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Kom naar buiten!

Ravotten met Boemelbij en Buitenspeeldag
Cruciale periode voor openbare werken
Ontwerpproject nieuwe zeedijk
Gezonde gemeente
Verenigingen, doe iets met jullie geschiedenis

Wie is wie?

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

0476 36 05 89

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

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

Johnny Devey

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

Michel Landuyt

schepen - voorzitter gemeenteraad
Open VLD
michel.landuyt@middelkerke.be
059 31 30 16
Zitdag: dinsdag enkel na afspraak
¡ toerisme, citymanagement en evenementen
¡ vrede en Europese samenwerking
¡ financiën, juridische zaken en verzekeringen
¡ erfgoed, musea en kunst in de publieke ruimte

schepen - Open VLD
johnny.devey@middelkerke.be
0475 84 48 87
Zitdag: dinsdag tussen 9 en 11 u. na afspraak
¡ sportpromotie- en manifestaties
¡ sportpark, sportbeheer, zwembad en reddingsdienst
¡ ICT
¡ reinigingsdienst en afvalbeheer
¡ markten, foren en strandvisserij

Francine Ampe-Duron

Bart Vandekerckhove

schepen - Open VLD
bart.vandekerckhove@middelkerke.be
0477 19 09 03
Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak
¡ jeugd, onderwijs, kinderopvang en onthaalouders
¡ cultuur
¡ overheidsopdrachten
¡ dierenwelzijn

schepen - CD&V
francine.duron@middelkerke.be
0496 68 42 12
Zitdag: woensdagnamiddag na afspraak
¡ landbouw, milieu en milieuvergunningen
¡ groendienst, energie en duurzaamheid
¡ interne poetsdienst
¡ ontwikkelingssamenwerking
¡ bibliotheek

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

Zitdag: op afspraak
¡ algemene leiding van de gemeentelijke diensten
¡ hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor
dagelijks personeelsbeheer
¡ voorzitter managementteam
¡ woont de vergadering bij van de gemeenteraad en
het college van burgemeester en schepenen en is
verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan

2

Dirk Gilliaert

ocmw-voorzitter - schepen - CD&V
dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be
OCMW - administratief centrum
Sluisvaartstraat 17 - 059 31 92 83
Zitdag: woensdag van 10 - 11 u. en op afspraak
¡ OCMW, armoedepreventie, wonen en huisvesting
¡ senioren
¡ volksgezondheid, buurthuiswerking en sociale zaken

Colofon
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met medewerking van alle gemeentelijke diensten
Cover: Gemeentebestuur Middelkerke
Druk: Drukkerij Pattyn
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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)
Openingsuren alle gemeentediensten
www.middelkerke.be/openingsuren

Beste inwoners,
Langzaamaan laten we het koude, barre weer achter ons en verlangen
we naar die eerste warme zonnestralen. De natuur begint stilletjes
te ontwaken met de eerste krokusjes in vrolijke kleuren voorop. Ook
Middelkerke schudt de laatste vrieskou van zich af. Tijd om uit die zetel
te komen, niet in het minst door het veelzijdige aanbod aan verschillende
activiteiten voor zowel jong als oud. Persoonlijk ben ik een voorstander van een zalige wandeling op de
zeedijk rond deze tijd van het jaar. Onze dijk bevat de langste wandeldijk van de kust en heeft niet alleen een
recreatieve, maar ook een defensieve functie. Dat deze tweede functie een belangrijke rol vervult, hebben we
recent gezien met de voorbereidingen voor de storm Dieter die plaats vond op vrijdag 13 januari. Alhoewel Dieter
niet de kracht had zoals voorspeld, had hij toch een grote impact op onze kustlijn met meer dan duizend kubieke
meter zand dat werd weggespoeld. Over de volledige Belgische kustlijn is er zelfs sprake van miljoenen kubieke
meter zand dat terug in zee is gesleurd.
Onder het mom van beter voorkomen dan genezen, ben ik blij dat er geen zware schade is aangericht dankzij
onze goede voorbereiding. Een welgemeende dankjewel is dan ook op zijn plaats aan de brandweer, politie,
technische diensten, communicatiedienst,... die meegeholpen hebben om alles in paraatheid te brengen.
In dat opzicht is het belangrijk om de twee functies van onze zeedijk met elkaar te verzoenen. Dat dit een hele
opgave is, is nogal zacht uitgedrukt… . Als burgemeester ben ik trots dat wij onze zeedijk binnenkort kunnen
aanpassen, zowel op veiligheidsvlak, alsook naar attractiviteit toe. Het bestuur heeft, na het inwinnen van advies
omtrent kustverdedigingswerken, geopteerd om de zeedijk aan te passen met een golfdempende uitbouw van 10
meter.
Tot slot doe ik een warme oproep aan iedereen om zich in te schrijven voor de ‘Dag van de Buren’ die plaats vindt
op 26 mei. Ik hoop op veel leuke initiatieven. Je kan er zelfs een mooie prijs mee winnen!

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.
20 jaar geleden: de editie
maart-april 1997
Georges Keters was van bij de start
in 1992 verantwoordelijk voor de
samenstelling van het infoblad.
Georges is trouwens de bedenker
van de naam ‘De Sirene’. Onder zijn
impuls evolueerde de Sirene van een
nieuwsbrief naar een volwaardige
tweemaandelijkse publicatie. De
indeling van toen is vandaag nog altijd
de gebruikte leidraad.

Schepenen lichten beleid toe
Vijf jaar na de ‘maideneditie’ behandelt
De Sirene in 1997 een breed palet
gemeentelijke informatie. Opvallend
is dat iedere schepen persoonlijke
ruimte krijgt om zijn beleidsacties toe te
lichten. Door verplichte objectiviteit en

neutraliteit is dat vandaag ondenkbaar.
Verder vinden we er een gedetailleerd
verslag van de gemeenteraadszitting
van 22 januari 1997 met opname
van rake tussenkomsten van enkele
verschillende raadsleden. Ook dat is
vandaag enkel voorbehouden voor
verslaggeving in kranten e.d.

PWA
Veel aandacht ook voor de werking
van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Deze instelling werd in
1993 opgericht om de werkloosheid bij
kwetsbare groepen aan te pakken. In
een aparte bijlage worden alle aspecten
van deze dienstverlening nog eens in
kaart gebracht.

Drukke vrijetijdsagenda
De paasvakantie stond toen voor
de deur, dus is er ook veel aandacht
voor de aankondiging van de drukke
vrijetijdsagenda in Middelkerke.
Lees meer over 25 jaar De Sirene op
www.middelkerke.be/desirene

1992

2016
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OPENBARE
WERKEN

Middelkerke werkt
Heel wat bedrijvigheid bij verschillende openbare werken in onze gemeente.
We geven graag een update van de belangrijkste werken en hun gevolgen
voor de mobiliteit.

Doortocht Westende
De tweede fase van de doortocht is
sinds eind januari van start gegaan. In de
komende maanden worden er riolerings-

en wegeniswerken uitgevoerd tussen de
Essex Scottishlaan en de Steenstraat.
De nutsmaatschappijen zetten hun
voorbereidend werk verder langs de
Lombardsijdelaan tussen de Steenstraat

en de hoek met de Baronstraat. Ook in
de Baronstraat worden er ondertussen
voorbereidende nutswerken uitgevoerd.

Rioleringswerken Zeelaan
Voor de ontwikkeling van het woonproject Havenzijde is de Zeelaan
gedeeltelijk afgesloten voor rioleringswerken. De bestaande omleiding is
daardoor tijdelijk gewijzigd: het verkeer
vanuit Lombardsijde kan via het normale
omleidingstraject de Zeelaan volgen.
Het binnenkomende verkeer vanuit
Westende kan Lombardsijde bereiken
langs de kustweg en de Schoolstraat.
Tegen eind maart zou de Zeelaan
opnieuw als omleidingstraject voor
beide verkeerstromen gebruikt kunnen
worden.

Kruispunt Westendelaan – Essex
Scottishlaan

binnenkomend verkeer
omleiding
plaatselijk verkeer
afgesloten
kruispunt afgesloten
doorgaand éénrichtingsverkeer
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Er wordt met spoed gewerkt aan het
kruispunt tussen de Westendelaan en
de Essex Scottishlaan. De handelaars in
Westende-dorp zijn bereikbaar vanuit
Middelkerke. Binnenkort wordt tussen
de kerk en de Essex Scottishlaan ook
de toplaag asfalt aangelegd. Wanneer
dit kruispunt opengesteld wordt, zal
er opnieuw circulatie mogelijk zijn in
Westende-dorp.
Voor verkeer tussen Westende-dorp en
Lombardsijde wordt aangeraden om de
omleiding via de Henri Jasparlaan, de
Kustweg en de Zeelaan te volgen. Vanuit
Lombardsijde is de Lombardsijdelaan
tussen de Baronstraat en de Steenstraat
enkel toegankelijk voor plaatselijk
verkeer.

Miamiwijk Middelkerke

Dorpsstraat Leffinge

Bij het ter perse gaan van deze Sirene
wordt verwacht dat de rioleringswerken
in de eerste deelfase van de Miami-wijk
(Golfbrekerslaan tot Orchideeënlaan,
Klaprozenweg en Viooltjeslaan tot de
Geranium) begin maart afgewerkt zullen
worden. Afhankelijk van de voortgang
van de nutswerken kan de aannemer
daarna van start gaan met de aanleg van
het nieuwe wegdek. De rioleringswerken
in de tweede fase worden later dit voorjaar aangevat.

Op 20 februari zijn de riolerings- en
wegeniswerken in de Dorpsstraat in
Leffinge van start gegaan. Het vak
tussen de Kerk en het Ieperleed wordt er
volledig vernieuwd. Sinds de start van de
werken is er langs de Dorpsstraat geen
doorgaand verkeer meer mogelijk.

OPENBARE
WERKEN

Het vak waar de wegeniswerken plaats
vinden, wordt afgesloten voor het
doorgaand verkeer. De aannemer zal
zoveel mogelijk het plaatselijk verkeer en
parkeren mogelijk maken.

binnenkomend verkeer

Het centrum van Leffinge is enkel
bereikbaar via de Vaartdijk-Zuid en de
Leffingebrug. Omleiding van en naar de
kust gebeurt bij voorkeur via de Snaaskerkebrug en de Torhoutsesteenweg of
de Slijpebrug en de Spermaliestraat. Het
einde van de werken wordt voorzien in
het najaar van 2017.

omleiding
plaatselijk verkeer
afgesloten

Nieuwe zeedijk met
golfdempende uitbouw
Middelkerke en Westende hebben samen de langste wandeldijk van de kust. De dijk heeft ons
tot op heden steeds kunnen behoeden voor overstromingen bij stormweer, maar bijkomende
maatregelen zijn geen overbodige luxe meer.

Golfdempende uitbouw
De Vlaamse overheid laat ons de keuze
tussen de bouw van een stormmuur of
de verbreding van de dijk met een golfdempende uitbouw van 10 meter. Beide
maatregelen bieden evenveel bescherming, maar een golfdempende uitbouw
van de bestaande dijk heeft zowel esthetisch als functioneel heel wat voordelen.

Ontwerper aangesteld
Begin dit jaar is het ontwerp van de
nieuwe zeedijk voor de volledige

bebouwde zone in Middelkerke- en
Westende-bad definitief gegund aan het
collectief van de studiebureaus MOP
Urban Design – Plantec – Cluster – SBE
& Deltares. Het projectvoorstel inclusief principeschetsen van dit collectief
voldeden aan alle technische voorwaarden.

en het strand zullen door de aanleg van
de golfdempende uitbouw één vloeiend
geheel vormen. Langs deze uitbouw
komt er een promenade zodat wandelaars, fietsers en horeca-activiteiten van
elkaar gescheiden worden, wat de
veiligheid en het comfort ten goede
komt.

Esthetisch en functioneel

Planning?

Door het gebruik van zandkleuren
en duinengrassen accentueert de
vernieuwde dijk ook de natuurlijke
kenmerken van de kuststrook. De dijk

De definitieve studie zal 24 maanden in
beslag nemen, op basis van het eindontwerp start de bouw van een volledig
nieuwe zeedijk binnen twee jaar.
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KORT

Gestemd en goedgekeurd
in de gemeenteraad

Elke maand komen de Middelkerkse gemeenteraadsleden samen. We geven
hieronder een beknopt overzicht uit de afgelopen gemeenteraden van
december 2016 en januari 2017

Een zorgeloze
vakantie voor een
zorgenkind

Nieuw speelplein Schore

Zoals elk jaar zorgt Euro-Children voor
een gezonde vakantie voor tientallen
kinderen uit Oost-Europese probleemgebieden.

Het gemeentebestuur investeert, in het
kader van zijn kindvriendelijk beleid,
zo’n € 15 500 voor de installatie van een
nieuw speelplein in Schore.

Specifiek
derdebetalerssysteem De
Branding
Dankzij het derdebetalerssysteem neemt
het gemeentebestuur de vergoeding
voor het gebruik van de infrastructuur
in De Branding, voor bepaalde gebruikers op zich. Deze categorie is nu exact
gedefinieerd: Scholen van Middelkerke,
erkende Middelkerkse verenigingen,
politieke partijen die vertegenwoordigd
zijn in de gemeenteraad, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
hulpverleningsdiensten.

BibTrefpunt Lombardsijde
gesloten voor publiek
Omwille van een sterke terugval van het
gebruik van deze uitleenpost besloot
de gemeenteraad om de openingsuren
voor het publiek te schrappen.
De uitleenpost blijft wel actief voor
educatieve projecten.

Nieuwe woonwijk heet
definitief ‘Havenzijde’
Na een nieuw openbaar onderzoek
besliste de gemeenteraad nu definitief dat de nieuwe woonwijk langs de
Zeelaan ‘Havenzijde’ zal heten.
Een volledig overzicht van alle zittingen
en goedgekeurde verslagen kun je
raadplegen via www.middelkerke.be/
gemeenteraadsverslagen

Openbare verkoop van huis Openbare verkoop
voormalig gemeentehuis
in Schuddebeurzeweg
van Slijpe en aanpalende
Het OCMW van Middelkerke gaat over
tot de openbare verkoop van een woning,
conciërgewoning
gelegen in de Schuddebeurzeweg 26 in
Westende.
De instelprijs bedraagt € 104 000
Waar en wanneer?
De openbare verkoop vindt plaats vrijdag
28 april 2017 om 17 u. in OCMW
Middelkerke, Woonzorgcentrum De Ril
Oostendelaan 139, 8430 Middelkerke
Kijkdag?
zaterdag 25 maart 2017
van 10.30 – 12 u.
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Het gemeentebestuur van Middelkerke
gaat opnieuw over tot de openbare
verkoop van het voormalig gemeentehuis van Slijpe en de aanpalende
conciërgewoning, gelegen Slijpesteenweg 59 en 61 in Slijpe.
De twee onroerende goederen worden
samen in één lot verkocht tegen een
instelprijs van € 125 000.
Waar en wanneer?
De openbare verkoop vindt plaats op
vrijdag 17 maart 2017 om 17 u. in

Meestal ingegeven door de slechte
milieuomstandigheden, de aanslepende
gevolgen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl en ondermaatse voeding is een
vakantie in ons land enorm positief voor
de gezondheid van deze kinderen.
Ondertussen is er een goeie traditie
van vaste gastgezinnen, maar nieuwe
kandidaat-gastgezinnen zijn van harte
welkom. Euro-Children gaat op zoek
naar 20 nieuwe vakantieplekken voor
kinderen uit voornamelijk Wit-Rusland,
Slowakije en Kroatië.
Meer info?
Kandidaat gastgezinnen kunnen
contact opnemen via:
0495 67 82 37
info@eurochildren.be
www.eurochildren.be

Café ‘De Swaene’, Dorpsstraat 99, 8432
Leffinge
Kijkdag?
zaterdag 04 maart 2017
van 10.30 – 12u

Meer info?
Dienst projectwerking,
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
059 31 30 16
Natalie.De.Cuman@middelkerke.be
www.middelkerke.be/
openbareverkoop
Notariskantoor Isabelle Verhaeghe,
Westendelaan 324A, 8434 Westende
058 23 53 57
isabelle.verhaeghe@belnot.be

PROPERE
GEMEENTE

Het is weer proper in
Middelkerke
Met het ontluiken van de lente schieten de sappen weer door wortels,
bladnerven en bloemen. Grijs wordt ingeruild voor groen. Dor wordt fris. Tijd
om die tuin onder handen te nemen. Om je groen- en snoeiafval te verwerken
heeft de gemeente Middelkerke onderstaande regelingen uitgewerkt.

Huis-aan-huis inzameling
van snoeisel
Het is weer zover. De hagen, struiken en
bomen ontwaken uit hun winterslaap en
kunnen gesnoeid worden. In de maand
maart wordt het snoeisel huis-aan-huis
opgehaald.
Het aangeboden snoeisel moet aan
volgende voorwaarden voldoen.
Het snoeisel moet in bundels samengebonden met natuurtouw op de stoep
aangeboden worden.
Er mogen maximum 10 bundels van
maximaal 15 kg worden aangeboden.
Grote losse hopen worden niet meegenomen.

¡¡ 22 maart in Leffinge en het
hinterland
Deze info vind je ook op de afvalkalender terug.

Inzameling gras- en
haagscheersel
Ook het gras ontwaakt uit zijn
winterslaap en snakt naar warmere
temperaturen. Het gras kan opnieuw
volop gemaaid worden. Vanaf zaterdag
22 april start de inzameling van grasen haagscheersel. De inzamelplaatsen
blijven ongewijzigd.
Op zaterdag:
Mannekensvere: plein voor de kerk van 8
tot 8.30 u.

Inzameling op woensdag:

Schore: parkeerstrook voor plein naast
kerk van 8.45 tot 9.15 u.

¡¡ 8 maart in Westende en
Lombardsijde

Sint Pieterskapelle: marktplein van 9.30
tot 9.45 u.

¡¡ 15 maart in Middelkerke en
Wilskerke

Bebloemingswedstrijd 2017
Toeristische troeven van
Middelkerke
De bebloemingswedstrijd is een jaarlijkse klassieker op de agenda van de
Middelkerkse groendienst.
De deelnemers sparen kost noch moeite
om hun oase van groen en kleur in
topvorm aan de strenge, maar rechtvaardige jury te tonen.
De rijke toeristische traditie van onze
gemeente staat centraal in het thema
van 2017.

Slijpe: parking zaal Ter Zelte van 10 tot
10.30 u.
Hoe deelnemen?
Iedere deelnemer die vorig jaar
was ingeschreven en meer dan 65%
behaalde, hoeft niks te doen.
Nieuwe kandidaten zijn steeds welkom
en kunnen op de volgende manieren
inschrijven:
059 31 31 31
bebloemingswedstrijd@middelkerke.be
www.middelkerke.be/bebloemingswedstrijd

Leffinge: 10.45 tot 12 u.
Westende: hoek Voetbalstraat met
Hofstraat van 8 tot 9.45 u.
Middelkerke: aan het containerpark van
10.15 tot 12 u.
Op maandag:
Lombardsijde: hoek Bamburgstraat met
de Gerststraat van 18 tot 19u45
Deze info vind je ook op de afvalkalender terug.

Inzameling huisvuil –
bijkomende ophaaldata
toeristische zone
De inzameling van huisvuil in de toeristische zone in de krokusvakantie zal
plaats vinden op maandag 27 februari,
woensdag 1 maart en vrijdag 3 maart.
Tijdens de Paasvakantie is dit ook op
maandag, woensdag en vrijdag.

Comfortabel naar de
REVA-beurs
De adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid organiseert op 21 april een
busreis naar de REVA-beurs in Gent.
Omdat de bus aangepast werd aan
rolstoelgebruikers, kunnen ook andere
geïnteresseerden, ook met rolstoel, mee
naar deze beurs rond toegankelijkheid
en leven met een beperking.

Op- en afstapplaatsen?
¡¡ 13 u.: vertrek kerk Westende-dorp
¡¡ 13.10 u.: opstappen kerk Middelkerke
¡¡ 13.25 u.: opstappen Leffinge-brug
(Vaartdijk-Zuid)
¡¡ Vertrek Gent: 17.15 u.
Meer info?
Deelnameprijs: € 10
Inschrijving:
onthaal@middelkerke.be
Stort € 10 met vermelding van je
naam op BE34 75120837 0790 +
uitstap REVA Gent
059 31 30 16
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JEUGD

Buiten spelen is de
boodschap
De lente is het moment om de gameconsole, televisie en tablet links te laten liggen en je broek en kleren buiten te
verslijten op het plaatselijke speelplein of gewoon buiten veilig op straat. De Middelkerkse jeugddienst stelt daarom
twee aantrekkelijke activiteiten voor.

Bomvolle Boemelbij
Met de Boemelbij stimuleert de
jeugddienst sporten en buitenspelen
bij kinderen tussen 6 en 12. Vanaf de
paas- tot de zomervakantie strijkt ‘De
Boemelbij’ elke woensdagnamiddag
tussen 14 en 16 u. neer op een pleintje in
Middelkerke. Daar zorgt een begeleider
ervoor dat de kinderen naar hartenlust kunnen spelen, ravotten en veilig
gebruik maken van het voorziene
materiaal. Bij slecht weer wordt er
uitgeweken naar een binnenlocatie. Het
aanbod is volledig gratis.
Meer info?
Volg alle up-to-datenieuws over
eventuele alternatieve locaties via de
facebookpagina van de jeugddienst.
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Wanneer en waar strijkt de
boemelbij neer?
¡¡ 26 april: Leffinge Agoraspace
¡¡ 03 mei: Schore Kerkplein/zaal Scora
¡¡ 10 mei: Westende Agoraspace/Henri
Jasparlaan
¡¡ 17 mei: Slijpe Lambertus Coolsstraat
¡¡ 24 mei: Lombardsijde Klijtendijkstraat
¡¡ 31 mei: Leffinge Dorpsmolenstraat

Buitenspeeldag 2017
Op woensdag 19 april 2017 sluit Middelkerke ook aan bij een nationale traditie:
de buitenspeeldag. Samen met de
nationale televisiezenders Nickelodeon,
Ketnet en VTM-kzoom wil Middelkerke
het buitenspelen in de verf zetten.
Het Normandpark in Middelkerke wordt
een mega speelterrein voor alle kinderen
groot en klein. Vanaf 13 u. wordt een
selectie van allerhande springkastelen
en speeltoestellen opgesteld voor een
hele namiddag vette fun.

¡¡ 07 mei: Slijpe Speelplein/voetbalveld
¡¡ 14 mei: Sint-Pieters-Kapelle Speelplein Diksmuidestraat
¡¡ 21 juni: Westende Hofstraat

Meer info?
De Buitenspeeldag is volledig gratis.
Het einde is voorzien om 17u.

DEJEUGD
DORPEN

Alle hens aan dek
voor de jeugddienst
Schoolvakanties zijn voor de jeugddienst een drukke periode. Met opvang, speelpleinwerking, de Grabbelpas en een
aangepast activiteitenprogramma is er iedere dag in de vakantie wel iets te doen.

Leuke boel tijdens de Paasvakantie
De (opvang)activiteiten zijn gericht op
specifieke leeftijdsgroepen. Zo kunnen
kinderen terecht bij:

IBO’s Middelkerke en Leffinge
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Speelpleinwerking

Stoner Night in De Paravang
Op zaterdag 22 april 2017, vindt de
tweede editie van de Stoner Night
plaats. Stonemule, Fire Down Below,
Von Detta en Maudlin doen de Paravang daveren op haar grondvesten.
Toegangsprijs is € 7. Paravangleden
betalen € 5.

Voor kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar.
Daarvoor kun je nu al inschrijven.

Grabbelpas
Dagelijkse originele activiteiten voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Tienerwerking
Aangepaste activiteiten voor kinderen
tussen 12 en 15 jaar.

Speelpleinwerking

De Caravanne op de
Ezelstoet
Jongerenwerking De Caravanne neemt
op zondag 26 maart deel aan de Ezelstoet in Lombardsijde.
Momenteel is De Caravanne bezig
met het ontwerp van een eigen praalwagen. Wie tussen 12 en 18 jaar is en
zich geroepen voelt om een handje te
helpen, is steeds welkom in het lokaal in
de Bamburgstraat in Lombardsijde.
Daarnaast kan je in de Caravanne ook
terecht voor fun, amusement of gewoon
samen zijn. Dit jaar werken de jeugddienst en vzw Arktos 20 jaar samen om
de Lombardsijdse jeugd een plek te
geven; wat zeker nog zal gevierd worden
in het najaar.

Zitdag sociale huisvesting

Opgelet! In april is er geen zitdag
omwille van de paasvakantie.

Lokale helden!

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

Wat meenemen?

Op vrijdag 28 april 2017, aan het begin
van de Week van de Amateurkunsten, organiseert Poppunt samen met
iedereen die wil meedoen de tweede
editie van Lokale Helden.

Wanneer?

¡¡ bewijs van huidig inkomen van alle
gezinsleden (bijvoorbeeld pensioenfiche, werkloosheidsuitkering)
van de voorbije zes maanden;

De eerstvolgende zitdag vindt plaats
op 9 maart 2017 in de raadzaal van het
gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u.

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

De volgende documenten heb je nodig
om in te schrijven:

¡¡ aanslagbiljet inkomen 2014
(aanslagjaar 2015);
¡¡ uittreksel bevolkingsregister;

¡¡ eventueel vonnis bezoekrecht (voor
RSVK);

Lokale Helden? Da’s dé hoogdag van de
lokale muziek. De eerste editie in 2015
zorgde voor maar liefst 1.081 optredens
op zo’n 366 locaties in 137 gemeenten
op één dag.
Ook jeugdhuis de Paravang biedt op
28 april zijn lokale muzikale helden een
podium.

¡¡ kopie huidig huurcontract(voor
RSVK);
¡¡ eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring van de
woning (voor RSVK);
¡¡ opzegbrief (voor RSVK).
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NATUUR

Betere natuurbeleving in
Sint-Laureinsduinen

Op zaterdag 18 maart 2017 vindt een informatiedag plaats over de geplande inrichting en het toekomstig natuurbeheer in
de Sint-Laureinsduinen in Westende. Dit duinengebied behoort tot één van de meest opmerkelijke duinengordels in Europa.
Het toekomstige beheersplan wordt dan ook gerealiseerd door Natuur en Bos met Europese steun, dankzij het Life+
Flandre-project.

Natuur opnieuw baas
De prachtige Sint-Laureinsduinen tussen
het militair domein van Lombardsijde en
Westende-Bad. Zijn vooral gekend door
de voormalige campings Cristal Palace
en Cosmos die door afdeling Kust, eigenaar van het grootste gedeelte van het
gebied, handelend volgend het duinendecreet, in de voorbije jaren deskundig
zijn verwijderd om plaats te maken voor
natuurherstel.
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Evenwicht recreatie en
natuur
Eens het nieuwe beheerplan in actie
treedt, zal de natuurkwaliteit van het
duinengebied sterk verbeteren en
wordt een duurzame toegankelijkheid
voor wandelaars en mountainbikers
verzekerd. Er wordt ook een speel- en
struinzone voorzien.

Nieuw beheerplan

Actieve informatieverstrekking

Hoewel het er dankzij prachtige wandelpaden nu al heerlijk toeven is, is er voor
deze duinen nog geen beheerplan of
toegankelijkheidsreglement opgemaakt.
Daar komt dankzij het Agentschap
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid
verandering in. Het Agentschap krijgt
hiervoor steun van een Europees ontwikkelingsproject.

Het doel van de informatiedag is om
een en ander over het Europees ontwikkelingsproject en het ontwerp van het
beheerplan te vertellen. Tevens krijg je
alle gelegenheid vragen te stellen en in
dialoog te treden met de ontwerpers
van het beheerplan en de natuurbeheerders van het ANB. Alvast van harte
welkom!

Maxim Declerq

Meer info?
Waar? Calidris Strandlaan 1, 8434
Westende
Wanneer?
Informatiemoment: vanaf 10 u.
Geleide informatiewandeling: vanaf
14 u.
Goed bereikbaar met de kusttram
(halte Sint-Laureins, Westende).
Meer info omtrent het LIFE+
Natuurproject ‘FLANDRE’ voor
de grensoverschrijdende kustduinengordel tussen Duinkerke en
Westende: www.lifeflandre.be

DUURZAAMHEID

Duurzaam ontwikkelen
voor iedereen
Ook 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 en de acties van Middelkerke toe.

Goede gezondheid
en welvaart

Kwaliteitsvol
onderwijs

Verzeker een goede
gezondheid en promoot welvaart voor
alle leeftijden.

Verzeker gelijke toegang
tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor
iedereen

Enkele subdoelstellingen
Kinder- en moedersterfte moet dalen.
Drank- en druggebruik moet dalen.
Het aantal doden en gewonden in het
verkeer halveren.

Enkele subdoelstellingen
Jongens en meisjes moeten vrij naar de
lagere en middelbare school kunnen
gaan.

Wat doet Middelkerke?

De kans krijgen om verder te studeren.

Gezondheid integreren in de diensten
milieu, sport, onderwijs dankzij het
format "Gezonde gemeente".

Wat doet Middelkerke?

Fit en gezond in
Middelkerke

Elke dinsdag

Dankzij deze wekelijkse sportactiviteiten
kunnen actieve senioren een volledige
sportweek plannen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk.

¡¡ Bodyfit van 10 tot 11 u. – Sporthal
De Barloke, Leffinge

Elke maandag
¡¡ Petanque en yoga – Lokaal Dienstencentrum
¡¡ Badminton en tafeltennis van 10
-11.30 u. – Sporthal De Bamburg,
Lombardsijde

aan een verbeterde toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden.
Overleg met alle Middelkerke scholen.
Organiseren van Lokaal Overlegplatform
Onderwijs (LOP), de Katrol

Verenigingen ondersteunen die werken

¡¡ Gezondheidswandeling van 9.30 –
10 u. - Lokaal Dienstencentrum

¡¡ BBB van 19.30 tot 20.30 u. – Sint Jozef Slijpe

Elke woensdag (uitgezonderd
vakanties)
¡¡ Petanque en yoga - Lokaal Dienstencentrum
¡¡ Bodyfit van 10 tot 11 u. - Sporthal
De Bamburg, Lombardsijde
¡¡ Yoga van 20 tot 21 u. – Sporthal De

Barloke, Leffinge

Tweewekelijks op donderdag
¡¡ Lijn- en discodansen - Lokaal Dienstencentrum

Elke vrijdag
¡¡ Badminton en tafeltennis van 10
tot 11.30 u. - Sporthal De Bamburg,
Lombardsijde
Meer info?
059 31 92 10
annelies.vandamme@ocmwmiddelkerke.be
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SENIOREN

Verklein je valrisico:
beperk slaapmiddelen en
beweeg!

De Week van de valpreventie tussen 24 en 30 april focust op het belang
van regelmatige beweging en het beperken van slaapmiddelen. Eén op drie
65-plussers valt door een slecht gebruik van slaap- of kalmeringspillen.

Gezondheid en omgeving
Ook evenwichtsproblemen, een lage
bloeddruk, slecht zicht, verkeerd
schoeisel, onveilig gedrag en een onveilige omgeving zorgen voor een groter
valrisico.
Op oudere leeftijd kan zo’n val ernstige
gevolgen hebben: breuken, lichamelijke
letsels, valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en
toegenomen zorgafhankelijkheid.

Vermijd slaapmiddelen
Overmatig gebruik van slaapmiddelen
heeft een negatief gevolg voor je
lichaam. Je aandacht verslapt en de stofwisseling raakt erdoor verstoord.
Voldoende lichaamsbeweging draagt
bij tot een goede nachtrust. Uiteraard

Lokaal dienstencentrum
en buurthuis Westende
zoeken vrijwilligers
Zowel in het lokaal dienstencentrum als
in het buurthuis Westende worden vrijwilligers ingeschakeld om de werking
te ondersteunen.

Lokaal Dienstencentrum
Momenteel zijn zoekt het LDC nog
extra krachten voor de opstart van een
manillenkaarting en een naaiatelier.
Heb jij nog tijd over, die je zinvol wil
besteden ten goede van anderen?

Buurthuis Westende - Bad
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Het buurthuis heeft haar vaste aanbod
aan activiteiten. Dagelijks kan je in het
buurthuis terecht voor een drankje
of een gezellige babbel, kaarten of
rummikub, de krant lezen of een gezelschapsspel spelen, op de pc werken.

binnen de mogelijkheden. Maar een
wandeling, fietstocht of een speelmoment met de kleinkinderen kan een
positieve invloed hebben op je slaap.

Gezondheidswandelingen
Het dienstencentrum startte eind
januari met begeleide gezondheidswandelingen. Voor mensen die weinig
bewegen, is wandelen vaak een perfecte
opstap.
Door een integratie van beweging in het
dagelijks leven vermindert het aantal
valpartijen en de mogelijke ernstige
letsels ten gevolge daarvan.
Er wordt in groep gewandeld onder
begeleiding. Er wordt 15 minuten
gewandeld en dan 15 minuten terug
gewandeld. We starten steeds in het
lokaal dienstencentrum.
Wekelijks zijn er verschillende activiteiten die plaats vinden op een vaste
dag, voor elk wat wils.

Op de vaste planning

‘Voel je goed’ in lokaal
dienstencentrum
Naast het ruime aanbod van activiteiten
stelt het LDC ook een aantal ‘voel je
goed’ - diensten ter beschikking van de
inwoners van Middelkerke die minstens
60 jaar zijn.

Wijkrestaurant
Iedere werkdag van 11.30 tot 12.30 u.
kan je in het wijkrestaurant een vers
bereide maaltijd nuttigen. De maaltijd wordt bereid en opgediend door
de opleiding keukenmedewerker van
het OCMW Middelkerke. Een maaltijd
bestaat uit een soep, hoofdgerecht, een
dessert en water aan tafel.

Schoonheidszorgen

Tweewekelijkse bingo op maandag en
maandelijks op de derde donderdag
thema knutselen.

In het lokaal dienstencentrum kan je ook
terecht voor schoonheidszorgen of haarverzorging.

Andere activiteiten in het buurthuis:

Iedere donderdagvoormiddag komt
een schoonheidsspecialiste naar het
dienstencentrum. Je kan er terecht voor
gelaatsverzorging, voetverzorging,
epilatie en manicure aan democratische prijzen. En op dinsdag komt de
kapster langs. Beide diensten werken op
afspraak.

Buurtontbijt op donderdag 2 maart van
8 tot 10 u.
Creaverkoop op zaterdag 8 april van
14 tot 17 u.
Sessie bloemschikken op woensdag
12 april

Meer info?
059 31 92 85
annelies.vandamme@ocmwmiddelkerke.be

Meer info en inschrijvingen?
Lokaal dienstencentrum De Stille
Meers,
Sluisvaartstraat 17,
8430 Middelkerke
059 31 92 10
info@ocmwmiddelkerke.be

Versterken van de lokale
gemeenschap

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.

Grote opruimactie
zwerfvuil
Zwerfvuil in de omgeving is één van de
grootste ergernissen bij de bevolking.

Clean the beach

Waar en wanneer?

Ook op het strand vindt een
grootscheepse opruimactie plaat. Punt
en tijdstip van verzamelen is Surfclub

¡¡ Kerk in Sint-Pieters-Kapelle op 15
maart om 19 u.

De Kwinte in Westende op zondag 26
maart 2017.

Samen met alle actieve Dorp InZichten
kun je meedoen aan de grote zwerfvuil
opruimactie.

Iedereen vanaf 12 jaar kan de opleiding
volgen.

Materiaal voorhanden

Verzamellocaties
¡¡ Leffinge: Leffingeleurenplein
¡¡ Slijpe: voetbalkantine
¡¡ Schore: petanqueplein
¡¡ Sint Pieters-Kapelle: kerk
¡¡ Mannekensvere: Oud gemeentehuis

Wie neemt deel aan Dag
van de Buren?
Dag van de Buren is een nieuw initiatief op vrijdag 26 mei dat buren
stimuleert om een leuke dag met
elkaar door te brengen.

Wie kan meedoen?
Dag van de Buren staat open voor
iedere inwoner/tweedeverblijver.

Hoe?
Versier je stoel en vraag desnoods
samen met je buren om eventueel de
straat af te sluiten of een pleintje in te
palmen.

¡¡ Gemeenteschool Slijpe op 13 april
om 19 u.
¡¡ De Kilt in Westende op 19 mei om
19 u.

Wanneer? Zondag 19 maart 2017 van 14
tot 16 u.

Dorp Inzicht zorgt ervoor dat alle materiaal (handschoenen, papierstekkers,
vuilniszakken) wordt verdeeld en biedt
een drankje aan.

¡¡ De Zwerver in Leffinge op 11 april
om 19 u.

Inschrijven?

Eerste hulp: je kan het
beter kunnen
Weet je hoe je moet reageren als er
iemand van je gezin, je vrienden of een
collega iets overkomt?
Dorp Inzicht Leffinge en Wilde Wijken
Westende willen samen met het Rode
Kruis Middelkerke een opleiding
aanbieden waarbij je de juiste vaardigheden aanleert om eerste hulp te
bieden.

Voorzie een hapje en een drankje en
deel het met elkaar.
Zet je stoel buiten op vrijdag 26 mei van
8 tot 21u.

Inschrijven?
Schrijf je in vanaf 1 maart 2017 tot 10
mei 2017.

Let op!
Als je van plan bent om een straat of
plein te gebruiken, schrijf zeker in voor 1
mei 2017.
Eenvoudig inschrijven kan via
www.middelkerke.be/dagvandeburen
Dag van de Buren is een gratis activiteit.
Er is een prijs voor de mooist versierde
stoelen/straat/buurt met een tegenwaarde van € 250.

Deelnameprijs: € 5 (opleiding,
cursus en drankje).
Inschrijven verplicht via onthaal@
middelkerke.be
059 31 30 16 (onthaal).
Plaatsen zijn beperkt wees er dus
vlug bij!

Andere ondersteuning
Per vijf deelnemende huizen ontvang je
één fles wijn of fruitsap als startpakket
voor je feest.
Daarnaast kun je ook gebruik maken van
tafels en/of nadars van het gemeentebestuur.
En je krijgt een set balonnen om je feestlocatie te versieren.

Meer info?
Dienst participatie
059 31 30 16
participatie@middelkerke.be
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OPVOEDING

Bijtanken over
opvoeding?
De dienst opvoedingsondersteuning zet graag enkele activiteiten en
gespreksavonden rond opvoeding in de kijker.

Omgaan met kwaadheid en
autisme?
Kwaadheid bij mensen met autisme kan
vele redenen hebben die we niet altijd
onmiddellijk herkennen. Joke getuigt
hoe zij omgaat met de kwaadheid van
haar zoontje, een kleuter met autisme.
Na de getuigenis is ruim tijd voorzien
voor vragen en uitwisseling van ervaringen en ideeën.
Waar? Zaal De Kilt, Essex Scottishlaan 3,
8434 Westende
Wanneer? Woensdag 22 maart 2017,
19.30 tot 22 u.

Tegemoetkomingen
Caroline Kimpe, maatschappelijk werker
bij de CM Oostende, geeft informatie
hoe een dienst maatschappelijk werk,
ouders kan ondersteunen in hun zoektocht doorheen de regelgeving en
verschillende uitkeringen.
Er is tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling door Caroline Kimpe
Meer info?
Viviane Aelst
mamilou1@hotmail.be
Angelique Calis
0486 23 59 87
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Gratis toegang voor gezinnen en
personen met autisme die VVA-lid
zijn of worden tijdens de activiteiten én voor hun familieleden,
vrienden en beroepskrachten. Niet
VVA-leden: 5 euro. Inschrijven is niet
nodig, tenzij anders vermeld.

Waar? Zaal De Kilt, Essex Scottishlaan 3,
8434 Westende

CKG Kapoentje
059 25 53 00

Wanneer? Woensdag 19 april 2017,
19.30 tot 22 u.

Opvoedingslijn
078 15 00 10

Aanvraag studietoelage
schooljaar 2016-2017
Heb je de aanvraag studietoelage nog
niet ingediend? Heb je administratieve
hulp nodig bij het invullen of vervolledigen van je aanvraag?
Voor kleuters en kinderen uit het basisonderwijs, kun je in het secretariaat van
elke basisschool terecht.

Secundair onderwijs Nieuwpoort
Voor jongeren uit het secundair onderwijs die school lopen in Nieuwpoort kun
je terecht bij het Infopunt Welzijn in het
Sociaal huis Astridlaan 103 Nieuwpoort.
Contactpersoon
Ilse Cranskens
058 22 38 75

Secundair onderwijs Oostende
Voor kleuters, kinderen in het basisonderwijs en secundair onderwijs van
Oostende kun je aankloppen bij De
Wegwijzer, Huis van het Kind, Edith
Cavellstraat 54-56 Oostende.
059/59 20 16

Verschillende instanties staan
klaar voor al je opvoedingsvragen?
Kind- en Gezinslijn
078 15 01 00
Opvoedingshuis
059 25 53 04

Gezocht: jobstudenten
voor ‘De Ril’
Het WZC ‘De Ril’ is op zoek naar
jobstudenten voor juli en augustus
2017 (en eventueel ook voor weekends
en andere vakantieperiodes) - voor
ondersteuning in de verzorging in
het woonzorgcentrum ‘De Ril’ en het
dagverzorgingscentrum ‘De Sluze’

Voorwaarden?
minimum 18 jaar zijn of die leeftijd
bereiken in de loop van 2017.
voor het WZC: minimum 1 jaar opleiding
gevolgd hebben in verzorging of verpleging
voor het DVC: minimum 1 jaar opleiding gevolgd hebben in de opleidingen
verpleging, verzorging, bachelor ergotherapie, bachelor opvoedkunde
Wij bieden u: een leerzame vakantiejob
met een interessante verloning

Geïnteresseerd?
Stuur dan vandaag nog een mail of uw
sollicitatiebrief naar:
Woon- en zorgcentrum ‘De Ril’ t.a.v.
Katrien Wallyn Oostendelaan 139;
8430 Middelkerke
e-mail: katrien.wallyn@ocmwmiddelkerke.be

ONDERWIJS

Nieuwe schoolboom
in De Bonte Pier

Bij het vernieuwen van de speelplaats enkele jaren geleden werd er in
het midden een echte schoolboom geplant. Helaas bleek de boom niet ‘te
pakken’.
Onder initiatief van papa Dominique,
tuinarchitect, werd het project om een
nieuwe boom te planten opgestart. De
school kreeg 4 verschillende soorten
inheemse bomen voorgesteld. Deze
werden aan de leerlingen voorgesteld.
Na een stemming door de kinderen
kwam de meerstammige tilia cordata als
winnaar uit de bus.

Op een koude zaterdagmorgen werd de
boom heel professioneel geplant, met
aangepast substraat en ondergrondse
verankering. Zo konden de leerlingen
op maandagmorgen onze nieuwe
aanwinst bewonderen.
Dank aan iedereen die op zijn manier
heeft bijgedragen tot deze aanplanting!

Smulbingo in De
Zeeparel
De Zeeparel is een school voor het
buitengewoon secundair onderwijs. In
De Zeeparel worden jongeren gericht
opgeleid zodat ze in specifieke organisaties, onder begeleid toezicht aan de slag
kunnen.
Ter ondersteuning van de werking organiseert De Zeeparel op vrijdag 17 maart
2017 de 12de Smulbingo.
Meer info?
Waar? De Zeeparel, Dennenlaan 2,
8430 Middelkerke.
Wanneer? Aanvang om 19.30 u. deuren open vanaf 19 u.
Prijs? VVK 5€, ADD 6€.
Voor meer informatie of reservatie
speelkaarten: 059 30 08 30.

Plezierige typlessen
In februari - maart 2017 organiseren de
Middelkerkse gemeentescholen leuke
lessen om kinderen blind te leren typen
op een AZERTY-klavier. Weg met de
saaie kkk, jjj, fff oefeningen, want deze
nieuwe methode werkt enorm motiverend en ontspannend.

Tweedehandsbeurs voor Kids
Als je net ‘uit de pampers’ bent, of je
stootte bij de lenteschoonmaak op
nog bruikbare kinderartikelen of zwangerschapskledij, kan je deelnemen
aan de Tweedehandsbeurs 4Kids. De
Ouderwerking van De Zandloper biedt
zo toekomstige mama’s en gezinnen de
kans om zich op een duurzame en voordelige manier uit te rusten voor hun
toekomstige gezinsuitbreiding.

Meer info?

Door middel van spelletjes, muziek,
beelden, kleuren leren ze in een mum
van tijd hun vingers op de juiste plaats
te zetten en kunnen ze typen terwijl ze
alleen hun scherm volgen.

Waar? Zaal De Stille Meers,
Sluisvaartstraat, 8430 Middelkerke

Wat omvat het lespakket?

Wanneer? Zondag 19 maart
2017, van 11 tot 16 u.

¡¡ gerichte bijbehorende oefeningen
die thuis gemaakt kunnen worden

Praktisch?

¡¡ elke dag een persoonlijke mail van
de leerkracht met feedback op de
oefeningen

Teddy Knuffel

Een standplaats reserveer je via
nancybecue@hotmail.com

Spullen die tijdens de beurs niet
verkocht worden, belanden bij Teddy
Knuffel, de welzijnswinkel met kinderartikelen, kledij en speelgoed.

Je betaalt € 10 voor een plaats
van 5 m.

¡¡ 4 lessen van één uur

¡¡ extra leuke typspelletjes, waarbij de
leerling zijn of haar persoonlijk klassement kan opvolgen
¡¡ een diploma op het einde van de
cursus
¡¡ één jaar verdere opvolging na de
cursus van de juf.
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Warme eindejaarsperiode in Middelkerke
Het herfstweekend liet alle bezoekers smullen van de herfst op 15 en 16
oktober.
De kerst- en eindejaarsperiode zorgde met Magisch Middelkerke, Sterren aan
zee en Winterknetters voor gezellige sfeer en geurige sprot.
Magisch Middelkerke

Winterknetters

© Luc Cassiman

© Luc Cassiman

Winterknetters

Geniet van jullie
pensioen
Op dinsdag 10 januari eerde het gemeentebestuur
enkele collega’s die vanaf nu genieten van een
welverdiend pensioen!
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DE STRAAT

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

Verbinding tussen dorp en
bad
De Henri Jasparlaan vertrekt aan de
Sint-Laurentiuskerk in ’t dorp en maakt
de verbinding met de Sint-Theresiakapel
in Westende-bad.
De Henri Jasparlaan is nog
een eindje een onderdeel
van de Koninklijke Baan.

Belangrijke broers
De straatnaam verwijst naar
Henri Jaspar, een Brussels
advocaat die een belangrijke
rol speelde bij de uitbouw
van Westende-bad, maar ook
diens broer Ernest mag een
beetje van die eer opstrijken.
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Henri Jaspar in vol ornaat

Het Westendse verhaal van
de gebroeders Jaspar begint
in 1902. Vanuit zijn vakantieverblijf werpt Henri zich op
tot de officieuze advocaat
van de badplaats en behartigt hij de belangen van de

plaatselijke machthebbers en verschillende villa-eigenaars.

Alternatief voor Duinenweg
De van oorsprong middeleeuwse
Duinenweg is in die periode nog
altijd de enige verbindingsweg tussen
Westende-bad en Westende-dorp. Er
wordt echter met het idee gespeeld
om een nieuwe weg aan te leggen.
Henri Jaspar loodst dit project door de
verschillende beleidsniveaus.

Tandem voor heropbouw
De straat die later de Henri Jasparlaan
zou heten, wordt al ontworpen in 1913,
maar pas na de verwoestende Eerste
Wereldoorlog aangelegd. De wederopbouw van Westende wordt in grote mate
geregisseerd door perfecte tandem

het kruispunt met de Westendelaan, met links het voormalige Café Mayeur, nu ook een horecazaak.

Activiteitenkalender in
Visit
Sinds vorig jaar geeft Middelkerke een
uitgebreid vrijetijdsmagazine uit.
Met vijf frisse Visitmagazines bundelt
Middelkerke alle vrijetijdsnieuws en
evenementen uit de gemeente.
Iedere Middelkerkse inwoner ontvangt
de Visit in de brievenbus.

Activiteitenkalender

Ken jij ook
interessante
plaatsen?

De Visit bevat ook de activiteitenkalender die vroeger in de Sirene
verscheen.

Activiteit in de kalender?
Geef je activiteit in via www.middelkerke.be/activiteit-melden

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

Jaspar. Nadien verminderen de broers
hun belang in Westende. De advocaat
wijdt zich meer en meer aan zijn succesvolle politieke carrière. Hij wordt eerste
minister van 1926 tot 1931. Ernest, de
architect, vertrekt voor buitenlandse
opdrachten.

“ Henri en Ernest
pioniers voor
Westende

Typerende gebouwen
Relais du Lac/Dancing Byblos
De Henri Jasparlaan ligt vanaf de
Parklaan in westelijke richting in het
verlengde van de Koninklijke Baan.
Net buiten de kern van Westende-bad

Je activiteit verschijnt na goedkeuring
automatisch in de online activiteitenkalender.
buigt de Henri Jasparlaan af richting
Westende-dorp. Op de hoek met de
Koninklijke Baan staat een typerend
gebouw dat sinds bouwjaar 1937 nog niet
veel veranderd is. Oorspronkelijk was het
een horecazaak. De naam ‘Relais du Lac’
verwees naar het openluchtzwembad
Lac-aux-Dames vlakbij. Later werd het
een ‘vacantietehuis’ van de Antwerpse
Athenea en tussen 1981 tot 1991 kon je er
je beentjes losgooien in dancings Lorenzo
en Byblos. Sinds 1991 is het een meergezinswoning.

De gemeenteschool
Eveneens zichtbepalend in de Henri
Jasparlaan is de gemeentelijke lagere
school. Die werd op de huidige plaats
gebouwd in 1921. De school lag daarvoor
in de Westendelaan.

Bij Wiske
Wereldberoemd in Westende-dorp was
‘Café Mayeur’, de ontmoetingsplaats bij
uitstek voor de Westendenaars, 40 jaar
lang uitgebaat door Marie-Louise Jonckers, alias Wiske. Dit gebouw is vandaag
nog altijd een horecazaak.

Selectie in gedrukte kalender
Volgens enkele criteria selecteert de
redactie de activiteiten die verschijnen in
de gedrukte kalender.
Dus als je wil dat je activiteit kans
maakt om in de gedrukte kalender te
verschijnen, geef dan zeker het evenement door via de website.
Tegen wanneer moet je je activiteiten
invoeren?
Editie Visit

Activiteit
invoeren tegen?

Lente
1/04 – 16/06/2017

3/03/2017

Zomer
16/06 – 15/09/2017

12/05/2017

Herfst
15/09 – 30/11/2017

18/08/2017

Eindejaar
1/12 – 15/01/2018

3/11/2017

Winter
16/01 – 31/03/2018

8/12/2017

Meer over De Straat

Het voormalige Relais du Lac/ Dancing Byblos

Op www.middelkerke.be/destraat
vind je meer achtergrondinfo, foto’s
en het uitgebreide artikel over de
Henri Jasparlaan.
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JUMELAGE

Middelkerke viert met
zustergemeenten
In 2017 viert Middelkerke jubilea met twee van zijn zustergemeenten. Zowel met Epernay als
met Büchenbeuren is Middelkerke 50 jaar verzusterd. Dat wordt gevierd met twee piekfijn
geregelde groepsreizen. Een ideale manier om de mensen van onze zustergemeenten te leren
kennen. Die groepsreizen zijn toegankelijk voor alle inwoners. Schrijf je dus vlug in.

Epernay: hoofdstad van de
champagne
Epernay is een prachtige stad met
fantastische gebouwen, musea en uiteraard veel champagnehuizen. Sinds 1967
heeft Middelkerke een nauwe band met
het Champagneweekend als belangrijk
exploot.

Meer info?
Prijs: € 280 p.p. (2 overnachtingen,
2x ontbijt, 3x middageten, 2x avondeten, busreis, toegang Mercier,
Jardin des vignes)
Programma en inschrijvingen:
Arsène Henon
0494 13 25 83
aranco@skynet.be

Büchenbeuren: vlakbij de
sprookjesachtige oevers van
de Moezel

Groepsreis naar Epernay 9, 10 en
11/06/2017, max. 50 plaatsen
Vrijdag 09/06
Vertrek Epernay parking brandweerkazerne Middelkerke
Ontvangst Jumelagecomité Epernay met
lunch
Bezoek Champagnehuis Mercier
Bezoek ‘fête de la bière’ met optreden
Band Hideaway.
Zaterdag 10/06
Europese markt overdekte markthallen
Garden Party in het stadhuis
Gezamenlijk avondmaal ‘La cave à
Champagne’
Zondag 11/06
Brunch in Champagnehuis ‘Michel
Genet’ in Chouilly
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Bezoek Jardin des Vignes

Büchenbeuren baadt in het groen tussen
Moezel en Rijn. Dankzij de verzustering
met Schore zijn er sinds 1967 heel wat
informele ontmoetingen met Schorenaars.
Groepsreis naar Büchenbeuren (Rheinland-Palts) 23,24 en 25/06/2017, max.
50 plaatsen
Vrijdag 23/06
afreis naar Büchenbeuren met stop in
Bernkastel aan de Moezel.
’s Avonds viering 50-jaar jumelage met

benefietconcert t.v.v. jeugdwerking
Schore-Büchenbeuren.
Zaterdag 24/06
Uitstap naar Neumagen-Dhron met
afvaart van de Moezel op een replica
van een romeins wijnschip.
’s Avonds gezellige barbecue op de
grillplatz in het bos met muziek en veel
‘spaß’.
Zondag 25/06
Misviering en gezamenlijke brunch.

Meer info?
Opstapplaatsen: Middelkerke
(parking oude mini-golf in de Koninginnelaan) en Dorpsplein Schore.
Mogelijkheid voor overnachting op
hotel en ook beperkt bij gastgezinnen.
Info, prijs en inschrijvingen:
Roza Descheemaecker
0496 83 23 17
roza.descheemaecker@skynet.be

NOORD
DE DORPEN
ZUID

Solidariteitsavond
'WAK maar Proper'
Op zaterdag 11 maart 2017 organiseert de dienst ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Middelkerke voor het
eerst een solidariteitsavond. De opbrengst van deze avond gaat rechtstreeks naar de noord-zuidverenigingen actief in
Middelkerke.
Reserveren kan tot 25 maart via marc.
buts@telenet.be of telefonisch 0474 30
81 99

Wak maar proper
Het kleurrijke koor 'Wak maar proper'
luistert de avond muzikaal op. Met
opbeurende liedjes vol energie over
vrijheid, verdriet en hoop wordt deze
avond een feest van de verdraagzaamheid. Zing mee en ervaar de kracht van
de samenhorigheid.

Prijs: € 20 (koffie, soep met gevuld
broodje, dessert, gidsen en tentoonstelling).

Belgisaan vzw wil zoveel mogelijk
kinderen laten verder studeren. De
meeste kinderen zijn verplicht om op
jonge leeftijd te gaan werken.
Kaas – en wijnavond
Op vrijdag 21 april 2017 organiseert
Belgisaan vzw een kaas – en wijnavond.

Info en reserveringen?
centrum De Branding,
Populierenlaan 35,
8430 Middelkerke
059 31 95 53
tickets.middelkerke.be
VVK: € 10 / ADD: € 12

Middelkerkenaars helpen
in het Zuiden
In Middelkerke zetten enkele
verenigingen zich in voor gerichte
ontwikkelingshulp. We maken kennis
met vzw Belgisaan en Inti Sisi Costa..

Belgisaan vzw
Sinds 1998 zet Belgisaan humanitaire
projecten op in Bansakoo, Thailand, zo’n
600 km van de hoofdstad Bangkok.

Waar en wanneer? Vanaf 19 uur in parochiecentrum Wilskerke, Fleriskotstraat
33, Wilskerke

Andere Noord-Zuidverenigingen
actief in Middelkerke
Cross to Romania, Ghana Akwaaba, Star
vzw, Mama Gambia.

Meer info?
Dienst ontwikkelingssamenwerking,
Spermaliestraat 1,
8430 Middelkerke
059 31 30 16
ontwikkelingssamenwerking@
middelkerke.be

Reserveren kan tot 15 april via
belgisaan@skynet.be of telefonisch 0474
28 93 00
Prijs: € 15 (1 glas wijn of bier inbegrepen). De plaatsen zijn beperkt!

Inti Sisi Costa
Inti Sisi Costa zet voedingsprojecten op
in Ecuador waardoor lokale schoolkinderen gezond kunnen eten. Daarnaast
help Inti Sisi Costa met de aanleg van
verschillende moestuinen voor de lokale
bevolking.
Wandelen voor het goede doel
Op zondag 2 april 2017 organiseert Inti
Sisi Costa een natuurhistorische wandeltocht in Gooik.
Waar en wanneer? Vertrek 9 u. bib
Middelkerke via carpooling.
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ERFGOED

Zomerexpo: Schore in beeld
Deze zomer vindt een opmerkelijke fototentoonstelling over de geschiedenis
van Schore plaats. De Middelkerkse erfgoeddienst roept de hulp van inwoners
en publiek in om uniek en origineel beeldmateriaal in te zamelen.

Contradictie in beeld

Wat verwachten we?

Het idyllische Middelkerkse polderdorp
Schore staat garant voor prachtige
vergezichten en natuur, maar zat ten
tijde van WOI ook letterlijk in de tang
tussen de Duitse bezetter en de geallieerde troepen aan de andere kant van
de IJzer. Deze tentoonstelling wil beide
leefwerelden visueel tegenover elkaar
zetten.

¡¡ Een kwaliteitsvolle digitale foto in
hoge resolutie
¡¡ Te bezorgen via WeTransfer naar
erfgoed@middelkerke.be voor 15
mei 2017
¡¡ Kleur en zwart/wit is toegelaten,
het onderwerp is: Schore (dorp en
landschap) in de ruimste zin van het
woord.

Oproep naar landschapsfoto’s Fotomateriaal (nasleep) WOI
De dienst erfgoed doet een oproep
naar mooie landschapsfoto’s van
Schore. De foto’s worden geselecteerd
op technische kwaliteit en beeldende
zeggingskracht.

Ook wie authentiek archief- of beeldmateriaal van Schore tijdens en na Eerste
Wereldoorlog heeft, mag die inzenden.
Ook hier wordt een selectie gemaakt
voor de expo.

Erfgoeddag in teken van
zorg
Middelkerke focust zich naar aanleiding
van Erfgoeddag op de lokale geschiedenis van de ‘zorg’ en behandelt de
geschiedenis van Zeehospitaal ‘Roger
De Grimberghe’.
Onze kust was op het einde van de 19de
eeuw een belangrijke regio als het om
zorg ging.
Het Zeehospitaal in Middelkerke stond
onder leiding van dr. Joseph Casse
en zorgde, tussen 1884 en 1914, voor
zeebaden en zonnekuren voor ‘ziekelijke’
kinderen.
Tijdens erfgoeddag kun je de geschiedenis van het Zeehospitaal aan den
lijve ondervinden met een gegidste
wandeling. Erfgoeddag is trouwens het
startpunt voor een mooie expo rond het
Zeehospitaal, die loopt tot 15 juni.

Meer info?
De tentoonstelling loopt van eind
juni tot half september 2017 en is
dagelijks te bezichtigen tijdens de
openingsuren: www.openkerken.be
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Deelname is gratis, de uitgeprinte
foto’s blijven bezit van het gemeentebestuur.

Meer info?
Erfgoeddag ‘Zorg’
Zondag 23 april
Expo te bezoeken van 14 – 17 u.
Wandeling met gids vertrekt
om 15 u. in Kusthistories.

Verenigingen: doe iets
met jullie geschiedenis!

VERENIDEERFGOED
DORPEN
GING

Sinds enige tijd is Middelkerke lid van de erfgoedcel Kusterfgoed die ervoor zorgt dat het Uitleendienst met o.a.
rijke kusterfgoed verzameld en behouden blijft voor het nageslacht. Erfgoed gaat immers ¡¡ Een degelijke beamer en een projecveel verder dan het beschermen van gebouwen en het vullen van museumcollecties. In onze tiescherm voor een voordracht…
¡¡ een kwalitatieve scanner om oude
regio zijn tal van gebruiken die het verdienen om beschermd en overgeleverd te worden.
dia’s en foto’s van mijn vereniging te
digitaliseren…

Verenigingsleven
Belangrijke schakel in deze materie zijn
de lokale verenigingen die met hun rijke
geschiedenis vaak een bron zijn van
mooie verhalen en gebruiken.
De erfgoedcel Kusterfgoed heeft het
doel om alle verenigingen en individuen
die willen werken rond geschiedenis en
erfgoed praktisch of financieel te ondersteunen.

Ook sport- of jeugdverenigingen, of
verenigingen met een andere maatschappelijke werking, kunnen hier een
beroep op doen.

Hoe kan Erfgoedcel
Kusterfgoed ondersteunen?
Vrijblijvend advies
Je hebt als nieuwe secretaris van je
vereniging enkele bananendozen vol
oude paperassen en spullen gekregen.
Je oude verenigingsvlag is gescheurd
en je weet niet of het zinvol is om die te
restaureren.
Je erevoorzitter wordt 80 jaar en je wil
hem eren met een tentoonstelling over
de geschiedenis van de vereniging.
Jouw archief puilt uit van de foto’s en
de affiches, maar het is toch jammer dat
niemand dit weet?

¡¡ een geschikt fototoestel en toelichting voor een goed gebruik ervan…

Praktische info?
Het maximum subsidiebedrag is € 1250
euro (weliswaar met een eigen inbreng
van minimum 15% - 221 euro). De
huidige indienperiode loopt tot 31 maart
2017.
Een overzicht van het materiaal in de
uitleendienst vindt je op de website.
De toestellen zijn gratis uitleenbaar. Er
wordt enkel een waarborg gevraagd.

Meer info?
Erfgoedcel Kusterfgoed
Wandelaarkaai 7/61,
8400 Oostende
059 34 14 49
info@kusterfgoed.be
www.kusterfgoed.be

Kusterfgoed lanceert ‘Erfgoed Rescue Team’
Sinds kort kunnen lagere scholen een educatieve erfgoedkoffer uitlenen bij Kusterfgoed. Die leert de leerlingen
het begrip erfgoed kennen aan de hand van een boeiend verhaal over vissers, hun bijgeloof en over de kust als
vakantieplaats. Zo worden de kinderen een heus 'Erfgoed Rescue Team'.

Visserij als kapstok
De leerlingen kunnen er met het
memoryspel beelden van vroeger met
hedendaagse taferelen verbinden, ze
komen te weten wat een zuidwester,
een oliejas of een rode visserskiel is.
En visser de Witten van Jef vertelt de
kinderen een verhaal over de Roesschaert, een verschrikkelijke zeeduivel.

Meer info?
059 34 14 49
info@kusterfgoed.be
Benieuwd naar andere initiatieven
van Kusterfgoed? schrijf je in op de
nieuwsbrief via www.kusterfgoed.
be, of volg ons op facebook!

Praktische informatie
De educatieve koffer is bedoeld voor de
tweede graad van het lager onderwijs en
is gratis uitleenbaar voor lagere scholen
in Middelkerke.

De kinderen aan de slag met de
koffer vol erfgoedspulletjes.
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CULTUUR

Een dag in het spoor van…
De technische ploeg van de cultuurdienst

‘De eersten binnen,
de laatsten buiten’
Op de groep gemeentewerkers die we in dit artikel volgen is de uitdrukking ‘achter de schermen’ extreem goed
van toepassing. Ongetwijfeld woonde je al een voorstelling of activiteit bij in één van de goed uitgeruste culturele
zalen die Middelkerke rijk is. De kans is dan heel groot dat je Geert, Harm, Thomas, Erwin en Danny al tegen het lijf
gelopen bent.
Geert is de ‘ancien’ onder de ‘techniekers’. ‘Ik werk als zaalwacht in De
Branding in Middelkerke en ben verantwoordelijk voor de ondersteuning van
alle activiteiten die plaatsvinden in het
gebouw. Ik doe dat samen met Thomas,
ons ‘kakkernestje’, glimlacht Geert. We
zorgen er ook voor dat het gebouw in
vorm blijft. Harm is de huistechnieker. Hij
zorgt ervoor dat alle voorstellingen de
juiste klank en licht krijgen.
Thomas, Harm en Geert voor één keer op het
podium van De Branding

Week van de
Amateurkunsten

The making of…

Traditioneel zet de Week van de
Amateurkunsten alle gemotiveerde
hobbykunstenaars in de kijker. Het
centrale thema dit jaar is ‘the making of’.
Samen met een groep gemotiveerde
kunstenaars stelt de cultuurdienst

Middelkerke een goedgevuld WAK-programma samen.
Raak geïnspireerd door het creatieve
proces van kunst maken. De WAK geeft
ruimte aan al die creatieve hersenspinsels.
Waar en wanneer?
De WAK vindt plaats op verschillende
locaties in Middelkerke tussen 28 april
en 7 mei.

Algemene vergadering
cultuurraad

Nieuwe geluidsinstallatie
De Zwerver

Op maandag 13 maart om 20 u. houdt
de cultuurraad een algemene vergadering voor al haar verenigingen die ze
vertegenwoordigt. Naast de gebruikelijke agenda is er ook een leuke quiz.

Sinds de renovatie in 2000 is zaal De
Zwerver in Leffinge uitgegroeid tot
veelgebruikte zaal voor concerten.
Dankzij de gezellige sfeer van zaal,
foyer en café komen heel wat artiesten
graag naar Leffinge. Het is ook een
veelgevraagde locatie voor tal van activiteiten van het verenigingsleven.

Meer info
Cultuurraad Middelkerke
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Dat is ook zo in De Zwerver en Leffinge.
Daar zorgen Erwin en Danny (bijge-

p.a. cultuurdienst Middelkerke,
Populierenlaan 35,
8430 Middelkerke
059 31 95 53
cultuurdienst@middelkerke.be

Aangepast aan zaal
Nu heeft de zaal er een ferme troef
bij. Het gemeentebestuur investeerde
immers € 74 000 in een vaste en
splinternieuwe geluidsinstallatie. Het

naamd de Jacky's) voor de nodige
ondersteuning. Danny is de zaalwacht en
Erwin de technieker.

Zorgen voor perfecte
omstandigheden
Onze job is enorm veelzijdig. Van het
ondersteunen van de meest veeleisende
muziek- en theatervoorstellingen tot het
verwelkomen van het plaatselijke koor
voor hun wekelijkse repetities. Uiteindelijk is ons doel altijd hetzelfde: zorgen
Volg alle ontwikkelingen via alle onderstaande kanalen:
Facebook: ‘Cultuur Middelkerke’
www.cultuur.middelkerke.be
Meer info
Cultuurdienst,
Populierenlaan 35,
8430 Middelkerke
059 31 95 53
cultuurdienst@middelkerke.be

systeem is volledig aangepast aan de
specifieke kenmerken van het gebouw.
Praktisch gezien moet er nu ook minder
‘gesleurd’ worden met los geluidsmateriaal. De geluidsinstallatie is er
permanent aanwezig en ze is geschikt
voor een hele resem toepassingen: van
grote concerten tot kleine toespraken.

Akoestiek verbeterd
De akoestiek is nu nog beter dankzij
de installatie van enkele akoestische
panelen. En om de uitrusting van de zaal
nog completer te maken werd ook een
nieuwe projector geïnstalleerd, zodat
visuele presentaties nog beter tot hun
recht komen. In 2017 worden nieuwe
stoelen aangekocht.

CULTUUR

dat iedereen in perfecte omstandigheden hun activiteit kan doen in onze
zalen.

gebouw van binnen en
van buiten. Soms komen
artiesten of organisatoren
met onmogelijke vragen
af, op het meest onmogelijke moment. Toch zorgen
we ervoor dat we tot een
oplossing komen. ‘The show must go
on!’, stelt Harm.

Samenwerken essentieel
We werken nauw samen met elkaar. Ik
hoef je niet te vertellen dat een paar
extra handen welkom zijn als we De
Zwerver moeten opkuisen na drie dagen
Leffinge Leuren, zegt Danny. Omgekeerd gebeurt dat ook. Onze planning
zit eivol, dus zijn we wel op elkaar
aangewezen. In De Branding kunnen we
ook rekenen op de hulp van onze collega-zaalwachters van de sportdienst. Zij
springen vaak in bij kalmere avonden en
dat gebeurt ook vice versa.

Spinal tap? Seks, drugs en
rock ’n roll?

Danny en Erwin zijn technici in De Zwerver

rockbands en muzikanten op bezoek.
‘Als je alle ‘seks, drug en rock ‘n roll
verhalen’ moet geloven, ben je eraan
voor de moeite, zegt Erwin (zelf een
beruchte drummer in tal van blues-

“ Improviseren is

soms de boodschap

Anekdotes? Beroepsgeheim! Algemene
schaterlach. Neen, de verhalen en crisissituaties zijn ontelbaar: van gaslekken
tot brandalarm, van spoorloze artiest
tot wateroverlast. Improviseren en kalm
blijven is altijd de boodschap. De oplossing is soms simpeler dan je denkt.

rockbands). De meeste muzikanten zijn
enorm respectvol. We kennen onze
plaats, maar we laten niet na om ons
gedacht te zeggen als we vinden dat er
iets niet goed zit.

De Zwerver krijgt heel wat bekende

Zo ook in De Branding. ‘Wij kennen ons

In vogelvlucht door het
aanbod

Woensdag 26 april: Lazarus en t,arsenaal: De Idioot

Donderdag 9 maart: Walter Baele
Zijn meest bekende typetjes blikken
vooruit naar 2018.

Zwarte komedie over een ziekelijke
naïeve Russische aristicraat. Met o.a.
Koen De Graeve en Charlotte Vandermeersch

Veelzijdig verenigingsleven
‘Ook bij het lokale verenigingsleven zijn
de heren goed gekend. Je merkt dat
Middelkerke een heel rijk verenigingsleven heeft. Ook daarvoor zetten we
ons beste beentje voor. En we krijgen er
redelijk wat dankbaarheid voor terug’,
zegt Thomas.
Geert: ‘We werken op de momenten
waarop andere mensen vrije tijd hebben
en dat kan soms wel eens doorwegen.
Wij zijn de eersten binnen en de laatsten
buiten, bij iedere activiteit. Als iedereen
bijspringt is er nog ruim tijd voor activiteiten naast het werk. Zo houden
we iedereen tevreden, niet alleen een
steracteur- of sterartiest, maar ook onze
echtgenotes!’

Cultuur voor kindjes
Zondag 2 april: Theater Tieret: ‘Roepie
Roepie’ (8+)
‘Roepie Roepie’ wordt een muzikale
rollercoaster vol poppen, dicht op de
huid van het publiek.

Vrijdag 17 maart: De Spelerij: ‘Dinez in
de sneeuw’

Vrijdag 14 april: 4Hoog: ‘Woesj’ (3+)

De stervende Kurt wordt verrast door
zijn familie in een Ardens buitenverblijf.

‘Woesj’ is een knusse, kleine operavoorstelling vol muzikale en visuele prikkels .

Woensdag 29 maart: Stoomboot +
Lieven Tavernier
Meer info

Lieven Tavernier ken je ongetwijfeld
van ‘De eerste sneeuw’, ‘Fanfare van
honger en dorst’ en de jonge talenten
van Stoomboot zijn niet weg te slaan van
de radio.

Deze familievoorstellingen starten
om 15 u. Meteen erna start de
omkaderingsactiviteit.
Kaartjes reserveren?

Zaterdag 15 april: William Boeva:
‘Reset’

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

William Boeva reset zichzelf. Nog sneller,
nog scherper én nog verrassender. Want
er is nog zoveel te vertellen.

Meteen online tickets kopen?
tickets.middelkerke.be
Lieven Tavernier
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BIB

Het leven
zoals het was

‘’t Is geen seule’
Praten over het dialect van toen
Vrijdag 17 maart om 14 u.
Zeg jij bord of ‘talore’? Hoe ziet een
‘boaj woar da je bonen kan deure
zeefden’ eruit? Is jouw dialect anders
dan dat van je grootmoeder? Spreken
jouw kleinkinderen anders dan jij? Wat is
het verschil tussen Middelkerks, Leffings
en Lombardsijds?
Mis jij niet het sappige taaltje van
vroeger? Vind jij dat ze op school weer
dialect zouden moeten leren?

‘In de hoek!’
Praten over opvoeding van vroeger
Vrijdag 28 april om 14 u.
Hoe laat moest jij indertijd naar bed?
Hoe ver mocht je om te spelen? Hoe
werd je gestraft? Naar wie keek je op,
wie waren jouw helden? Kon je omgaan
met wie je wilde? Wanneer mocht je
voor de eerste keer uit? Hoe laat moest
je thuis zijn? Wat waren de taboes in die
tijd? Van wie kreeg je seksuele opvoeding? Met wie kon je best praten?
Reserveren?
Toegang: € 3
Ter plaatse in de bib
Populierenlaan 16,
8430 Middelkerke
059 31 99 10
bibliotheek@middelkerke.be

Luistervinken
‘Nooit meer dieten’
Donderdag 30 maart om 20 u.
We sluiten het Luistervinkenvoorjaar
af met de West-Vlaming van het jaar,
Sandra Bekkari. De schrijfster van
de boekenreeks ‘Nooit meer diëten’
vertelt hoe je een gezond en lekker
voedingspatroon kan aanleren, waardoor diëten overbodig wordt.

Computerinitiatie en workshops
nieuwe media voor inwoners van
Middelkerke.
Workshop Windows 10 (1 lesdag)
Een praktische gids door het nieuwste
besturingssysteem van Microsoft. Deelnemers moeten al vertrouwd zijn met
Windows.
7 maart van 13 tot 16 u. / € 5

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

Reserveren?

9 maart van 13 tot 16 u. / € 5

Toegang: € 5

Workshop Facebook (2 lesdagen)

Ter plaatse in de bib
Populierenlaan 16,
8430 Middelkerke
059 31 99 10
bibliotheek@middelkerke.be

Leer hoe je een profiel aanmaakt, hoe
je op Facebook vrienden maakt, chat en
foto’s toevoegt. Basiscomputerkennis
vereist.
14 en 16 maart van 13 tot 16 u. / € 10

Computerbuddy’s in
Trefpunten Westende en
Leffinge

Workshop Instagram (1 lesdag)
- NIEUW
Instagram is een van de leukste
manieren om foto’s te delen met
vrienden via tablet of smartphone.

Dankzij het succes van de computerbuddy’s in de hoofdbibliotheek wordt
deze dienst uitgebreid naar de Trefpunten in Westende en Leffinge.

Belangrijk! Breng je eigen smartphone of
tablet mee.

Iedereen met vragen over zijn
computer, tablet, smartphone, gps
of andere digitale toestellen, kan
voortaan elke eerste zaterdag van de
maand terecht bij een computerbuddy
in Trefpunt Westende (Westendelaan
311) en Trefpunt Leffinge (Ieperleedstraat 60).

Basiscursus computer
(6 lesdagen)

Meer info?
Deze dienst is gratis. Je hoeft
geen lid te zijn van de bib.
Bibliotheek Middelkerke
Populierenlaan 16,
8430 Middelkerke
bibliotheek@middelkerke.be
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Middelkerke@
Internet

21 maart van 13 tot 16 u. / € 5

Leer stap voor stap de basishandelingen
op de computer. De dag na de les is
telkens een extra oefenmoment voorzien
(van 10 tot 12 u.).
2, 4, 9, 11, 16 en 18 mei van 13 – 16 u.
€ 5 voor de syllabus
Meer info en reservaties?
Inschrijven kan enkel ter plaatse
in de bib van Middelkerke, vanaf
maandag 6 maart om 9.30 u. Voor
‘Windows 10’ en ‘Edge’ kan je nu al
inschrijven.

Jeugdboekenmaand:
‘Je bent wie je bent’

BIB

De jeugdboekenmaand gaat dit jaar over jongens en meisjes. Het wil hen niet lijnrecht tegenover elkaar zetten. Het wil hen
doen bewegen, kriskras en door elkaar. Dan danst straks iedereen van lichtblauw over fuchsia naar appelblauwzeegroen.
Gekleed in glitterjurken en op legerbottines, slepen ze taart naar een boomhut met bloemengordijntjes voor het raam…

René komt op bezoek
Tijdens de jeugdboekenmaand bezoekt
kleurrijke avonturenfreak René alle
kinderen in de derde kleuterklas, het
eerste en tweede leerjaar.

Finale jeugdboekenmaand
2017
Samen met René sluiten we de jeugdboekenmaand feestelijk af tijdens een
finalemoment in de bib. Wil je mee op
avontuur? Schrijf je dan snel in!
Wanneer? Zaterdag 25 maart 2017 van
14 tot 16u
Wie? Kinderen van de 3e kleuterklas en
1e graad
Waar? Bibliotheek Middelkerke,
Populierenlaan 16

Inschrijven?
In de Bib,
Populierenlaan 16,
8430 Middelkerke
059 31 99 10.
stephie.anseeuw@middelkerke.be
Wees er snel bij, want de plaatsen
zijn beperkt.

Speel het Bibspel M/V/X
Jongens en meisjes van de tweede
en derde graad dagen we uit met een
online bibspel.
Leer al spelend fantastische nieuwe
boeken kennen. Breng zoveel mogelijk
opdrachten tot een goed einde en win.
Speel je mee? Surf dan als de bliksem
naar http://spel.jeugdboekenmaand.be

Tijdens de jeugdboekenmaand bezorgen speciale figuren de kinderen puur leesgenot.

Verteltheater De
Recitantes spelen ‘Feest!
(6-10 jaar)
Woensdag 5 april om 15 u.
Sara is een muis. Een bijzondere muis.
Een muis met stippen op haar toet…
snoet… snuit. Daarom heet ze Sara Stippensnuit. Sara moet tijdens haar leven
van alles en nog wat leren. Ga mee op
ontdekkingstocht!

Twee stukjes van
Poppentheater Pistache
(4-8 jaar)
Woensdag 12 april om 15 u.

Opgeraapt
Een pop die een arm kwijt is, een knuffelaap die zijn haar verliest… zomaar
weggegooid op straat. De vuilnisman
kan dit niet aanzien en redt de sukkels
van de vuilnisbelt. Want, als je ze liefdevol knuffelt, en goed naar ze luistert,
dan vertellen ze misschien hun verhaal…

Van schoen tot hoed
Een afgedankte schoen laat zich niet
zomaar doen: hij gaat zijn eigen gang.
Onderweg wordt hij bevriend met een
oude sok, een kapotte waterketel en
ander zwerfvuil uit de goot. Samen
trekken ze de wijde wereld in, en worden
ze verliefd tot over hun oren.
Meer info en reservaties?
Toegang: € 2
Populierenlaan 16,
8430 Middelkerke
059 31 99 10
bibliotheek@middelkerke.be
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SPORT

Stuiven, spetteren,
vallen, opstaan en
goed mikken!

De sportieve agenda in Middelkerke bulkt van de activiteit. Met de
CoastRace, de doortocht van de koers en een uniek congres voor
boogschieters oogt de sportagenda veelzijdig.

CoastRace Middelkerke
De CoastRace valt op door zijn uitdagende parcours en optimale
omkadering.
De start wordt gegeven om 13 u. op het
strand t.h.v. De Calidris in Westende.
Dit jaar kan er gekozen worden tussen
42km en 21km. Inschrijven kan nog tot
11 maart en iedereen kan deelnemen.
Korting voor Middelkerkenaar
Om de sportieve Middelkerkenaars een
extra duwtje te geven, krijgen ze 4 euro
korting bij inschrijven.

Doortocht 3° rit De Panne
– Koksijde
De Driedaagse van De Panne-Koskijde is
één van de ultieme voorbereidingswedstrijden voor De Ronde van Vlaanderen.
De derde rit vindt plaats op donderdag
30 maart 2017 met start en aankomst
in De Panne. De renners doorkruisen
Middelkerke via Nieuwpoort, Koninklijke
Baan, Parklaan, Koninginnelaan Smet de
Nayerlaan, Kerkstraat, Spermaliestraat,
Slijpe, Sint-Pieters Kapelle richting
Gistel.

Wanneer? Zondag 19 maart 2017

Meer info?

Waar? Start: Calidris, Strandlaan 1, 8430
Middelkerke

www.driedaagse.be
Doortocht voorzien omstreeks 9.45 u.

Algemene vergadering
sportraad Middelkerke

Meer info?
www.middelkerke.be/coastrace

Middelkerks Sportgala
– 17 februari
De Trofee van Sport en de Jeugdsporttrofee van 2016 werden op 17 februari
uitgereikt op het Middelkerks Sportgala
in De Zwerver. Wie volgde Abel en
Céline op ? Bekijk het snel via
www.middelkerke.be/sportgala
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Op vrijdag 10 maart 2017 organiseert
de sportraad haar jaarlijkse algemene
vergadering centrum De Branding. De
vergadering start om 19.30 u. Alle leden
ontvangen een schriftelijke uitnodiging.

Deskundigen inzake sport, die woonachtig zijn in Middelkerke zijn uiteraard
ook welkom. Zij hebben echter geen
stemrecht in deze vergadering.

Parkschutters gastheer
voor nationale congres
staande wipschutters.
Op 26 maart is Middelkerke gastheer
voor de nationale federatie van het
staande wipschieten.
Meer info?
Voor vragen over het congres en het
boogschieten op de staande wip
kan je contact opnemen met Roland
Swinnen, voorzitter van de Parkschutters via 0471 62 00 84.
De lokale staande wipmaatschappij, De
Parkschutters, stelde zijn kandidatuur
om het jaarlijks nationale congres te
organiseren naar aanleiding van het
20-jarig bestaan van de club en hoopt
op die manier in de kijker te staan en zo
enkele nieuwsgierigen naar hun oefenschietingen te krijgen.
Wie benieuwd is naar hoe het congres
verloopt, is zeker en vast welkom in CC
De Branding. De optocht vertrekt om 9
u. en het eigenlijke congres start om 11
u. uur.

SPORT

Sportkampen in de
paasvakantie
Tijdens de paasvakantie organiseert de sportdienst verschillende actieve
kampen.

Zwemkamp
Iedere dag krijgen de deelnemers
anderhalf uur zwemmen watergewenning, leren zwemmen, vervolmaking
schoolslag en anderhalf uur sporten
voorgeschoteld.
Dit jaar is er een nieuwe groep voor
kinderen die reeds hun 25 meter brevet
hebben, deze groep leert er de basis van
rugcrawl, duiken en andere technieken.
Wanneer? Van 3 tot 7 april 2017 (halve
dagen)
Plaats? Duinenbad Middelkerke en

Voor wie? 2de +3de kleuter ( geboortejaren 2011 - 2012)
Al vooruitblikken naar de zomer?

Voor wie? 3de kleuter - 3de leerjaar
(geboortejaren 2008 - 2011)

Alle informatie omtrent de inschrijvingen
voor zomersportkampen vind je op onze
website: www.middelkerke.be/sportkampen

Skeelerkamp

Kijk! Ik fiets!

Alles loopt op wieltjes tijdens dit kamp
waar evenwicht, behendigheid en plezier
aangescherpt worden.

Tijdens deze les leren de deelnemertjes,
samen met hun volwassen begeleider,
op een snelle en efficiënte manier fietsen
zonder steunwieltjes.

sporthal De Branding

Wanneer? Van 10 tot 14 april 2017
Plaats? Sporthal De Barloke Leffinge
Voor wie? 1ste - 6de leerjaar ( geboortejaren 2005 - 2010)

Daantje Disco
Veelzijdig bewegingskamp voor de allerjongste topatleten.
Wanneer? Van 10 tot 14 april 2017

Wanneer? Zaterdag 25 maart, van 9 tot
12 u.
Waar? sporthal De Barloke, Leffinge
Voor wie? Voor alle kinderen ouder dan
3 jaar. Eigen fiets, helm, drank en koekje
meebrengen.
Vooraf inschrijven kan via http://inschrijvingen.middelkerke.be
Kostprijs? € 12

Plaats? sporthal De Barloke Leffinge

Toegang mountainbikeparcours
vanuit Oostende
Het uitdagende mountainbikeparcours
van Middelkerke is nu ook makkelijk
en reglementair toegankelijk vanuit
Oostende. Rijders uit richting Oostende
moeten daardoor niet meer tot in
Middelkerke omrijden.

Blauwe pijlen
Het toegangspad is duidelijk aangeduid
met de gebruikelijke blauwe pijlen die
ook op de rest van het parcours staan.

Meer info?
www.middelkerke.be/mountainbikeroute

Het nieuwe toegangspad ligt langs de
Duinenweg en start aan de voet het
meest oostelijke punt van de route. Het
paaltje bevindt zich aan de rechterkant
van de weg, vlak na de chicane die de
Duinenweg maakt na de passage langs
de ‘Schapenweide’ (komende vanuit
Oostende). Daar staat ook een infobord
van de erfgoedwandeling.
Zorg wel dat je op het juiste verzet zit,
want de klim naar het parcours is nijdig
en redelijk technisch.
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LEVEN

Huwelijken
Covemaeker Stefan & Eeclou Marian
De Pauw Peter & Leyman Ann
Despodt Lindsay & Declercq Olivier
Chen Pengpeng & Lin Dandan
Schoutteet Danny & Roose Chantal
Tyteca Walter & Boels Vera

25 november 2016
26 november 2016
10 december 2016
12 december 2016
16 december 2016
07 januari 2017

Overlijdens

Geboorten
Verlaecke Liano – Leffinge
Fortry Estée – Lombardsijde
D’hollander Siregar Artha-Mila – Westende
Commyn Bral Olivia – Middelkerke
Peutevinck Nyo – Middelkerke
Cogge Mason – Westende
Al-Rikabi Hussein – Westende
Koç Rasim – Middelkerke
Bernaert Fem – Middelkerke
Baelen Silas – Leffinge
Veryser Robin – Leffinge
Devriendt Lexy – Westende
Opstaele Hailey – Westende
Degandt Loes – Westende
Ureel Lennert – Wilskerke

30

09 november 2016
14 november 2016
17 november 2016
25 november 2016
25 november 2016
01 december 2016
01 december 2016
06 december 2016
08 december 2016
12 december 2016
20 december 2016
26 december 2016
29 december 2016
04 januari 2017
06 januari 2017

Somville Christian – Middelkerke
Bonte Rita – Middelkerke
Ollieuz Giselle – Westende
Devrieze Emiel – Middelkerke
Moons Willy – Westende
Popelier Anne – Westende
Verkindere Myriam – Westende
Bastiaens Omer – Westende
Matthys Godelieve – Leffinge
Splingard Julia – Wilskerke
Crosiers Félicien – Westende
Lasser Claude – Westende
Valcke Hilda – Leffinge
Wullaert Annie – Middelkerke
Dobbelaere Denise – Westende
Decombel Anny – Middelkerke
Vandecasteele Yvonne – Middelkerke
Acke Stefaan – Lombardsijde
Cansse Cyriel – Middelkerke
Corselis Gilberte – Wilskerke
Vandecasteele Julien – Wilskerke
De Block Raymond – Middelkerke
Verhenne Irena – Westende
Dams Ludovicus – Westende
Geldhof Agnès – Middelkerke
Leys Bertha – Middelkerke
Derycke Etienne – Middelkerke
Creminger Louisa – Wilskerke
Wacheul Marie – Middelkerke
Mahaut Francine – Middelkerke
Ostmann Helene – Lombardsijde
Coudou Daniel – Middelkerke
Debruyne Roger – Wilskerke
Lison Félicia – Wilskerke
Hostens Adrienne – Middelkerke
Haes Georgette – Middelkerke

°12.07.1951 + 15.11.2016
°19.06.1949 + 17.11.2016
°15.05.1929 + 20.11.2016
°25.09.1923 + 22.11.2016
°28.10.1946 + 22.11.2016
°20.05.1933 + 24.11.2016
°14.03.1953 + 26.11.2016
°02.05.1938 + 27.11.2016
°14.05.1933 + 28.11.2016
°05.10.1924 + 05.12.2016
°14.04.1942 + 06.12.2016
°13.02.1945 + 08.12.2016°30.03.1939 + 09.12.2016
°04.12.1949 + 16.12.2016
°17.05.1920 + 16.12.2016
°17.04.1943 + 17.12.2016
°01.08.1927 + 17.12.2016
°10.10.1925 + 18.12.2016
°18.04.1940 + 18.12.2016
°16.11.1929 + 19.12.2016
°17.08.1928 + 21.12.2016
°06.05.1942 + 21.12.2016
°12.03.1928 + 21.12.2016
°06.05.1922 + 21.12.2016
°19.02.1932 + 23.12.2016
°16.09.1929 + 25.12.2016
°22.02.1929 + 28.12.2016
°16.07.1932 + 29.12.2016
°22.03.1925 + 29.12.2016
°11.12.1931 + 30.12.2016
°01.01.1940 + 01.01.2017
°07.06.1943 + 03.01.2017
°11.06.1930 + 07.01.2017
°30.11.1919 + 10.01.2017
°04.12.1919 + 12.01.2017
°11.06.1935 + 14.01.2017

NUTTIG

Algemeen noodnummer

Ziekenhuizen

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

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

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

059 31 30 16
059 31 43 64
059 31 95 75
059 31 99 55
059 31 95 57
059 30 38 78
059 30 69 53
059 31 99 10
059 31 95 53
059 31 97 97
059 30 48 66
059 31 91 15
059 31 92 10
059 31 92 85
059 31 92 31
059 31 94 05
059 30 48 86
059 31 97 41
059 31 99 50
059 30 17 78
059 30 03 68
059 31 99 70
059 30 70 30
058 23 51 03
059 30 02 97
059 30 29 41
058 23 56 43
059 30 19 39
058 23 35 34
058 23 56 35
059 30 55 37
059 30 06 17
059 30 08 30
059 31 99 30
059 27 35 47

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

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

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

059 31 11 12
058 23 63 93
059 31 15 75
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 46 47
059 30 17 06
059 30 28 41
059 31 02 10
058 23 31 30
059 30 10 70
059 30 32 73
059 30 45 51
059 30 32 73
059 31 02 10
059 30 32 73
058 23 56 46
059 71 99 87

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

070 246 555

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

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

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

Dierenartsen
Bossee (Middelkerke)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Vanthuyne (Middelkerke)
Jansseune (Leffinge)

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

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt Middelkerke
059 30 49 61
Tandartsenpraktijk Landuyt Westende
058 23 63 09
Vanhoorne (Westende)
059 31 12 21
Van de Maele (Leffinge)
059 30 04 74
Wachtdienst zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u.
www.tandarts.be of 090 33 99 69
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Middelkerke
is trots op…
Padel for life
In het weekend van 16 tot 18 december
organiseerde Padel on the Beach een heuse
padelmarathon ‘Padel for life’ voor de Warmste
Week. Alle spelers zamelden zo’n € 4 000 in ten
voordele van Think Pink borstkanker (Think-Pink).
Naast dit initiatief waren er op het grondgebied
Middelkerke nog tientallen liefdadigheidsacties
voor de Warmste Week.
Proficiat aan allen!
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