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Gelukkig Nieuwjaar!

Iedereen  

welkom op de 

nieuwjaarsdrink   

8 januari – 11 u.

marktplein  

Middelkerke 

Noordzeecross apotheose veldritseizoen
Renovatiepremies wijzigen
25 jaar De Sirene
Kindvriendelijke grmeente



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel burgerzaken)
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Beste inwoners,
met veel goeie moed vatten wij een nieuw jaar aan. Ik wens alle 
Middelkerkenaars, tweedeverblijvers en vakantiegangers dan ook van 
ganser harte het beste en het warmste voor een succesvol en gezond 
2017. 

25 jaar geleden sprak mijn eervolle voorganger burgemeester Frank 
Verlinde de Middelkerkenaars voor het eerst toe via De Sirene. Middelkerke zette zo de deur open voor een meer 
open communicatie met hun burgers. De eerste editie telde 4 pagina’s, anno 2017 zijn dat er 32 (!). Evoluties in 
media en wensen van het publiek zijn daar de grootste motoren van, maar ook het sterk toegenomen takenpakket 
speelde daar een cruciale rol in.

Een van die taken waar Middelkerke fel op inzet is jeugdbeleid. In november 2016 behaalde Middelkerke het 
prestigieuze label ‘Kindvriendelijke gemeente’. Dit label is echter geen eindpunt, maar een sterke motivatie om 
verder de ingeslagen weg te volgen.

Traditiegetrouw veranderen er op 1 januari enkele wetten. Om de veiligheid op de weg te vergroten wordt 
de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom van 90 naar 70 km/u teruggebracht. Afgelopen jaar kenden 
we in Middelkerke geen grote veiligheidsincidenten, dat betekent – tot mijn grote trots - dat zowel onze 
veiligheidsdiensten als onze bewoners heel wat aandacht besteden aan veiligheid. Houden zo! 

Met nieuwjaar wensen we iedereen graag een goeie gezondheid toe. Voor velen draait het helaas anders uit, 
we moeten ook blijvende aandacht schenken aan onze meest kwetsbare bewoners. Oudere mensen kampen 
vaker met gezondheidsproblemen en met vereenzaming. Middelkerke ondersteunt daarom graag belangrijke 
gezondheidscampagnes, zoals de ‘Warmste Week’ en ‘Oe Ist-campagne’. Ik ben heel tevreden dat onze lokale 
taxusinzameling een steentje bijgedragen heeft tot de ‘Vergroot de hoop’-campagne waarbij het produceren van 
medicijnen tegen kanker flink geholpen wordt. 

Mijn wens voor jou:

“ Ik wens iedereen een flinke dosis positieve energie. Deel het goede en verdring het  
     negatieve. Zo wordt 2017 een jaar zoals je het nooit zou verwachten!

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

Een 
kwarteeuw 
De Sirene 
Het gemeentelijk infoblad viert in 
2017 zijn 25ste verjaardag. In iedere 
editie van 2017 halen we een editie uit 
onze archieven naar boven.

De allereerste: 1 juli 1992
De allereerste editie van De Sirene 
verscheen op 1 juli 1992. Toenmalig 
burgemeester Frank Verlinde wilde met 
De Sirene ‘de poort openen naar een 
open dialoog met de bevolking’. De 
Sirene was toen een nieuwsbrief van 
vier goedgevulde pagina’s met divers 
en bondig nieuws uit de gemeente. 

Bewoners konden opmerkingen en 
vragen stellen via ‘de Nieuwslijn’. 

‘Aan tafel met de burgemeester’
Deze ‘maideneditie’ stond boordevol 
evenementennieuws waaronder de 
aankondiging van ‘Magriet aan zee’. 
Lezers die ‘een kaartje aan de redactie 
stuurden’ maakten kans om eregast te 
zijn van burgemeester Verlinde tijdens 
de rechtstreekse tv-uitzendingen.

Verzustering met Vresse’

Opmerkelijk artikel was ook de 
aankondiging van de verzustering met 
Vresse-sur-Semois.

Inkijk in het schepencollege
Het schepencollege zette in de rubriek 
‘Sprokkels uit het Schepencollege’ 
de deur wijd open. Opvallende 
openbare werken toen waren de 
vernieuwing van de Duinenlaan in 

Westende-bad en de aanleg van ’t 
Pleintje (het kruispunt Oostendelaan, 
Kerkstraat, Spermaliestraat) voor het 
gemeentehuis. 

In memoriam: Willy Declerck
Er was in die allereerste 
editie ook ruimte voor een 
respectvol In Memoriam voor 
volksvertegenwoordiger en 
gemeenteraadslid Willy Declerck, die 
onverwacht overleed op 11 juni 1992.

1992 2016



Erkenning voor sterk 
jeugdbeleid 
Middelkerke wordt beloond voor het 
bewaken van kinderbelangen in alle 
beleidsdomeinen. Middelkerke ontving 
dit label als enige kustgemeente. Aan 
de toekenning ging een breed onder-
zoek vooraf, waarbij alle gemeentelijke 
diensten, het OCMW, de politie, het 
brede middenveld en uiteraard ook de 
kinderen en jongeren werden betrokken.

Waarom is Middelkerke een 
‘kindvriendelijke gemeente’? 
Concreet verhoogt Middelkerke ‘het 
veilig-gevoel’ door betaalbaar en 
kwalitatief wonen voor jonge gezinnen 
mogelijk te maken, ruime speelvoorzie-
ningen aan te bieden, veilige fietspaden 
aan te leggen of sensibiliserende educa-
tieve pakketten aan te bieden.

Er is een groot aanbod dat perfect is 
afgestemd op kinderen en jongeren: 

op toeristisch, educatief, cultureel en 
sportief vlak. De kinderopvang is sterk 
uitgebouwd en door sociale maatre-
gelen kunnen ook de meest kwetsbare 
groepen er van genieten.

Hoe zal Middelkerke nog 
kindvriendelijker worden?
In de meerjarenplanning liggen heel wat 
ijzers in het vuur om jonge gezinnen aan 
te trekken. 

Wonen
Zo is er een aankooppremie voor een 
enig huis, is er aandacht in het woonbe-
leid voor comfortabel wonen en worden 
private en sociale bouwpromotoren 
gemotiveerd om betaalbare verkave-
lingen te ontwikkelen.

Openbaar domein en mobiliteit
Nieuwe straten in schoolomgevingen 
krijgen dankzij de kindertoets bredere 
voetpaden en gescheiden fietspaden. 

De fietsverbindingen tussen de verschil-
lende gemeenten worden veiliger.

Om jongeren tussen 16 en 25 jaar een 
veilige uitgaansmobiliteit te bezorgen, 
reikt Middelkerke voordelige taxiche-
ques uit. 

Spelen en jeugdinfrastructuur
Een kindvriendelijke gemeente is ook 
een speelgemeente. Middelkerke inves-
teert volop in nieuwe speelpleinen en 
speeltoestellen. (meer op p. 28)

Jeugdbewegingen en scholen kunnen 
rekenen op steun om hun gebouwen 
op punt te stellen. Een nieuw schoolge-
bouw in Westende en een uitbreiding in 
Leffinge zijn volop in voorbereiding.

Kwetsbare kinderen en jongeren 
opvangen
Met het megaproject rond drugs-
preventie, de no-blame-methode 
met een toolbox voor pesten en het 
vormingstraject rond armoede zijn 
leerkrachten gewapend om kwets-
bare kinderen en jongeren optimaal 
te begeleiden. Daarnaast vormt de 
Caravanne al jaren een vaste honk voor 
jongeren in Lombardsijde en kan je in de 
welzijnswinkel voordelig speelgoed en 
kinderkledij kopen.

Kids in the 
middle

Op zondag 6 november ontving een delegatie van het Middelkerkse 
gemeentebestuur, jeugdraad en kindergemeenteraad het prestigieuze 
label ‘Kindvriendelijke gemeente’. Middelkerke is daarmee de enige 
kustgemeente die het label mag ‘opspelden’. 

“  Jongeren en 
kinderen krijgen 
ook veel inspraak
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Toegankelijk  
(vrijetijds)aanbod
De vrijetijdspas zorgt ervoor dat lokale 
kinderen op een rechtvaardige manier 
toegang krijgen tot het uitgebreide 
opvangaanbod. 

Middelkerkse scholen kunnen deel-
nemen aan een ruim aanbod rond 
cultuur, milieu, kunst en sport. En dankzij 
de vele filialen en het toegankelijke 
aanbod is de gemeentelijke bibliotheek-
werking dichtbij voor alle kinderen.

Inspraak essentieel
Dit ruime beleid komt mede tot stand 
dankzij de input van kinderen, jongeren 
en leerlingen zelf. 

De verregaande ondersteuning van 
de jeugdraad, de verkiezing van de 
kindergemeenteraad en de geplande 
kindertoets bij andere adviesorganen 
zorgen ervoor dat kinderbelangen bij 
iedere beleidsbeslissing meegenomen 
worden. 

Werkpunt: aanbod voor jongeren 
vanaf 12 jaar
Het Middelkerkse rapport oogt hoogst 
positief, maar er zijn natuurlijk ook werk-
punten.

Vooral in het vrijetijdsaanbod voor 
jongeren vanaf 12 jaar is er nog verbe-
termarge.

De bevoegde diensten zullen daarom 
de komende jaren – binnen hun moge-
lijkheden- inzetten op deze belangrijke 
doelgroep.

“  Boordevol  
kinderaanbod 
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Enkele kindvriendelijke  
investeringen
Middelkerke voorziet tot en met 2019 
jaarlijks € 376 250 om een voordelig 
woonbeleid te realiseren.

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet 
een totale investering van € 803 000 
voor speelpleinen en speeltoestellen. 
Een groot deel daarvan werd al verwe-
zenlijkt.

Voor het verbeteren van de jeugd- en 
schoolinfrastructuur wordt € 5 421 400 
geïnvesteerd tussen 2014 en 2019.

De verlengde samenwerking tussen 
vzw Arktos en Middelkerke garandeert 
de buurtwerking van De Caravanne in 
Lombardsijde.

De sport- en cultuurdienst handhaven 
hun kinder- en scholenaanbod met 
een veelheid aan activiteiten zoals 
sportkampen, theatervoorstellingen, 
specifieke vakantiekampen…

De kindergemeenteraad kan blijven 
rekenen op de medewerking van de 
gemeentelijke jeugddienst om optimaal 
te functioneren.

Middelkerke = mien  
vakantieplekke
Als toeristische gemeente vestigt 
Middelkerke ook de aandacht op de 
jongste vakantiegangers. 

Op de agenda staan heel wat kindge-
richte, toeristische evenementen zoals 
Kweetniehoeleuk, Eileuk, een eindejaar-
sevent en zoveel meer.

Ook in de uitwerking van de bekende 
themaweekends zoals Tastoe, 
Visweekend, Landbouwweekend worden 
kinderen niet vergeten. Zo zijn er diverse 
thematische workshops en attracties 
voor kinderen.

In de nasleep van ‘Stripgemeente aan 
de kust’ worden heel wat nieuwe initi-
atieven en evenementen voor kinderen 
georganiseerd. Vorige zomer onder-
steunde Middelkerke verschillende grote 
kinderevenementen zoals ‘K3 Kidsevent', 
de Ravotdagen, Spa Summer Movies en 
het Dino Adventure Park. 

De kindergemeenteraad in actie



Iedere maand komen de Middelkerkse 
gemeenteraadsleden samen.  
We geven hieronder een beknopt overzicht beslissingen 
uit de afgelopen raden van september, oktober en 
november.

Gestemd in de  
gemeenteraad 

Gunningsleidraad voor 
nieuwe gemeenteschool 
‘De Duinpieper’
Binnen afzienbare tijd starten de voor-
bereidingen voor de grondige renovatie 
van de Westendse gemeenteschool ‘De 
Duinpieper’. De gemeenteraad keurde 
hiervoor de zogenaamde ‘gunningslei-
draad’ goed. Dit stappenplan beschrijft 
de procedure die leidt tot de toewijzing  
van een geschikte bouwpartner. 

Taxicheques voor 
Middelkerkse jongeren
Middelkerkse jongeren tussen 16 en 25 
jaar kunnen vanaf nu een pakket taxi-
cheques ter waarde van € 30 kopen. 
Taxibedrijven ondertekenden een charter 
waarbij ze garanderen die taxicheques 
te aanvaarden. Hiermee ondersteunt het 
gemeentebestuur veilig ‘uitgaansverkeer’.

Duurzaam actieplan 
‘Tussen Zee en IJzer’
De gemeenteraad keurde het Duurzaam 
Energieactieplan ‘Van Zee tot IJzer’ goed. 
Dat plan wordt vervolgens ingediend bij 
de Europese Overheid en zal heel wat 
gemeentelijke investeringen in duur-
zame mobiliteit, woningen en openbare 
gebouwen mogelijk maken.

Vervangen van 
verlichtingspalen 
Ettlingenstraat
In de Middelkerkse Ettlingenstraat 
worden binnenkort 32 verlichtingspalen 
vervangen. Het gemeentebestuur inves-
teert hiervoor  € 40 477. De werken 
worden uitgevoerd door Infrax.

Gezocht: Babysitters
De gemeente Middelkerke zoekt  
samen met de Gezinsbond een 
nieuwe lichting kinderoppassen.

Kinderoppas zijn, geeft een goed 
gevoel. Ouders vertrouwen je met de 
zorg van hun kindjes. Je verdient er wat 
zakgeld mee en vaak kan je dicht bij 
huis oppassen. 

Voorwaarden? 
Je bent minimum 15 jaar (in sommige 
afdelingen kan het pas vanaf 16 jaar).

Je ouders gaan akkoord met je inschrij-
ving als je jonger bent dan 18.

Nieuwjaarsdrink inwoners
Alle inwoners en tweedeverblijvers 
van Middelkerke worden op zondag 8 
januari op het marktplein van Middel-
kerke uitgenodigd om te toosten op het 
nieuwe jaar.

Wissel nieuwjaarswensen uit in een 
gezellig kader met livemuziek van Funky 
‘D’ en een passend drankje en hapje.

Waar en wanneer? 
marktplein Middelkerke 
Zondag 8 januari 2017 
van 11 tot 13 u.

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

Meer info?

Dienst Evenementen,  
Spermaliestraat 1 
059 31 91 31 
evenementen@middelkerke.be

Meer info?

Roza Descheemaecker  
0496 83 23 17  
roza.descheemaecker@skynet.be 

Interesse? 

Bibliotheek Middelkerke, Populie-
renlaan 16, 8430 Middelkerke 
059 31 99 10 
bibliotheek@middelkerke.be  

Gezocht:  Nieuwe lesgever 
Middelkerke@Internet  en 
computerbuddy’s
De bib is dringend op zoek naar 
een nieuwe lesgever voor Middel-
kerke@internet. Wie wil zich op 
vrijwillige basis engageren om deze 
basislessen computer en nieuwe media 
te verzorgen? Specifieke leservaring is 
niet vereist, maar wel meegenomen.

Ook nieuwe potentiële computerbud-
dy’s zijn welkom. Zij assisteren mensen 
op zaterdagochtend met allerhande 
computer- en mediavragen. 
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Zitdag sociale huisvesting 
Iedere tweede donderdagvoormiddag 
van de maand (met uitzondering van 
de schoolvakanties en feestdagen)  
houden WoonWel, de sociale huisves-
tingsmaatschappij IJzer en Zee, OCMW 
Middelkerke en RSVK Westkust een 
gezamenlijke zitdag. 

Wanneer? 
De eerstvolgende zitdagen vinden 
plaats op 12 januari 2017 en 9 februari 
2017 in de raadzaal van het gemeente-
huis, van 9.30 tot 11.30 u.  
Wat meenemen?
 ¡ De volgende documenten heb je 
nodig om in te schrijven:

 ¡ Aanslagbiljet inkomen 2014 
(aanslagjaar 2015);

 ¡ Uittreksel bevolkingsregister;

 ¡ Bewijs van huidig inkomen van alle 
gezinsleden (bijvoorbeeld pensioen-
fiche, werkloosheidsuitkering, …) 
voorbije zes maanden;

 ¡ Eventueel vonnis bezoekrecht (voor 
RSVK);

 ¡ Kopie huidig huurcontract(voor 
RSVK);

 ¡ Eventueel brieven kwaliteitsproce-
dure of ongeschiktverklaring van de 
woning (voor RSVK);

 ¡ Opzegbrief (voor RSVK).

Meer info?

Milieudienst, MAC,  
Spermaliestraat 1,  
8430 Middelkerke 
059 31 30 16 
milieudienst@middelkerke.be

Meer info?

www.zelfmoord1813.be 

Recordopbrengst taxus,  
bedankt Middelkerkenaren!

Inzameling meer dan 
verdubbeld
Elk jaar roept Vergroot de Hoop op 
om zoveel mogelijk taxussnoeisel te 
doneren. Middelkerke, traditioneel één 
van de slechtste zones van intercom-
munale IVOO, wou zijn beste beentje 
voorzetten om van de laatste plaats weg 
te raken. Met een gerichte campagne 
werden alle inwoners, alsook tweede-
verblijvers als toeristen opgeroepen om 

hun taxus binnen te brengen. In plaats 
van 4,25m² in 2015, werd dit jaar meer 
dan 10,73m³ ingezameld op het contai-
nerpark.

In top drie inzamelgemeenten
Het gemeentebestuur van Middelkerke 
vestigt zich met deze inzameling in de 
top drie van IVOO-gemeenten. Hopelijk 
komen inwoners ook volgend jaar met 
hun taxussnoeisel naar het container-
park.

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

Je kan inschrijven voor elektriciteit en/
of gas. De prijzen die worden aange-
boden zullen geldig zijn voor één jaar. 

Deelnemers kunnen kiezen voor een 
contract voor groene elektriciteit én 
aardgas of voor elektriciteit of gas 
alleen. 

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via www.samengaan-
wegroener.be of 0800 76 101  
(gratis, elke werkdag van 9 tot 17u). 
Opgelet! Hou je eindafrekening bij de 
hand. 

Inschrijven kan tot en met 8 februari 
2017.

Meer info?

Milieudienst, MAC,  
Spermaliestraat 1,  
8430 Middelkerke 
059 31 30 16 
milieudienst@middelkerke.be 

Meer info?

Dienst ruimte en wonen, MAC,  
Spermaliestraat 1, 
8430 Middelkerke 
059 31 30 16 
woonwinkel@middelkerke.be 

‘Vergroot de hoop’
De actie ‘Vergroot de hoop, 
verklein de kanker’, zamelde 
voor het elfde jaar op rij taxus-
snoeisel in. Dat snoeisel dient 
als grondstof voor kankermedicijnen. 
Met 1 m³ taxussnoeisel kan je 1 chemo-
therapie maken. 

Steun voor meer goede 
doelen
Het gemeentebestuur ondersteunt ook 
goede doelen zoals kinderkankerfonds, 
de Rode Neuzendag en Kom op tegen 
kanker.

Het gemeentebestuur van Middelkerke kan met trots melden dat het  
€ 322 kan schenken aan ‘Vergroot de Hoop’. Dat geld komt er door het 
verzamelen van taxussnoeisel, dat heel wat Middelkerkenaren deze zomer 
doneerden voor ‘Vergroot de Hoop’.

Zelfmoordlijn zoekt 
vrijwilligers
De Zelfmoordlijn 
1813 is er voor wie 
nood heeft aan een 
gesprek over zelf-
moordgedachten, 
maar ook over 
iemand uit je nabije omgeving. De 
zelfmoordlijn is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers.

Hoe kan je je aanmelden als potentiële 
vrijwilliger?
Stuur je kandidatuur naar cpz@preven-
tiezelfdoding.be.
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OPENBARE 
WERLEN

Middelkerke werkt
Heel wat bedrijvigheid bij de openbare werken in onze gemeente. We geven 
graag een update van de belangrijkste werken. 

Start van de werken 
Dorpsstraat Leffinge
De Dorpsstraat in Leffinge wordt 
volledig vernieuwd tussen het Dorps-
plein en het Ieperleed. Voorbereidende 
nutswerkzaamheden zijn al gedurende 
enkele maanden aan de gang. 

In januari blijven de nutsmaatschap-
pijen aan de slag in de Dorpsstraat. Het 
verkeer wordt gehinderd door lokale 
ingrepen. 

Doorgaand verkeer blijft mogelijk tot 
de week van 20 februari 2017. Vanaf 
dan gaat de aannemer van de riole-
rings- en wegeniswerken van start. De 
Dorpsstraat wordt tussen het Dorpsplein 
en het Ieperleed afgesloten. Vanaf dan 
zal er minstens tot aan het bouwverlof 
geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. 

Einde van de werken 
Diksmuidestraat Slijpe
Slijpe is opnieuw toegankelijk via de 
aansluiting tussen de ringweg en de 
Diksmuidestraat. De Diksmuidestraat 
is er deels vernieuwd en er werd een 
gescheiden rioleringsstelsel en fietspad 
aangelegd. Voor de fietsers is er zo een 
veilige aansluiting tussen de dorpskern 
en het fietspad langs de ringweg.  

Voortgang van de werken
Doortocht Westende 
De aannemer legt de laatste hand aan 
de fase tussen de kerk en de Essex Scot-
tishlaan. Het zwaartepunt van de werken 
verschuift nu naar de zone tussen de 
Essex Scottishlaan en de Steenstraat. 
De nutsmaatschappijen hebben er de 
voorbereidende werken afgerond zodat 

de riolerings- en wegeniswerken kunnen 
starten. Het kruispunt met de Essex 
Scottishlaan zal vanaf 9 januari afge-
sloten worden voor het doorgaand 
verkeer. 

Afhankelijk van de vooruitgang van de 
werken wordt het kruispunt met de 
Essex Scottishlaan zo snel mogelijk vrij-
gegeven. Ondertussen is de dorpskern 
van Westende toegankelijk via de Henri 
Jasparlaan, de Duinenlaan, de Lange-
straat en de Hofstraat.  

Miamiwijk 
In de Miamiwijk gelegen aan de ‘Kroko-
dille’ tussen de Duinenweg en de 
Westendelaan zijn de riolerings- en 
wegeniswerken volop aan de gang. 
Diverse nutsmaatschappijen zullen er 
in wisselwerking met de aannemer van 
de riolerings- en wegeniswerken aan de 
slag gaan. Doorgaand verkeer zal er 
niet mogelijk zijn tijdens het verloop 
van de werken. De hinder is er voor-
namelijk lokaal voelbaar gezien deze 
straten geen verbindingswegen zijn. 

Meer info?

Via www.middelkerke.be kun je het 
verloop van de werken en de maatre-
gelen volgen.

Alle informatie wordt verstrekt onder het 
voorbehoud van wijzigingen in de plan-
ning door onvoorziene omstandigheden 
of hinder door slecht weer.

Sommige openbare werken vallen buiten 
de bevoegdheid van het gemeentebe-
stuur Middelkerke.Dorpstraat Leffinge



Afvalkalenders 2017
De nieuwe afvalkalenders zullen tegen 
eind december bij iedereen bedeeld 
zijn. Ze zijn ook te raadplegen op de 
website van de intercommunale IVOO 
via volgende link:  
www.ivoo.be/nl/brengpunten

Kip Fien en Maries kunnen het alvast goed met elkaar vinden. 9

DE DORPENMILIEU

Het verkleinen van de afvalberg begint bij je eigen gedrag. Naast slim sorteren en 
doordacht boodschappen doen, kun je nog op andere manieren afval beperken. Door 
het houden van een legkip bijvoorbeeld. Middelkerke organiseert daarom een nieuwe 
aankoopronde voor kippen. 

Binnenkort weer  
kakelende afvalverwerking

Alleseters 
De inzet van een hongerige legkip is een 
erg effectieve manier van afvalbeper-
king. Deze kakelende alleseter peuzelt 
al je etensresten op. Legkippen worden 
snel tam en zijn aangename ‘huisdieren’. 

Voorwaarden
Een legkip kost € 4,50. Je kan maximum 
drie kippen per gezin kopen en 
maximum 400 gezinnen komen in 
aanmerking. Het moment van betaling 
bepaalt of je bij de eerste 400 gezinnen 
behoort.

Zowel (eenouder)gezinnen, wonend op 
hetzelfde adres, komen in aanmerking. 
(Je vormt een eenoudergezin als je 
alleen leeft met één of meer kinderen.)

Alleen gezinnen die zowel op het ogen-
blik van de aanvraag als van de levering 
in Middelkerke gedomicilieerd zijn, 
komen in aanmerking.

De inschrijvingen worden afgesloten op 
15 februari. 

Bijkomende voorwaarden
Wie een kip wil, moet over een tuin, 
een degelijke kippenhuisvesting en 
voldoende uitloop (minimum 2 m² per 
kip) beschikken.

Betaling 
Op het ogenblik van inschrijving dient 
een bewijs van betaling te worden over-
gemaakt. 

Betalen kan op het gemeentehuis of op 
rekeningnummer BE07 0910 0823 9066 
met de vermelding: ‘betaling naam + 
adres +aantal kippen’.

Afhalen
De kippen kun je afhalen op zaterdag 25 
maart tussen 9 en 12 u. op de parking 
aan het gemeentelijk containerpark. 

Vergeet je betalingsbewijs niet mee te 
brengen. 

Kippen die niet opgehaald zijn, worden 
niet terugbetaald en blijven eigendom 
van de gemeente.

Meer info?

Milieudienst, MAC,  
Spermaliestraat 1,  
8430 Middelkerke 
059 31 30 16  
milieudienst@middelkerke.be 

“  Met wat geluk krijg 
je verse eieren bij 
de vleet. 



Vakantiewerk  
bij gemeente Middelkerke?

In het toeristisch seizoen doet het gemeentebestuur graag een beroep op gemotiveerd 
seizoenpersoneel. Er is een brede waaier aan jobs. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht en 
details. Kandidaturen moeten binnen zijn voor 1 februari 2017.

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 of diverse 
weekends buiten het 
seizoen

Bediende Participatie Zon, 
Zee, Zorgeloos

18 jaar Geen diplomavereiste Juli of Augustus

Adjunct 
hoofdredder kust-
reddingsdienst

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

Juli en/of augustus

Redder  
postoverste

Strandredding 18 jaar brevet redder-aan-zee WOBRA
attest postoverste OF (bij gebrek aan kandidaten) 
minstens 2 opeenvolgende seizoenen waarin telkens 
1 volle maand onberispelijke dienst

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 voorbe-
houd 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
weekends mei – juni - sep

Eerstehulpver-
lener

Strandredding 18 jaar Diploma lager secundair onderwijs
erkend brevet ambulancier, helper OF getuigschrift 
2 jaar studie verpleegkundige of bachelor genees-
kunde

Juli en/of augustus

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

Juli en/of augustus

Bediende Administratie 
bv. Bibliotheek/
Toerisme

18 jaar
Juli of augustus

Bediende Parkeerbeheer 18 jaar Paasvakantie 
diverse weekends buiten 
seizoen
Juli of augustus
Andere schoolvakanties
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Functie Dienst Leeftijd (*) Bijzondere voorwaarden (***) Periode (**)

Hoofdmonitor 
jeugddienst

Jeugdwerking 18 jaar Attest ‘animator in het jeugdwerk’  - Vlaamse 
Gemeenschap
ofwel erkend (voorlopig) brevet of diploma kinder-
verzorgster
ofwel 60 uur pedagogische en/of psychologische 
vorming in erkende opleiding (VDAB/BSO/TSO/
ASO) of hoger onderwijs
ofwel 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/bege-
leider speelplein
ofwel 2 volle jaren ervaring leider erkende jeugdbe-
weging
EN minstens 2 opeenvolgende seizoenen waarin 
telkens 1 maand onberispelijke dienst als monitor 
jeugdwerking

Paasvakantie:
03/04/2017 – 15/04/2017
Juli:
01/07/2017 – 31/07/2017
Augustus: 
01/08/2017– 31/08/2017

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 kinder-
verzorgster
ofwel 60 uur pedagogische en/of psychologische 
vorming in erkende opleiding (VDAB/BSO/TSO/
ASO) of hoger onderwijs
ofwel 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/bege-
leider speelplein
ofwel 2 volle jaren ervaring leider erkende jeugdbe-
weging

Paasvakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

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

Kandidaat?
Heb je belangstelling voor één of meer-
dere seizoenjobs? Vanaf begin januari 
2017 zijn er sollicitatieformulieren ter 
beschikking bij de personeelsdienst van 
de gemeente (gemeentehuis – eerste 
verdieping) of via de website  
www.middelkerke.be of www.vdab.be.

Let wel: de kandidaturen moeten binnen 
zijn in het gemeentehuis– personeels-
dienst vóór 1 februari 2017.

Geldigheid van de 
kandidatuur?
De kandidatuur is volledig en geldig als 
volgende formulieren uit de sollicita-
tiemap worden ingevuld:

 ¡ 1. invullen formulier kandidaatstel-
ling; 

 ¡ 2. invullen personeelsfiche;

 ¡ 3. Uittreksel strafregister (enkel 
voor kandidaten van Middelkerke) 

eventueel invullen volmachtformu-
lier aanvragen en afhalen uittreksel 
strafregister; 

 ¡ 4. Verklaring op eer.

Daarnaast dienen eventueel gevraagde 
bewijsstukken toegevoegd te worden.

Het ontbreken van stukken en het te laat 
indienen geeft nietigheid van de kandi-
datuur tot gevolg.

(*) = 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 rechtspositiebesluit en de sollicitatieformulieren.

11

Meer info?

Personeelsdienst, 
Spermaliestraat 1, Middelkerke  
059 31 30 16 - toestel 1226 of 1222)  
personeelsdienst@middelkerke.be

Een handige brochure ‘wegwijs 
in studentenarbeid’ is gratis te 
verkrijgen bij FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, Belliard-
straat51 te 1040 Brussel (02/233.42.11)  
www. Meta.fgov.be



12

OPVOEDING

De dienst opvoedingsondersteuning zet graag enkele activiteiten en 
interessante meerdaagse trainingen in de kijker. ‘De Soulsleutel’ in 
Westende helpt kinderen en volwassenen met delicate onderwerpen zoals 
eetstoornissen en faalangst.

Bijtanken over  
opvoeding?

Eetstoornissen
De Soulsleutel creëert een discrete 
ontmoetingsplaats voor vragen en 
zorgen rond eetstoornissen.

Wanneer?  
zaterdag 14 januari: 14 -17 u.  
woensdag 25 januari: 16 -19 u. 
woensdag 1 februari: 16 – 19 u.  
zaterdag 15 februari: 14 – 17 u.

Faalangst overwinnen
Het driedaagse groeikamp ‘Meneer 
Papier gaat uit wandelen’ maakt je 
weerbaarder, geeft je inzicht in je eigen 
emoties, kracht en laat je talenten 
ontdekken.

Wanneer?  
27, 28 februari en 1 maart: 10-16 u.

Waar vinden deze trainingen plaats?  
De Soulsleutel Distellaan 50,  
8434 Westende

Kostprijs: € 145 

Zelfzeker worden
In vijf lessen verleg je via muziek, drama 
en beeld je grenzen. Je krijgt tips hoe je 
zelfzeker, assertiever en  met ongemak-
kelijke situaties moet omgaan

Wanneer? 
Soulkiddies (2,5 tot 6 jaar) 
zaterdag 14 januari 
zaterdag 21 januari 
zaterdag 28 januari 
zaterdag 4 februari  
zaterdag 11 februari  
telkens van 9.30-10.30 u.

Soulkids (6 tot 14 jaar)    
Zelfde dagen als Soulkiddies aanslui-
tend, telkens van 11-12 u.

Waar?  
De Soulsleutel, Distellaan 50, 8434 
Westende

Kostprijs: € 68

Omgaan met autisme
Samen met de Vereniging voor Autisme 
ondersteunt Middelkerke enkele 
gerichte gespreksavonden en activi-
teiten rond autisme.

Björn getuigt uit eigen ervaring over 
‘Stress bij personen met autisme’

Woensdag 25 januari 2017 van 19.30 tot 
22 u.

Kristin spreekt over het belang 
van zinvolle vrijetijdsbesteding bij 
autisme. 

Wanneer? Woensdag 22 februari 2017 
van 19.30 u. tot 22 u.

Waar? Zaal De Kilt Essex Scottishlaan 3, 
8434 Westende

Meer info en inschrijvingen? 

inge@desoulsleutel.be   
0477 18 93 91 

Meer info?

contact@hoogbegaafdenopvoeden.
com  
www.steunpuntonderpresteren.be 

Meer info?

Viviane Aelst mamilou1@hotmail.be  
Angelique Calis 0486 23 59 87

Deelname: gratis voor VVA leden, 
anderen betalen € 5 

Onvoorzien slechte 
examens gehad?
Het steunpunt ‘hoogbegaafd opvoeden’ 
organiseert een gerichte trainings-
reeks voor ouders en jongeren om 
‘onderpresteerders’ te helpen, zodat 
schoolresultaten beter worden.

De reeks van zes wekelijkse trainingen 
start op dinsdag 10 januari.
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DE DORPEN

In onze strandwateren zitten heel wat zoogdieren die door diverse oorzaken 
aanspoelen. 

Wat doe je met:  
aangespoelde dieren  
op het strand?

VARIA

Meer info?

PWA Oostende,  
Graaf de Smet de Naeyerlaan 4,  
8400 Oostende  
059 29 59 50 
info@pwaoostende.be.  
www.pwaoostende.be

Meer info?

059 31 97 54  
0496 10 07 04  
annemie.clemens@ocmwmiddel-
kerke.be

 De Beheerseenheid van het Mathema-
tisch Model van de Noordzee van Het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen (KBIN-BMM) voert het 
onderzoek bij stranding en behandelt de 
vondsten. 

De eigenlijke opvang en zorg bij levende 
dieren is naargelang de soort de taak 
van het Sealife Centrum in Blanken-
berge of het Vogelopvangcentrum in 
Oostende.

In elk geval zijn er een aantal vastge-
legde noodnummers en acties die 
je moet volgen als je gestrand dier 
aantreft.

Welke dieren zijn  
aangespoeld?

Wie moet je contacteren? Wat moet je doen?

Een levende 
zeehond

Sealife Centre in  
Blankenberge: 050 42 43 00

Op afstand blijven, zeehonden kunnen 
immers bijten
Honden uit de buurt en aan de 
leiband houden

Een levende 
dolfijnachtige

KBIN-BMM: 
059 24 20 50

Het dier niet aanraken met blote 
handen omwille van ziektekiemen.
Hou het dier nat met een natte hand-
doek
Hou de ademhalingsopening vrij
Scherm het dier af van fel zonlicht of 
koude wind

Een dode zeehond 
of dolfijnachtige

KBIN-BMM:
059 24 20 50

Tracht het dier hogerop het strand te 
slepen, zodat het niet in zee terugs-
poelt
Honden uit de buurt en aan de 
leiband houden

Kleine aantallen 
levende zeevogels

Vogelopvangcentrum 
Oostende (VCO): 
059 80 67 66

Oppassen voor scherpe bekken
Reinig in geen geval zelf met olie 
besmeurde dieren
Hou honden aan de leiband

Grote aantallen 
levende of dode 
zeevogels

Bel in eerste lijn het 
Maritieme Reddings- en 
Coördinatiecentrum:
059 25 54 40
Bel in tweede lijn het 
KBIN-BMM:
059 24 20 50

Oppassen voor scherpe bekken
Reinig in geen geval zelf met olie 
besmeurde dieren
Hou honden aan de leiband

PWA Oostende neemt 
Middelkerkse afdeling 
dienstencheques over
De Raad van Bestuur van PWA Middel-
kerke besloot om in het kader van de 
staatshervorming  de werkzaamheden 
van de afdeling dienstencheques over te 
hevelen naar Oostende.  

Het PWA-systeem blijft in Middelkerke 
wel verder bestaan voor andere taken, 
waaronder klein tuinonderhoud.

Opleiding bouw
De opleiding bouw van het OCMW is 
een interessant aanbod voor wie een 
kwalitatieve en specifieke opleiding wil 
volgen.

Dankzij de professionele begeleiding 
leer je alle basisvaardigheden die een 
goede bouwvakker nodig heeft. 

Op het einde van de opleiding gaat het 
OCMW samen met jou op zoek naar een 
geschikte arbeidsplaats.

© Patrick Renodeyn
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Rusthuis ‘De Ril’ biedt onder de noemer ‘DVC De Sluze’ een aanvullend 
dagverzorgingscentrum (DVC) en thuiszorg. 

OCMW

Aanvullende zorg 
met De Sluze

Dankzij het DVC kan iedere 
thuiswonende, zorgbehoevende Middel-
kerkenaar, ouder dan 65, zolang mogelijk 
in zijn eigen vertrouwde thuisomgeving 
wonen met de juiste ondersteuning.

Het DVC legt de nadruk op:

 ¡ familieleden en de thuiszorgsituatie 
ondersteunen

 ¡ hygiënische verzorging en begelei-
ding 

 ¡ het sociaal netwerk vergroten

 ¡ een aangename dagbesteding 
aanbieden d.m.v. verschillende acti-
viteiten

Praktisch

Het DVC bevindt zich in het woonzorg-
centrum ‘De Ril’ en is telkens open van 
maandag t.e.m. vrijdag van 08.30 tot 
17u. Het DVC is gesloten op wettelijke 

Meer info?

De Sluze,  
Oostendelaan 139, Middelkerke  
059 31 94 05  
amandine.mulot@ocmwmiddel-
kerke.be 

Meer info?

WZC ‘De Ril’,  Natalie Rommel  
059 31 92 25 
natalie.rommel@ocmwmiddelkerke.be

Welgekomen rust
Dankzij dit kortverblijf kunnen de 
mantelzorgers vakantie nemen, een 
rustperiode inlassen of een eigen ziek-
teperiode overbruggen, terwijl hun 
zorgbehoevende de perfecte zorg krijgt.

Kortverblijf praktisch
Een opname voor kortverblijf start op 
maandagnamiddag, ontslag vindt steeds 
plaats op maandagvoormiddag. 

De opnametermijn is beperkt tot twaalf 
weken per kalenderjaar (waarvan max. 8 
weken aaneensluitend), de minimumduur 
is 1 week.

De dagprijs bedraagt 55,90€, maar een 
tussenkomst van de mutualiteit is even-
tueel mogelijk. 

Voorwaarden?
De kandidaten moeten de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt hebben en in 
Middelkerke wonen. 

feestdagen en in de weekends. 

Het DVC voorziet ook aangepast 
vervoer. De dagprijs is 19,16 euro zonder 
het vervoer inbegrepen. Er is een 
tussenkomst via de mutualiteit mogelijk.

Om de dagelijkse zorg te ondersteunen die mantelzorgers treffen voor hun 
naasten, organiseert woonzorgcentrum ‘De Ril’ het systeem van kortverblijf.

Steuntje voor 
mantelzorgers



Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen 
woning willen renoveren. Vanaf 1 januari verandert die premie in enkele 
opzichten. Ook de premies van netwerkbeheerder Infrax wijzigen. 

Nieuwe 
ouderdomsvoorwaarde 
Vanaf 1 januari 2017 verandert de 
ouderdomsvoorwaarde van het huis 
van 25 jaar naar 30 jaar voor het 
aanvragen van een renovatiepremie. 
Voor wie al een eerste deel van een 
renovatiepremie heeft aangevraagd 
voor 1 januari 2017, geldt deze wijzi-
ging niet voor de aanvraag van zijn 
tweede deel. Wie dus al een dossier 
heeft lopen, mag voor zijn tweede 
deel dit nog aanvragen voor een 
woning van 25 jaar oud.

Nieuwe inkomensgrenzen
Voor aanvragen die ingediend 
worden vanaf 1 januari 2017 gelden 
volgende inkomensgrenzen voor 
de renovatiepremie : € 42.090 (voor 
alleenstaanden), € 60.120 euro (voor 
samenwonenden) en € 3.370 euro (per 
persoon ten laste)

Belastingvermindering 
dakisolatie verdwijnt
In 2020 moeten alle daken verplicht 
een minimum aan dakisolatie hebben. 

Nu de deadline nadert, verlaagt de 
Vlaamse regering de steun voor dakiso-
latie. 

De belastingvermindering voor dakiso-
latie verdwijnt, de premie via de 
netwerkbeheerder Infrax blijft voor-
lopig behouden. Wie in 2016 nog een 
bestelbon tekende en ook een voorschot 
stortte, kan in 2017 nog een belasting-
vermindering krijgen (inkomstenjaar 
2017, aanslagjaar 2018). De isolatie moet 
worden geplaatst door een erkende 
aannemer. Je kan 30% van het bedrag 
dat je betaald hebt voor de werken 
inbrengen. De belastingvermindering 
bedraagt maximaal € 3070.

Meer info?

Dienst ruimte en wonen, MAC, 
 Spermaliestraat 1,  
8430 Middelkerke  
059 31 91 15 
huisvesting@middelkerke.be 

Wijziging premies Infrax 

Netwerkbeheerder Infrax handhaaft 
zijn premies voor 2017 en voert 
twee nieuwe renovatiepremies in.

Nieuwe premies
1. Na-isolatie bestaande muur via 
binnenzijde

15 €/m² (R-waarde minstens 2,0 m²K/W),

2. Totaalrenovatiebonus : financiële 
prikkel om in 5 jaar, minstens 3 inves-
teringen uit te voeren:

 ¡ dak- of zoldervloerisolatie >=30 m² 

 ¡ muurisolatie >= 30 m²,

 ¡ vloerisolatie >= 30 m²

 ¡ nieuwe beglazing >= 5 m²

 ¡ zonneboiler

 ¡ warmtepomp

 ¡ ventilatiesysteem

Hoeveel bedraagt de financiële 
bonus?

 ¡ na 3 investeringen: € 1250 

 ¡ na 4: € 1750 euro in totaal

 ¡ na 5 en opmaak EPC: € 2750 in 
totaal

 ¡ na 6: € 3750 in totaal

 ¡ na 7: € 4750 in totaal.

In appartementen: 50% van deze supple-
menten.

Bestaande premies
Dakisolatie via aannemer 
6 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

Dakisolatie doe-het-zelf 
3 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

Na-isolatie spouwmuur via aannemer 
6 €/m² (conform STS 71-1)

Na-isolatie buitenmuur via buitenzijde 
via aannemer
 ¡ 15 €/m² (R-waarde minstens 2,0 
m²K/W) 

 ¡ 15 €/m² (R-waarde minstens 3,0 
m²K/W) 

 ¡ 15 €/m² (R-waarde minstens 3,0 
m²K/W)

Hoogrendementsbeglazing via 
aannemer 
10 €/m² (U-waarde van max 1,1W/m²K )

Vloerisolatie door een aannemer 
6 €/m² (R-waarde minstens 2 m²K/W)

Warmtepomp via aannemer

 ¡ geothermische warmtepomp  
€ 4 000 

 ¡ luchtwaterwarmtepomp € 1 500 

 ¡ hybride lucht-waterwarmtepomp  
€ 800 

 ¡ lucht-luchtwarmtepomp € 300 

Zonneboiler via aannemer 
€ 550 per m², max. € 2.750, max. 40% 
factuur
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VESTING

Renovatiepremies  
wijzigen

Er verandert iets op 1 januari?



© Luc Cassiman

IN BEELD

Belevingsdag/ Voorleesweek
De eerste belevingsdag 'omgaan met een beperking', op 3 december in De Bran-
ding, was een succes. Tijdens de 'voorleesweek', in de Bib, luisterden tientallen 
kinderen verwonderd naar talrijke verhaaltjes.

Champagne-

weekend
De twintigste editie van het Champagne-

weekend was een echte knaller!

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Voorleesweek

Voorleesweek
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Herfst-
weekend
Het herfstweekend liet alle 
bezoekers smullen van de 
herfst op 15 en 16 oktober.

Gouden  
bruiloften 
Op 27 november zette het gemeentebestuur alle 
gouden bruiloften in de bloemetjes.

Afbraak  
watertoren
De afbraak van de watertoren 
levert spectaculaire beelden op. © Luc Cassiman

© Luc Cassiman © Luc Cassiman
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Stoomtram 
essentieel
Wie ooit al het strand van 
Westende bezocht, is vast 
en zeker door de Baden-
laan gereden. Vroeger liep 
langs het huidige traject 
van de Westendelaan de 
stoomtram, een belang-
rijke levensader voor de 
toenmalige kustdorpen. De 
kustweg en de tram waren 
er nog niet. 

Welkom aan het 
strand
IJverige kruiers stonden 
de allereerste toeristen op 
te wachten aan het stati-
onnetje (nu restaurant ‘t 
Pajottenland). Ze brachten 
de vakantiegangers langs 
de kaarsrechte Badenlaan 

naar de badplaats. Deze verbindingsweg 
naar ‘de baings’ is sinds 1895 (!) cruciaal 
voor het toerisme. Er werd ook een 
verwelkomende triomfboog geplaatst. 
Vandaag staat die er nog altijd, welis-
waar in andere uitvoering.

Slechte vertaling
Hoewel de naam anders doet 
vermoeden waren hier vroeger geen 
tientallen badkamerverkopers actief. 
Onze dienst erfgoed denkt dat de 
stedenbouwkundige dienst indertijd 
een mindere dag had bij het vertalen 
van ‘Avenue de  la Plage’. De Baden-
laan zou  - consequent met andere 
kustgemeenten - eigenlijk ‘Zeelaan’ 
of ‘Strandlaan’ moeten heten. De 
geschiedenis draaide dus anders uit en 
misschien maar goed ook: de eigenaar-
dige naam past bij de eigenaardige aard 
van de straat. 

De Badenlaan

In iedere Sirene maken we een portret van één van de 345 straatnamen in 
Middelkerke. Deze keer is het de beurt aan de Badenlaan in Westende. Welk 
verhaal hangt vast aan deze strook asfalt. 

DE STRAAT

Zich op de welkom boog: vroeger en nu
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Een streep door de polder
De Badenlaan staat loodrecht op het 
Noordzeestrand met aan weerskanten 
lintbebouwing. Achter de – hoofdzakelijk 
residentiële - huizen liggen aan de ene 
kant malse polders en een randparking, 
aan de andere kant een drukke camping 
en een splinternieuw rusthuis. Opmer-
kelijke gebouwen vroeger waren het 
kinderhome van Odile Berghmans en de 
manege Van Dooren. 

Net een wichelroede
Nog een eigenaardig verschijnsel… De 
Sint-Theresiakapel doet de Badenlaan 
‘boven’ in twee zijarmen splitsen – als 
ware het een rivierdelta. In de zomer-
maanden is het er dubbel uitkijken, want 
de kusttram heeft daar zijn drukke keer-
punt terug naar Oostende. 

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

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

Leven in de brouwerij
De Badenlaan is best wel een leven-
dige straat. De horecazaken op het 
kruispunt met de Duinenweg, de rand-
parking, de kapel en de zomerkerk en 
het nieuwe rusthuis zorgen voor redelijk 
wat passage. De jaarlijkse rommel-
markt, begin september, lokt duizenden 
bezoekers en in de kerstperiode licht 
de Badenlaan feeëriek op. De meeste 
bewoners versieren hun huis dan met 
lichtjes of slingers.

Feestcomité Badenlaan
Die bedrijvigheid is het werk van het 
Feestcomité Badenlaan onder impuls 
van Willy Schelstraete en het bestuur. 
‘We trachten de bewoners van de straat 
op enkele momenten in het jaar samen 
te krijgen. We kunnen daarbij rekenen 
op de logistieke steun van het rusthuis. 

Ons jaarlijkse bewonersontbijt mogen 
we in het rusthuis organiseren en ze 
bieden de locatie voor onze kerstmarkt.

Straat in verandering
In de toekomst zou het kunnen dat het 
uitzicht van de Badenlaan sterk veran-
dert: er zijn plannen om de randparking 
anders in te delen en er zal een nieuwe 
woonverkaveling aangesneden worden.

'Het leven in de straat zal sterk veran-
deren. Misschien komen er meer jonge 
gezinnen wonen in de nieuwe verkave-
ling en dat is zeker positief’, luidt het bij 
het Feestcomité.

De Badenlaan grenst - kant Westende-dorp aan een mals weidelandschap

Station van de stoomtram

“  De Badenlaan is een 
levendige straat in 
volle evolutie
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DE DORPEN

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

Slotfeest voor Wilde Wijken
Op zaterdag 19 november is het buurt-
project Wilde Wijken in Westende 
afgerond met een warm buurtfeest.

De Batterie
Een jaar lang heeft de sociaal-artistieke 
organisatie De Batterie zijn tenten 
opgeslagen op de hoek van de Voet-
balstraat en de Hofstraat. Doel was om 
activiteiten op te zetten waardoor de 
buurtbewoners met elkaar in contact 
kwamen en elkaar beter leerden kennen.

Gezellige weide
De bekende weide is een ontmoe-
tingsplek geworden, ingericht volgens 
de behoeften en de wensen van de 
buurtbewoners. Zo is een container 
omgevormd tot een gezellig buurthuis, 
staat er een bakoven en is er een petan-
queplein aangelegd. 

Meer dan 70 buurtbewoners waren op 
zaterdag 19 november op de afsluitende 
winterbarbecue aanwezig. 

Versterken van  
de lokale gemeenschap

“  Iedere Kerremesse 
is een geselinge 
waard

Buurtweefsel sterk houden
Bedoeling is nu dat de buurtbewoners 
van de wijk een duurzaam aanspreek-
punt voor het gemeentebestuur worden 
en dankzij regelmatige activiteiten het 
buurtweefsel versterken. 

Alle DorpInZichten engageren zich om 
zich volgend jaar in te zetten voor de 
opwaardering van de lokale kermissen.

Feest voor het dorp en errond
Van oudsher is de dorpskermis een 
dagenlang feest voor het hele dorp en 
omringende bewoners.

De laatste jaren verwaterden sommige 
kermissen. Daar willen de DorpInZichten 
nu verandering in brengen. Ze worden 
daarbij ondersteund door de dienst 
participatie van de gemeente Middel-
kerke. 

EHBO-cursussen
Met de medewerking van het Rode Kruis 
en de gemeente Middelkerke organi-
seren de DorpInZichten binnenkort een 
EHBO-cursus voor alle inwoners.

Dit voorstel kwam tot stand toen enkele 
leden opmerkten dat heel wat van hun 
dochters of kennissen actief zijn als 
babysit. Wat als er iets gebeurt? Weten 
ze dan hoe ze moeten reageren? Meteen 
volgde het voorstel om de cursus aan te 
bieden voor alle geïnteresseerden.     

Opruimactie zwerfvuil 
Een terugkerend euvel is de opeensta-
peling van zwerfvuil op sommige kritieke 
punten in de dorpen. 

Samen met Natuurpunt organiseren de 
DorpInZichten een nieuwe gezamelijke 
opruimactie voor zwerfvuil – in navolging 
van de Eneco Clean the Beach Cup.

De gemeente Middelkerke zorgt voor 
het nodige materiaal, de ophaling van 
het afval en de bevolking doet de rest.

Wanneer? zondag 19 maart 2017 
vrije deelname 

Meer info over deze onder-
werpen?

Dienst participatie, gemeentehuis, 
Spermaliestraat 1, Middelkerke 
059 31 30 16 
participatie@middelkerke.be 

Suggesties zijn welkom via  
participatie@middelkerke.be

Meer info?

De lessenreeks zal plaats vinden in 
de lente van 2017. 
Deelnemers zullen een kleine 
bijdrage moeten betalen.

participatie@middelkerke.be
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DE DORPENDE 
BUURTEN

Vaste activiteiten
Dagelijks kan je in het buurthuis terecht 
voor een drankje of een gezellige 
babbel, kaarten of rummikub. Er liggen 
kranten, je kan er een gezelschaps-
spel spelen. Of je kan de computer 
gebruiken. 

Wekelijks zijn er verschillende activi-
teiten die plaats vinden op een vaste 
dag, voor ieder wat wils.

Tweewekelijks is er op maandag een 
bingo en maandelijks is er op de derde 
donderdag themaknutselen. 

Contacteer Annelies Van Damme 
059 31 92 85 
annelies.vandamme@ocmwmiddel-
kerke.be

Waar is het buurthuis?

Buurthuis Westende-bad,  
Meeuwenlaan 37, Westende 
059 30 82 28

Het buurthuis is een gezellige ontmoetingsplaats in hartje Westende – 
Bad. Buurtbewoners ontmoeten er elkaar in een gemoedelijke sfeer en 
doen actief mee aan de activiteiten uit een bomvolle agenda.

Buurthuis kloppend 
hart in Westende-bad

Maandag Frans 9. 30 - 11. 30 u.

Dinsdag Spaans 9. 30 - 11. 30 u.

Woensdag Crea 14 - 17 u.

Donderdag Scrabble 14 - 17 u.

Vrijdag Schaken 14 - 17 u.

Divers aanbod en 
ondersteuning
Je kan er terecht voor het wijkrestau-
rant, voetverzorging, haarverzorging en 
schoonheidszorgen.

Maandelijks zijn er diverse activiteiten: 
van rummikub of crea, tot schaken en 
lezingen over allerhande thema’s.

 

Welzijnswinkel Teddy 
Knuffel
Bij Teddy Knuffel kan je terecht met 
kledij en/of speelgoed voor kinderen van 
0 tot 14 jaar, dat proper en in een goede 
staat is. 

De vrijwilligers in de winkel controleren 
de kledij en het speelgoed en kennen 
er punten aan toe. Met deze punten kan 
je iets anders van kledij of speelgoed 
kiezen.

Materiaal schenken?
Heb je materiaal dat je wenst te 
schenken aan de winkel, dan kan je dit 
eveneens doen tijdens de openingsuren. 
Buiten de openingsuren wordt geen 
materiaal aanvaard.

In de kijker 
Lokaal dienstencentrum  
De Stille Meers
Het dienstencentrum wil voor iedere Middelkerkse senior een gezellige, 
ontmoetingsplaats zijn. Bij het dienstencentrum mag je echt met alle vragen 
binnenvallen. Maar ook voor andere doelgroepen is er ruimte. 

Openingsuren 
 ¡ elke eerste woensdag van de maand 
van 9 u. tot 11.30 u.

 ¡ elke derde vrijdag van de maand van 
14 u. tot 17u.

Vrijwilligers gezocht!
Interesse? Neem contact op met 
Annelies Van Damme van het lokaal 
dienstencentrum. 

Nog veel meer…
Naast deze activiteiten orga-
niseren de vrijwilligers tal van 
andere bijeenkomsten zoals 
een ontbijt of gezellig tafelen, 
een buurtfeest …. 

De concrete data kan je terugvinden in 
de evenementenkalender op de website 
van Middelkerke visit.middelkerke.be > 
alle evenementen.  
Iedereen is welkom!

Vrijwilligers gezocht!
Het buurthuis wordt gedragen door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Wil jij 
dit enthousiaste team vervolledigen?

Meer info?

De Stille Meers,  
Sluisvaartstraat 17,  
8430 Middelkerke 
059 31 92 10  
info@ocmwmiddelkerke.be

Meer info?

De Stille Meers,  
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke,  
verdiep -1 (met de lift toegankelijk). 
059 31 92 85 
annelies.vandamme@ocmwmiddel-
kerke.be

Leren schaken in het 
dienstencentrum
Vanaf 13 januari tot 24 februari kan 
je op vrijdag van 14 u. tot 17 u. leren 
schaken. Zowel mensen die nog 
nooit schaak hebben gespeeld als 
de betere schakers zijn welkom!
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Middelkerke onderschrijft en werkt aan het realiseren van de nieuwe 
‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ voorgeschreven door de Verenigde 
Naties. In de komende Sirenes lichten we telkens twee duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen toe. 

Duurzaam ontwikkelen 
voor iedereen

Geen Noord-Zuidopdeling 
meer
Deze doelstellingen verlaten de traditi-
onele Noord-Zuidopdelingen en streven 
naar globale duurzame maatregelen. 
Duurzaamheid is immers geen louter 
ontwikkelingsbegrip meer. Het belangt 
iedereen op onze aardbol aan. Duur-
zaamheidswaarden zijn hetzelfde in het 
Noorden als in het Zuiden.

Geen armoede
Beëindig armoede overal 
en in al haar vormen

Enkele subdoelstellingen:
 ¡ Tegen 2030 extreme armoede 
uitroeien. 

 ¡ Nationaal toepasbare sociale 

beschermingssystemen implemen-
teren

Wat doet Middelkerke?
Zorgen voor voldoende opvang en door-
gangwoningen om mensen in nood op 
te vangen.

Inzetten van instrumenten om de 
woningkwaliteit te verhogen (oa. 
Vlaamse energielening, ongeschikt- en 
onbewoonbaarverklaring,  
conformiteitsattest)

Geen honger
Beëindig honger, bereik 
voedselzekerheid, 
verbeter de voeding en 
promoot duurzame landbouw

Meer info

Milieudienst, MAC,  
Spermaliestraat 1, Middelkerke 
059 31 30 16 
milieudienst@middelkerke.be 

Enkele subdoelstellingen
 ¡ Tegen 2030 een einde maken aan 
honger voor iedereen

 ¡ Tegen 2030 duurzame voedselpro-
ductiesystemen garanderen

Wat doet Middelkerke?
 ¡ De korte keten tussen consument en 
lokale producent stimuleren via de 
boerenmarkt, landbouwweekend

 ¡ Middelkerke is FairTradegemeente 
en stimuleert duurzame voeding uit 
eerlijke handel

 ¡ Het Noord-Zuidcomité ondersteunt 
een 7-tal organisaties die zich 
inzetten in ontwikkelingslanden (bv 
eetprogramma inti sisa, en het food-
programma van Belgisaan)

 ¡ Voedsel- en kledingbedeling via de 
Protestantse Baptistenkerk Bethel in 
Lombardsijde

Eerste Fair Tradester voor 
Middelkerke
Met het behalen van zijn eerste 
Fair Tradester gaat Middelkerke nu 
een stapje verder om inwoners te 
overtuigen van eerlijke handel en 
producten.
  

Fair TradeFans 
Middelkerke haalde deze ster binnen 
dankzij gerichte campagnes en evene-
menten. 25% van de burgers kopen af en 
toe een Fairtradeproduct en weten wat 
Fair Trade is. 

Op naar de volgende Fair Tradester!

De andere Fair Tradesterren behaal je 
met initiatieven rond communicatie, een 

sterke beleidsmatige betrokkenheid Fair 
Trade.

Chocolade als 
beloning
Sinterklaas 
beloonde voor 
het behalen van 
hun eerste ster 
het gemeenteper-
soneel met een 
stukje eerlijke chocolade. De helpers van 
de Sint maken de Fair Tradechocolade 
samen met werknemers met autisme bij 
vzw Twerk in Herentals.

Welke Fair Trade-acties zijn er in 
Middelkerke?
Modeshow met Scala en eerlijke kledij. 
Stand op de wekelijkse boerenmarkt. 
Stand op het landbouwweekend. 
Wereldmarkt Couleur aan zee. Fair 
Tradefruit tijdens de internationale dag 
van de Fair Trade voor gemeenteperso-

Opbrengst  11.11.11

De 11.11.11.-actie tijdens de 2de 
handsboekenverkoop heeft € 
3377,50 opgebracht!

De campagne ging over een 
toegankelijke en betaalbare gezond-
heidszorg voor het Zuiden.

Bedankt!

neel. Teambuilding gemeentepersoneel 
met Faire workshops. Om de twee jaar 
FairTrade@school en zo veel meer.

Meer info over deze onderwerpen?

dienst ontwikkelingssamenwerking, 
MAC, Spermaliestraat 1,  
Middelkerke 
059 31 30 16 
ontwikkelingssamenwerking@middel-
kerke.be 

DUUR-
ZAAMHEID
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DE DORPENVERENI-
GING

ERFGOED 
CULTUUR

Leven in bezet  
Middelkerke
Vanaf maandag 6 februari schetst een nieuw maandelijks online feuilleton 
het leven in Middelkerke tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Persoonlijke anekdotes
35 interviews worden per aflevering 
omkaderd door deskundige tekst en 
uitleg, aangevuld met meer dan 200 
originele foto’s en documenten. 

Middelkerkenaars vertellen voor de 
camera hun persoonlijke anekdotes over 
angst, verraad, vaderlandsliefde, guiten-
streken en de dagelijkse strijd om eten 
en brandstof.  

10 afleveringen lokale 
geschiedenis
Het online-feuilleton verschijnt in tien 
afleveringen, van februari tot november 
2017. Telkens op de eerste maandag van 
de maand wordt een aflevering online 
gezet. De eerste wordt op maandag 
6 februari 2017 gelanceerd. De reeks 
eindigt met de publicatie van het tiende 
en laatste deel op 11 november 2017.

De teksten en interviews werden gereali-
seerd door de uitgeverij Toen.

Te bekijken op www.middelkerke.be/
leveninbezetmiddelkerke - start op 
maandag 6 februari 2017. 

Meer info

dienst erfgoed, centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, Middelkerke 
059 31 97 96 
erfgoed@middelkerke.be 

Startvergadering WAK 
2017
Tijdens de start-
vergadering, op 
dinsdag 10 januari 
2017 om  
20 u. in De 
Branding in 
Middelkerke, kan je 
inspiratie opdoen 
over het thema en 
je verneemt er hoe 
je kan deelnemen.

De WAK vindt plaats van vrijdag 28 april 
tot en met zondag 7 mei 2017. De WAK 
in Middelkerke biedt de amateurkun-
stenaars opnieuw de mogelijkheid om 
hun kunnen te tonen en in de kijker te 
plaatsen. Al wie zin heeft om mee te 
doen, is welkom om zijn kunst te delen 
met het grote publiek.

Met het thema ‘THE MAKING OF’, is er 
ook de mogelijkheid om bijzondere initi-
atieven te nemen, en de focus te leggen 
op het creatieproces. De deelname aan 
het thema is niet verplicht.

Meer info?

cultuurdienst@middelkerke.be 
059 31 99 70

Alle info en reservaties

Cultuurdienst,  
Populierenlaan 35, Middelkerke 
059 31 95 53 
cultuurdienst@middelkerke.be

Online kaartjes reserveren?

tickets.middelkerke.be  

Winters cultuuraanbod!
Ping Pong
Donderdag 19 januari 2017 
20 u. in De Zwerver, Leffinge

Jean, Michel en Steve treffen elkaar 
wekelijks in de pingpongclub om hun 
frustraties weg te meppen. Midlifecri-
sissen en een liederlijk liefdesleven zijn 
voer voor een spel op ‘leven en dood’

Flandrien
Donderdag 2 februari 2017 
20 u in De Zwerver, Leffinge

In Flandrien gebruiken Wim Willaert, 
Mourade Zeguendi, Zou Zou Ben Chikha 
en Tom Vermeir de koers als metafoor 
voor het leven vol humor en uitbundig-
heid. Platte tube of niet… het leven gaat 
voort.

Door het venster van den tram
Woensdag 8 februari 2017 
20 u. in De Zwerver, Leffinge

Veelzijdige hommage aan het werk van 
Wannes Van de Velde door o.a. Lucas 
Van den Eynde en Tiny Bertels.

Dansnamiddag: Story of the 
sixties
Donderdag 9 februari 2017 
14 u. in De Branding, Middelkerke

Swingende dansnamiddag met de beste 
liedjes uit de jaren zestig.

15 Jaar Sioen
Woensdag 15 februari 2017 
20 u. in De Branding, Middelkerke

Sioen blikt samen met Roland en Paul 
Michiels terug op een omvangrijke 
carrière. 
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maken. Wie zelf in een poëtische bui is, 
kan de hele week lang een flardje poëzie 
in de bib toveren met de woorden op 
onze koelkasten. Instantpoëzie door en 
voor de bezoekers.

Je kan zelf jouw instantgedicht maken, 
doorlopend tijdens de openingsuren.

‘Avontuurlijke reis door de 
poëzie’ 
De veelbekroonde schrijver-dichter 
en voordrachtkunstenaar Peter 
Holvoet-Hanssen voert je mee op een 
roetsjbaanrit doorheen de poëziege-
schiedenis, naar ‘Het land van Music-Hall’. 
De reis gaat van de oudste poëtische 
gezangen naar klassiekers Rimbaud en 
Van Ostaijen, de grondleggers van de 
moderne poëzie en kijkt verder wat de 
poëzietoekomst brengt. 

Een week vol 
poëzie

Hinkelend op de raaklijnen van 
taal en verbeelding gingen enkele 
woordkunstenaars van de lokale 
kunstenvereniging Littera vzw, 
samen met dichter en schrijfcoach 
Frank Zonderland, creatief aan 
de slag. Het resultaat van deze 
poëtische exploten kun je proeven in 
de bib. Deze wordt ingepalmd door 
poëzie van 26 januari tot 2 februari 

Waar en wanneer?

Donderdag 2 februari om 20 u., in de 
Bibliotheek van Middelkerke. 

Meer info?

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

Gratis toegang, graag vooraf een 
seintje als je komt. 

Maak zelf je gedicht
Poëzie spreekt tot de verbeelding en 
is al sinds mensenheugenis een middel 
om gevoelens te vertalen, een lief te 
versieren, verdriet te verwerken of een 
moeilijk thema creatief en tastbaar te 

DE BIB

Holvoet-Hanssen brengt zijn lievelings-
gedichten uit de voorbije 100 jaar op 
zijn bekende, onnavolgbare wijze: intiem 
en dan weer avontuurlijk. Onderweg 
brengt hij verzen uit zijn jongste bundel 
‘Gedichten voor de kleine reus’ (Uitge-
verij Polis, 2016). Afsluiten doet hij met 
een klankgedicht van Antonin Artaud dat 
iedereen van de sokken blaast.

Luistervinken  
‘Waardig levenseinde’ met  
LEIF-arts Frank Declercq 
donderdag 26 januari 2017 om 20 u.

LEIF staat voor LevensEinde Informa-
tieForum en is een open initiatief van 
mensen die streven naar een waardig 
levenseinde voor iedereen, waarbij 
respect voor de wil van de patiënt 
voorop staat. LEIF-arts Frank Declercq 
maakt je wegwijs in de wetgeving en 
praktijk rond patiëntenrechten, pallia-
tieve zorg en euthanasie. 

‘Demonen van Cohen’ met  
Francis Mus
Donderdag 16 februari 2017 om 20 u 

Wie was Leonard Cohen? De recent 
overleden Canadese singer-songwriter 
was en is nog steeds bijzonder popu-
lair. Toch bleef hij gehuld in mysterie. 
Cohen-kenner Francis Mus (KU Leuven) 
dook in alle beschikbare archieven, inter-
viewde mensen uit Cohens entourage, 
analyseerde zijn songteksten en ging op 
zoek naar de mens achter de bekendste 
singer-songwriter ter wereld.

Meer info?

Toegang: € 5

Reserveren? 

ter plaatse in de bib,  
Populierenlaan 16, Middelkerke 
059 31 99 10  
bibliotheek@middelkerke.be 

Het leven zoals het was 
‘Op en versleten’ 
vrijdag 17 februari om 14 u.

In het voorjaar verzorgt Heemkring 
Graningate opnieuw enkele thematische 
praatsessies in de bib. We bijten de spits 
af met het thema ‘ouder worden’.

Zorgden we vroeger beter voor oudere 
mensen? Wat gebeurde als vader of 
moeder alleen kwamen te staan? Hoe 
verging het mensen in het oudemannen-
huis? Hadden jongeren meer respect 
voor ouderen? Wat met de  
generatiekloof?

Meer info?

Toegang: € 3

Reserveren? 

ter plaatse in de bib,  
Populierenlaan 16, Middelkerke 
059 31 99 10  
bibliotheek@middelkerke.be 
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Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in 
Middelkerke? Ben je graag creatief en 
met techniek bezig? Kriebelt het om zelf 
van alles te maken, maar ontbreekt het 
je aan basiskennis? Dan is de Techniek- 
academie van Middelkerke helemaal 
voor jou. 

In kleine groepjes en begeleid door 
professionele techniekmentoren zal 

je kennis maken met gereedschap en 
materialen. Je leert dat techniek vele 
gezichten heeft en je zal een aantal tech-
nische systemen maken. Je gaat met je 
groep ook op bedrijfsbezoek.

De elf workshops vinden wekelijks - van 
18 januari tot 3 mei 2017 -plaats in de 
Calidris, Strandlaan 1, telkens van 13 tot 
15 u. In de paasvakantie is er geen Tech-
niekacademie.

Bij de laatste workshop 
worden de ouders 
uitgenodigd voor een 
diploma-uitreiking.

De deelnameprijs 
bedraagt € 70, mate-
riaal en verzekering 
inbegrepen (er is een 
fiscaal attest zodat je 
tot 45% kan recupe-
reren).

Voor een tweede kind 
binnen hetzelfde gezin 
bedraagt de prijs € 60.

Techniekacade-
mie terug  
in Middelkerke

Meer info en reservaties

bibliotheek van Middelkerke. 
Inschrijven kan vanaf maandag 9 
januari om 9.30 u., ter plaatse aan 
het onthaal.

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

Belangrijk! Breng zelf je iPad en 
Apple-ID mee, ook bij het inschrijven.

17, 19, 24 januari van 13 tot 16 u. / € 15 

`Workshop Windows 10  
(1 lesdag)
Een praktische gids door het nieuwste 
besturingssysteem van Microsoft. Deel-
nemers moeten al vertrouwd zijn met 
Windows.

31 januari of 7 maart, van 13 tot 16 u. / 
€ 5

Workshop Microsoft Edge  
(1 lesdag)
Hoe ziet de nieuwe internetbrowser 
‘Edge’ eruit? Ontdek welke nieuwe 
snufjes de opvolger van ‘Explorer’ bevat. 

2 februari of 9 maart, van 13 tot 16 u. / 
€ 5

Basiscursus computer  
(6 lesdagen)
Leer stap voor stap de basishandelingen 
op de computer. Voor wie nog geen 
ervaring met computers heeft.  
De dag na de les is telkens een extra 
oefenmoment voorzien (van 10 tot 12 u.). 

7, 9, 14, 16, 21 en 23 februari van 13 tot 
16 u. / € 5 voor de syllabus

Computerinitiatie en workshops 
nieuwe media voor inwoners van 
Middelkerke.

Voor de derde keer organiseert de gemeente Middelkerke samen met 
Vives Hogeschool de Techniekacademie.

Middelkerke@
internet 

Praktisch

Schrijf je in via www.techniekacade-
mie-middelkerke.be.

Winterwandeling Krokodiel
Geniet van een boeiende gegidste 
wandeling naar de wijk De Krokodiel. 

Wat is de geschiedenis van deze speciale 
wijk tussen Middelkerke en Westende 
en waar komt die mysterieuze naam 
vandaan? Onderweg is er aandacht voor 
het natuurleven in het Normandpark en 
de Warandeduinen.

Meer info?

Start aan museum Kusthistories 
Donderdag 29 december 2016 
14 tot 17 u.

Gratis deelname en drankje aan het 
eindpunt. Duur: 90 minuten

De Techniekacademie 2016 ging op werkbezoek bij NHV Helikopters

Authentieke Postkaart – coll. Jean-Claude Duda
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Voordelig naar de  

Noordzeecross

SPORT

De editie 2017 vindt plaats op zaterdag 11 februari op sportpark 
De Krokodiel’. Als Middelkerkenaar of tweedeverblijver kan je er voor een 
‘scherpe’ prijs naartoe. 

Topnamen aan de start
Levert de Noordzeecross, die al sinds 
1959 georganiseerd wordt, opnieuw een 
beklijvende strijd tussen Wout Van Aert 
en Mathieu van der Poel op? Of steken 
Laurens Sweeckx en Jens Adams alsnog 
een spaak tussen de wielen? En wie 
houdt Sanne Cant van de eindoverwin-
ning bij de dames?

Voordeeltarief 
Alle inwoners van Middelkerke en twee-
deverblijvers krijgen, dankzij de steun 
van het gemeentebestuur, de kans om 
dit evenement voor de helft van de prijs 
bij te wonen.

Deze kaarten zijn te koop in het MAC en 
de kantoren van Toerisme in Middelkerke 
en Westende tot 11 februari (op vertoon 
van jouw identiteitsbewijs). Kinderen 
onder de 14 jaar kunnen gratis binnen op 
vertoon van hun identiteitsbewijs.

Programma
De nieuwelingen starten om 9.45 u., 
gevolgd door de junioren en beloften . 
De dames (start om 13.40 u.) rijden net 
voor de heren die om 15 u. het veld in 
duiken.

Er zijn ook verschillende VIP-arrange-
menten mogelijk (info & boeking zie 
www.noordzeecross.com ).

Verkeershinder
Naar aanleiding van de cross zal de 
Westendelaan tussen de Louis Logier-
laan en de IJzerlaan afgesloten zijn voor 
alle verkeer. Dit van vrijdag 10 februari 
11.45 u. tot zaterdag 11 februari 22.30 u. 
Het doorgaand verkeer tussen Middel-
kerke en Westende wordt omgeleid via 
de kustweg.

De Duinenweg tussen de Prosper 
Pouletstraat en het voetbalveld  zal niet 
toegankelijk zijn voor het verkeer tussen 
7 en 18.30 u. op zaterdag 11 februari. 
Deze weg wordt gebruikt als evacua-
tieweg voor de hulpdiensten.

Bewoners binnen deze zone worden 
gevraagd om hun wagen vooraf buiten 
de afgesloten zone te parkeren indien zij 
denken hun voertuig nodig te hebben.

Bewoners van de Miamiwijk kunnen hun 
woning doorlopend via de gebruikelijke 
wegen bereiken.

Medewerkers gezocht
De organisatie is nog op zoek naar vrij-
willigers. Meld je bij  
tom.vandenhouweele@middelkerke.be

Meer info?

MAC 
Spermaliestraat 1, Middelkerke
059 31 30 16
info@middelkerke.be

Mon Ventoux in Middelkerke 
Op zondag 23 april organiseert Sporta 
vzw samen met de  Kateiestampers 
Middelkerke voor het eerst een open 
fietstocht voor wielertoeristen, met 
keuze uit 50 km, 80 km of 120 km.

De rit is de vierde van zeven voor-
bereidingsritten die kaderen in de 
voorbereiding van 2.500 deelnemers die 
op 17 juni 2017 één van de vier heroïsche 
beklimmingen aangaan : de mythische 
Mont Ventoux, la Cannibalette, la Canni-
bale of de memorial Tom Simpson. 

Praktisch

Deelnameprijs voor Middelkerkse inwo-
ners en 2de verblijvers is € 5 i.p.v.  
€ 10 mits vooraf een kaart te kopen bij 
de toerismebalies van Middelkerke of 
Westende of in het MAC.

Starten kan vanaf sporthal de Branding 
tussen 8 u. en 10 u. ( ten laatste om 9 u. 
voor 120km).

De rit is uitgepijld, er is bevoorrading, 
douchegelegenheid en medische/techni-
sche assistentie.

Het initiatief schenkt ook een deel van 
de opbrengst aan twee goede doelen: 
To Walk Again Postrevalidatiecentrum & 
Kindercardiologie Leuven 

Meer info?

WTC De Kateiestampers 
luc.tratsaert@skynet.be



Meer info

Wil je meer weten over onze initia-
tieven als dé stripgemeente van de 
kust? Surf naar http://www.middel-
kerke.be/nl/toerisme/zien-en-doen/
strips of hou de Facebookpagina van 
de gemeente Middelkerke in het oog: 
facebook.com/gemeentemiddelkerke

Jommeke-album over 
Middelkerke
Middelkerke ademt al jaar en dag strips. 
Strips behoren tot het unieke DNA van 
Middelkerke, zo sterk dat Middelkerke 
binnenkort een eigen Jommeke-album 
krijgt in de reguliere reeks!

Stripmuren slechts een begin
Het gemeentebestuur en Toerisme 
Middelkerke vzw willen deze troef in de 
toekomst nog meer uitspelen. Om onze 
stripgemeente in de kijker te plaatsen, 

werden in 2016 twee stripmuren onthuld.

In 2017 komt er een unieke samenwer-
king met Ballon Media, waarbij er een 
Middelkerke-album in de reguliere reeks 
van Jommeke zal verschijnen. 

Welke avonturen Jommeke en zijn 
vrienden in Middelkerke gaan beleven, 
kunnen we nog niet verklappen. Meer 
info in een volgende Sirene of Visit.

Hou alvast het weekend van 24 en 25 
juni vrij in je agenda voor een groot  
stripevent!

In memoriam 
Marc Sleen 1922-2016

Striptekenaar Marc Sleen, de geestelijke 
vader van o.a. Nero, is op 6 november 
op 93-jarige leeftijd overleden. Ook de 
gemeente Middelkerke bracht hulde. Er 
werd een bloemstuk aan de voet van het 
Nero-standbeeld gelegd ter nagedach-
tenis van deze aimabele ambassadeur 
van de Belgische strip.

In totaal zal Sleen op zijn eentje meer 
dan 200 Nero-verhalen produceren, 
wat hem een vermelding oplevert in het 
Guinness Book of Records.

Marc Sleen kreeg voor zijn stripwerk 
een groot aantal onderscheidingen, 
waaronder het Middelkerkse Gouden 
Potlood. In 1998 werd het standbeeld 
van Nero op de Zeedijk van Middelkerke 
ter hoogte van het Casino onthuld in de 
aanwezigheid van Marc Sleen. 27

Spetterende stripmuren 
versieren gebouwen
Sinds kort worden twee Middelkerkse openbare gebouwen versierd door twee iconische striphelden. Lucky Luke springt op 
Jolly Jumper aan De Branding en Robbedoes snelt als een volleerde piccolo langs de muur van de Calidris. Beide striphelden 
zijn in hun nopjes met hun nieuwste verschijningsvorm.

STRIP- 
GEMEENTE
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JEUGD Fun, amusement of  
gewoon samen zijn 

De Paravang in Middelkerke en De Caravanne in Lombardsijde zijn twee 
plaatsen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Beide locaties hebben een 
boordevolle agenda met leuke activiteiten, maar bieden ook kwaliteitsvol 
jeugdwerk. .

Optimaal speelplezier in 
Middelkerke
Enkele jaren terug merkte het gemeen-
tebestuur dat veel speelpleintjes niet 
meer voldeden aan essentiële normen 
rond veiligheid en speelkansen. Het 
bestuur heeft daarom resoluut ingezet 
op een inhaalbeweging.

Deze speelpleinen werden grondig 
vernieuwd: het park in Middelkerke, het 
Otletplein in Westende, de dijkglijbaan-
tjes over de hele lengte van de Zeedijk, 
het speelpleintje in St.-Pieters-Kapelle 
en het nieuwe speelpleintje in Leffinge 
aan de Molen. 

Nieuwe speelpleintjes op komst
In de toekomst staan nog heel 
wat nieuwe speelprojecten op het 
programma: in de nieuwe woonwijken in 
Middelkerke en Lombardsijde, vernieu-
wing van het speelpleintje aan de 
Lambertus Coolsstraat in Slijpe en het 
speelpleintje aan de kerk van Schore. 

Meld schade en gebreken 
Deze vernieuwing en renovatie vraagt 
heel wat opvolging van het gemeente-
personeel. Ook inwoners kunnen daarbij 
helpen. 

Merk je iets op aan een speelpleintje, is 
er iets stuk of ligt er veel afval, meld het 
dan zo snel mogelijk aan de gemeente-
lijke jeugddienst.  

De Paravang
Sinds 1994 is De Paravang toegankelijk 
voor jongeren vanaf 12 jaar. Je kan er 
biljarten, kickeren, gamen op de PS4, 
een muzieklijst samenstellen of een 
praatje maken met de verantwoordelijke. 
In het JIP-lokaal kun je genieten van 
gratis internet of de game-pc’s. 

Word lid of medewerker
Lid worden van De Paravang is niet 
verplicht, maar het biedt je wel een 
aantal voordelen. Een lidkaart kost 
slechts 2 euro en is één jaar geldig. Wie 
medewerker wordt, kan het jeugdhuis 
openhouden of er activiteiten organi-
seren.

Drukke agenda
Naast regelmatig fuiven is er tijdens 
de schoolvakanties ruimte voor gezel-
schaps- en Playstationspelletjes, koken, 
film en instuifmomenten. De wekelijkse 
thema-avonden waarop de monitoren 
van andere werkingen worden uitgeno-
digd zijn vaste prik. 

Wanneer is De Paravang open?
Tijdens het schooljaar:

 ¡ elke woensdag van 13 tot 18 u.

 ¡ elke vrijdag van 20 tot 02 u.

 ¡ elke zaterdag van 14 tot 18 u en van 
20 tot 24 u. 

Tijdens schoolvakanties: 

 ¡ elke weekdag van 13 tot 18 u. en van 
19 tot 22u. (niet op feestdagen)

 ¡ elke zaterdag van 14 tot 18 u en van 
20 tot 24 u.  

De Paravang is altijd gesloten op wette-
lijke feestdagen.

De Caravanne
Sinds 1997 bieden de jeugddienst en 
vzw Arktos in De Caravanne lokale 
jongeren de kans om mee activiteiten op 
te zetten.  

Sinds 2012 is de Caravanne helemaal 
vernieuwd tussen het voetbalplein, het 
omnisportpleintje en skatepark. Ze 
blijven er werken aan originele activi-
teiten.

Zijn ze nu helemaal gek gewor-
den!
Naar aanleiding van het nieuwe jaar 
voorziet De Caravanne een extraatje 
voor alle 12 t.e.m. 15-jarige nieuwe 
bezoekers uit Lombardsijde en 
Westende!

Like de Facebookpagina via www.face-
book.com/caravanne  of spring binnen in 
ons lokaal en win vervolgens een gratis 
deelname aan één van de betalende 
activiteiten op onze maandkalender.

Meer info

Jeugddienst, jeugdcentrum,  
Westendelaan 38, Middelkerke 
059 30 48 66 
jeugddienst@middelkerke.be 
deparavang@gmail.com  
www.facebook.com/JeugdhuisDe-
Paravang 

Waar kan je terecht met je 
melding?

Jeugddienst  
Westendelaan 38 in Middelkerke  
059 30 48 66  
jeugddienst@middelkerke.be
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POLITIE

Maximum 70 km/u buiten  
bebouwde kom

Er verandert iets op 1 januari

De Vlaamse overheid besloot de algemene snelheidsnorm buiten de 
bebouwde kom te verlagen naar 70 km/u. Op Vlaamse wegen vielen vorig 
jaar 390 doden te betreuren. Vaak het gevolg van overdreven snelheid.  

Te snel buiten bebouwde kom
Studies van het Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid (BIVV) tonen duide-
lijk aan dat chauffeurs zich binnen de 
bebouwde kom nog relatief goed aan 
de snelheidslimieten houden. Eenmaal 
daarbuiten wordt het gaspedaal vaak te 
hard ingeduwd.

Het verkeersreglement voert in Vlaan-
deren vanaf 1 januari 2017 een algemene 
snelheidsbeperking in van 70 km per uur 
op gewone wegen buiten de bebouwde 
kom, in plaats van 90 km per uur.

Op autosnelwegen en de dubbele twee-
vakswegen die gescheiden zijn  door 
een middenberm blijft 120 km per uur 
gelden. 

Uitgezonderd in…
het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Daar blijft de 
maximumsnelheid op de gewone wegen 
buiten de bebouwde kom op 90 km/u.

Boetes niet mals
Iemand die aan 100 km/u geflitst wordt 
op een weg buiten de bebouwde kom 
waar je 70 km per uur mag rijden, zal een 
boete van € 120 krijgen.

Vanaf een snelheid van 119 km per uur 
wordt de overtreding overgemaakt aan 
het parket. Naast een geldboete kan 
het parket het rijbewijs intrekken van 
tenminste 8 dagen tot ten hoogste  
5 jaar.

Bij een herhaling van een gelijkaardig 
feit (snelheid) of bij een overtreding 
inzake alcohol of drugs in het verkeer 
binnen de drie jaar, kan het parket de 
geldboete verdubbelen en een rijverbod 
uitspreken van minimum 3 maanden 
met daarbij nog de verplichting tot het 
afleggen van examens theorie en prak-
tijk en psychologische testen.

Geen (node)loos alarm !
Alarmsysteem voor woningen 
moet je verplicht registreren op 
www.policeonweb.be. Om een 
alarmsysteem te registreren heb je 
een elektronische identiteitskaart 
(eID) of een federaal token nodig.
Als jouw alarmsysteem aangesloten is 
op de alarmcentrale, dan hoef je niets te 
doen. 

Wat doen als je opmerkt dat er 
een alarm afgaat?
Als je een alarm opmerkt via een licht 
- of geluidssignaal, dan mag je altijd 
101 bellen. De noodcentrale zal een 
patrouille uitsturen. 

De gebruiker van het alarmsysteem is 
verantwoordelijk dat er bij elke alarm-
melding iemand aanwezig is op het 
ogenblik dat de politie toekomt. De 
aanwezige persoon moet in staat zijn 
de politie binnen te laten in de bevei-
ligde woning en moet het alarmsysteem 
kunnen uitschakelen.

Wat met een vals alarm ?
Als er sprake is van een vals alarm, dan 
mag de politie de buitensirene en het 
licht neutraliseren, met alle middelen en 
zonder jouw toestemming.

Wijziging in de 
aanvraagtermijn van 
woningtoezicht
De politie kan een vakantietoezicht 
voor woningen en handelszaken 
voorzien. De aanvraagtermijn wordt 
aangepast.
Het woningtoezicht moet je  schriftelijk 
aanvragen via een formulier dat bij voor-
keur 8 dagen voor de aanvang van de 
afwezigheid aan de politie wordt over-

gemaakt. Het formulier kan je verkrijgen 
bij de politie of downloaden via www.
politiemiddelkerke.be  

Het ingevulde formulier kan je aan het 
onthaal overhandigen, per post opsturen 
of per mail worden overgemaakt aan 
politie@middelkerke.be  

Je kan woningtoezicht ook digitaal 
aanvragen via www.policeonweb.be 

Bij een laattijdige aanvraag zal de politie 
alsnog proberen het toezicht uit te 
voeren, maar een optimale organisatie is 
niet gegarandeerd. 

Voorwaarden?

 ¡ maximum 1 maand per kalender-
jaar en per woning

 ¡ geen woningtoezicht op tweede-
verblijven

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

Meer info?

Lokale politie Middelkerke,  
Spermaliestraat 21 
059 31 23 12
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Geboorten 
Strobbe Manou – Leffinge 07 september 2016
De Roo Roan – Leffinge 10 september 2016
Seynhaeve Charlotte – Middelkerke 13 september 2016
De Ruytter Bo – Leffinge 15 september 2016
Van Den Broucke Deluna – Leffinge 19 september 2016
Cordier Noa – Middelkerke 19 september 2016
Bienaimé Mathéo – Lombardsijde 25 september 2016
Boey Ibe – Lombardsijde 25 september 2016
Raes Mattis – Leffinge 05 oktober 2016
Chen Mila - Middelkerke  16 oktober 2016
Schoutteet Ayden – Leffinge 22 oktober 2016
De Donder Elena – Westende 25 oktober 2016
Campe Amy – Leffinge 27 oktober 2016
Campe Emily – Leffinge 27 oktober 2016
Colet Nimke – Leffinge 30 oktober 2016
Ledain Arthur – Lombardsijde 01 november 2016
Grimonprez Noor – Leffinge 02 november 2016
Goeminne Jade – Leffinge 04 november 2016

LEVEN

Overlijdens
Coulier Julienne – Westende °12.06.1927 + 09.09.2016
Geerts Lidie – Westende °01.07.1935 + 13.09.2016
Jacobs Jany – Middelkerk °20.06.1925 + 19.09.2016
Germeau Sonia – Middelkerke °10.04.1951 + 23.09.2016
Deleu Edna – Middelkerke °15.04.1937 + 24.09.2016
Vanhooren Robert – Middelkerke °05.04.1928 + 29.09.2016
Ceulemans Coleta –Wilskerke °03.10.1924 + 29.09.2016
Timperman Georgette – Middelkerke °22.08.1931 + 30.09.2016
Bernier Claire – Westende °20.06.1943 + 02.10.2016
Van Acker Willem – Leffinge °20.05.1933 + 30.09.2016
Broehl Mathilde – Westende °25.05.1930 + 06.10.2016
Vandevelde Louis – Middelkerke °12.04.1934 + 07.10.2016
Roucke Ivonne – Wilskerke °04.01.1922 + 09.10.2016
Dewitte René – Westende °04.12.1924 + 15.10.2016
Vandoolaeghe Simonne – Middelkerke °25.09.1924 + 17.10.2016
Fontaine Viviane – Westende °23.11.1952 + 18.10.2016
Barbier Ferdinand – Middelkerke °27.01.1932 + 21.10.2016
Collinet Andrée – Westende °05.04.1924 + 24.10.2016
Verhaeghe Georges – Middelkerke °11.04.1918 + 24.10.2016
De Vulder Robert – Middelkerke °12.11.1930 + 26.10.2016
Vermote Maria – Leffinge °18.05.1937 + 28.10.2016
Vinckx Marc – Westende °31.07.1956 + 29.10.2016
Poissinger Pierre – Middelkerke °20.08.1940 + 30.10.2016
Van Hove Alice – Wilskerke °21.09.1924 + 01.11.2016
Jacobs Irma – Middelkerke °25.02.1919 + 01.11.2016
Minner Patrick  - Wilskerke °24.03.1961 + 02.11.2016
Belligh Georgette – Wilskerke °16.06.1945 + 03.11.2016
Gistelinck Etienne – Westende °20.08.1943 + 03.11.2016
Geeraerts Hermina – Westende °06.05.1929 + 08.11.2016
Van Roy Daniel – Middelkerke °30.01.1949 + 11.11.2016

Huwelijken
Van Bulck Koenraad & Huyghe Karen 28 september 2016
Van Beek Tijl & Vandenabeele Joke 30 september 2016
Dubois Kenny & Boydens Andy 30 september 2016
Wyns Nick & Meersschaert Inge 30 september 2016
Vantomme Marc & Cox Sonja 30 september 2016
Ledain Stefaan & Verslyppe Iris 03 oktober 2016
Feys Marnix & Forrez Brigitte 04 oktober 2016
Ramu Rudi & Van Poucque Marie-Anne 07 oktober 2016
Everaert Lieven & Caenen Lindsey 21 oktober 2016
Prové Kristof & Tack Peggy 22 oktober 2016
Barra Brecht & Haghebaert Ine 29 oktober 2016
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NUTTIG

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

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

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

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

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

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

Tandartsen
De Boyser (Middelkerke) 059 30 20 66
Tandartsenpraktijk Landuyt Middelkerke 059 30 49 61
Tandartsenpraktijk Landuyt Westende 058 23 63 09
Vanhoorne (Westende) 059 31 12 21
Van de Maele (Leffinge) 059 30 04 74

Wachtdienst zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u. 
www.tandarts.be of 090 33 99 69

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

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

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

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

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



Middelkerke  
is trots op… 
alle Middelkerkse amateurtoneelverenigingen

In Middelkerke zijn veel socio-culturele verenigingen actief. Zij 
zorgen met hun diverse werking voor een uitgebreide vrijetijds-
agenda en een sterk creatief-sociaal weefsel. Opmerkelijk is dat 
daar maar liefst vijf erkende amateurtoneelgezelschappen tussen 
zitten!

Jaarlijks vinden honderden toneelliefhebbers hun weg naar de 
voorstellingen van die Middelkerkse gezelschappen. Ieder gezel-
schap kan ook rekenen op de medewerking van verschillende 
vrijwilligers. 

Met of zonder plankenkoorts!

Oproep
Heb je als vereniging of persoon iets 

ver wezenlijkt dat mag gezien worden? Ben 

je trots op een recente activiteit, of een actie 

voor een goed doel? Laat het ons weten via 

informatiedienst@middelkerke.be. Wie weet 

prijkt jouw vereniging dan op deze pagina!

Alle info via www.starlight-musical.be 

zeven vertoningen van ‘Terrasje doen?’ in zaal Ter Duinen.

Toneelkring Kiektekè, met uitvalsbasis Middelkerke speelt ‘Doe het zelf, 

Toneelkring Altoos Doende uit Leffinge, speelt ‘Schering en inslag’ (van 

23 tot 25/03 in De Zwerver, Leffinge). Alle info via www.altoosdoende.be 

 neushoorn’ (van 20/01 tot 04/02 in De Branding, Middelkerke).

Alle info via www.kiekteke.com

Startlight Musical Productions, speelt 'Oliver (van 24/02 tot 5/03 in de Branding, Middelkerke). 

Koninklijke Toneelvereniging Pro Arte, actief in Middelkerke, speelde tussen 25/11 en 10/12/2016

Theater Magie herneemt binnenkort hun komedie 't is 't een 

en 't ander' op 28/01 in zaal Ter Duinen

Alle info via theater-magie@hotmail.com.


