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bevoegdheden en zitdagen

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

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

Bart Vandekerckhove  schepen OPEN VLD

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

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

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

Dirk Gilliaert ocmw-voorzitter/schepen  CD&V

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

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

en buurthuiswerking

dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be

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

Pierre Ryckewaert   secretaris

Zitdag: op afspraak

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

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

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

0476 51 27 02 - secretaris@middelkerke.be

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

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

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

Francine Ampe-Duron   schepen    CD&V

Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak

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

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

Michel Landuyt    OPEN VLD
schepen - voorzitter gemeenteraad

Zitdag: dinsdag enkel na afspraak

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

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

Johnny Devey   schepen   OPEN VLD

Zitdag: dinsdag tussen 9 en 11 u.
na afspraak

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

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

 Beste inwoners,

Beste inwoners,

Aan mij de bijzondere eer om jullie via deze weg een voorspoedig, gezond, warm 
en succesvol 2016 te wensen!

We leven in een gekke wereld. De tragische gebeurtenissen van november in Parijs 
hebben ook invloed op ons dagelijks leven. Maar een nieuw jaar is wellicht de beste 
gelegenheid om vooruit te kijken en er met volle moed en optimisme opnieuw 
tegenaan te gaan. Samen met het voltallig gemeentebestuur zetten wij in het nieu-
we jaar alle zeilen bij om jullie, onze burgers en tweedeverblijvers, goed te dienen. 

Er zijn een aantal grote projecten waaraan we verder werken: het nieuwe casino, de verbreding van de Zeedijk en de vernieu-
wing van het sportpark en het zwembad. Daarnaast is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt in 2016. We starten 
met een aangepaste werking die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking betere toegang krijgen tot onze dien-
sten en producten. En uiteraard willen we met de talrijke geplande investeringen in straten en fietspaden onze gemeente - 
letterlijk - toegankelijker maken.

Ook onze informatiekanalen worden herwerkt. De resultaten van de enquête en infoavonden die we organiseerden, vind je 
verder in dit infoblad. Het is uitkijken naar een vernieuwde website én een vernieuwde Sirene. 

2016 belooft alvast een bruisend jaar te worden met grote uitdagingen. Hopelijk ook voor jullie net zo boeiend en opwindend 
als voor mij! 

Wil je die vooruitzichten delen met ons? Kom naar de traditionele bewonersdrink op het marktplein op zondag 3 januari.

         Hopelijk tot dan!

         Burgemeester Janna Rommel-Opstaele          '
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  Wat is er nieuw in 2016?Colofon

Redactie en lay-out:

Communicatiedienst,  
met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

Foto cover: Gemeentebestuur Middelkerke

Druk: Drukkerij Lowyck

Abonnementen:

6,2 euro voor zes nummers per jaar.  
Te storten op BE07 091 0082390 66 - GKCC BEBB 

van het gemeentebestuur, 

Verantwoordelijke uitgever: 
Pierre Ryckewaert, secretaris

Vlaamse renovatiepremie wordt aangepast

Premie wordt opgedeeld in categorieën met financieel plafond. Meer op p. 26

Middelkerke start met toegankelijkheidsraad…

… om het beleid te adviseren rond algemene toegankelijkheid. Meer op p. 5

Nieuwe regeling voor gemeentelijke administratieve sancties

Boetes worden duurder, maar meer ruimte voor bemiddeling. Meer op p. 9

Nieuwe regeling voor buitenschoolse kinderopvang

Tarieven wijzigen, nieuwe administratieve regelingen. Meer op p. 10

Nieuwe ophaalregelingen voor bepaalde afvalfracties

PMD, papier&karton en snoeiafval worden anders opgehaald.  
Raadpleeg je afvalkalender. Meer op p. 8

Openingsuren Middelkerks
Administratief Centrum
Maandag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Dinsdag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Woensdag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Donderdag 9 tot 12 – 13 tot 16 u.
Vrijdag 9 tot 12 u.
Zaterdag 9 tot 12 u. 

 enkel burgerzaken 
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 Middelkerke klinkt op het  
 nieuwe jaar

Alle inwoners en tweede verblijvers van 
Middelkerke worden op zondag 3 januari op het 
Marktplein van Middelkerke uitgenodigd om te 
proosten op het nieuwe jaar.
Wissel nieuwjaarswensen uit in een gezellig kader met livemuziek 
van Funky D., met warme kledij, je beste dansschoenen, een  
passend drankje en hapje dansen we samen het nieuwe jaar in.

Waar en wanneer?
Marktplein Middelkerke 
Zondag 3 januari 2016  
Van 11 tot 13 u.

Meer info?

Informatiedienst
059 31 30 16
info@middelkerke.be

kort nieuws

 Nieuwe afvalkalender 2016:  
 ook online raadpleegbaar

Een nieuw kalenderjaar betekent een nieuwe 
afvalkalender. Wie geen papieren versie in de 
brievenbus heeft gevonden, kan die raadplegen 
op de website van de intercommunale IVOO.
Je vindt er alle info terug in verband met afvalophaling (restafval, 
PMD, papier en karton, grof vuil enz), maar ook info over de ope-
ningsuren en – dagen van het containerpark.

Raadpleeg je lokale afvalkalender via: 
http://www.ivoo.be/n_gescheiden/n_afvalkalender/middelkerke

Meer info?

Milieudienst
059 31 30 16 - milieu@middelkerke.be

 Openbare verkoop  
 pastorie Lombardsijde:  
 nieuwe instelprijs

Het gemeentebestuur verkoopt de voormalige 
pastoriewoning van Lombardsijde openbaar. 
Het charmante en ruime pand is gelegen in het 
centrum van Lombardsijde. 
Een totale oppervlakte van 890 m², gelijkvloerse verdieping 
met 5 kamers, eerste verdieping met 5 kamers, kelder, zolder, 
grote omheinde tuin, afzonderlijke garage met berging die 
uitgeeft op de Bamburgstraat, recent dak, centrale verwarming 
op aardgas en dubbel glas. 

De nieuwe instelprijs bedraagt € 175.000. 

Waar en wanneer?

Kijkmoment: 
Op zaterdag  
16 januari, tussen  
10 en 12 u. 

Openbare verkoop:  
in de cafetaria van  
de gemeentelijke sporthal De Bamburg,  
Baronstraat 25, 8434 Lombardsijde

vrijdag 19 februari 2016 om 17.30 u.

Meer info?

•  Adres pand: Dorpsplein 19, 8434 Lombardsijde

•  Dienst projectverwerking - 059 31 30 16 
 natalie.de.cuman@middelkerke.be 

•  Notariskantoor Isabelle Verhaeghe 
 Westendelaan 324A - 058 23 53 57

 Zitdag sociale huisvesting
Op 7 januari 2016 houden WoonWel, de sociale 
huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee, OCMW 
Middelkerke en RSVK Westkust hun maandelijk-
se zitdag in de raadzaal van het gemeentehuis, 
van 9.30 tot 11.30 u.. 

Wat meenemen?

- aanslagbiljet inkomen 2013 (aanslagjaar 2014);

-  uittreksel bevolkingsregister;

-  bewijs van huidig inkomen van alle gezinsleden (pensioenfiche,  
 werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;

-  eventueel vonnis bezoekrecht (voor RSVK);

-  kopie huidig huurcontract(voor RSVK);

-  eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring  
 van de woning (voor RSVK);

-  opzegbrief (voor RSVK).

''

de sirene
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 Middelkerke wordt toegankelijker

artikel

De nieuwe adviesraad zal het gemeentebestuur adviseren rond 
diverse aspecten van toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking. Dat kan gaan over toegankelijkheid van gebouwen, 
maar ook over beschikbaarheid van documenten, evenementen, 
de opname van specifieke bepalingen voor mensen met een beper-
king in gemeentelijke reglementen etc.

Oproep voor leden
Ondertussen engageerden zich een aantal mensen en organisaties 
om te zetelen in deze nieuwe adviesraad, maar we zoeken nog 
personen met een beperking, al dan niet actief in een vereniging. 
Uiteraard zijn mensen die niet in het verenigingsleven actief zijn 
ook van harte welkom.

Wil jij je engageren en een viertal keer per jaar een vergadering van 
de raad bijwonen, of heb je ideeën om Middelkerke toegankelijker 
te maken? Laat van je horen en stuur een mail naar participatie@
middelkerke.be .

Start op 18 januari
Op maandag 18 januari worden deze raad en hun projecten voor-
gesteld in De Branding. Alle tegen dan gekende leden zullen er 
aanwezig zijn en er wordt een voorstelling gegeven van de eerst-
komende projecten en aandachtspunten.

Verloop van de avond

19.30 u.: start met voorstelling van de toegankelijkheidsraad

20 u.: voorstelling BlueAssist met getuigenissen van gebruikers

21 u.: theatershow door Fried Ringoot.

BleuAssist eerste project
Pilootproject voor een toegankelijker Middelkerke wordt de intro-
ductie van BlueAssist. BlueAssist is een internationaal principe 
dat mensen met een beperking helpt om een eenvoudige vraag te 
stellen aan een medeburger. Zo kunnen mensen met een beperking 
zich makkelijker behelpen in de winkel, op het openbaar vervoer, of 
andere dagelijkse dingen.

Met de intrede van BlueAssist geeft het bestuur aan dat ze het 
belangrijk vindt dat iedereen kan deelnemen aan de maatschap-
pij op eigen kracht en een laagdrempelige manier. Middelkerke 
engageert zich daarmee om BlueAssist kenbaar te maken in al zijn 
openbare gebouwen,  handelaars te informeren over BlueAssist en 
de verschillende BlueAssist-instrumenten te verdelen.

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.

Cijfers en letters
•  In Vlaanderen hebben 660 000 mensen moeite met het formule 
 ren van een eenvoudige vraag, omwille van een beperking.

•  BlueAssist biedt 3 instrumenten aan:

1. Via de BlueAssist - app

2. Met BlueAssist-kaartjes

3. Met BlueAssist op Cloudina

• BlueAssist wordt in meer dan 70 Vlaamse gemeenten gebruikt.

Meer info

www.blueassist.eu 
Dienst participatie - participatie@middelkerke.be 
059 31 30 16

Eén van de belangrijkste 
werkpunten voor 2016 
wordt toegankelijkheid. 
Dat moet er voor zorgen 
dat onze gemeente toe-
gankelijker wordt voor 
mensen met een beper-
king. Eerste stap is de 
samenstelling van een 
adviesraad voor mensen 
met een beperking.
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Ook in 2016 schrijft het gemeentebestuur een veelzijdig aanbod interessante vakantiejobs uit.

Functie Dienst leeftijd 
(*)

Bijzondere voorwaarden (***) Periode (**)

Jobstudenten 

werkman/-vrouw

Technische afdeling:

bv.groendienst/
strandreiniging

17 jaar werkman/-vrouw: geen diplomavereiste juli of augustus 
01/07-21/07

22/07-11/08

12/08-31/08

Jobstudenten

Werkman/-vrouw

Evenementen 18 jaar geen diplomavereiste Juli , augustus of 
16/07 – 15/08/16 of 
diverse weekends 
buiten het seizoen

Adjunct hoofdredder 
kustreddingsdienst

Strandredding 18 jaar diploma of getuigschrift lager secundair onderwijs

brevet redder-aan-zee WOBRA

minstens 3 seizoenen waarin telkens 1 volle maand 
onberispelijke dienst als redder-postoverste of redder-
aan-zee

juni tot september

Redder postoverste Strandredding 18 jaar brevet redder-aan-zee WOBRA

attest postoverste OF (bij gebrek aan kandidaten) min-
stens 2 opeenvolgende seizoenen waarin telkens 1 volle 
maand onberispelijke dienst als redder-aan-zee

Juli en/of augustus 
eind juni en begin 
september

Redder-aan-zee Strandredding 18 jaar brevet redder-aan-zee WOBRA
kandidaturen kunnen gesteld worden onder voorbehoud 
van het behalen van het brevet redder-aan-zee WOBRA 
OF West-Vlaams hoger reddersdiploma (+ attesten 
bijscholing) 

Juli en/of augustus 
eind juni en begin 
september

Eerstehulpverlener Strandredding 18 jaar diploma lager secundair onderwijs 
erkend brevet ambulancier, helper OF getuigschrift 2 
jaar studie verpleegkundige of  
bachelor geneeskunde

juli en/of augustus

Animator sport Sport aan zee 18 jaar minstens diploma hoger secundair onderwijs 
ofwel eerste jaar bachelor of master LO of kinesithera-
pie (*) 
ofwel diploma onderwijzer (*) 
ofwel diploma BLOSO – Vlaamse trainerschool (*) 
ofwel indien onvoldoende kandidaten 
ervaring sportlesgever (attest sportclub) OF 
in opleiding zijn of attesten voor (*) OF 
diploma sporthumaniora

juli en/of augustus

Hoofdmonitor  
jeugddienst

Jeugdwerking 18 jaar attest ‘animator in het jeugdwerk’  - Vlaamse 
Gemeenschap
ofwel erkend (voorlopig) brevet of diploma kinderver-
zorgster
ofwel 60 uur pedagogische en/of psychologische vor-
ming in erkende opleiding (VDAB/BSO/TSO/ASO) of 
hoger onderwijs
ofwel 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/begeleider 
speelplein
ofwel 2 volle jaren ervaring leider erkende jeugdbewe-
ging en minstens 2 opeenvolgende seizoenen waarin 
telkens 1 maand onberispelijke dienst als monitor 
jeugdwerking

Paasvakantie: 
28/03/2016 – 
08/04/2016

Juli: 
01/07/2016 – 
31/07/2016

Augustus:  
01/08/2016–  
31/08/2016

 Vakantiejobs bij het gemeentebestuur
vakantiewerk
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vakantiewerk

 Woon- en zorgcentrum de Ril  
 zoekt ook jobstudenten 

Voor juli en augustus is het woon- en zorgcentrum 
De Ril op zoek naar jobstudenten. Je zorgt voor 
ondersteuning bij de verzorging in het woonzorg-
centrum (WZC) of voor ondersteuning van de activi-
teiten in het dagverzorgingscentrum (DVC) de Sluze, 
bij de schoonmaakdienst of in de keuken.

Voorwaarden?
Voor het WZC:
minimum 18 jaar zijn of die leeftijd bereiken in de loop van 2016  
en minimum 1 jaar opleiding in verzorging of verpleging.

Voor het DVC: 
minimum 18 jaar zijn of die leeftijd bereiken in de loop van 2016 
minimum 1 jaar opleiding in verpleging, verzorging, bachelor 
ergotherapie of bachelor opvoedkunde.

Voor de keuken: minimum 17 jaar oud zijn. 
Voor de schoonmaak: minimum 16 jaar oud zijn.

Interesse?
Stuur dan vandaag nog een mail of je sollicitatiebrief naar:

Woon- en zorgcentrum de Ril
Oostendelaan 139, 8430 Middelkerke  

philippe.vandenabeele@ocmwmiddelkerke.be 

Meer info?
DVC: amandine.mulot@ocmwmiddelkerke.be  
Schoonmaak en keuken: francine.pollin@ocmwmiddel-
kerke.be .

Monitor Jeugdwerking Mits 
brevet

In het 
jaar 
dat je 
17 jaar 
wordt

attest ‘animator in het jeugdwerk’  - Vlaamse 
Gemeenschap

ofwel erkend (voorlopig) brevet of diploma kinderver-
zorgster

ofwel 60 uur pedagogische en/of psychologische vor-
ming in erkende opleiding (VDAB/BSO/TSO/ASO) of 
hoger onderwijs

ofwel 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/begeleider 
speelplein

ofwel 2 volle jaren ervaring leider erkende jeugdbewe-
ging

Paasvakantie:

28/03/2016 – 
08/04/2016

Juli:

01/07/2016 – 
31/07/2016

Augustus: 

01/08/2016 – 
31/08/2016

IBO: 16/07 – 
15/08/2016

Bediende Administratie  
bv. bibliotheek, 
toerisme

18 jaar geen diplomavereiste juli of augustus

Bediende Parkeerbeheer 18 jaar geen diplomavereiste Paasvakantie 

diverse weekends 
buiten seizoen

Juli of augustus

Andere school 
vakanties

(*) = minimumleeftijd op datum van indiensttreding
(**) = de duur van de tewerkstelling wordt bepaald door het college in 
functie van de behoeften
(***) = voor de gedetailleerde voorwaarden wordt verwezen naar het rechts-
positiebesluit en de sollicitatieformulieren.

Het loon
Het gemeentebestuur werkt met vastgestelde salarisschalen. 
Hoeveel je netto verdient, is afhankelijk van vele factoren (contract, 
belastingen, gezinssituatie…). 

Vanaf 1 januari 2016 kun je je kandidatuur indienen
• bij de personeelsdienst (gemeentehuis – 1ste verdieping); 
• via de website www.middelkerke.be;
• via de website www.vdab.be.

Kandidatuur moet voor 1 februari ingediend zijn 

Volgende documenten moeten ingevuld worden ingediend:

• formulier kandidaatstelling; 
• personeelsfiche;
•  eventueel volmachtformulier aanvragen en afhalen uittreksel  
 strafregister (enkel voor kandidaten uit Middelkerke); 
• verklaring op eer;
• eventuele bijkomende bewijsstukken  
(zie bijzondere voorwaarden).

Meer info?
Personeelsdienst - 059 31 30 16
personeelsdienst@middelkerke.be 

Brochure ‘Wegwijs in studentenarbeid’
Deze brochure is gratis te downloaden via www.meta.gov.be
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milieu

 Gooi geen honden poepzakjes  
 in het riool

Jammer genoeg vinden onze reinigingsdiensten 
steeds vaker zakjes hondenpoep in de afvoer-
putten op straat en die zorgen voor overlast.
Heel vervelend, want vaak zorgen die zakjes voor verstoppingen, 
omdat het regenwater niet voldoende afgevoerd wordt.

Baasjes worden daarom met aandrang verzocht om plastic 
hondenpoepzakjes in een afvalbak of hondenpoepbuis te gooien.  
Zo wordt het risico op overlopen verkleind.

 Nieuwe groepsaankoop  
 groene energie 

De provincie West-Vlaanderen biedt haar inwoners 
opnieuw de kans om bewust te kiezen voor 100 % 
groene stroom. Hoe meer mensen inschrijven, hoe 
goedkoper de prijs wordt. Je kan inschrijven voor 
elektriciteit en/of gas. 

Elke deelnemer krijgt een persoonlijk aanbod en kan, na akkoord, 
ook effectief overstappen naar de toegewezen leverancier.  
De prijzen die worden aangeboden, zullen geldig zijn voor 
één jaar. Deelnemers kunnen kiezen voor een contract voor 
groene elektriciteit én aardgas of voor elektriciteit of gas alleen. 
Opgelet! De gemeente Middelkerke voorziet geen inschrijvings-
loket. 

Waar en wanneer inschrijven?

Inschrijven kan nog tot 8 februari 2016 via: 
www.samengaanwegroener.be   

Meer info?

Milieudienst - 059 31 30 16 - milieu@middelkerke.be 
0800 76 101 (gratis, elke werkdag van 9 tot 17 u.) 

 Herschikking ophaalrondes PMD  
 en papier&karton vanaf 2016
 
De ophaling voor PMD en papier&karton gebeurt 
de komende acht jaar door de firma Sita.   
Dat heeft gevolgen voor de ophaling.
Sita doet deze ophaling aanvankelijk in twee bewegingen: één 
ronde voor  PMD en een andere voor papier en karton. De ophalers 
zullen dus twee keer op dezelfde dag bij je langskomen. 

Sita plant in de loop van 2016 een herschikking, zodat beide 
afvalsoorten in één ronde kunnen opgehaald worden. PMD, papier 
en karton moeten steeds vanaf 6 u. buitengeplaatst worden. De 
ophaalronde start om 7 u. 

 

 Recycleer voor een betere wereld:  
 ook elektrisch gereedschap
 

Klussers en tuinliefhebbers kunnen blijkbaar moeilijk 
afscheid nemen van hun oude elektrische gereed-
schap. 
Zo liggen er in België duizenden boormachines, slijpschijven, 
grasmaaiers, haagscharen, hogedrukreinigers en dergelijke te 
‘slapen’ in tuinhuizen, garages of op zolders. 

Maak gebruik van Recupel

Recupel geeft je toestel een 
nieuw leven als grondstof 
voor nieuwe exemplaren. 
In ieder containerpark vind 
je een ophaalpunt voor 
kapotte elektro-apparaten of 
gereedschap. Koop je een 
nieuw apparaat dan kun 
je dankzij de verrekende 
Recupelbijdrage je oude 
exemplaar ook inleveren in 
je doe-het-zelfzaak of tuin-
centru

Cijfers en letters 

•  een Belgisch gezin bezit gemiddeld 8 toestellen

• een boormachine is het populairste elektrisch gereedschap.  
 7 op de 10 gezinnen hebben er één.

•  meer dan 50% van de klussers gaat alleen aan de slag gaat ‘als  
 het echt nodig is’,  slechts 10% ziet klussen als een hobby.*

•  in 75% van de huishoudens is de man de klusser**

* Bron: onderzoek van Bosch bij 1.000 Belgische gezinnen.

** Bron: onderzoek van Knack over de taakverdeling in het huishouden.

Meer info?
Milieudienst 
059 31 30 16
milieudienst@middelkerke.be

Breng het naar het containerpark of het tuincentrum. Liggen jouw oude heggenschaar, gras-

maaier of hogedrukreiniger al jaren te slapen in je tuinhuis of garage? Laat ze dromen van een nieuw leven! Breng je elektrisch 

tuingereedschap naar het containerpark of het tuincentrum (bij aankoop van een nieuw exemplaar). Dan geeft Recupel je toe-

stellen een tweede leven als grondstof voor nieuwe toestellen. 

 www.recupel.be/recycleren

Je oud elektrisch tuingereedschap 
droomt van een nieuw leven.

REC06362-ETG_ad-Libelle-220x285.indd   1 9/03/15   09:12
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gas

 Gemeentelijke administratieve sancties: niet méér, wel duurder
 
In de gemeenteraad van november 2015 werd de regeling van de gemeentelijke administra-
tieve sancties (GAS) aangepast. Daarmee volgt de gemeente de nieuwe Wet op de Gemeentelijke 
Administratieve Sancties. Er komen niet meer boetes, maar de bestaande worden wel duurder en 
is er meer ruimte voor bemiddeling.

Waarom GAS?
Helaas houdt niet iedereen  zich aan de 
bestaande regels rond openbare orde. Er 
zijn ook steeds meer overtredingen die niet 
door het parket worden vervolgd. 

Het gemeentebestuur wil daarom  met de 
administratieve sancties veel voorkomen-
de overlastproblemen effectief aanpakken.

Wie stelt vast?
Naast de lokale politie, kunnen gemach-
tigde ambtenaren van de gemeente vast-
stellingen maken die aanleiding kunnen 
geven tot een GAS. 

Wat is er nieuw vanaf 2016?

Bemiddeling bij jongeren

De bestaande strafbare minimumleeftijd 
van 16 jaar wordt behouden, maar er 
wordt naast de bestaande bemiddeling 
een procedure van ouderlijke betrokken-
heid voorzien. De ouders kunnen daardoor 
eventueel mee de sanctie bepalen. Indien 
geen resultaat wordt geboekt, zal een 
maatschappelijk relevante sanctie worden 
opgelegd. 

Bedrag boete 
De maximumbedragen van de geld-
boetes worden met ingang van 1 janu-
ari 2016 aangepast aan de nieuwe 

maxima voorzien in de GAS-wet:  
€ 350 voor meerderjarigen en € 175 voor 
minderjarigen.

Bij het bepalen van de uiteindelijke boete  
moet de ambtenaar blijvend rekening hou-
den met de aard van de overtreding, de 
ernst van de gevolgen van de overtre-
ding en verzachtende en/of verzwarende 
omstandigheden.

Vatbare overtredingen blijven hetzelfde

Het aantal voor GAS vatbare overtredingen 
wordt niet uitgebreid. De huidige opsom-
ming in de gemeentelijke politieverorde-
ning (zie verder) blijft behouden. 

Nieuwe vormen van sancties

Het voorzien van gemeenschapsdienst 
wordt als een positief alternatief opgeno-
men voor het financieel bestraffen door 
middel van een boete. Uiteraard zal het 
niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk 
zijn dat de gemeenschapsdienst wordt 
voorgesteld.

De nieuwe wetgeving laat ook maatwerk 
toe. 

Zo worden alle parkeerovertredingen in 
Middelkerke niet via GAS geregeld.  In de 
blauwe zone en de zones waar betalend 
parkeren van toepassing is wordt opgetre-
den door gemeenteambtenaren op basis 

van het gemeentelijk fiscaal reglement. In 
de andere gevallen treedt de politie op en 
verloopt de procedure via het parket. 

APV blijft basis
In de Algemene Politieverordening (APV) 
is alles opgenomen wat belangrijk is voor 
het behoud van een ordelijke leefomgeving 
in Middelkerke: geluid en nachtlawaai, 
inname van de openbare weg, wildplassen, 
wildplakken, hondenpoep, inzamelen en 
achterlaten van afvalstoffen, het organise-
ren van manifestaties ... 

De volledige APV vind je op de gemeente-
lijke website. Het ligt ook ter inzage op het 
secretariaat van de gemeente.

Cijfers en letters
De start van een GAS-procedure 
leidt niet altijd tot een effectieve 
boete, dat bewijzen de cijfers van 
2005 tot en met 2014.

Dankzij voorafgaand onderzoek, 
de geldende beroepsmogelijkhe-
den en bemiddelingskansen wor-
den heel wat GAS-procedures 
afgehandeld zonder financiële 
sanctie.

Hoeveel bedraagt een GAS-boete?

Indien het effectief tot een boete komt, kan een GAS-boete vanaf 
2016 oplopen tot:

• Maximaal € 350 voor een meerderjarige (vroeger € 250); 

• Maximaal € 175 voor een minderjarige (vroeger € 125).

Meer informatie?

www.middelkerke.be/gas 
MAC, dienst omgevingsbeheer.
info@middelkerke.be 

059 31 30 16

aantal procedures opgestart

aantal boetes opgelegd
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opvang / jeugd

 Middelkerke eert onthaalouders

 
De dienst voor onthaalouders (DVO) van Middelkerke bestaat een  
kwarteeuw. Dat werd samen met de onthaalouders gevierd met een receptie.
Met dit gebaar wil het gemeentebestuur Middelkerke alle onthaalouders en hun gezin 
bedanken voor hun jarenlange inzet. Dag na dag vangen de onthaalouders, sommigen al 
25 jaar, de kinderen met veel liefde op.

Binnenkort ook jubileum IBO
Naast de dienst voor onthaalouders viert het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang 
(IBO) binnenkort ook haar 20-jarige jubileum. Opgestart in september 1996 zorgt het IBO 
op vier locaties voor duizenden kinderen, voor en na schooltijd.

Cijfers en letters
DVO
• 22 Middelkerkse onthaalouders 
• dagelijks 100 kinderen (240 per jaar) 
• Op 20 verschillende opvanglocaties 
• Er is 1 mannelijke onthaalouder

Meer info?
Dienst voor onthaalouders - 059 30 48 86 - katrien.geens@middelkerke.be

 Vernieuw je  
 vrijetijdspas

Met de vrijetijdspas maak je optimaal 
gebruik van het vrijetijdsaanbod van de 
gemeente Middelkerke. Met een jaarlijkse 
bijdrage van € 5 heb je toegang tot vakantie-
kampen, speelpleinwerking, de Grabbelpas 
en vele andere activiteiten. Je krijgt er ook 
voordeel voor anderen vrijetijdsactiviteiten.

Heb je al een vrijetijdspas? 

De vrijetijdspas die je vorig jaar kreeg, blijf 
je houden. Je moet wel je jaarlijkse rech-
ten, verbonden aan de pas, vernieuwen. 
Dat doe je online via http://inschrijvingen.
middelkerke.be. Het vernieuwen van je 
jaarlijkse rechten kost je € 5.

Nog geen vrijetijdspas?

Ook als je nog geen vrijetijdspas hebt, kun 
je via deze nieuwe inschrijfsite je pas aan-
vragen en inschrijven voor alle beschikbare 
kampen en activiteiten.

Meer info?

MAC - 059 31 30 16
www.middelkerke.be/vrijetijdspas 
info@middelkerke.be 

IBO
• 18 IBO-begeleiders  
• dagelijks 140 kinderen (600 per jaar) 
• Op 4 verschillende locaties 
• Er zijn 2 mannelijke IBO-begeleiders

 

De Vlaamse regering paste de 
overkoepelende regelgeving 
voor de buitenschoolse opvang 
(IBO) aan. Hierdoor moet ook 
Middelkerke zijn huishoudelijk 
reglement aanpassen. Naast licht 
gestegen prijzen zijn er ook nog 
enkele nieuwe administratieve 
bepalingen. De aanpassingen zijn 
vanaf 1 januari 2016 van kracht. 

Wat verandert er concreet? 
Prijs voor en na school:  
 € 0,80 /half uur. 

Prijs op schoolvrije dagen:   

 € 8,75 voor opvang van meer dan 6 u.
 € 4,50 voor opvang van 3 tot max 6 u.
 € 3,00 voor opvang van minder dan 3 u.

We vragen de ouders de afspraken met 
het IBO te ondertekenen en een nieuwe  
inlichtingenfiche in te vullen.

Ouders zullen elke dag bij het brengen  en/
of ophalen van hun kind een aanwezigheids-
register moeten ondertekenen.

De voorwaarden voor het sociaal tarief 
wijzigen. De coördinator van het IBO 
helpt je graag verder met specifieke 
vragen daarover. Het sociaal tarief 
zal toegekend worden per schooljaar  
(1 september tot 1 september).

Raadpleeg het vernieuwde huishoudelijk 
reglement via www.middelkerke.be

Meer info?

 Ann Pille - 059 31 95 75 
ann.pille@middelkerke.be 
of bij de begeleiders in de op-
vanglocaties.

Bedankt voor 

de goede zorgen!

 Nieuwe afspraken in de buitenschoolse opvang
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opvoeding

In januari 2016 organiseert het centrum voor kin-
derzorg en gezinsondersteuning Kapoentje (CKG) 
het ‘Stop 4-7’ - programma.  
Dit is een opvoedingsprogramma voor kinderen van 
4 tot 7 jaar die moeilijk gedrag stellen. 

Tegenspreken, geen ‘neen’ aanvaarden, niet kunnen stilzitten, 
ongehoorzaam zijn, impulsief reageren, driftbuien, verbaal en 
fysiek agressief reageren, storend gedrag in klas zijn de typische 
verschijnselen van ‘moeilijk gedrag’.   

Dit trainingsprogramma leert kinderen gedurende tien sessies 
nieuwe vaardigheden door middel van samenwerken en spelen. 
De ouders leren op hun beurt nieuwe vaardigheden.  In groep 
krijgen en delen ze tips, ervaringen en nieuwe ideeën met elkaar. 
De leerkrachten werken 5 voormiddagen rond het thema opvoeden 
en omgaan met moeilijk gedrag in de klas.

Waar en wanneer?

Opvoedingshuis, Brabantstraat 2, 8430 Oostende

Het Middelkerkse initiatief voor opvoedingsonder-
steuning organiseert twee interessante infomomen-
ten over omgaan met autisme.

Autisme of ADHD?
Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten en welke aanpak  
hanteer je het best? Waarom krijgen kinderen soms eerst de  
diagnose ADHD om pas jaren later te merken dat (een vorm van)  
autisme aan de oorzaak van de problemen ligt?

Klinisch psychologe Sara Martens geeft duidelijkheid.  
Er is ruime tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisseling.

Waar en wanneer?

Zaal De Kilt, Essex Scottishlaan 3, 8434 Westende 
Woensdag 27 januari 2016 om 19.30 u.

 
Op visite…
Op bezoek gaan of bezoek ontvangen, is niet altijd zo vanzelfspre-
kend als je autistisch bent. Hoe ga je om met de onvoorspelbaar-
heid van bezoekjes of feestjes? Hoe ga je om met de verwachtin-
gen van vrienden en familie? Hoe zorg je dat bezoek krijgen of op 
bezoek gaan, lukt en misschien zelfs leuk wordt?

 Bijtanken over opvoeding met autisme?

Patty, een mama van twee zoontjes met autisme, neemt ons mee 
in haar verhaal en ervaringen.

Na de getuigenis is er tijd voorzien om vragen te stellen en erva-
ringen uit te wisselen.

Waar en wanneer?

Zaal De Kilt, Essex Scottishlaan 3, Westende 
Woensdag 24 februari 2016 om 19.30 u.

Toegangsprijzen:

Voor leden van de Vlaamse vereniging voor autisme (VVA): gratis 
Andere deelnemers: € 5

Meer info?
Angelique Calis (VVA) - 0486 23 59 87
bart.bohy1@telenet.be 

 Stop 4-7: Stappenplan voor kinderen  

Vanaf donderdag 14 januari 2016, daarna tien wekelijkse lessen

Toegangsprijzen: gratis

Meer info?

CKG Kapoentje 

Linda Decraemer - 0496 54 68 09

Linda.decraemer@ckgkapoentje.be 
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in beeld

 In beeld: seniorenfeest
Maandag 23 november 2015 nodigden de seniorenraad en de seniorendienst zo’n 350 senioren uit in 
casino van Middelkerke. Met een receptie en optredens van Wim Quirynen, Paul Van Hoeydonck, Lisa Del 
Bo en Frank Galan was het feest compleet.

Foto’s: de senioren genoten van de optredens van ondermeer Frank Galan en Lisa Del Bo 
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verzameld aanbod van activiteiten

Middelkerkeagenda
DAGELIJKS:

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

WEKELIJKS:

maandag Dagmarkt - 08:00 u.
Arthur Meynneplein, Westende 059 31 30 16

maandag Balance - 09:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48 

maandag Frans - 09:30 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

maandag Badminton en tafeltennis - 10:00 u.
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

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

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 

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

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

maandag Manillen kaarting - 14:00 u.
Tantes Kroontje, Dorpsplein, Lombardsijde 
Kaartersclub Tantes Kroontje 0495 30 36 33

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

dinsdag Cursus bridge "Majeure5e" voor beginners  
 en gevorderden - 09:30 u.

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

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

dinsdag Start to move: Body Fit - 10:00 u.
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50 

dinsdag Aquarelschilderen met lesgeefster - 13:30 u. 
 De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke  
 Aquarel Anders 

dinsdag Bridgenamiddag - duplicate - 13:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Bridge Club De Kelle 0494 23 99 28

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

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

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

dinsdag Recreatief baantjes zwemmen - 18:00 u.
Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

dinsdag BBB - 19:00 u.
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe 
Sportdienst 059 31 99 50

dinsdag BBB - 20:00 u.
Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, Slijpe 
Sportdienst 059 31 99 50

woensdag Dagmarkt - 08:00 u.
Marktplein, Sint-Pietersstraat, Sint-Pieters-Kapelle  
 059 31 30 16

woensdag Yoga - 09:45 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

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

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

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

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke - Terra Mani 

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

woensdag Flat green Bowls - 14:00 u.  
tot 24-02-2016 De Kinkhoorn, Zeedijk, Dienstencentrum  059 31 97 48 

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

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

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

De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Terra Mani 

woensdag Zumba/dans je fit - 19:00 u.
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Jessy Boncquet 0497 60 00 76

donderdag Dagmarkt - 08:00 u.
Marktplein, Populierenlaan, Middelkerke 
Gemeentebestuur Middelkerke 059 31 30 16

donderdag Pilates - 09:30 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48 
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donderdag Scrabble - 14:00 u.
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 31 92 85

donderdag Tekenen en Schilderen met lesgever - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Coloriet 0477 74 61 09

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

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

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

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

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

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

vrijdag Acryl Anders - 14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Acryl Anders 0477 93 06 66

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

zaterdag Keramiek voor beginners en gevorderden -  
 09:00 u.  
 De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke - Terra Mani

zondag Recreatief baantjeszwemmen - 09:00 u.
Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Zwembad 059 30 17 78

zo 03/01 Nieuwjaarsdrink inwoners -11:00 u. 
Marktplein Middelkerke 
Dienst evenementen  059 31 91 31

ma 04/01 Nieuwjaarsdrink met uiteenzetting  
 jaarprogramma -14:00 u. 

De Bamburg, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 04/01 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 05/01 Rummikub -14:45 u. 
Taverne Columbus, Zeedijk,  
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 05/01 Ligconcert met klankschalen -20:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Boventoon 0499 18 05 06

wo 06/01 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

vr 08/01 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

za 09/01 Nieuwjaarscorrida -13:00 u. 
Bamburg - vzw sport events Middelkerke 

za 09/01 Winterknetters -16:00 u. 
strand thv Paul de Smet de Naeyerstraat, Middelkerke 
Dienst evenementen 059 31 91 31

ma 11/01 Jaaropener met voorstelling programma  
 -14:00 u. 

Sint-Lutgardis Westende, Westendelaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 11/01 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 11/01 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Candela 059 31 21 84

ma 11/01 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

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

di 12/01 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 13/01 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 14/01 Cursus Spaans voor beginners -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10

do 14/01 Leren zwemmen senioren eerste les -15:45 u. 
Duinenbad Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Sportdienst 059 31 99 50

vr 15/01 kaarting manillen - 19:00 u.
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

ma 18/01 Voorstelling adviesraad voor personen met  
 een beperking, met theatershow door Fried  
 Ringoot -19:30 u. 

De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
participatie 059 31 30 16

ma 18/01 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 19/01 Rummikub -14:45 u. 
Taverne Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 20/01 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 21/01 Themaknutselen -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

do 21/01 Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10

do 21/01 Cursus Spaans voor beginners -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10

do 21/01 De geschiedenis van de geneeskunde  
 -14:30 u. 

Zaal 't Centrum, Dorpsstraat, Leffinge 
Davidsfonds Leffinge  - Slijpe 059 30 17 57
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do 21/01 Landbouwkaarting -15:00 u. 
Viking, Duinenweg, Middelkerke 
Land- en Tuinbouwkaarting 0474 88 80 55

do 21/01 Luistervinken: Rudolf Hecke over Serge  
 Gainsbourg -20:00 u. 

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

vr 22/01 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

za 23/01 Toneel: Paniek op de Touasni Express  
 -15:00 u. 

De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge 
Splintergroep Leffinge 0496 84 82 87

za 23/01 Toneel: Paniek op de Touasni Express  
 -20:00 u. 

De Zwerver - Splintergroep Leffinge 0496 84 82 87

ma 25/01 Bewust omgaan met spanning en  
 ontspanning -14:00 u. 

De Bamburg, Bamburgstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

ma 25/01 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 25/01 Lezing Wegwijs in mantelzorg -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum  059 31 92 10

ma 25/01 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 26/01 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 27/01 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 27/01  Hutsepotfestijn -19.30 u.
Zaal Ter Duinen, Westendelaan, Middelkerke 
De Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

do 28/01 Poëzieweek: 'Poëzie uit de kast' -16:00 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

do 28/01 Nieuwjaarsbingo -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum  059 31 92 10

vr 29/01 Poëzieweek: 'Poëzie uit de kast' -16:00 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 29/01 Delphine Lecompte -20:00 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

za 30/01 Poëzieweek: 'Poëzie uit de kast' -09:30 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

ma 01/02 Demo vlaams linnen met aansluitend  
 pannekoeken -14:00 u. 

De Kilt, Essex Scottishlaan, Westende 
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 01/02 Lezing: Duurzaam winkelen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10

ma 01/02 Poëzieweek: 'Poëzie uit de kast' -16:00 u.
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan,  
Middelkerke - Bibliotheek 059 31 99 10

ma 01/02 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 02/02 Rummikub -14:45 u. 
Taverne Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

di 02/02 Poëzieweek: 'Poëzie uit de kast' -16:00 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

wo 03/02 Cursus Bloemschikken -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10

wo 03/02 Poëzieweek: 'Poëzie uit de kast' -14:00 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

wo 03/02 Pannenkoekenbak Lichtmis -14:30 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10

wo 03/02 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72 

vr 05/02 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

za 06/02 Kindercarnaval -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 058 23 82 24

ma 08/02 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 08/02 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

08>12/02 kleutersportkamp " Het Smurfenbos " -  
 09:00 u.
 Sporthal De Barloke 

sportdienst 059 31 99 50

di 09/02 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 09/02 Ligconcert met klankschalen -20:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Boventoon 0499 18 05 06

wo 10/02 Circus Maximini -15:00 u. 
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

wo 10/02 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 11/02 Lijn- en discodansen -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 97 48

vr 12/02 Valentijntjeskaarting -19:00 u. 
Brugsesteenweg, Mannekensvere 
feestcomité mannekensvere 058 23 50 67

zo 13/02 Hansgrohe Superprestige Noordzeecross -  
 09:45 u.

Sportpark Krokodiel 
Norbert Cicou  0479 44 98 42
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ma 15/02 Lezing: Parkinson -14:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum 059 31 92 10

ma 15/02 Bijeenkomst fotoclub Candela -14:00 u. 
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Candela 059 31 21 84

ma 15/02 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 16/02 Lekker lui koken -14:00 u. 
't Lombartje, Schoolstraat, Lombardsijde 
KVLV Lombardsijde 058 23 32 95

di 16/02 Rummikub -14:45 u. 
Taverne Columbus, Zeedijk, Middelkerke 
De Kustvrienden 058 23 89 24

wo 17/02 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

do 18/02 Themaknutselen -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

do 18/02 Luistervinken: Eddie Niesten, ‘Kermis’  
 -20:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

do 18/02 Landbouwkaarting -20:00 u. 
De Zeekameel, Lombardsijdelaan, Lombardsijde 
Land- en Tuinbouwraad - Markey Elke  0474 888 055

vr 19/02 Het leven zoals het was: ‘Amen en uit’  
 -14:00 u. 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan, Middelkerke 
Bibliotheek 059 31 99 10

vr 19/02 kaarting manillen - 19:00 u.
Café Tennis, Leopoldlaan, Middelkerke 
Tennisvrienden 0479 96 47 25

vr 19/02 Bijeenkomst fotoclub De Pareltrekkers  
 -20:00 u. 

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

zo 21/02 Tweedehandsbeurs - 11:00 u. 
Sporthal De Branding, Populierenlaan, Middelkerke 
Ouderwerking De Zandloper nancybecue@hotmail.com

ma 22/02 Koken: snel en simpel -14:00 u. 
Sint - Lutgardis, Westendelaan,  
KVLV Westende 058 23 15 81

ma 22/02 Bingo -14:00 u. 
Buurthuis, Meeuwenlaan, Westende 
Buurthuis 059 30 82 28

ma 22/02 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

di 23/02 Naai-brei-wol-atelier -19:00 u. 
De Ril, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 24/02 Yoga -19:00 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

wo 24/02 Bierdegustatie -19.30 u.
Den Toogoloog, Kerkstraat, Middelkerke 
De Blauwe Vlinder 0496 68 87 70

do 25/02 Lijn- en discodansen -14:00 u.
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum  059 31 97 48

za 27/02 Overdekte rommelmarkt -08:00 u. 
Dienstencentrum, Sluisvaartstraat, Middelkerke 
Dienstencentrum  059 31 97 48

ma 29/02 Leren schilderen -19:45 u. 
Polyvalente zaal, Schoolstraat, Lombardsijde 
't Alternatieftje 0486 96 94 72

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

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

2.  Geen interne vergaderingen  
 of ‘enkel voor leden’

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

 Indoor rommelmarkt  
 in het lokaal dienstencentrum

Op zaterdag 27 februari organiseert het lokaal dien-
stencentrum een rommelmarkt van 8 tot 16.30 u. 
Je kan er enkel tweedehandsmateriaal verkopen 
(geen voedingswaren, groot meubilair, huishoud-
toestellen, fietsen, moto’s …). Alleen personen uit 
Middelkerke - zonder leurderskaart - mogen verko-
pen op deze indoor rommelmarkt.

Wil je ons volledig aanbod aan activiteiten en diensten? Raadpleeg 
de kalender in het midden van de Sirene of kom naar het dien-
stencentrum. Ons volledig team staat klaar om jullie de nodige 
informatie te verschaffen.

Meer info?

Lokaal dienstencentrum - 059 31 92 85 
annelies.vandamme@ocmwmiddelkerke.be 
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In november streek de filmcrew 
van regisseur Pieter Goethals 
neer in het prachtig art-nouveau-
interieur van Villa Les Zéphyrs 
voor de opnames van ‘About the 
Boy who ate an Oakwood Chair’. 
Ook al gaat het hier om een kort-
film, soms liep er bijna 60 man 
rond op de set. 

‘About the Boy who ate an Oakwood Chair’ 
is een grappig, surrealistisch verhaal over 
Gerard, een timide jongen, die een grote 
ster wordt in het Hollywood van de jaren 
'40 nadat hij een stoel heeft opgegeten om 
het hart van zijn buurmeisje te veroveren. 
Of dat eigenlijk wel de juiste keuze was, 
blijft een raadsel. Zelfs voor Gerard.

In de cast zien we: Jaak Van Assche, 
François Beukelaers, Inge Paulussen, Greg 

Timmermans, Sara De Bosschere, Bob 
De Moor, Lize Feryn, Bert Cosemans, 
Ben Segers e.a. De hoofdrol wordt ver-
tolkt door Gauthier Castille. De muziek 
komt van topdirigent en componist Dirk 
Brossé.

De film verschijnt in het voorjaar van 
2016. We zijn alvast benieuwd! Je krijgt 
een voorsmaakje op www.facebook.com/
oakwoodchair

 Villa Les Zéphyrs schittert als filmdecor

En actie! We herkennen Bob De Moor (met hoofdtelefoon), Gauthier Castille (zittend op de tafel) en in de achtergrond Sara De Bosschere en Bert Cosemans.

Meer info? Dienst erfgoed - 059 31 30 16 - erfgoed@middelkerke.be

De winterse erfgoedwandeling 
trekt dit jaar in het spoor van 
de ezel. Vertrekkende vanuit 
Westende naar Lombardsijde 
toont de winterwandeling, 
langs enkele markante loca-
ties uit het rijke tuinbouwers-
verleden van Lombardsijde.

Waar en wanneer?
Zondag 27 december 2015, vanaf 14 u. 
Start aan Grand Hotel Bellevue, Westende 
Toegangsprijzen: gratis

Meer info?

Dienst erfgoed - 059 31 97 96
erfgoed@middelkerke.be 

 In het spoor van de ezel
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Artiest na je uren? 

De WAK in Middelkerke biedt amateurkunstenaars 
opnieuw de mogelijkheid om zich in de kijker te 
plaatsen. Iedereen kan meedoen. Op de startverga-
dering kanje inspiratie opdoen over het thema en je 
verneemt er hoe je kan deelnemen.

Centraal thema is ‘Match’. Over kunstenaarscollectieven, samen-
werking, uitdagingen, blind dates ... Over hokjes en grenzen en 
hoe die te doorbreken. Over meedoen, gewoon voor de sport... 
of net niet? Over selectie, battles, wedstrijden, competitie en 
confrontatie.

Wie zich wil inschrijven of voorstellen heeft, kan dit tot 15 februari 
2016. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen op de cultuur-
dienst en via de website.

Dit jaar vindt de WAK plaats van vrijdag 29 april tot en met zondag 
8 mei 2016.

Wanneer en waar?

Maandag 11 januari 2016 om 20 u., De Branding in Middelkerke. 

Meer info?

Cultuurdienst Middelkerke - 059 31 95 53
www.cultuur.middelkerke.be .

 Startvergadering WAK 2016: maandag 11 januari

Geen drinkglazen 
in de glasbol
De glasbol is enkel bedoeld voor 
glazen fl essen, bokalen en fl acons.

Scherven brengen geluk, ook in 2016. Maar denk er aan:



 

jan / feb 2016 de sirene 19

erfgoed / cultuur

Als Middelkerke/Westende jouw vakantiebestem-
ming is of was, dan heb je ongetwijfeld veel her-
inneringen. Daar zijn we nieuwsgierig naar, want 
die verhalen kunnen een centrale rol spelen in het 
museum Kusthistories, waar de geschiedenis van 
het kusttoerisme wordt uitgelicht.

Waar zijn we naar op zoek?
•  Naar een sensatie – herinnering – handeling die jou het sterkst  
 is bijgebleven.

•  Naar een typisch vakantieritueel dat het voor jou allemaal  
 samenvat.

•  Naar een persoonlijk verhaal dat je vakantie aan zee kracht bij  
 zet.

Vertel het ons. Wij bundelen je kustrituelen op ons prikbord in het 
museum Kusthistories.

Hoe deelnemen?
Bezorg ons een vakantiefoto van vroeger waar je zelf op staat.

Schrijf je warmste herinnering (aan lang vervlogen vakantietijden) 
op de achterzijde van de foto.

Verzamelpunten foto’s: 

• balie Kusthistories, Joseph Casselaan 1, 8430 Middelkerke; 

• dienst erfgoed, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke.

Meer info?

Dienst erfgoed - 059 31 95 53
erfgoed@middelkerke.be 

Wat is jouw sterkste herinnering?

 Op zoek naar vakantieverhalen

Starlight Musical Productions vzw gaat op zoek naar een cast 
voor hun nieuwe productie: Oliver Twist.

De vertoningen zijn gepland voor de krokusvakantie 2017. 
Naar goede gewoonte wil de vereniging de cast samenstel-
len met zingende acteurs en actrices uit Middelkerke en 
omstreken.

Starlight Musical Productions vzw gaat tijdens de audities op 
zoek naar:

- 20 kinderen tussen  7 en 14 jaar;

- 10 jongeren tussen 14 en 18 jaar;

- 15 volwassenen vanaf 18 jaar.

Waar en wanneer?

Er worden drie audities georganiseerd:

- op 27 en 28 februari 2016 en op 5 maart 2016; 
- in centrum De Branding, Populierenlaan 35 in Middelkerke;

Voorwaarden

Deelnemers moeten op het moment van de audities minimum 
7 jaar zijn.

Meer info en inschrijven?

Starlight Musicalproducties vzw:

www.starlight-musical.be 

 Audities nieuwe musical Starlight

Scherven brengen geluk, ook in 2016. Maar denk er aan:
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 Poëzieweek 
‘Rijmen en dichten’ van 28 januari tot 3 februari!  
De bibliotheek dompelt je de hele week onder in  
verschillende vormen van poëzie en dichtkunst.
 
Delphine Lecompte draagt voor

Eind 2015 bracht de Gentse Delphine 
Lecompte haar zesde bundel Dichter, 
bokser, koningsdochter uit. Delphine 
neemt je mee in haar eigenzinnige 
poëzie-universum, bevolkt door lank-
moedige vogelwichelaars, bedeesde 
walvisjagers, hypochondrische horlo-
gemakers, morose windhondenfok-
kers en mystieke chrysantenkwekers.  

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke  
Vrijdag 29 januari 2016 om 20 u.

Gratis toegang.

Poëzie uit de kast 
Vanachter de gordijntjes van onze mooie ‘dichterskast’ verrassen 
dichteres-actrice Gwen Deprez en actrice Marjan Deschacht met 
een mooi, een ontroerend, een grappig of een pakkend gedicht.  

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke

Donderdag  28 januari  tussen 16 – 19 u. 
Vrijdag  29 januari  tussen 16 – 19 u. 
Zaterdag  30 januari  tussen 9.30 – 12.30 u. 
Maandag  1 februari  tussen 16 – 19 u. 
Dinsdag  2 februari  tussen 16 – 19 u. 
Woensdag  3 februari  tussen 14 – 17 u.

Gratis toegang.

 Luistervinken
‘Relation de trottoir’: Rudolf Hecke  
over Serge Gainsbourg 

De meest beklijvende, sexyste, geheimste, ontroerendste pas-
sages uit het leven van de geniale sloe-
ber/muziektovenaar worden in woord en 
muziek gevat. Rudolf ondernam ettelijke 
‘pelgrimstochten’ naar Gainsbourgs heilig-
dommen en adelaarsnest in Parijs en legt 
voor het eerst Serges voetafdrukken in 
België en Nederland bloot. 

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke 
Donderdag 21 januari 2016 om 20 u.

Toegangsprijs: € 5

Eddie Niesten: ‘Kermis’
Eddie Niesten brengt een 
voordracht over het kermis-
feest vroeger en nu. Op het 
Vlaamse platteland werd 
het allerbeste van eigen 
kweek en teelt op de feest-
dis gebracht. In tegenstel-
ling tot nu was 'de kermis' 
een uitzonderlijke gebeurte-
nis. Het jonge volk keek reikhalzend naar de kermisattracties en ’s 
avonds was het bal. De parochiale processie, resultaat van voor-
beeldige samenwerking van de lokale gemeenschap, bestaat enkel 
nog hier en daar in een wel zeer afgeslankte vorm. 

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke 

Donderdag 18 februari 2016 om 20 u. 
Toegangsprijs: € 5

 Het leven zoals het was:
 Amen en uit

Praten over Middelkerkse priesters en nonnen

Ooit zaten de kerken barstensvol. Toen had de pastoor nog veel te 
zeggen. Ken je ze nog, die pastoors van toen? Hoe vaak ging jij te 
biecht? Ging jij elke week braafjes naar de kerk? Geloofde je alles 
wat de priester zei, of was je ook wel eens afvallig of opstandig? 
Heb je ooit op een hostie gekauwd? Was er in jouw familie ook 
een tante non of een nonkel pater? Welke verhalen brachten ze 
mee? We laten alle priesters en nonnen van Middelkerke (en deel-
gemeentes) defileren en verzamelen gretig anekdotes!

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke 
Vrijdag 19 februari 2016 om 14u.    
Toegangsprijs: € 2

 Poppentheater Pierewiet:   
 ‘Circus Maximini’
‘Circus Maximini’ is een non-verbale en 
muzikale voorstelling met poppen voor 
kinderen vanaf vier jaar. De jonglerende 
muis Maxi op zijn éénwieler, de akro-
batenhond Laïka, de krokodil-pianist 
Crocko… 
 
Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke 
woensdag 10 februari 2016 om 15 u. 
Toegangsprijs: € 2 (groot)ouders mogen gratis mee

Meer info en reservaties

Bibliotheek Middelkerke  
059 31 99 10 - bibliotheek@middelkerke.be 

bib
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 Heb jij al je boekbabypakket?

‘Boekbaby’s’ is een project van Stichting Lezen dat jonge kinderen 
vertrouwd maakt met boeken en voorlezen stimuleert. Kinderen 
die vroeg kennismaken met boeken zijn taalvaardiger, lezen sneller, 
zijn vaker lid van de bibliotheek en... ze rekenen zelfs beter.

Bibliotheek Middelkerke deelt 
twee boekenpakketten uit: een 
baby- en een peuterpakket.  
Het babypakket is er voor alle 
baby’s uit Middelkerke die 6 
maand worden. Het peuterpakket 
is bestemd voor ouders waarvan 
de peuter 15 maand wordt.

Woon je in Middelkerke en is 
jouw baby 6 maand of je peuter 
15 maand oud en heb je nog 
geen pakketje? Kom het dan zeker 

ophalen in de bibliotheek van Middelkerke.  De pakketjes worden 
niet meer verdeeld via het consultatiebureauVeel voorleesplezier!

 Middelkerke@internet 

Niet iedereen is met de computer en het is niet altijd even makkelijk 
om op eigen houtje je weg te vinden op de drukke digitale snelweg. 
Daarom biedt de bib senioren (60+) uit Middelkerke de kans om 
een computercursus te volgen. Een ervaren team van vrijwilligers 
begeleidt je op een aangepast tempo en in een begrijpbare taal. De 
voorbije jaren zetten al heel wat senioren op die manier met succes 
hun eerste stappen op de computer. 

Basiscursus computer (6 lesdagen)

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

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke

12, 14, 19, 21, 26, 28 januari,  telkens van 13 tot 16 u. 
8, 10, 15, 17, 22, 24 maart, telkens van 13 tot 16 u.

Toegangsprijzen: 
inschrijving gratis, € 5 voor de syllabus

Workshop Picasa (2 lesdagen)

In deze workshop leer je hoe je je fotocollectie kunt beheren (sor-
teren, albums maken, delen met vrienden…) en hoe je foto’s kunt 
bewerken (kleur aanpassen, rode ogen weghalen, bijknippen…). 
Uiterst geschikt voor wie vertrouwd is met basishandelingen op 
de computer en graag met foto’s bezig is. 

Waar en wanneer?

bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke
Dinsdag 2 en donderdag 4 februari /  
telkens van 13 tot 16 u. - Toegangsprijzen: € 10

Workshop Facebook (2 lesdagen)

Facebook is een populair sociaal medium om contacten te leggen 
en onderhouden met vrienden en kennissen. In deze workshop 
leer je hoe je een profiel aanmaakt en wat je op Facebook kunt 
doen (vrienden maken, chatten, foto’s toevoegen…). We hebben 
ook aandacht voor de privacyinstellingen en de risico’s. Om deel 
te nemen is een basiskennis van computer vereist. 

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke 
Dinsdag 16 en donderdag 18 februari, telkens van 13 tot 16 u. 

Toegangsprijs: € 10

Workshop Google (3 lesdagen)

Google is de bekendste zoekmachine op internet. In de workshop 
leer je hoe je informatie kunt zoeken over alle denkbare onderwer-
pen. Google is echter meer dan alleen een zoekmachine. Je maakt 
hier ook kennis met Google Maps Street View en de mogelijkheden 
van Google Chrome. Om deel te nemen is een basiskennis van 
computer vereist.

Waar en wanneer?

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke

donderdag 25 februari, dinsdag 1 en donderdag 3 maart, telkens 
van 13 tot 16 u.

Toegangsprijs: € 15

Meer info en reservaties?
Alle cursussen vinden plaats in de bibliotheek van Middelkerke. 
Inschrijven voor een van de cursussen kan vanaf maandag 4 janu-
ari 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, dus wees er snel bij.

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke 
059 31 99 10 
bibliotheek@middelkerke.be 

 Bib zoekt vrijwilligers
De bib zoekt nieuwe computerfanaten om het team van 
Middelkerke@internet te versterken. Kun je vlot overweg met 
computers? Heb je het geduld om die vaardigheden ook over te 
brengen aan anderen? Spreekt het je aan om les te geven aan 
senioren of om de lesgevers te assisteren door de cursisten extra 
begeleiding te bieden tijdens de les en de nazorgmomenten?  
Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken.

Meer info?

Bibliotheek Middelkerke  
nicole.deswaef@middelkerke.be

bib
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Warme voorstellingen in de winter!

  De Eilandverkaveling:  
 ‘De Sneeuwman’

Op een koude winterdag vertellen 
Fleur en Valentijn het verhaal van 
de sneeuwman. Het verhaal over 
het fijnste sneeuwavontuur en de 
liefste sjaal van de wereld. Hij met 
woorden, zij met muziek. Fleur 
vindt dat er al genoeg woorden 
op de wereld zijn. En iedereen zit 
knus bij elkaar om lekker warm te 
blijven. Maar ook om nog beter te 
kunnen luisteren.

Na de voorstelling kunnen bezoekers deelnemen aan een gratis 
workshop.

Waar en wanneer?
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke 
Zondag 3 januari 2016 om 15 u. 
Toegangsprijs: € 6

 Gili: CTRL

Ben je ooit al eens ingepakt door de indringende blik van Gili?  
Zijn voorstellingen zijn heuse totaalspektakels waar de grens tus-
sen illusie en comedy wordt weggetoverd. 

Het publiek krijgt een extra dimensie in zijn shows. De toe-
schouwers worden stuk voor stuk meegesleept in een wonderlijk 
universum van illusionisme, magie, visueel bedrog en een flinke 
portie humor.

In ‘CTRL’ geeft Gili voor het eerst de controle uit handen. Het 
publiek bepaalt wat zal gebeuren en wat niet. Het volledige 
verloop van de voorstelling wordt zo in handen gelegd van de 
toeschouwers en dat leidt tot heel wat hilarische situaties.

De locatie van deze voorstelling werd gewijzigd naar De Zwerver 
in Leffinge.

Waar en wanneer?
Centrum De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge 
vrijdag 8 januari 2016 om 20 u. 
Toegangsprijs: € 13

 Unieke dansnamiddag 
De tijd van toen
‘De tijd van toen’ klinkt misschien redelijk traditioneel, maar ver-
wacht je aan een interactieve muziekgroep die bekende klassiekers 
omzet in dansbare versies. Uiteraard voorzien we onze gasten 
graag van een lekkere verfrissing en een gebakje.

Waar en wanneer?

Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke 
Donderdag 21 januari 2016 
Deuren open om 14 u. 
Start optreden om 14.30 u. 
Toegangsprijs: € 10

Cultuurraad Middelkerke presenteert:

  Nieuwjaarsvoorstelling
 Warre Borgmans en Vitaly   
 Pisarenko: ‘De biecht van Liszt’

In 'De biecht van Liszt' maken Warre Borgmans en Vitaly 
Pisarenko een muzikaal portret van het genie Liszt.

De oude en zieke Franz Liszt wacht tevergeefs op de komst van zijn 
geliefde dochter Cosima. Samen met zijn publiek – en bijgestaan 
door een goddelijke pianist – peilt hij naar de essentie van zijn 
bestaan en zijn muziek.

De biecht van Liszt is een zoektocht naar de hoogte- en dieptepun-
ten in het muzikale en persoonlijke leven van Franz Liszt. De wis-
selwerking tussen verhaal en muziek maakt deze voorstelling tot 
een indringende ervaring waarbij de toeschouwer recht in Liszts 
muzikale en menselijke hart kan kijken.

Waar en wanneer?

Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke 
Zondag 24 januari 2016 om 15 u. 
Toegangsprijs: € 15
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 A grand opera night
Stoomcursus opera met Bang-up! 

Bang-Up! Opera is een 
shot energieke opera-
introductie voor jong en 
oud.  

Opera? Is dat niet iets 
voor oude met fluweel 
beklede schouwbur-
gen, voor chique dames 
gedrapeerd in zwierige 
baljurken? Niet dus. Toch 
niet de operavariant die 
we krijgen van Bang-Up! 
Opera. Dit internationale 
gezelschap brengt alle 
bekende aria’s en melo-
dieën tot bij de gewone 
mens, in kleine zalen, tot zelfs op straat. Operatitels als Rigoletto, 
La Traviata, Il barbieri di Siviglia klinken je wellicht heel bekend in 
de oren. Voor de nodige luchtigheid zorgt Die Fledermaus, maar 
ook een staaltje uit Carmen van Bizet komt aan bod.

Waar en wanneer?

Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke 
Donderdag 18 februari 2016 om 20 u. 
Toegangsprijs: € 13

Meer info en ticketreservaties?

Cultuurdienst

059 31 95 53 
www.cultuur.middelkerke.be  
cultuurdienst@middelkerke.be

Met de klas naar theater 
 4Hoog: ‘Kriep’

Spannend schooltheater voor 

de derde graad

Wat als een thriller ontleed 
wordt? Stelt het je gerust of 
word je dan banger? Wat als 
je denkt: ‘ik heb het helemaal 
door’ en je blijkt het mis te 
hebben? Wat als je het in je 
broek doet en je weet dat dat 
nergens goed voor is? Wat als 

je zeker weet dat het ‘maar toneel’ is en het toch vergeet? Dan heb 
je de naakte thriller!

Waar en wanneer?

Centrum De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge 
Vrijdag 22 januari 2016 om 10 en 14 u. 

 Nieuwe techniekacademie van start

Vanaf 13 januari 2016 start 
een nieuwe techniekaca-
demie met  12 uitdagende 
technieksessies voor mini-
techneuten tussen 10 en 
12 jaar.  

Inschrijven kon vanaf 5 december 10 u. via www.techniekacade-
mie-middelkerke.be/inschrijvingen. De lessen zullen plaatsvinden 
in de kelderzaal van de centrum De Branding. 

Waar en wanneer?

Centrum De Branding 
vanaf woensdag 13 januari 2016, tussen 13 en 15 u.

Meer info?

Cultuurdienst - 059 31 95 53 
cultuurdienst@middelkerke.be

 Subsidiedossiers binnen  
 voor 1 maart 2016

Naar jaarlijkse gewoonte bundelt de cultuurdienst alle dossiers tot 
het bekomen van een werkingsubsidie voor 1 maart.  Alle erkende 
socio-culturele verenigingen kunnen op die manier hun werkings-
subsidie voor het afgelopen kalenderjaar ontvangen. 

Een goed ingevulde activiteitenkalender en een volledig subsi-
diedossier zijn noodzakelijk voor een goede behandeling van je 
dossier.

Voor wie geen erkende vereniging is en voor een bepaald project 
toch een subsidie wil aanvragen reikt het gemeentebestuur onder 
bepaalde voorwaarden een projectsubsidie uit. Deze subsidie 
moet je aanvragen via een specifiek dossier en dien je ten laatste 
twee maanden voor je activiteit in met bijhorende argumentatie 
en begroting. Bekijk alle informatie over deze projectsubsidies op 
de gemeentelijke website van Middelkerke: www.middelkerke.be/
vrijetijd.
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 Winterknetters
Winterknetters is een dag vol sfeer en gezelligheid met traditionele kerstboomverbranding, 
muziek, vurige animaties en een afsluitend winters feestje in en rond de verwarmde tent 
met winterterras op de Zeedijk in Middelkerke. Je geniet er doorlopend van winterse natjes en droogjes.

Waar en wanneer?

Zeedijk Middelkerke

Zaterdag 9 januari 2016, van 16 tot 24 u.

Programma  

16 – 18 u.   Ondeugende kinderworkshops

16 – 18 u.   Hartverwarmende straatanimatie

19 – 19.30 u.   Vonkende vuurshow

19.30 – 24 u.  Knetterende kerstboomverbranding

20 – 22 u.   Brandend coveroptreden van ‘Please don’t kill the clown’

22 – 24 u. DJ met knallende wintermuziek

Meer info?

Dienst evenementen 
059 31 30 16 
evenementen@middelkerke.be 

 Kerstboomverzameling

winter
knetters

Breng je kerstboom tussen 5 en 7 januari 2016 naar onderstaande afhaalpunten:

• Middelkerke:  Strand t.h.v. Paul de Smet de Naeyerstraat

• Westende:  Marktplein

• Lombardsijde:  Bamburgstraat t.h.v. speelplein ‘De Caravanne’

• Slijpe:  Parking ‘Ter Zelte’

• Leffinge: Leffingeleurenplein

• Sint-Pieterskapelle: Marktplein
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 Sportkaart helpt je bij goede voornemens

Januari is de maand van de goede voornemens, dus ook ideaal om een beetje meer beweging op dat 
traditionele lijstje te zetten. Met de Middelkerkse sportkaart kun je gemakkelijk en voordelig een brede 
waaier aan sportactiviteiten proeven.

De sportkaart kost € 20 en bevat 12 sporteenheden. Elke activiteit heeft een aantal eenheden per beurt. 
Op de website vind je het volledige aanbod.

Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom. De eerste keer mag je gratis proberen.

Twee nakende lessenreeksen kan je alvast in de agenda noteren: 

• leren zwemmen voor senioren start in januari;

• in maart is er opnieuw Kijk! Ik fiets!

Meer info?

Sportdienst - 059 31 99 50 - www.middelkerke.be/sportkaart - sportdienst@middelkerke.be 

 Driedaagse van West-Vlaanderen

  opnieuw van start in Middelkerke

Vanaf maart begint het Vlaamse wielerhart sneller te 
kloppen. De aanloop naar de Vlaamse klassiekers draait 
volop met sterk bezette voorbereidingskoersen, waar-
onder de Driedaagse van West-Vlaanderen. De proloog 
van deze rittenwedstrijd vindt ook dit jaar in Middelkerke 
plaats. 

Een proloog is een korte tijdrit onder de tien kilometer, waarbij om de minuut een renner vertrekt. Het is een spectaculaire discipline 
waarbij je de renners goed kan zien.

De organisatoren hebben al bevestiging van 24 profteams. Ter hoogte van het Casino Middelkerke kan je vlak voor de start de 
opwarming van de renners volgen.

Waar en wanneer?
Vrijdag 5 maart 2016, start om 14 u.

Start en finish: omgeving Parijsstraat, Casino en Epernayplein

Parcours: Parijsstraat, Koninginnelaan en Kustbaan richting Westende, keerpunt Meeuwenlaan Westende,  
terug langs Zeedijk richting Middelkerke.

VIP-arrangementen
Wie alles van dichtbij en exclusief wil meemaken,  
kan intekenen op een  VIP-arrangement met lunch in het casino,  
de renners volgen vanuit de volgwagen, en de afsluitende  
avondreceptie in het casino (€ 125 p.p. excl. BTW).

Voor de avondreceptie in het casino kan je ook  
afzonderlijk inschrijven (€ 50 pp excl. BTW). 

Meer info en reservaties?

peter.brackez@skynet.be - 0478 77 64 76

Gevolgen voor verkeer
Naar aanleiding van de proloog zullen de Kustbaan (vanaf 10 u.) 
en de Zeedijk (vanaf 10 u.) afgesloten worden voor alle verkeer 
tot 18 u. Er zijn doorsteken voorzien om de zone te verlaten Via 
www.middelkerke.be zullen alle geldende verkeersmaatregelen 
te raadplegen zijn.
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 Vernieuwde Vlaamse renovatiepremie
Eind oktober  keurde de Vlaamse Regering de 
nieuwe renovatiepremie goed.  
De uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee  
aanvragen. 

Premievoorwaarden:
• Het betreft de enige woning die gebruikt wordt als hoofdver-
blijfplaats.

•  De woning is minstens 25 jaar oud (30 jaar vanaf 2017).

•  De aanvragers voldoen aan volgende inkomstenvoorwaarden:

 - 40.640 euro als alleenstaande 

 - 58.050 euro als je gehuwd of samenwonend bent  
  (te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste).

Welke werken komen in aanmerking?
• Categorie 1. :   structurele elementen van de woning: werken  
 aan de funderingen, de muren, de draagvloeren  
 en  de trappen.

• Categorie 2. :   dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking,  
 goten en afvoer.

• Categorie 3. :  buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buiten 
 deuren.

• Categorie 4. :  technische installaties: werken aan de elektrische  
 installatie, de sanitaire installatie in badkamer,  
 toilet en de centrale verwarming.

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor 
elke categorie moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 
euro, exclusief BTW. De facturen mogen op factuurdatum maxi-
maal 2 jaar oud zijn.

Bedrag van de premie
De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % (afhankelijk van het inkomen) van de in aanmerking 
te nemen factuurbedragen met een maximumpremie voor categorie 1, 2 en 3. Het maximumbedrag van de premie voor de twee 
aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Overgangsmaatregel
Er is een overgangsmaatregel voorzien . Tot 1 februari 2016 kunnen aanvragen worden ingediend onder de voorwaarden van het 
oude stelsel. Enkel facturen die betrekking hebben op werken waarvoor je een overeenkomst hebt gesloten met een aannemer of 
een bestelling hebt geplaatst van materialen voor 1 december 2014 komen in aanmerking. De facturen mogen op factuurdatum 
maximaal 3 jaar oud zijn.

Meer info?

Wonen Vlaanderen,  
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93 in 8200 Brugge 
050 24 82 50 (van 8.30u tot 12.30u)

wonenwestvlaanderen@rwo.vlaanderen.be 

Dienst huisvesting en wonen 

059 31 91 15  - huisvesting@middelkerke.be 
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 Kinderen aan de macht

Op woensdag 18 november werd voor de vijfde maal de kindergemeenteraad geïnstalleerd. 16 jongens 
en meisjes uit de derde graad van het lager onderwijs legden de eed af. Ze willen meer aandacht voor de 
zwakke weggebruiker en voor pestgedrag. De kindergemeenteraad komt ook dit schooljaar vijf keer samen.

Elke school uit Middelkerke mag drie leerlingen afvaardigen uit de derde graad.Ieder raadslid kon er ook zijn belangrijkste werkpunt 
voorstellen. Er werden interessante thema’s zoals pesten en verkeer aangekaart.De kindergemeenteraad van Middelkerke komt jaarlijks 
vijf keer samen en werkt iedere keer rond een ander thema.

Meer info?

Jeugddienst - 059 31 30 16 - jeugddienst@middelkerke.be 

 Scholen op uitwisseling
De school is een belangrijke omgeving voor de kinderen: ze leren 
er niet alleen rekenen en schrijven, maar krijgen gaandeweg ook 
meer inzicht wat er in de wereld rondom hen gebeurt.  Belangrijk 
aspect in dat proces zijn de verschillende uitwisselingsprojecten 
die enkele Middelkerkse met andere scholen opzetten.
Dankzij contact met leerlingen van andere scholen krijgen ze 
beter inzicht in hun gebruiken en hobby’s. Ze leren daardoor ook 
gericht communiceren via verschillende media.

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van 't Lombartje wisselen brieven 
uit met hun leeftijdsgenoten uit Vresse. Op die manier oefenen ze hun Frans en  
schrijven ze nog eens een ouderwetse brief. Om de twee jaar komen de pennen-
vrienden uit Vresse op bezoek in Lombardsijde.
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 Bedrijvenzone in  
 volle groei

Op de bedrijvenzone De Kalkaart 
zijn er momenteel 8 bedrijven 
opgericht en actief.  
Er zijn 24 percelen beschikbaar.

 

Dankzij de nabijheid van twee invalswe-
gen en het shoppingcenter is De Kalkaart 
een geschikte omgeving om een KMO of 
bedrijf te vestigen.

Binnenkort worden er nog drie nieuwe 
bedrijven opgericht. Deze samen-
werking tussen de West-Vlaamse 
Investeringsmaatschappij (WVI) en de 
gemeente Middelkerke wil lokale onderne-
mers aanzetten om hun bedrijfsactiviteit in 
Middelkerke te ontwikkelen.

Meer info?

Dienst ruimtelijke ordening

059 31 30 16

info@middelkerke.be

 Duurzame mode tijdens FairFashion

Wie af en toe ruzie heeft met zijn kleerkast, kan ongetwijfeld inspiratie opdoen op Fair 
Fashion, de jaarlijkse modeshow met nieuwe en tweedehandse kledij met een duurzaam 
label. Yez4you, C&A Middelkerke, Oxfam Solidariteit en Kringwinkel Kust zetten modellen 
met duurzaam geproduceerde collecties op de catwalk. 

Tijdens deze modeshow geeft het meisjeskoor Scala onder leiding van de Kolacny-broers 
een uniek concert! Bovendien is er ruime aandacht besteed aan de toegankelijkheid van 
minder mobiele mensen zodat ook zij kunnen genieten van dit unieke concept.

Waar en wanneer?

Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Leffinge

Zondag 6 maart 2016

Toegangsprijzen:

Voorverkoop: € 15

Aan de deur: € 18

Reserveren vanaf 4 januari 2016:  
cultuurdienst@middelkerke.be 

Meer info?

Dienst  
ontwikkelingssamenwerking
059 31 30 16
info@middelkerke.be 

 Inzet bemande snelheidscamera: de resultaten

Tussen september en december 2015 heeft Lokale Politie 
Middelkerke 12.376 voertuigen gecontroleerd op overdreven 
snelheid met de inzet van een bemande snelheidscamera. Daarvan 
reden 1809 of 14,8 %(!) van de gecontroleerde voertuigen te snel. 

Naast de bemande camera beschikt de politie ook over een  
onbemande camera in de Lombardsijdelaan. Van de 946.564 
gecontroleerde voertuigen reden er 1,5 % te snel. 

Ook in 2016 zal de Lokale Politie Middelkerke regelmatig  
controleren, want overdreven snelheid is de ongevalsoorzaak bij 
uitstek. Hou je dus in alle gevallen aan de aangegeven snelheid.

 



de sirene 29   jan / feb 2016

communicatie

 De Sirene en digitale nieuwsbrieven populairste gemeentelijke media

In september en oktober voerde de communicatiedienst een onderzoek naar de waardering van enkele 
gemeentelijke communicatiemiddelen.  Zowel online als op specifieke inspraakmomenten konden we  
reacties van de bewoners opnemen. 

Gedrukte communicatiemiddelen 

Bekendste gemeentelijke communicatiemiddel is De Sirene. Maar liefst 95% van de respondenten 
bij het onlineonderzoek en de inspraakmomenten kent het gemeentelijk informatieblad.  
Tweede plaats is er voor de bewonersbrieven (45%).
De inhoud van de verschillende dragers wordt door gemiddeld 47% van de onlinerespondenten als 
‘goed’ bevonden, door 26% als ‘zeer goed’. Aandachtspunten volgens het onderzoek zijn de opname 
van de beslissingen van de gemeenteraad, meer informatie over openbare werken en specifiek 
nieuws over de deelgemeenten.

De lay-out en stijl wordt door gemiddeld een vijfde van de respondenten als ‘hip en eigentijds’ 
beschouwd. Slechts twee respondenten vinden het ontwerp van verschillende drukwerken ‘saai 
en oubollig’. Iets meer dan 10% vindt dat het gemeentebestuuur ‘beter kan’. Het taalgebruik in de 
bewonersbrieven moet helderder.

Ook de verspreiding werd bevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat specifieke drukwerken (cultuurbro-
chure, LOL-krant…) moeilijker vindbaar zijn: dat vinden toch gemiddeld 18% van de respondenten. 
De verspreiding van alle gemeentelijke drukwerk in de appartementsgebouwen kan volgens de 
deelnemers van het onderzoek veel beter.

Digitale kanalen
Het bekendste onlinekanaal van de gemeente Middelkerke is de digitale nieuwsbrief, nipt gevolgd 
door de gemeentelijke website. De gemeentelijke pagina’s op diverse sociale media zijn relatief 
gezien iets minder gekend.

43% van de respondenten bezoekt wekelijks de gemeentelijke website. 

De meeste respondenten willen via het internet meteen evenementen en openingsuren kunnen 
raadplegen, gevolgd door een overzicht van de gemeenteraadsverslagen en specifieke info voor 
tweedeverblijvers.

Toekomstplannen
Deze onderzoeken voerden we niet zomaar. We plannen in de loop van 2016 enkele belangrijke 
hervormingen op het vlak van gemeentelijke communicatie.

We lanceren een nieuwe gemeentelijke website in het voorjaar en werken aan een betere afstem-
ming van de verschillende sociale mediakanalen. Daarnaast gaan we De Sirene hervormen en wordt 
de gemeentelijke evenementencommunicatie geoptimaliseerd.

Uiteraard zullen de bevindingen van de verschillende bewonersonderzoeken in die hervormingen 
worden meegenomen.

Meer info?

Dienst communicatie, participatie en onthaal

059 31 30 16 - informatie@middelkerke.be
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Geboorten

Huwelijken

Overlijdens

Meurice Patrick & Scholten Bianca 25.09.2015

Verwée Roger & Van Nieuwenhoven Gilberte 26.09.2015

Vaneessen Lander & Vierstraete Deborah 26.09.2015

Monstrey Joeri & Lecluselle Pascale 02.10.2015

Deconinck Youri & De Ryck Jennifer 03.10.2015

Cauliez Erna – Westende °26.03.1954 + 11.09.2015

Rosseel Mariëtte – Middelkerke °01.08.1938 + 20.09.2015

Maertens Jozef – Westende °08.03.1925 + 24.09.2015

Van Heule Eric – Middelkerke °12.12.1937 + 25.09.2015

Coppens Lucien – Middelkerke °28.11.1940 + 25.09.2015

Vandenberghe Paul – Middelkerke °05.08.1933 + 28.09.2015

Butaeye Jeanne – Middelkerke °16.08.1932 + 02.10.2015

Vanden Bossche André – Westende °24.04.1933 + 03.10.2015

Van Sande François – Westende °09.04.1950 + 05.10.2015

Desmedt Andréa – Lombardsijde °02.08.1942 + 05.10.2015

Plaetinck Paul – Middelkerke °16.06.1930 + 06.10.2015

Magerman Victoire – Middelkerke °06.08.1923 + 06.10.2015

Vercammen Marthe – Middelkerke °12.11.1923 + 06.10.2015

Locqueneux Franky – Lombardsijde °06.03.1968 + 07.10.2015

Garin Jacques – Westende °26.01.1929 + 07.10.2015

Brabants Marie – Westende °05.04.1942 + 08.10.2015

Bradi Jacobus – Middelkerke °22.06.1932 + 09.10.2015

Van Cappellen Robert – Westende °20.08.1946 + 10.10.2015

Cantillon Elisabeth – Lombardsijde °15.01.1941 + 11.10.2015

Lust Antoinette – Middelkerke °22.06.1927 + 15.10.2015

Clauws Erna – Middelkerke °09.01.1931 + 16.10.2015

Blaut Renée – Middelkerke °09.11.1932 + 16.10.2015

Provoost Simonna – Middelkerke °12.01.1931 + 17.10.2015

Mortier Magda – Middelkerke °26.05.1943 + 18.10.2015

Vanhee René  - Middelkerke °13.12.1931 + 18.10.2015

Spiessens Joanna – Middelkerke °06.02.1935 + 21.10.2015

Asselman Yvonne – Middelkerke °12.10.1926 + 21.10.2015

Deman Irma – Middelkerke °24.03.1927 + 23.10.2015

De Greef Josée – Westende °20.03.1934 + 24.10.2015

Vanovenberghe Gilberte – Westende °12.02.1932 + 25.10.2015

Bisschop Roger – Westende °07.07.1934 + 25.10.2015

De Cooman Dominque – Middelkerke °02.08.1955 + 27.10.2015

Van Droogenbroeck Frans – Middelkerke °12.05.1934 + 28.10.2015

Van Eembeek Robert – Middelkerke °25.10.1951 + 28.10.2015

Pylyser Luciana – Wilskerke °17.01.1926 + 29.10.2015

Ketels Paula – Middelkerke °02.08.1931 + 01.11.2015

Pauwels Roger – Middelkerke °30.01.1925 + 02.11.2015

Strubbe André – Leffinge °05.07.1932 + 04.11.2015

Vandeputte Jacky – Slijpe °16.12.1953 + 05.11.2015

De Tobel Renatus – Westende °16.03.1925 + 05.11.2015

Tulpin Gabriëla – Middelkerke °12.12.1918 + 06.11.2015

Drappier Robert – Middelkerke °03.05.1940 + 07.11.2015

Samyn Werner – Westende °10.12.1925 + 07.11.2015

Claeys Achiel – Westende °08.04.1940 + 07.11.2015

VanEecke Godelieve – Slijpe °23.09.1922 + 07.11.2015

-Vandecasteele Richard – Lombardsijde °21.08.1929 + 07.11.2015

Vervaeke Joy – Middelkerke 15.09.2015

Wolters Yanaika – Middelkerke 16.09.2015

Cicou Ilan – Middelkerke 19.09.2015

Nasir Merva – Westende 23.09.2015

Wittrock Margaodt Esmée – Westende 25.09.2015

Groulez Ilyano – Middelkerke 25.09.2015

Koc Ismail – Middelkerke 26.09.2015

Debergh Idraz – Westende 02.10.2015

Tourlouse Dre – Lombardsijde 08.10.2015

Lingier Schollaert Angel – Middelkerke 10.10.2015

Hafeez Rashid Muhammad – Middelkerke 13.10.2015

Scheirlinckx Clément – Westende 16.10.2015

Chen Yuhan – Middelkerke 22.10.2015

Scheys Louis – Middelkerke 25.10.2015

Mares Carchon Victor – Leffinge 27.10.2015

Devulder Sem – Middelkerke 27.10.2015

Pincket Wes – Leffinge 29.10.2015

Bral Miro – Slijpe 30.10.2015

Schoutteet Féline – Westende 01.11.2015

Dewaele Gilian – Middelkerke 03.11.2015



de sirene 31   jan / feb 2016

nuttige nummers

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

 Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Boydens (Westende) 058 23 63 93
Caproni Davina (Middelkerke) 059 30 45 51
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Dierendonck (Middelkerke) 059 30 46 47
Florizoone (Westende) 059 30 17 06
Glabeke (Leffinge) 059 30 28 41
Lecointre (nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke  059 31 02 10
(nieuw adres: Meeuwenlaan 9 - Westende)
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch Bryan
Westendelaan 324c - Westende 059 71 99 87

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

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

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

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

 Tandartsen
De Boyser (Middelkerke) 059 30 20 66
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende-dorp) 058 23 63 09
Vanhoorne (Westende) 059 31 12 21
Van de Maele (Leffinge) 059 30 04 74
Wachtdienst zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u. 
www.tandarts.be of 090 33 99 69

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

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

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



 Hansgrohe Superprestige:  
 opnieuw apotheose in Middelkerke

Medewerkers gezocht
Er worden nog medewerkers gezocht. Wie interesse heeft, kan zich mel-
den op de sportdienst en dit bij voorkeur vóór maandag 11 januari 2016  
(sportdienst@middelkerke.be). 

Superprestige Extra
Wil je je klanten of je relaties in de watten 
leggen of napraten over de spannende wed-
strijd in het gezellige Crosscafé, bekijk dan 
de verschillende VIP-arrangementen via  
www.noordzeecross.com

zat 13 februari 
Sportpark De Krokodiel

Sinds 1959 wordt de Noordzeecross ononderbroken georganiseerd in Middelkerke.  
Het technische en zware parcours wordt ook de strijdplaats voor de eerste Ereprijs Norbert 
Dedeckere. De beloftewedstrijd krijgt als postuum eerbetoon de naam van de recordover-
winnaar en ex-wereldkampioen veldrijden uit Middelkerke mee.

Naast het voltallige podium van vorig jaar: winnaar Kevin Pauwels , Mathieu Van Der Poel 
en Waut Van Aert zal ook afscheidnemend icoon Sven Nys, reeds 13 keer eindwinnaar van 
de Hansgrohe Superprestige, aanwezig zijn. Verwacht daarnaast ook de andere gevestigde 
hoofdrolspelers uit het veldritcircuit. 

Inwoners en tweedeverblijvers aan speciaal tarief
Alle inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers kunnen aan een speciaal tarief dit 
sportspektakel meemaken. Zo worden er 2500 kaarten aangeboden aan € 6 i.p.v. € 12.

Deze kaarten zijn te koop in het MAC en de toerismekantoren in Middelkerke en Westende 
tot 13 februari (op vertoon van je identiteitsbewijs). Kinderen onder de 14 jaar kunnen gratis 
binnen op vertoon van hun identiteitsbewijs.

Volgorde van de wedstrijden
• 9.45 u.: nieuwelingen; 

• Aansluitend: junioren en beloften; 

• 13.45 u.: dames;

• 15 u. elite heren.

Gevolgen voor het verkeer
De Westendelaan tussen de Louis Logierlaan en de IJzerlaan wordt afgesloten voor alle ver-
keer van vrijdag 12 februari 12 u. tot zaterdag 13 februari 22.30 u. Het doorgaand verkeer 
tussen Middelkerke en Westende wordt omgeleid via de kustweg.

De Duinenweg tussen de Louis Logierlaan en de Prosper Poulletstraat zal niet toegankelijk 
zijn voor het verkeer tussen 7 en 18.30 u. op zaterdag 13 februari. Bewoners binnen deze 
zone worden gevraagd om hun wagen vooraf buiten de afgesloten zone te parkeren indien 
zij denken hun voertuig nodig te hebben.

Via www.middelkerke.be zullen alle geldende verkeersmaatregelen te raadplegen zijn.


