk! Ik fiets!
Zaterdag 19 maart 2016, 9 tot 12 u.
Sporthal De Barloke, Leffinge
Tijdens deze les, voor kinderen ouder
dan 4 jaar, leren de deelnemertjes,
samen met hun volwassen begeleider,
op een snelle en efficiënte manier
fietsen zonder steunwieltjes.
Meer info en inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be
Breng je fiets, helm en een beetje
bevoorrading mee. Kostprijs is € 12.

Coastrace
Stuiven over het zand
Zondag 6 maart 2016, 14.30 u.
Start aan het Casino, Middelkerke
Deze strandrace van 38 km start om
14.30 u. op het strand aan het Casino

De jaarlijkse paaseierenraap in het
zwembad gaat van start om 10 u. Voor
elke deelnemer wordt na afloop een
geschenkje voorzien. Tussen 10 tot 11.30
uur kan je met de paashaas op de foto.

Sportieve paasvakantie?
Zin in een actieve paasvakantie?
Dan heeft de sportdienst twee
sportkampen in petto.

Circus Ratjetoe
Van 29 maart tot en met 1 april 2016
Centrum De Branding
Meer informatie op pagina 21.

Meer info en inschrijven?
www.inschrijvingen.middelkerke.be

Nog koers!
Doortocht Driedaagse
De Panne-Koksijde
Donderdag 31 maart 2016,
doortocht voorzien omstreeks 9.45u.
Deze ultieme voorbereidingswedstrijd
op de Ronde van Vlaanderen doorkruist
ook dit jaar Middelkerke. Ze gaat langs
de Koninklijke Baan tot de Logierlaan,
via de Westendelaan naar Middelkerke,
Spermaliestraat, Slijpe, Sint-Pieters
Kapelle richting Gistel.
Meer info
www.driedaagse.be

Verzamelen geblazen
voor de sportraad
Vrijdag 11 maart 2016, vanaf 19.30 u.
Zaal Stille Meers, Sluisvaartstraat 17,
8430 Middelkerke
Alle vertegenwoordigers van de Middelkerkse sportverenigingen houden hun
jaarlijkse algemene vergadering.

Zwemkamp
Van 4 tot en met 8 april 2016
Duinenbad Middelkerke
Watergewenning en zweminstructie voor
wie niet kan zwemmen tussen 5 en 10 jaar.
Enkel tijdens de voormiddag (eventueel in
combinatie met speelpleinwerking).

Meer info en inschrijven?
Alle leden ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Sportdeskundigen
uit Middelkerke zijn uiteraard ook
welkom, maar zij hebben volgens
de statuten geen stemrecht.
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CULTUUR

Slotakkoord voor
cultuurseizoen
De laatste eindsprint van het cultuurseizoen is ingezet. In maart en april is het
nog eens tijd voor toegankelijk theater, kwaliteitsvolle muziek en familietheater.
Ook de WAK zet via het thema ‘Match’ opnieuw alle deelnemende amateurkunstenaars in de kijker. We zetten het resterende programma even op een rijtje.

Raf Walschaerts (Kommil Foo)
‘Jongen toch’
Woensdag 2 maart 2016
De Branding / 20u. / € 13
‘Jongen toch’ is een beklijvend portret
van een jongen die wel heel erg op Raf
Walschaerts lijkt. ‘Jongen toch’ gaat over
veel meer dan dat. Het gaat over leven,
liefde. Over een huis met een tuinpad
over avonturen in een dakgoot. Over
een verloren lief… en de al even verloren
droom ‘van wat had kunnen zijn’.

Histrylogie
‘Lennon 75’
Vrijdag 15 april 2016
De Zwerver / 20u. / € 13
Uniek hommageprogramma aan John
Lennon, die dit jaar 75 jaar zou geworden
zijn. Een fijne gelegenheidsband met Axl
Peleman, Eric Melaerts en Neeka worden
bijgestaan door Radio 1 – stem Wouter
Mattelin die zorgt voor de nodige achtergrondverhalen bij Lennon 75.

NTGent
‘Liefde’

Eriksson – Delcroix
‘Songs collected from
a songbook found in
an abandoned
truckstop pool hall’
Vrijdag 11 maart 2016
De Branding / 20u. / € 13
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Samen met Nathalie Delcroix van Laïs
maakte Björn Eriksson dit prachtige
countryprogramma. Samen met de
kabbelende banjo van Karl Eriksson, de
innovatieve sounds van Elko Blijweert en
Tim Coenen en de ‘kartonnen doos’-ritmesectie van Alain Rylant en Peter Pask
is het ultieme countrygevoel verzekerd.

Ann Miller en Els Dottermans vertolken
twee vrouwen, gebonden aan een man:
vader en echtgenoot. Een soldaat ook.
Weggestuurd naar de oorlog. Waar
slachten, verkrachten en afbranden
binnen de werkuren toegelaten is.
Ondertussen stoomt de moeder haar
dochter klaar voor het echte leven.
Daarom laat ze haar man terug in huis,
hoewel ze weet wat er zich op het slagveld allemaal heeft afgespeeld.

Woensdag 20 april 2016
De Branding / 20u. / € 13

Lazarus
‘Karamazow’
Woensdag 27 april 2016
De Branding / 20u. / € 13
Een blij weerzien met Lazarus. Opnieuw
laten ze zich inspireren door een meesterwerk uit de Russische literatuur. Dit
keer met de ‘klassiekste’ van Dostojewski’s klassieke romans: ‘Karamazow’.

Meer info en reservaties?
www.cultuur.middelkerke.be
cultuurdienst@middelkerke.be

Rakkers doen van Ratjetoe in de paasvakantie
Artistiek vakantiekamp
In de paasvakantie kunnen kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar opnieuw deelnemen aan een artistiek en sportief
vakantiekamp in De Branding. Met
Circus Ratjetoe krijgen de kinderen
een spoedcursus circus.
In een circus zijn er veel bonte artiesten:
de clowns, de acrobaten en de leeuwentemmers, die zorgen voor het spektakel.
Maar weet je wie die mooie decors
maakt of wie er zorgt voor de statige

kostuums van de directeur en de
trapezedanseressen? Of wie er die opvallende circusaffiches maakt die je op straat
ziet? In Circus Ratjetoe maak jij alles mee
wat in een circus te beleven valt:
¡¡ in de voormiddag zorgen we voor een
origineel luik met knutselen en veelzijdige crea…
¡¡ In de namiddag kan je je uitleven
tijdens onze workshop circustechnieken: dan word je op slag jongleur,
acrobaat of stuntman/-meisje.

Plantjesdag
Op zondag 29 mei zet Feest in het
Park opnieuw de pracht van het
Middelkerkse park in de kijker.
Op zaterdag 28 mei wordt daar
voor het eerst een plantjesmarkt
aan gekoppeld. Je kan er dan allerlei
planten kopen of verkopen.
Als je groene vingers hebt en er graag
je eigen gekweekte planten (vaste
planten, terrasplanten, seizoensbloemen of orangerieplanten) wil
verkopen, schrijf je dan in.

Waar en wanneer

Meer info en inschrijven

Di 28 maart t.e.m. vrij 01 april 2016
Centrum De Branding,
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke
Alle praktische info via www.cultuur.
middelkerke.be

dienst evenementen
059 31 91 31
evenementen@middelkerke.be.
Particulieren betalen € 10 en
krijgen een stand van 4x3m

Familietheater met 4Hoog

Match ‘made in heaven’?

‘Keik’

De Week van de Amateurkunsten
is dé gelegenheid voor artiesten na
hun uren.

In een mix van film, animatie, live muziek
en theater ontstaat een woordeloos spel
tussen acteurs op het podium en acteurs
op het witte doek. Een wondere wereld
met live pianomuziek: een streling voor
oog en oor! Na de voorstelling is er een
leuke workshop. Een vertederende voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.

De WAK is een breed platform voor
iedere gemotiveerde amateurkunstenaar
uit Middelkerke. Zonder beperking op
genre zijn alle spots op de liefhebberskunst gericht.
Dit jaar is het centrale thema ‘Match’.
Over kunstenaarscollectieven, samenwerking, uitdagingen, blind dates.
Momenteel legt de projectgroep alle
activiteiten vast.
Raadpleeg zeker alle andere informatiekanalen van het gemeentebestuur over
de WAK.

Subsidiedossiers
binnen voor 1 maart
De cultuurdienst bundelt alle subsidiedossiers voor 1 maart. Alle erkende
verenigingen kunnen op die manier
hun werkingssubsidie voor het
afgelopen kalenderjaar ontvangen.
Een goed ingevulde activiteitenkalender
en een volledig subsidiedossier zijn
noodzakelijk voor een goede behandeling van je dossier.
Meer informatie
Bekijk alle informatie over deze subsidies op www.middelkerke.be/vrijetijd

Algemene vergadering
cultuurraad...
... met toelichting evenementendienst en
erfgoedcel Kusterfgoed.

Meer info en reservaties

Meer informatie

Meer info en inschrijven

www.cultuur.middelkerke.be
cultuurdienst@middelkerke.be

www.cultuur.middelkerke.be
cultuur middelkerke

cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53

Waar en wanneer

Waar en wanneer?

Waar en wanneer?

Zondag 10 april 2016
De Branding / 15 u. / € 6

Van 24 april tot en met 3 mei 2016
diverse locaties in Middelkerke

centrum De Branding
dinsdag 8 maart 2016
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BIB

De bibliotheeklente
Met nieuws over ‘Luistervinken’, ‘Het leven zoals het was’, ‘poppen- en verteltheater’, enkele lesmodules en de digidagen is de bibliotheeklente goed gevuld.

Luistervinken
‘Een zachte
kennismaking met
het boeddhisme’
Het bereiken van verlichting is in het
boeddhisme het hoogste goed. Het
vergt een grote discipline van jarenlang
mediteren en het streng naleven van
allerlei voorschriften. In deze lichtvoetige voordracht kiest Manu Adriaens
voor een meer haalbare kaart. Met
eenvoudige aandachtspunten maakt
hij het voor iedereen mogelijk om een
lichter leven te leiden.
Donderdag 17 maart om 20 u. / € 5

Het leven zoals het was
‘Het leven zoals het was’ biedt
een interactieve terugblik naar
verschillende aspecten van het
vroegere dorpsleven.

Dames en heren,
appels en peren!
Vrijdag 18 maart 2016 om 14 u. / € 3
Welke circussen bezochten onze
dorpen? Wanneer ging je voor het eerst
naar het circus? Wat maakte de meeste
indruk? Hoeveel kostte een ticket?
Ken je nog beroemde goochelaars
of illusionisten?
We nemen je terug mee naar de tijd dat
circus en kermis opwinding brachten in
een eenvoudige wereld.

Zonnige groetjes!
Vrijdag 15 april 2016 om 14 u. / € 3
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In de gouden jaren ’60 en ‘70 konden
de meeste gezinnen zich voor het eerst
een auto permitteren. Zelfs vliegtuigreizen naar Spanje werden populair.
Maar, vóór die tijd bleven de meeste
mensen gewoon thuis.
Kun jij nog vertellen over je eerste schoolreizen? Wie ging naar de dierentuin van

Antwerpen, de Kemmelberg, Cap Griz
Nez, Dadizele of Aviflora? Waar ging je in
het weekend met je gezin naartoe?

Poppen- en verteltheater
‘De Poppenvanger
van Schamelen’ (4+)
Max, het hondje van Mina, is heel
nieuwsgierig en loopt een griezelige
boot binnen. Daar wordt hij gevangen
genomen door Kapitein Leep van
Schamelen en aan een touwtje in zijn
poppenkast gebonden. Slaagt Mina
erin om Max en alle andere gevangen
poppen te bevrijden?

Workshop Picasa
Picasa is een populaire fotomanager.
In deze workshop leer je hoe je je fotocollectie kunt beheren en hoe je foto’s
kunt bewerken. Wie wenst deel te
nemen, dient over de basis computervaardigheden te beschikken.
12 en 14 april, van 13 tot 16 u. / € 10
Inschrijven voor
Middelkerke@Internet
Inschrijven kan vanaf donderdag
3 maart om 9.30 u. Dit kan enkel
door je ter plaatse aan te melden
aan het onthaal in de bibliotheek
van Middelkerke, Populierenlaan 16.
Het aantal inschrijvingen is beperkt.

Woensdag 30 maart 2016 om 15 u.

‘Rafkes Leesrace’
(5 tot 8 jaar)
Woensdag 6 april 2016 om 14 u.
€ 2 (groot)ouders mogen gratis mee
Grote letters, kleine letters, van plastic,
van zilver en van goud… Rafke, Roxanne
en Trixie verzamelen er zo veel mogelijk.
Met letters kun je immers veel doen,
zoals woordjes en zinnen maken; liedjes,
gedichten, toneelstukjes en verhalen
verzinnen; of leuke, gekke en soms
droevige berichten schrijven.

Middelkerke@Internet
Als Middelkerkse 60+’er kan je in de
bib terecht voor lessen informatica of
digitale en sociale media.

Basiscursus computer
In deze cursus leer je stap voor stap
de basishandelingen op de computer.
De dag na de les is telkens een extra
oefenmoment onder begeleiding
voorzien (van 10 tot 12 u.).
8, 10, 15, 17, 22 en 24 maart, van 13
tot 16 u. / gratis, € 5 voor de syllabus

Digidagen in de bib
Een hele week lang kun je kennismaken
met verschillende computertoepassingen, nieuwe media en nieuwe technologieën in de vorm van demo’s en
workshops. Zowel jong als oud, kenner
als leek komen aan hun trekken. En uiteraard zijn onze trouwe computerbuddies
ook die week op post om jullie bij te
staan bij het oplossen van alle computervragen.
Van 16 tot 22 april 2016
Meer informatie
Bibliotheek Middelkerke.
059 31 99 10
Reserveren kan in de bib of via
bibliotheek@middelkerke.be.

Jeugdboekenweek
Huisje, tuintje, boompje ...
Blijf je het liefst weg van de stad of bén je weg van de stad? Waar woon jij? In een drukke
stad? Op een rustig plekje op het platteland? Met de slogan ‘Weg van de stad’ concentreert
de jeugdboekenweek zich op diverse woonmogelijkheden. En dat alles in boeken. Uiteraard.

JEUGD
BOEKEN
WEEK

5 tot 20
maart
FINALE

zaterdag
19 maart

2016

Finalefeest voor 3de
kleuter en 1ste graad
Madelief is pardoes uit de lucht gevallen
en is helemaal van de kaart. Niks komt

Waar en wanneer
Zaterdag 19 maart van 14 tot 16 u.
in de bib van Middelkerke
Kostprijs
Gratis voor leerlingen van het
3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar.
Inschrijven

Meer info: http://middelkerke.bibliotheek.be
v.u. Pierre Ryckewaert, secretaris

Inschrijven voor het feest kan
aan het onthaal in de bib,
telefonisch 059 31 99 10 of via
stephie.anseeuw@middelkerke.be

haar bekend voor. Waar is ze terecht
gekomen? Waar moet ze nu gaan wonen?
Op een rustig plekje tussen het groen of
in de stad? In de top van een boom of
onder de grond misschien? Help jij Madelief een nieuwe leuke thuis te vinden?

Uitdagingenspel voor
2de en 3de graad
Met het online jeugdboekenweekspel worden vanaf 29 februari tot eind
maart om de twee dagen opdrachten
vrijgegeven, telkens aan de hand van
een filmpje. Breng zoveel mogelijk
opdrachten tot een goed einde en post
ze op de ‘stadsmuur’.
Kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar kunnen individueel deelnemen
of in klasverband. Speel het spel en
ontdek de opdrachten op
www.jeugdboekenweekindebib.be.

Solidariteit stimuleren
in je eigen gemeente

‘Vakantie bij ons is een
boost voor hun gezondheid’

Van slaappillen
kan je vallen…

Het Noord-Zuidcomité is een groep
vrijwilligers die werkt rond solidariteit
en ontwikkelingssamenwerking. Ze zijn
constant op zoek naar nieuwe leden.

Ieder jaar brengen een 50-tal
ernstig zieke kinderen uit Europese
probleemgebieden hun vakantie door
bij gastgezinnen uit Vlaanderen.

Wat doet deze raad?

Op zoek naar nieuwe gastgezinnen

¡ het gemeentebestuur en de bevolking permanent bewust maken van
noord-zuidthema’s
¡ de coördinatie bevorderen tussen
groepen en verenigingen binnen
de gemeente die een Noord-Zuid
werking opzetten.

Dit jaar verwacht Euro-Children 35
jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar.
Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe
gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met
deze kinderen en hun ouders.

… is de duidelijke slogan van de vijfde
week van de valpreventie. Tussen 18 en
24 april organiseren alle verenigingen
en organisaties die in contact komen
met 65-plussers val-preventieve
activiteiten om te wijzen op het gevaar
van ongecontroleerd gebruik van
slaapmiddelen.

Meer info
Wil je hieraan meewerken?
ontwikkelingssamenwerking@
middelkerke.be

Kandidaat gastgezinnen kunnen
contact opnemen met Euro-Children:
03 247 88 50, info@eurochildren.be
www.eurochildren.be

Meer info
www.valpreventie.be
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DE DORPEN

Onder de
kerktorens

Nevenbestemming Sint-Pieterskerk
biedt onderdak voor verenigingen
Zondag 20 december blies een brede delegatie van het Kapelse
verenigingsleven en het gemeentebestuur verzamelen in de Sint‑Pieterskerk.
Niet voor een speciale eucharistieviering of herdenkingsmis, maar wel om het
glas te heffen op de officiële start van de nevenbestemming die de Kapelse kerk
nu bezit: een verzamelplaats voor het lokale verenigingsleven.

Dankzij een goeie samenwerking met
de lokale kerkfabriek, het bisdom en
het gemeentebestuur Middelkerke
werd op een efficiënte en budgetvriendelijke manier tegemoetgekomen aan
het oude pijnpunt.
Drijvende kracht Gerard Aernoudt van
de kerkfabriek adviseerde samen met zijn
medeleden het gemeentebestuur voor
de realisatie van dit voorbeeldproject. We
gingen op bezoek bij een trotse voorzitter.
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‘Het heeft redelijk wat voeten in de aarde
gehad, maar we zijn blij dat we onze
verenigingen eindelijk een vaste indoorlocatie kunnen aanbieden. Ondertussen
dateren de eerste ideeën en gesprekken
al van een jaar of acht geleden. Lange
tijd gokten we op het nieuwbouwproject

op de site van de oude gemeenteschool,
maar daar rezen teveel beperkingen.’,
steekt Gerard van wal.

“ Ons offerblok


hangt nu in
de toiletten

Een doorbraak kwam er toen de
Vlaamse Overheid enkele jaren geleden
een richtlijn lanceerde om in minder
gebruikte kerken nevenbestemmingen
te vergemakkelijken.
Na een positief gesprek met het bisdom,
waren er geen obstakels meer en

maakten we in samenspraak met het
gemeentebestuur de nodige budgetten
vrij om enkele gerichte aanpassingen in
de kerk aan te brengen.
‘Op zich zijn het geen spectaculaire
renovaties. Er werden toiletten geïnstalleerd en dankzij een gerieflijk
keukenmeubel kunnen we hier toch een
mooie ontvangst organiseren. Daarnaast
investeerde het gemeentebestuur in
smaakvolle mobiele panelen om de kerk
in te delen.
‘Pas op!’, waarschuwt Gerard. ‘Een kerk
blijft een kerk. We kunnen hier geen
fuiven of bals organiseren, dat zou niet
passen in dit gebouw. Maar een vergadering, een receptie of een indoorluik
van een activiteit op de markt kan zeker.’

“ Voorbeeldproject


voor de toekomst

Er zijn trouwens nog plannen met de
Sint-Pieterskerk. Na de uitvoerige
buitenrenovatie en de installatie rond
de nevenbestemming plannen we vanaf
2017 een grondige opfrisbeurt van het
interieur. De kerk zal dus binnen enkele
jaren helemaal hersteld worden in zijn
oude glorie.

Voor het gemeentebestuur is dit een
voorbeeldproject in de relatie met lokale
verenigingen en de infrastructuur in ons
patrimonium. Deze realisatie vertrok
uit de noden van de lokale bevolking,
de weldoordachte overweging van de
beschikbare ruimte, realistisch budgetteren en participatief uitvoeren.
In het investeringsplan voor komend jaar
staan nog verdere investeringen in de
infrastructuur van het hinterland, een
broodnodige inhaalbeweging om de
infrastructuur in al onze deelgemeenten
naar een nieuw niveau te tillen.

Meer info en
gebruiksvoorwaarden
Het beheer van de kerk is van
ambtswege een bevoegdheid van
de plaatselijke kerkfabriek. Als je
de kerk van Sint-Pieters-Kapelle
wil gebruiken voor een bepaalde
activiteit, contacteer dan de
kerkfabriek Sint-Pieters-Kapelle via:
Gerard Aernout (voorzitter)
Bazelarestraat 4,
8432 Sint-Pieters-Kapelle
gerard.aernoudt@telenet.be

Wilde wijken in Westende
Waar en wanneer
Zaterdag 19 maart 2016.
Sportpleintje aan de Sport- en Hofstraat
Meer info
www.debatterie.be
Eerste belangrijke afspraak is de voorstelling van de deur-aan-deurcampagne
die de zesdejaars van de Westendse
scholen voerden bij de buurtbewoners.
Op zaterdag 19 maart wordt die
campagne voorgesteld met een
leuk buurtfeest.
De provincie West-Vlaanderen start
in 2016 met een opmerkelijk wijkproject waarmee ze de inwoners willen
samenbrengen om nieuw leven in hun
buurt te blazen. Daarvoor gaat de
provincie in zee met De Batterie, een
organisatie die overal te lande sociaalartisitieke projecten organiseert.
Verstedelijking, vergrijzing en verspreiding zijn de drie thema’s die naar voor
gezet worden.
In de wijk Sportstraat – Hofstraat in
Westende wordt door De Batterie in

samenwerking met het gemeente
bestuur een sociaal-artistiek wijkproject
rond vergrijzing opgezet.
In drie grote fasen worden de buurt
bewoners aangezet om hun buurt vanuit
een andere invalshoek te bekijken en
er nieuw leven in te blazen. Zo zullen ze
via gesprekken, buurtateliers en samenkomsten hun buurt in een nieuw daglicht
plaatsen. Ze krijgen daarvoor de hulp
van de lokale schoolkinderen en plaatselijke verenigingen die hen helpen met de
uitvoering van die projecten.

In de volgende Sirenes wordt verslag
uitgebracht van de andere acties van
Wilde Wijken.
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ERFGOED

“Lijm” voor iedereen
Onze kust is een ware schatkist voor erfgoedliefhebbers. Om de talrijke erfgoedfanaten –
professioneel en in hobbyverband – te ondersteunen, bundelden de gemeenten Middelkerke,
Oostende, De Haan en Blankenberge zich in de Erfgoedcel Kusterfgoed. Sinds 1 augustus 2015
helpen Sara en Hannelore dagelijks om stukje bij beetje het interessante kusterfgoed bloot te leggen.

De Sirene trok naar hun uitvalsbasis op
de Oostendse oosteroever en snuisterde
naar de bedoeling van de Erfgoedcel.
Wat doet de Kusterfgoedcel?
Sara: Dankzij onze specifieke expertise en kennis van het werkveld zitten
we in een goede positie om erfgoed
initiatieven te ondersteunen en eventueel
door te verwijzen naar andere experts.
Hannelore: Wij geven input aan actieve
erfgoedinitiatieven van de deelnemende
gemeenten. Samen met de 22 andere
erfgoedcellen krijgen wij veel informatie
over wetgeving, onderzoek en beleid.
Wij zijn als het ware een druk erfgoedkruispunt. Een andere belangrijke taak is
ervoor te zorgen dat alle informatie bij de
juiste mensen terechtkomt.

“ Velen hebben interessante
stukken in privébezit:
we noemen dat met
een knipoog ‘zwerfgoed’.

Met welke specifieke vragen kunnen
bezoekers bij jullie terecht?
Sara: Dat is heel breed. Uiteraard zijn
vragen of projecten rond materieel
erfgoed, tastbare dingen zoals voorwerpen en documenten de meest voorkomende. We zijn aan de kust immers
omringd met tal van historische interieurs en plaatsen waar enorm sterke
verhalen aan verbonden zijn.
We weten dat veel mensen interessante
stukken in privébezit hebben, ook die
willen we in kaart brengen: we noemen
dat met een knipoog ‘zwerfgoed’.
Stel, je wil een tentoonstelling organiseren over een bepaald erfgoedthema,
dan kunnen wij je verder helpen met
interessante publicaties, experts op
dat bepaalde domein enzoverder…
Hannelore: We zijn ook sterk geïnteresseerd in oude verhalen en gebruiken:
immaterieel erfgoed. Die dingen kan je
niet vastpakken dus moeten we ze zeker

stadsmusea. Vervolgens was ze
monumentenwachter interieur voor de
provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Wie is wie?
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Sara Huycke is afkomstig uit Herentals
en spoelde 11 jaar geleden aan in Oostende.
Na haar studies binnenhuisarchitectuur
en conservatie-restauratie werkte ze als
houtrestaurator voor de Antwerpse

De passie voor erfgoed kwam er volgens
Sara dankzij een bevlogen leerkracht Latijn
in het humaniora.
De Brugse Hannelore Neyt studeerde taalen letterkunde en voltooide daarna de opleiding
informatie- en bibliotheekwetenschap en
archivistiek. Haar deskundige rol bij de

bewaren, om ze te kunnen overleveren
en in kaart te brengen. Die verhalen
bepalen immers de identiteit van de
streek en zijn inwoners. Daar willen
we ons in de komende periode sterk
op concentreren.
Waarom is de Kusterfgoedcel nodig
volgens jullie?
Sara: We kunnen, waar nodig, een zekere
professionalisering in de sector brengen.
In de vier deelnemende gemeenten zijn
heel wat heemkundige- en erfgoedkringen actief. Onze ondersteuning kan
daarbij zorgen voor een extra duwtje.
Daarnaast brengen wij ‘enthousiaste
erfgoedactivisten’ met elkaar in contact.
Hannelore: Volgens mij is het erg
belangrijk om erfgoed bij een zo groot
mogelijk publiek kenbaar te maken.
Wij kunnen daar een belangrijke rol in
spelen. Wij proberen de opmerkelijke
verhalen op te sporen, te registreren en
publiek te maken.

erfgoedcel is haar eerste werkervaring in
de erfgoedsector. Het feit dat erfgoed van
iedereen is, vindt Hannelore erg aantrekkelijk.
Met de erfgoedcel maken we deze materie
toegankelijk voor het brede publiek.
Meer informatie?
De cel Kusterfgoed houdt kantoor in
Pakhuis 67 aan de Oostendse Wandelaarskaai 7.
Via www.kusterfgoed.be vind je alle
noodzakelijke informatie.

Waarschijnlijk heeft iedere gemeente
zijn eigen kenmerken.
Wat is er typisch voor Middelkerke
op erfgoedvlak?
Sara: Er zijn veel erfgoedinitiatieven
en er verschijnen regelmatig erfgoedpublicaties uit en over Middelkerke.
Daarnaast zijn er twee musea over
kusterfgoed.
Ik merk ook dat de deelgemeenten
van Middelkerke hun erfgoed gebruiken
om hun identiteit in de verf te zetten.
Slijpe en de Tempeliers is daar een goed
voorbeeld van.
Welke projecten staan nog
op stapel?
Sara: Een van de belangrijkste projecten
dit jaar wordt onze actieve deelname
aan Erfgoeddag op zondag 24 april.
Centraal thema is ‘Rituelen’ en dat sluit
goed aan bij onze zoektocht naar ‘immaterieel’ kusterfgoed. Als Kusterfgoedcel
willen we tijdens erfgoeddag naar buiten
treden met een specifiek project rond
lokale rituelen. We zijn dat volop aan
het voorbereiden.

‘Rituele’ Erfgoeddag 2016
Ook Middelkerke neemt opnieuw deel aan de landelijke
erfgoeddag. Met twee activiteiten bouwt erfgoed Middelkerke
een programma rond het centraal thema ‘Rituelen’.

Eric De Kuyper over
‘Kustrituelen’
Museum Kusthistories ontvangt schrijver,
essayist, filmdocent en kunstenaar Eric
de Kuyper voor een boeiende uiteenzetting. In zijn boeken ‘Aan zee’ (taferelen
uit de kinderjaren) en ‘Aan zee – veertig

jaar later’ ervaren we de vakanties aan
zee van de jonge Eric en wat hij zich
vandaag daarover met genoegen en
verwondering herinnert.
We proeven de nostalgie van een
zorgeloze alledaagse zomer, melancholisch maar niet nostalgisch en zonder
weemoed en treurnis.

Themawandeling
‘De rituelen van de kusttoerist’
Littoralis is een erfgoedvereniging
die zich specialiseert in het opzetten
van thematische wandelingen, fietstochten en lezingen over de Belgische
kust. Naar eigen zeggen vertellen ze
graag verhalen ‘over havensteden en
polderdorpen, over paters en geuzen,
over bezetters en bevrijders en over
de eeuwige krachtmeting met de zee.’

Hannelore: Dankzij de rijke geschiedenis
en de aanwezigheid van enkele specifieke nijverheden – denk maar aan de
visserij – zijn er enorm veel interessante
gebruiken die we kunnen integreren in
ons project.

Waar en wanneer

Waar en wanneer
Museum Kusthistories,
zondag 24 april 2016 om 15 u.

OPROEP Kustrituelen
Vakantie aan zee:
Wat is jouw
sterkste herinnering?

Startplaats: Arthur Degreefplein
(tramhalte), Middelkerke,
zondag 24 april 2016 om 11 u.
Gratis deelname
info@littoralis.be - 09 375 31 61

Museum Kusthistories bundelt je
kustrituelen. Een ‘wall of fame’, een
vat vol verhalen en herinneringen.
Vakantiefoto’s van vroeger, met
op de achterkant geschreven je
sterkste sensatie of meest levendige
herinnering. Bezorg ons je foto en
schrijf op de achterkant je warmste
herinnering (aan lang vervlogen)
vakantietijden aan zee.
Verzamelpunten
Balie Museum Kusthistories
J. Casselaan 2-3, 8430 Middelkerke
Dienst erfgoed
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke
erfgoed@middelkerke.be
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Ravotten verplicht!
Een flinke brok jeugdnieuws met lenteklassiekers, het MEGA-project,
de Caravanne en ook aandacht voor de overgang naar het secundair onderwijs.

Buitenspeeldag en Boemelbij
Woensdag 13 april
Normandpark, Middelkerke
Kinderen zijn verlekkerd op hun tablet
en spelconsole. Met de buitenspeeldag
wil de jeugddienst kinderen aanzetten
om buiten te spelen. Het Normandpark wordt op 13 april omgetoverd tot
‘buitenspeeldomein’ met springkastelen,
speeltoestellen en hopelijk veel kinderen
die met vriendjes en vriendinnen
ouderwets ravotten. Om buiten spelen
en sporten te stimuleren bij kinderen
strijkt de Boemelbij iedere woensdagnamiddag neer in de buurt van een
speelplein. In de Boemelbij zit massa’s
speelgoed gestapeld met daartussen
een begeleider.

Speelpleinwerking Calidris
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen
tussen 4 en 12 jaar terecht bij de speelpleinwerking voor leuke activiteiten
onder begeleiding van erkende monitoren. Op maandag 28 maart is er geen
speelpleinwerking. Op 31 maart is er
een opendeurdag.

Grabbelpas = Grabbelmini’s
+ Grabbeltweenies
Zoek je dat tikkeltje meer qua vakantieopvang dan is de Grabbelpas misschien
wel het ideale alternatief: spannende
activiteiten al dan niet op verplaatsing.
Om het aanbod beter op leeftijd af te
stemmen, zijn er nu twee Grabbelgroepen:
kinderen van eerste tot derde leerjaar
worden opgedeeld in de Grabbelmini’s.
De Grabbeltweenies zijn er voor kinderen
van het vierde tot en met zesde leerjaar.

Popelend naar Popeiland
Op woensdag 29 juni organiseert de
jeugddienst een nieuwe festivaltrip naar
Popeiland. Op domein Puyenbroek
in Wachtebeke verzamelen de beste
Vlaamse kidsartiesten om het schooljaar definitief uit te zwaaien. Inschrijven
kon vanaf 25 februari via inschrijvingen.
middelkerke.be.

MEGA biedt antwoord
De grote stap van lager naar secundair
onderwijs kan voor sommige jongeren
enkele vragen opwerpen. Met MEGA,
‘Mijn Eigen Goed Antwoord’, leren
jongeren in tien specifieke schoollessen
gezonde keuzes maken als ze geconfronteerd worden met risicogedrag.

Caravanne zoekt activiteit
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Naar aanleiding van de 18de verjaardag
zoeken de vrijwilligers van De Caravanne

Wanneer en waar komt
de Boemelbij langs?
20/04 Schore Zaal Scora
27/04 Westende Agoraspace
Henri Jasparlaan
04/05 Slijpe Lambertus Coolsstraat
11/05 Lombardsijde Kleitendijkstraat
18/05 Leffinge Dorpsmolenstraat
25/05 Slijpe Speelplein/voetbalveld
01/06 Lombardsijde Kleitendijkstraat
08/06 Leffinge Korte Zwepenstraat
15/06 Westende Henri Jasparlaan
22/06 Schore Zaal Scora
Speelpleinwerking en Grabbelpas
Een dagje speelplein kost € 5. Voor
de Grabbelpas zijn de tarieven variërend. Alle info en de mogelijkheid tot
inschrijven vind je via inschrijvingen.
middelkerke.be. Voor zowel de speelpleinwerking als de Grabbelpas heb
je een vrijetijdspas nodig.
Popeiland
Inschrijven kan via inschrijvingen.
middelkerke.be mits toestemming
van ouders of voogd.
Vertrek Plaats 
Aankomst
12.30 u. Kerk Lombardsijde
19.55 u.
12.35 u. Kerk Westende
19.50 u.
12.40 u. Jeugddienst Middelkerke 19.45 u.
12.50 u. Kerk Leffinge
19.35 u.
12.55 u. Kerk Slijpe
19.30 u.

naar een leuk zomerproject waar
ook de buurtbewoners in betrokken
kunnen worden.
Heb je een idee voor een dergelijk
project, contacteer Frederick Van Loock
van de Middelkerkse jeugddienst via
frederick.vanloock@middelkerke.be.

GROENDIENST

Een dag op pad met …

de Middelkerkse

groendienst

Onze gemeentelijke groendienst zit met de handen in het haar. De extreem
zachte decembermaand zorgde ervoor dat planten en bomen helemaal de
kluts kwijt zijn. Dat brengt de normale routine van de groendienst een beetje
in de war. Ook de inwoners gaan die invloed van de zachte herfst en winter
merken. Groenspecialist Luc legt uit waarom.

hoeveelheid onkruid groter zijn
dan normaal. Ook daar moeten we
op anticiperen.
We weten al enige jaren dat vanaf
1 januari 2015 chemische verdelgingsmiddelen verboden zijn op het openbaar
domein. Mijn mensen hebben toen een
opleiding gekregen over alternatieve
sproeitechnieken.

Laat het gras maar groeien
We zitten met een problematische
situatie in groenland: het wil maar niet
winteren. Door de warme, natte herfst
blijft het gras groeien. Daardoor kunnen
we het amper afrijden. Wij hebben in onze
loopbaan nog nooit zo’n situatie gehad.
Normaal stoppen we eind oktober met
gras maaien en gaan de machines in
onderhoud om dan rond maart weer
ingezet te worden. Nu loopt het niet
zo. We gaan het onderhoud van de
maaiers dus moeten uitstellen en dat
kan negatieve gevolgen hebben voor
onze voorjaarsplanning.

Gedaan met platspuiten
Wanneer de natuur uit zijn winterslaap
ontwaakt, beginnen wij met onkruidbeheer. Door de warme winter zal de

Inwoners gaan ongetwijfeld een verschil
merken in hun omgeving. We vormen
zoveel mogelijk onderhoudsintensieve
groenzones om tot graszones.
Belangrijk wordt ook het wegwerken
van ‘blote’ grond met bodembedekkende plantensoorten, bijvoorbeeld
op de begraafplaatsen.
Een alternatief voor sproeien is de heetwatermethode waarbij we het onkruid
‘wegkoken’. Daarvoor hebben we nu een
speciale machine aangekocht.
Alles zal er wat ‘groener’ uitzien. Vroeger
streefden we naar ‘nul’ onkruid, nu mag
het wat ‘groener’. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat alles opeens een meter hoog
mag staan, maar we worden soepeler.
Onze medewerkers weten perfect wat ze
moeten doen. Toch blijft overleg tussen
ploegoversten en medewerkers belangrijk, want iedere situatie is anders.

Wied voor eigen deur
We roepen inwoners op om zoveel
mogelijk onkruid voor eigen dorpel te
verwijderen. Dat is trouwens wettelijk
verplicht. Vergelijk het met de regeling bij
sneeuw- en vriesweer. Daarbij moet iedere
inwoner ook voor eigen deur vegen.’

De natuur zoveel mogelijk
zijn gang laten gaan
Groenonderhoud is eigenlijk routine, enkel
als de natuur wispelturig is, passen we ons
aan. Het uitgangspunt is dat we de natuur
zoveel mogelijk haar gang laten gaan.
Rond deze tijd zijn we vooral bezig met
snoeien. Als het niet meer vriest, moeten
we ook daarmee stoppen omdat de
sapstroom van bomen te krachtig wordt.
Als we dan blijven doorsnoeien ontstaat
het gevaar dat de planten ‘doodbloeden’.
Enig voordeel van de voorlopige zachte
winter is dat we kunnen blijven planten
en we ook geen mensen moeten inzetten
om bijvoorbeeld te strooien of sneeuw te
ruimen. Het is echt een raar seizoen.
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LEVEN

Huwelijken
Kerckhoffs Yvan & Coorevits Nadine
Verniest Christophe & Mus Lisabeth

12.12.2015
15.12.2015

Overlijdens

Geboorten

30

Syryn Jonas – Leffinge
Arslan Neylane – Middelkerke
Simoen Mila – Westende
Nollevaux Talysa – Middelkerke
Mesotten Mylo – Lombardsijde
Ternier Sébastien – Lombardsijde
Swings Lauren – Westende
Maillard Bayart Emjy – Westende
Preem Kenji – Middelkerke
Lambert Mattiz – Leffinge
De Jonghe Yoti – Wilskerke

29.10.2015
03.11.2015
28.11.2015
01.12.2015
03.12.2015
09.12.2015
12.12.2015
22.12.2015
30.12.2015
05.01.2016
10.01.2016

Van Brugghe Myriam – Westende
°07.02.1961 - † 12.11.2015
Peetroons Jeannetta – Middelkerke
°09.12.1924 - † 14.11.2015
Balanck Simonne – Middelkerke
°23.01.1926 - † 15.11.2015
Maes Ivan – Wilskerke
°24.05.1962 - † 15.11.2015
Doom Maria – Wilskerke
°16.12.1920 - † 18.11.2015
Heymans Marie-Jeanne – Middelkerke °30.12.1932 - † 21.11.2015
Vandeputte Noël – Middelkerke
°26.08.1942 - † 21.11.2015
Vanbutsele Gery – Middelkerke
°20.11.1932 - † 21.11.2015
Verhelst Jan – Middelkerke
°31.08.1939 - † 23.11.2015
Pichon Jacques – Middelkerke
°23.04.1940 - † 25.11.2015
Baeyens André – Middelkerke
°15.01.1929 - † 25.11.2015
Deprez Simonne – Westende
°11.10.1926 - † 26.11.2015
Vandekerckhove Godelieve – Lombardsijde °08.06.1934 - † 27.11.2015
Demaeght Daniël – Leffinge
°10.07.1944 - † 27.11.2015
Vansteeger Magdalena – Middelkerke
°17.10.1920 - † 27.11.2015
Craproen Rosita – Leffinge
°04.03.1966 - † 27.11.2015
Casier Oswald – Middelkerke
°03.11.1943 - † 28.11.2015
Fockedey Geeraard – Westende
°11.06.1928 - † 28.11.2015
Vandekerckhove Yvonne – Lombardsijde °16.05.1929 - † 01.12.2015
Pletinckx Jozef – Westende
°20.05.1923 - † 05.12.2015
Selis Francois – Westende
°26.08.1931 - † 06.12.2015
Van de Vreken Annita – Middelkerke °20.07.1941 - † 08.12.2015
De Jaegher Léa – Westende
°26.06.1932 - † 09.12.2015
De Ganck André – Westende
°30.08.1934 - † 09.12.2015
Lust Majella – Westende
°30.06.1924 - † 12.12.2015
Verhiest Francois – Middelkerke
°29.05.1930 - † 14.12.2015
Zaharia Denny – Middelkerke
°22.08.2015 - † 14.12.2015
Franssens Christiane – Middelkerke
°10.01.1938 - † 14.12.2015
Ghekiere Joseph – Westende
°20.11.1927 - † 15.12.2015
Vandecasteele Helena – Leffinge
°16.02.1921 - † 16.12.2015
Bonjé Patrick – Lombardsijde
°30.03.1966 - † 20.12.2015
Bodart Solveig – Middelkerke
°12.05.1962 - † 20.12.2015
Verbeeke André – Leffinge
°21.11.1940 - † 21.12.2015
Wallaert Gerarda – Middelkerke
°05.06.1935 - † 23.12.2015
Leduc Joanna – Westende
°28.02.1936 - † 24.12.2015
Mariën Julia – Middelkerke
°23.11.1929 - † 24.12.2015
Bruyns Michel – Middelkerke
°30.05.1972 - † 26.12.2015
Willemyns Lodewijk – Middelkerke
°09.03.1924 - † 04.01.2016
Ghemar Lucienne – Middelkerke
°10.03.1941 - † 09.01.2016
Plaisier Gilbert – Westende
°21.12.1933 - † 09.01.2016
Sharley James – Leffinge
°14.04.1951 - † 11.01.2016
Vandam Nelly – Middelkerke
°20.11.1929 - † 15.01.2016

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
Politiepost Westende
058 23 49 01
Zeereddingsdienst Oostende
059 70 11 00
Zeereddingsdienst Nieuwpoort
058 23 30 00
Rode Kruis Ziekenwagen
105
Rode Kruis-Middelkerke
0468 12 39 18
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)
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende-dorp)
Vanhoorne (Westende)
Van de Maele (Leffinge)

059 30 20 66
058 23 63 09
059 31 12 21
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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Beleef

gratis
toegang

za 12 & zo 13 maart 2016 van 10 tot 18 u.

casino middelkerke - www.allure-middelkerke.be
De twaalfde editie van het Allure Lifestyle Event belooft
opnieuw een schitterend themaweekend te worden.
29 handelaars uit de regio demonstreren de nieuwste trends op
gebied van mode, interieur, elektro, gezondheid en vrije tijd in
het Casino van Middelkerke. Beleving wordt het centraal thema
met een heel aantrekkelijk aanbod aan workshops en demo’s.

Workshops
In de kunstgalerij van het Casino kan je o.a. deelnemen aan workshops granny squares haken, je eigen bloemstuk creëren of leren
hoe je op een originele manier cadeautjes inpakt.
Beleef het hele weekend demonstraties: Claudia Allemeersch leert
je koken met de Thermomix en Joyce De Troch geeft als partyplanner tips voor een geslaagd feest.

Culinair genot
Tijdens een bezoek aan Allure geniet je van heel wat lekkers. In
de tent serveert Beachbar Muchacha heerlijke cocktails en hapjes
terwijl Tavern on the Beach je verwent op het Franse bistroterras in
de Baccarazaal met heerlijke gerechten en proevertjes.
Bovendien kan je als bezoeker dit jaar een uniek kunstwerk winnen
van de kunstenaar Hannes D’Haese.

Meer info?
Inschrijven voor de workshops is noodzakelijk en doe je bij de
balies van de dienst toerisme. Alle deelnemende handelaars

vind je op onze website www.allure-middelkerke.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/alluremiddelkerke

