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Welkom op de Dag 
van de Veiligheid

Duurzame natuurontwikkeling in de Schuddebeurze
Middelkerke, stripgemeente aan de kust
(Ver)bouwplannen? Denk aan duurzaamheid
Infomarkt verbreding zeedijk



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
Welzijnshuis
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 samen met alle 
gemeentelijke diensten
Druk: Drukkerij Pattyn
Abonnementen: 6,2 euro per jaar, te storten op  
BE07 091 0082390 66 - GKCC BEBB
Verantwoordelijke uitgever: Pierre Ryckewaert, secretaris
Fotografen: Maxim De Clercq, collectie R. Van Troosten-
berghe, Heidi Depoover

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     



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

15 jaar geleden: de editie 
mei-juni 2002
Vanaf het jaar 2000 komt er kleur in 
De Sirene. De ontwikkeling van nieuwe 
druktechnieken maakt het mogelijk om 
binnen het budget met twee kleuren te 
drukken. Dat geeft De Sirene een frisse 
uitstraling. 

Ook de inhoud wordt veelzijdiger. Het 
gemeentelijke informatiebeleid neemt 
in belang toe. Meerdere diensten zien 
de kracht van het informatieblad en 
laten hun nieuws verschijnen in De 
Sirene. 

‘Neutraler’
Waar in de eerste edities de leden 
van het college nadrukkelijk op 
de voorgrond traden, zijn nu geen 

tussenkomsten, foto’s of artikels van 
schepenen of mandatarissen opge-
nomen. Een tendens die nog altijd 
wordt aangehouden.

‘Scholen mee met hun tijd’
Het hoofdartikel gaat over de nieuw-
ste ‘multimediatoepassingen’ in de 
gemeentescholen. ‘In iedere klas een 
internetaansluiting en per 10 leerlingen 
1 computer!’, zeggen de twee directeu-
ren trots in koor.

Ruimtelijke ordening en  
toegankelijkheid
Daarnaast was er aandacht voor 
infoavonden voor het nieuwe gemeen-
telijk ruimtelijk structuurplan, de 
verbeteringswerken in het Normand-
park en enkele projecten rond 

toegankelijkheid.

Personeel via internet
De nieuwe dienst ‘lokale economie’ 
gaf een bondig overzicht van de meest 
geschikte websites voor het zoeken van 
personeel. Nogmaals een signaal dat 
internet en informatietechnologie vanaf 
dan niet meer weg te denken zullen 
zijn.

Lees meer over 25 jaar De Sirene op 
www.middelkerke.be/desirene 
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Beste inwoners,
De zomer loert om de hoek, we genieten allen van die warme zonnestralen 
die ons instant een gezonde blos op de wangen tovert. Warmer weer, 
betekent ook voor velen apero-time op een terrasje in de zon. Want zeg 
nu zelf, wie geniet er niet van om ’s avonds op onze prachtige dijk rond te 
kuieren of een glaasje te drinken in één van de vele horecazaken of Beach 

bars die we hier in Middelkerke rijk zijn? Daarnaast gaan we met de gemeente Middelkerke de duurzame toer op. 
Respect voor het milieu en bewuster consumeren hoeft niet noodzakelijk saai, duur of als alternatief bestempeld 
worden. Als burgemeester ben ik dan ook een fervente voorstander van het ‘initiatief mooimakers’ waarbij 
mensen worden aangezet om binnen een gemoedelijke sfeer hun buurt/straat of omgeving mooi te houden. Een 
proper en net Middelkerke zorgt niet alleen voor een betere uitstraling, het zorgt ook voor minder ergernissen. 
Ook De Testkaravaan komt langs in Middelkerke,  een initiatief van de provincie West-Vlaanderen dat ons de 
gelegenheid geeft om binnen de gemeente enkele nieuwe duurzame mobiliteitsinitiatieven uit te testen. 

Vervolgens heb ik nog enkele primeurs in petto. Ik ben bijzonder verheugd om je de Dag van de Veiligheid voor 
te stellen! Dit evenement wordt voor de eerste keer georganiseerd in Middelkerke! Veiligheid is een erg breed 
begrip. Hoe veilig voel jij je op straat? Of thuis? En hoe kun je voorkomen dat je je onveilig voelt zowel fysiek als 
psychisch? Laat je vragen beantwoorden op deze spectaculaire dag, met tal van demonstraties en workshops van 
onder meer defensie, politie, brandweer, het rode kruis, IKWV maar ook vele anderen. Ook op vlak van toerisme 
hebben we een primeur! Wist je dat wij als stripgemeente sinds kort over een eigen stripverhaal beschikken met 
Jommeke in de hoofdrol? Het album zal binnenkort overal beschikbaar zijn. Ik heb er alvast eentje voor mezelf 
gereserveerd!

Het komt er dus op neer om te genieten van de zon, een beetje te bewegen en vooral samen naar buiten te 
komen tijdens deze mooie dagen, want de leukste herinneringen maak je zelf!

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele
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Ravotten met Boemelbij en Buitenspeeldag 
Cruciale periode voor openbare werken
Ontwerpproject nieuwe zeedijk
Gezonde gemeente
Verenigingen, doe iets met jullie geschiedenis
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Elke maand komen de Middelkerkse gemeenteraadsleden samen.  
We geven hierbij een beknopt overzicht uit de afgelopen gemeenteraad van 
februari 2017.

Gestemd en goedgekeurd 
in de gemeenteraad 

Aanpassingen 
gemeentelijke 
politieverordening
De gemeenteraad keurde enkele 
aanpassingen goed in de algemene 
gemeentelijke politieverordening. De 
aanpassingen gaan over de door- 
zichtigheid en vasthechting van 
terrassen op de openbare weg en het 
wijzigen van de termijnen van plaat-
sing en uitbating van terrassen in de 
Portiekenlaan. Verder werden er nieuwe 
regelingen uit het Koninklijk Besluit van 
de brandingsporten in de gemeentelijke 
verordening verwerkt en is de geldig-
heidsduur van attesten voor tijdelijke 
dancings aangepast.

Nieuw bestek concessie 
waterscooter
De gemeenteraad keurde een nieuw 
bestek voor de uitbating van de 
waterscooters op de zeedijk goed. 
De aangeduide concessionaris mag 
voor een periode van drie jaar, binnen 
de afgebakende zone ter hoogte van 
Casino-west Middelkerke een water- 
scooterattractie uitbaten.

Een volledig overzicht van alle 
zittingen en goedgekeurde verslagen 
kun je raadplegen via www.middel-
kerke.be/gemeenteraadsverslagen 

Eerste fase restauratie  
gemeentehuis
De Vlaamse overheid trekt bijna  
€ 600.000 subsidie uit om de 
ramen en het torentje van het 
gemeentehuis te restaureren. Dit is 
slechts de eerste fase in een ruim 
restauratietraject.
Het zal de bezoekers van het gemeen-
tehuis niet ontgaan zijn dat het gebouw 
na meer dan negentig jaar toe is aan 
een grondige opknapbeurt. Het impo-
sante en beeldbepalende gemeentehuis 
van Middelkerke werd gebouwd na 
de Eerste Wereldoorlog naar plannen 
van de Oostendse architect Gustaaf 
Vandamme. Het kwam op de plaats van 
een omwalde hoederij die achtereen-
volgens dienst deed als pastorie en als 
gemeentehuis, maar die door de oorlog 
compleet was vernield. 

Het bouwkundig waardevolle gebouw 
werd in 2002 beschermd als monu-
ment. Het studiebureau ‘Van Acker en 
partners’ werd aangesteld om dit te 
begeleiden. 

Het is de bedoeling om het schrijnwerk 
zoveel mogelijk in originele staat te 
herstellen. Nadien zullen nog meerdere 
fasen volgen om het beschermd gebouw 
volledig in zijn oude glorie te herstellen.

Westtoer steunt realisatie ‘Warandetoren’
De realisatie van ‘De Warandetoren’ 
in Middelkerke is geselecteerd voor 
het investeringsprogramma Horizon 
2025 van Westtoer. Westtoer en de 
provincie West-Vlaanderen partici-
peren € 225.000 in de bouwkost van 
de Warandetoren. Er is ook een nauwe 
samenwerking bij de ontwikkeling. 

De Warandetoren wordt een nieuw 
baken, op de site van de vroegere 
watertoren, dat een fantastisch 
perspectief zal bieden op de zee en 
het achterliggende poldergebied. 

Meer info?

cultuurbeleid@middelkerke.be 
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Reistoelating digitaal voorbereiden
Wanneer een minderjarige naar het 
buitenland reist en niet vergezeld wordt 
door een van beide ouders, is het 
aangeraden een reistoelating mee te 
geven.

Via de website kun je dit document 
voorbereiden, dat bespaart je wat tijd.

Hoe ga je te werk?
 ¡ surf naar www.middelkerke.be > 
Kies E-loket;

 ¡ kies voor ‘Reistoelating minderja-
rige’;

 ¡ vul de gegevens zelf in of stop je 
identiteitskaart in de kaartlezer;

 ¡ print het document uit en breng het 
mee naar de dienst burgerzaken;

 ¡ de dienst burgerzaken wettigt het 
document met de identiteitskaart 
van de aanvragende ouder.

Wat meebrengen?
 ¡ gegevens van het kind;

 ¡ reisdata;

 ¡ land van bestemming;

 ¡ gegevens van eventuele reisorga-
nisatie;

 ¡ identiteitskaart aanvragende ouder;

 ¡ het kind dient zelf niet aanwezig te 
zijn.

Opgelet
Naast een reistoelating moet je kind in 
het buitenland steeds in het bezit zijn 
van een Kids ID, E-ID, reispaspoort of 
identiteitsbewijs met foto.

Meer info?

dienst burgerzaken  
059 31 30 16

De verzustering met Epernay groeide 
voort uit de persoonlijke vriend-
schapsbanden die tussen Middelkerks 
onderwijzer Jan Cools en graaf 
Robert-Jean de Vogüé, hoofd van het 
champagnehuis Moët et Chandon waren 
ontstaan tijdens hun verblijf in een 
Duits strafkamp. Na jaren van informele 
contacten werd de vriendschap op 2 juli 
1967 officieel bekrachtigd in een verzus-
tering.

Zowel in Epernay als in Middelkerke 
wordt deze gebeurtenis feestelijk 
gevierd. Middelkerke schenkt één 
van haar grootste symbolen aan haar 

zusterstad: een blauwwitte dubbele 
zeedijkbank. Deze bank, die al sinds 
de zomer van 1947 kleur geeft aan de 
zeedijk, figureert op ontelbare familie-
kiekjes die in Middelkerke zijn genomen. 
Het was een ontwerp van de hand van 
de Middelkerkse leraar en kunstenaar 
Rudolf Lombaert. 

De bank verhuist naar Epernay en zal 
tijdens het Fête de la Bière  (9 tot 11 juni) 
worden onthuld in Epernay, in aanwe-
zigheid van een ruime Middelkerkse 
delegatie onder leiding van burge-
meester Janna Rommel-Opstaele.

Middelkerke schenkt  
iconische zeedijkbank  
aan Epernay
Middelkerke viert dit jaar zijn 50-jarige jumelage met Epernay. Om dat 
te vieren, doet de gemeente Middelkerke een opmerkelijke en originele 
schenking.

Jubilea voor jumelages
Het Jumelagecomité van Middelkerke 
staat voor een drukke periode. Naast 
de twee groepsreizen naar Epernay en 
Büchenbeuren in juni ontvangt Middel-
kerke in het weekend van 26, 27 en  
28 mei delegaties uit Clevedon, Vresse 
en Rauschenberg. 

Middelkerke viert dit jaar immers een 
jubileum met alle zustergemeenten. 

Met Clevedon en Vresse is Middelkerke 
al 25 jaar verzusterd. De jumelage met 
het Duitse Rauschenberg werd 45 jaar 
geleden afgesloten.

De verschillende delegaties worden 
naast een officiële ontvangst 
getrakteerd met een gevarieerd activi-
teitenpakket waaronder een bezoek aan 
Feest in het Park.

Nog plaats voor de 
groepsreizen
In juni plant het jumelagecomité twee 
groepsreizen.

Epernay
Op 9, 10 en 11 juni kun je nog inschrijven 
voor een weekendtrip naar Epernay, 
de hoofdstad van de Franse Champag-
nestreek. Middelkerke viert met die 
gelegenheid de 50ste verjaardag van de 
zusterband met Epernay.

Büchenbeuren
Op 23, 24 en 25 juni kun je op ontdek-
king naar de groene streek in en rond 
Büchenbeuren. Met het Duitse stadje is 
Schore (en dus ook Middelkerke) sinds 
1967 verzusterd.

Meer info?

aranco@skynet.be 
0494 13 25 83

Meer info?

roza.descheemaecker@skynet.be 
0496 83 23 17
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Veiligheid is overal belangrijk. In je auto langs de weg, thuis in je badkamer of terwijl je op het 
internet surft. Daarom organiseert Middelkerke op zaterdag 20 mei een dag in het teken van de 
veiligheid om te tonen hoe je je leven in alle aspecten veiliger kan maken. Er zijn tal van leuke en 
spannende activiteiten. 

Dag van de Veiligheid

Van cyberveiligheid tot 
mond-op-mondbeademing
De Dag van de Veiligheid  zet alle 
aspecten van veiligheid centraal met 
informatieve stands, interactieve info- 
sessies en spectaculaire demo’s.

Het aanbod is heel divers. Gevaar schuilt 
immers in het kleinste hoekje. 

Tijdens de Dag van de Veiligheid zullen 
niet alleen veiligheidsdiensten hun 
aanbod tonen. Er zijn ook heel wat 
welzijnsorganisaties aanwezig om hun 
werking voor te stellen. 

Groot interactief luik
Bij de verschillende infostanden en 
demonstraties, steek je je licht op over 
alarmsystemen of rookmelders. Slorp 
informatie op over jongeren- 
advies, internetveiligheid, valpreventie 

en toegankelijkheid voor mensen met 
een handicap. Kijk hoe je behendig met 
de motor moet rijden. En als je het wat 
actiever wil, kom van de 60m hoge death 
ride suizen of ontdek hoe de brand-
weer opereert in een met rook verstikte 
kamer. De lokale politie voorziet er 
uitdagende rijtesten en slipcursussen. 
Uitdrogen en uithongeren is uiteraard 
ook niet veilig, daarom bemant de 
brandweer de hele dag door de gezel-
lige bar en de eetstanden.

Actief programma
Voor onderstaande workshops en activi-
teiten moet je voordien inschrijven.

10 - 13 u.: slipcursus op de  parking van 
Euro Shop (inschrijven verplicht) door 
Pro Move Houthalen-Helchteren

10.30 - 11.30 u. en 16 - 17 u.: inleiding  
tot EHBO (inschrijven verplicht) door het 
Rode Kruis Middelkerke

10.30 - 13.30 u. en 16.30 - 17.30 u.: fiets-
registratie (vroeger fietsgraveren) door 
preventiedienst Middelkerke

13.30 - 14.30 u. en 14.45 - 15.45 u.: 
zelfverdedigingstechnieken door Just 
Defense Diksmuide (inschrijven verplicht)

15 - 16 u.: heropfrissing wegcode door 
Rijschool KTA Oostende (inschrijven 
verplicht)

Praktische informatie
Centrale plaats van De Dag van de 
Veiligheid is de brandweerkazerne, Klein 
Kasteelstraat 3, 8430 Middelkerke.

Alle activiteiten zijn gratis en toeganke-
lijk voor kinderen vanaf 3 jaar.

De Dag van de Veiligheid vindt plaats op 
zaterdag 20 mei, van 10.30 tot 17.30 u. 

Inschrijven voor de workshops kan via 
onthaal@middelkerke.be of  
059 31 30 16  
Met vermelding van je naam + naam van 
de workshop + uur van deelname.

Meer info?

participatie@middelkerke.be 6
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Doortocht Westende
In mei en juni worden er riolerings- en 
wegeniswerken uitgevoerd tussen de 
Essex Scottishlaan en de Steenstraat. 
Er wordt met spoed gewerkt aan het 
kruispunt tussen de Westendelaan en 
de Essex Scottishlaan. De handelaars in 
Westende-dorp zijn bereikbaar vanuit 
Middelkerke. Het kruispunt met de Essex 
Scottishlaan zou eind mei - bij normaal 
verloop van de werken - opnieuw 
toegankelijk zijn. 

Verkeer tussen Westende-dorp en 
Lombardsijde moet de omleiding via 
de Henri Jasparlaan, de Kustweg en de 
Zeelaan volgen. Vanuit Lombardsijde 
is de Lombardsijdelaan tussen de 
Baronstraat en de Steenstraat enkel 
toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Miamiwijk Middelkerke
In de eerste twee deelfasen zijn de riole-
ringswerken afgerond. De aannemer 
zet de rioleringswerken verder in de 
Golfbrekerlaan, de Orchideeënlaan en 
de Duinenweg. Hou er rekening mee 
dat er in de Duinenweg tijdelijk hinder 
kan zijn voor het doorgaand verkeer en 
het fietsverkeer. In de eerste deelfase 
(Viooltjeslaan en Klaprozenweg) worden 
ondertussen de bestrating en het 
voetpad aangelegd. 

Spermaliestraat Slijpe 
Vanaf mei komen er in de  
Spermaliestraat, de Lambertus Cools-
straat en Henri Jansseunestraat in Slijpe 
voorbereidende nutswerken tussen de 
kerk en het rondpunt. Om de werken 
veilig te laten verlopen, is er in de  
Spermaliestraat enkel doorgaand 
verkeer mogelijk vanuit Slijpe-dorp. 
Vanaf het rondpunt is de Spermaliestraat 
richting Slijpe afgesloten voor het 
verkeer. 

De Dorpskern van Slijpe is wel vlot 
bereikbaar via de nieuwe verbin-
dingsweg met de Diksmuidestraat. 
Na de zomer komen er in dit stuk van 
de Spermaliestraat samen met de 
Lambertus Coolsstraat en de Henri Jans-
seunestraat ook riolerings- en  
wegeniswerken. 

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.

Middelkerke werkt
Kalkaartweg en Fleris-
kotstraat 
Vanaf 24 april gaat de tweede fase van 
de vernieuwing van de Kalkaartweg 
en Fleriskotstraat van start. De rijbaan 
van de Kalkaartweg wordt vernieuwd. 
Daarnaast komt er een gescheiden 
fietspad langs de Kalkaartweg en de 
Fleriskotstraat vanuit Wilskerke tot aan 
de helihaven. De aannemer zal in eerste 
instantie een nieuwe gracht delven en 
de oude gracht dempen. In de eerst- 
komende maanden zal de verkeers-
hinder eerder beperkt blijven. 

Dorpsstraat Leffinge 
In de Dorpsstraat vorderen de werken 
snel. De rioleringswerken worden in de 
komende twee maanden afgewerkt. In 
de loop van de maanden mei en juni 
wordt al een deel van de bestrating 
aangelegd. 
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WERKEN

Situatie in Slijpe tijdens werkzaamheden

omleiding

afgesloten



Duurzaam (ver)bouwen, 
werken en leven

Duurzaamheid kan je toepassen in veel aspecten van het dagelijkse leven. Bouwen of verbouwen, 
mobiliteit, woon-werkverkeer, maar ook aandacht voor biodiversiteit in je nabije omgeving. We 
zetten enkele interessante initiatieven in de kijker.

Bouwadvies voor je 
droomhuis 
Wie net een huis gekocht heeft of met 
verbouwingsplannen zit, moet met heel 
wat duurzaamheidsaspecten rekening 
houden. Daarvoor kan je nu terecht bij 
Acasus van de provincie West-Vlaan-
deren. Dit initiatief reikt gespecialiseerd 
advies uit over verschillende domeinen 
zoals duurzaam watergebruik, ventilatie, 
isolatie. Je kan er advies krijgen over 
je bouwplan of een gerichte expertise 
aanvragen. Ook aan huis.

Advies aan huis
Een expert bekijkt de woning en geeft 
de aandachts- en verbeterpunten zodat 
je gewapend bent om de juiste keuzes 
te maken. De expert geeft je ook advies 
over hoe je de ingrepen best aanpakt.

Praktisch?
Advies kan je aanvragen via www.
west-vlaanderen.be/bouwadvies. 

Normaal kost een advies rond de € 300. 
Dankzij de tussenkomst van de Provincie 
West-Vlaanderen betaal je een stuk 
minder.

Heb je een renovatieproject? Dan betaal 
je voor advies bij je thuis € 50.

Met je nieuwbouwproject kan je terecht 
op het kantoor in de Pannestraat 142 in 
Veurne, dan betaal je € 25. 

Een eenvoudige vraag?
Heb je geen uitgebreid bouwadvies 
nodig, maar wil je snel antwoord op een 
eenvoudige vraag? Neem dan contact 
op via adviesloket@west-vlaanderen of 
via 058 77 90 13. 

Infoavond duurzame  
mobiliteit
Op donderdag 1 juni organiseert de 
gemeente Middelkerke een infoavond 
over duurzame mobiliteit. Interessant 
voor inwoners, maar ook voor  
professionelen, want een bedrijfsleider 
komt zijn aanpak rond duurzame mobi-
liteit voorstellen. Er is uiteraard ruimte 
voor vragen en je kan er enkele elektri-
sche fietsen en ook CNG-wagens testen.

Waar? foyer De Branding,  
Populierenlaan 35, Middelkerke. 

Wanneer? 
18 u.: ontvangst 
18.30 u.: start infoavond 
19.30 u.: testmoment

Deelname is gratis, inschrijven via  
059 31 30 16 of milieu@middelkerke.
be  

Personeel proeft 
van duurzaam woon-
werkverkeer  
Tussen 18 en 28 april testte het 
gemeente- en OCMW-personeel een 
aantal duurzame vervoersmiddelen uit. 
Met bakfietsen, elektrische fietsen en 
plooifietsen hoopt het gemeentebestuur 
zijn werknemers meer op de fiets te 
krijgen. Studies tonen aan dat werkne-
mers die minder dan 10 km van hun werk 
wonen beter af zijn met een (elektrische) 
fiets.

Subsidies bescherming 
zwaluwen
Ook in 2017 worden er subsidies uitge-
reikt voor het in stand houden van 
zwaluwnesten. 

Het subsidiebedrag wordt bepaald door 
het aantal bewoonde nesten aanwezig 
bij je woning:

 ¡ kleine kolonie (minder dan  
3 nesten): € 25 / jaar;

 ¡ middelgrote kolonie (tussen  
3 t.e.m. 5 nesten): € 37.5 / jaar;

 ¡ grote kolonie (meer dan 5 nesten):  
€ 50 / jaar.

Het aanvraagformulier kan je verkrijgen 
bij de milieudienst of via www.middel-
kerke.be en moet binnengebracht 
worden vóór 15 juni 2017. Wie vorig jaar 
een aanvraag heeft ingediend, hoeft zich 
niet meer in te schrijven. 

Inschrijven kan via 059 31 30 16 of 
milieu@middelkerke.be

Meer info?

www.acasus.be 
www.facebook.com/acasuscentrum

www.west-vlaanderen.be/duurzaam-
bouwen
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Het is weer proper in 
Middelkerke
Dagelijks zet de gemeentelijke reinigingsdienst zich in om van Middelkerke een propere gemeente 
te maken. Maar ook de inwoners kunnen zorgen voor een nette omgeving. Het project Mooimakers 
ondersteunt inwoners om zich in te zetten voor een propere straat of wijk.  

Screeningsnota’s ter 
inzage
De gemeente heeft screenings-
nota’s opgemaakt voor volgende 
zones: 

 ¡ RUP nr. 40 Rauschenbergplein 

 ¡ RUP nr. 2 ter Zeedijk –  
Mouchotteplein

 ¡ RUP Leffinge Centrum West

Na onderzoek door de Vlaamse 
overheid blijkt dat deze plannen 
geen grote impact op het milieu 
hebben. De gemeente moet bijge-
volg geen MER opstellen.

Word een Mooimaker en 
claim je buurt
Mooimakers is een initiatief van Mooi 
Vlaanderen en zet burgers aan om hun 
eigen buurt en omgeving net te houden. 

Meld je aan bij Mooimakers.be (voor-
heen Indevuilbak) en claim het gebied, 
straat, plein dat jij wenst net te houden. 
Het materiaal (een grijpstok, witte 
afvalzakken, veiligheidshesje en hand-
schoenen) kun je in de gemeentelijke 
werkhuizen verkrijgen. Neem contact op 
met de reinigingsdienst om het mate-
riaal te bekomen en afspraken te maken 
omtrent het ophalen van de afvalzakken. 

Nachtophaling toeristische 
zone
Op 1 mei start de nachtophaling in de 
toeristische zone. Het afval mag de 
avond voordien buitengezet worden 
vanaf 21.30 u. De ophaling start om 
middernacht.

Vindt de ophaling op maandag plaats, 
dan mag je jouw afval op zondagavond 
buiten zetten.

Vindt de ophaling op vrijdag plaats, dan 
mag je jouw afval op donderdagavond 
buiten zetten.

In juli en augustus is er een dagelijkse 
nachtophaling.

Meer info?

www.mooimakers.be 

Wens je hulp bij het aanmelden bij 
Mooimakers.be, neem contact op 
met de reinigingsdienst, Molen-
straat 45 in Middelkerke 

058 31 31 31

Meer info?

Wie de documenten wil inkijken, 
kan dat in het MAC (ruimte en 
wonen) of op www.mervlaan-
deren.be 

Bouw nieuwe jeugdinfrastructuur Leffinge van start
Op zaterdag 18 februari legde een 
delegatie van het Middelkerkse 
gemeentebestuur in aanwezigheid van 
Vlaams minister voor jeugd Sven Gatz 
de eerste steen van de nieuwe jeugd-
infrastructuur in Leffinge. Het nieuwe 
gebouw zal zowel onderdak bieden 
aan de plaatselijke Chiro ’t Ark, als aan 
de buitenschoolse kinderopvang. 

Met deze realisatie zet Middelkerke 
zijn erkenning als ‘Kindvriendelijke 
gemeente’ extra kracht bij. 

Als alles goed gaat, wordt het nieuwe 
gebouw vanaf september 2017 in 
gebruik genomen.

Meer info?

Jeugddienst Middelkerke 
059 30 48 66 
jeugddienst@middelkerke.be  
www.facebook.com/jeugddienst-
middelkerke 

Wist je dat je …
…op het containerpark gratis 
binnen mag indien je enkel 
frituurolie en/of oude elektrische 
toestellen binnen brengt?

…op het containerpark terecht 
kunt met huishoudelijke elektrische 
toestellen met zonnecellen?

…het aangeboden afval gesorteerd 
moet binnen brengen?

…enkel zuiver houtafval mag 
binnen brengen? Klinken, vensters, 
nagels, scharnieren en dergelijke 
moet je vooraf verwijderen.
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Welkom in het  
Welzijnshuis 

Waardige zorg voor het 
einde
LEIF staat voor LevensEinde Informa-
tieForum en informeert zowel burgers, 
patiënten als zorgverleners rond waardig 
levenseindezorg. 

Tijdens de zitdag van Leif krijg je een 
antwoord op moeilijke vraagstukken 
die handelen over alle aspecten van 
palliatieve zorg en een waardig levens-
einde: juridische zaken, zorgplanning, 
een eventuele opname in het ziekenhuis 
of een woonzorgcentrum, wilsbeschik-
kingen of afscheidsplechtigheden.

Begeleiders geven je een overzicht in 
wat vaak een kluwen van vragen of  
administratie is. Het advies is laagdrem-
pelig en gratis.

De LEIF-zitdag vindt maandelijks op 
iedere 4de donderdag plaats. De bege-
leiders ontvangen je graag tussen 14 en 
16 u., enkel op afspraak. 

Elk zijn zeg over het leven 
van elke dag 
In een kleine groep wordt het leven van 
alledag besproken. Zowel het lokale of 
nationale nieuws als eventueel persoon-
lijke ervaringen komen aan bod. Deze 
praatnamiddag is geschikt voor wie 
zijn kijk op de samenleving wenst te 
verbreden. 

Gezondheidswandeling
We wandelen in groep onder begelei-
ding, aan een goed tempo. Onderweg 
kun je gezellig babbelen met je mede-
wandelaars. We stappen 15 min en keren 
dan terug. Doel is om onze conditie te 
verbeteren.

Aperitiefconcert met ‘De 
Orpheonisten’
Op zondag 21 mei kun je in de cafetaria 
van ‘De Ril’ terecht voor een aperi-
tiefconcert van ‘De Orpheonisten’ uit 
Moere. Deze fanfare bestaat 150 jaar en 
zorgt voor veel sfeer. Start om 10.30 u.

Deze middag is dé gelegenheid om 
bewoners, familieleden en kennissen 
samen te brengen. Info bij Carmen 
Boddez op 095 31 92 11.

Het Welzijnshuis is de nieuwe verzamelnaam van alle OCMW-diensten. Het blijft een plaats voor gezellige en aangename 
ontmoetingen. Je kan er terecht voor vorming, ontspanning, informatie, advies en tal van diensten. Het aanbod is heel ruim 
en beslaat alle aspecten van het leven. Ook de minder voor de hand liggende… 

Meer info?

De zitdagen vinden plaats in het 
Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17, 
Middelkerke

Maak een afspraak via 059 31 92 10. 
Iedere werkdag van 9 tot 11.30 u. en 
van 13 tot 16 u.

www.leif.be   

Meer info?

De praatnamiddag vindt plaats op 
de 2e woensdag van de maand, 
telkens van 13.45 tot 15.15 u. in het 
Welzijnshuis. Deelname is gratis. 

Meer info?

Telkens op dinsdag van 10 tot  
10.30 u., vertrek aan het Welzijns-
huis - lokaal dienstencentrum.

Deelname is gratis. Je kan steeds 
instappen. Voorzie degelijke 
wandelschoenen. 
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Buiten spelen met de 
Boemelbij
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 kinderen tussen 6 en 12 jaar 
naar hartenlust buiten kunnen spelen, 
ravotten en veilig gebruik maken van 
het voorziene materiaal. Bij slecht weer 
wijkt de Boemelbij uit naar binnen. De 
laatste nieuwtjes over de locatie kan je 
vinden op de facebookpagina van de 
jeugddienst.

Waar en wanneer komt de  
Boemelbij langs? 
03/05/16: Schore Kerkplein/zaal Scora

10/05/16: Westende Agoraspace Henri 
Jasparlaan

17/05/16: Slijpe Lambertus Coolsstraat

24/05/16: Lombardsijde Klijtendijkstraat

31/05/16: Leffinge Dorpsmolenstraat 

07/06/16: Slijpe Speelplein/voetbalveld

14/06/16: Sint-Pieters-Kapelle  
Speelplein Diksmuidestraat

21/06/16: Westende Hofstraat

Meer info?

Jeugddienst Middelkerke 
059 30 48 66 
jeugddienst@middelkerke.be  
www.facebook.com/jeugddienst-
middelkerke 

Meer info?

www.middelkerke.be/10r-werking  

Jeugdwerkers op pad
Jeugdwerkers Frederick en Karel 
zullen vanaf april t.e.m. september 
op woensdag en/of vrijdag jongeren 
opzoeken in hun vertrouwde omge-
ving, voornamelijk in Middelkerke en 
Westende.

Ze willen jongeren kennis laten maken 
met het jeugdhuis, de Caravanne en 
het gemeentelijk vrijetijdsaanbod. De 
jeugdwerkers zijn te herkennen aan hun 
werkkledij van Middelkerke en Arktos.

Volle bak 
10R-werking!
Ben je tussen 12 en 15 jaar, 
dan is de speelpleinwerking 
wellicht niet meer wat je zoekt als leuke 
vakantiebesteding. De 10R-werking is 
dat zeker wel, met aangepaste activi-
teiten die de jongeren vaak zelf kunnen 
kiezen. Tijdens de zomervakantie vindt 
de tienerwerking plaats van 9 tot 17 u. in 
het jeugdlokaal in de Bamburgstraat in 
Lombardsijde.

Voor de tienerwerking heb je een vrije-
tijdspas nodig.

Zomerse Paravang
Tijdens de zomervakantie worden er 
door 2 monitoren in het jeugdhuis 
elke dag activiteiten georganiseerd. 
Knutselen, gezelschaps- en Play-
stationspelletjes, koken, film en 
instuifmomenten komen aan bod. Er 
is een wekelijkse thema-avond voor-
zien waarop de monitoren van andere 
werkingen worden uitgenodigd.

Voor de gemeentelijke jeugdhuiswerking 
is geen vrijetijdspas vereist.

Meer info?

Jeugdhuis de Paravang,  
Westendelaan 38, Middelkerke. 

De ingang vind je achteraan het 
jeugdcentrum, via de Kleine Kerk-
wegel en de Paravangdreef.

jeugddienst@middelkerke.be 
059/30 48 66  
frederick.vanloock@middelkerke.be

Nieuwe speelcombinatie in 
Schore
Op woensdag 3 mei komt de Boemelbij 
speelmobiel langs in Schore. Stip niet 
enkel de passage van de Boemelbij aan 
in je agenda, maar kom ook langs om 
de gloednieuwe speelcombinatie in te 
spelen. De Boemelbij is er om 14 u., de 
nieuwe speelcombinatie wordt feestelijk 
ingespeeld om 16 u., gevolgd door een 
receptie om 17 u. 
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De zomer  
komt er aan!

Vakantiepersoneel voor 
zomerse dienstverlening
Een overvol strand met honderden 
zwemmers per badzone,  bloemen die 
dagelijks water nodig hebben, kinderen 
die opgevangen worden, een drukke 
evenementenagenda of duizenden 
toeristen die informatie willen. 

Tijdens de zomermaanden breidt 
Middelkerke zijn dienstverlening 
gevoelig uit en daarvoor zet het jong 
vakantiepersoneel in. Een broodnodige 
steun voor onze gemeente en een leer-
rijke werkervaring voor de jobstudent.

In juli en augustus worden in totaal 238 
jobstudenten ingezet.

Wil jij ook jobstudent worden bij 
Middelkerke?
Het overzicht met de beschikbare  
vakantiejobs bij het gemeentebestuur en 
de voorwaarden voor volgende zomer 
2018 worden opgenomen in De Sirene 
editie januari-februari 2018. 

Inzet jobstudenten Middelkerke? Redders al paraat in juni
Vanaf 15 juni t.e.m. 30 juni worden al 
twee zones bewaakt:

 ¡ Post 3 > Casino Oost

 ¡ Post 11 > Meeuwenlaan

Zomervakantie
Van 1 juli t.e.m. 31 augustus worden de 
badzones bewaakt van 10.30 tot 18.30 u. 
De EHBO-hulpposten van 11 tot 18.30 u.

Post 4, Casino West is speciaal uitgerust 
met aangepaste strandwagentjes voor 
mensen met een handicap (telefonisch 
bereikbaar via 059 31 50 14)

Na de zomervakantie?
Vanaf 1 september t.e.m. 15 september 
worden volgende twee zones bewaakt:

 ¡ Post 3, Casino Oost

 ¡ Post 11, Meeuwenlaan

Waarvoor

Redders aan zee

Strandreiniging

Jeugdmonitoren

Zon, zee, zorgeloos

Sportanimatoren

Bibliotheekbedienden

Bedienden voor toerisme

Parkeerwachters

Werkkrachten voor de  
groendienst

Werkkrachten voor  
evenementen

Totaal

Hoeveel

128

18

62

2

1

2

2

10

6 

7 

238

Meer info?

personeelsdienst@middelkerke.be 
059 31 30 16

Mag ik met mijn hond op het strand?
Wandelen met je hond op het strand is zowel voor baasje als voor dier een 
leuke ervaring. Er zijn wel enkele beperkingen qua periode en zone.

Laagseizoen
In de periode tussen 16 september en 
14 juni mag je met de hond overal op 
het strand lopen. De hond moet wel aan 
de leiband lopen. De begeleider moet 
de eventuele uitwerpselen van de hond 
opruimen. 

Zomer
In de zomer, tussen 15 juni en 15 
september, is het verboden om met je 
hond op het strand te wandelen. De 
enige uitzondering is voor blinden met 
een geleidehond, mensen met een 
handicap met hun assistentiehond en 
agenten met een politiehond.

Je kan tijdens die periode wel met je 
hond op het strand wandelen, maar 
enkel in 2 specifieke zones.

Op de strook vanaf het strandhoofd ten 
westen van de bewaakte zone 'Crystal 
Palace' (ter hoogte van het verlengde 
van de Idyllelaan) en verder in weste-
lijke richting tot de gemeentegrens met 
Nieuwpoort (Zone E).

Op de strook vanaf het strandhoofd ten 
oosten van de bewaakte zone 'Carlton' 
(ter hoogte van het verlengde van de 
Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke 
richting tot de gemeentegrens met 
Oostende ( Zone A).

De honden mogen in die zones zonder 
leiband rondlopen. 
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‘Doordat er steeds meer vormen van 
tijdverdrijf zijn, merken we dat adoles-
centen minder lezen. Lezen heeft 
nochtans veel voordelen: het stimuleert 
je verbeelding, je geheugen, je woor-
denschat, je kennis van grammatica en 
zinsbouw en je vermogen om eigen 
conclusies te trekken. Bovendien is het 
ook gewoon heel erg leuk!’ Omdat 
deze generatie een groot deel van de 
tijd online aanwezig is, ontwierp ze een 
website, geïnspireerd door het populaire 
Netflix. 

‘Het project combineert films, series 
en games met gelijkaardige fictie- en 
non-fictieboeken, stripverhalen en 
graphic novels. Ik hoop zo dat jongeren 

het aanbod van de bibliotheek beter 
leren kennen en wil hen laten zien dat 
lezen niet 'saai' is en dat er heel wat 
leuke boeken zijn die niet veel verschillen 
van hun favoriete films, series of games!’ 
Kom langs in de bib om het project uit 
te testen.  

Middelkerke@
Internet 
Computerinitiatie en workshops 
nieuwe media voor inwoners van 
Middelkerke.

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 oefenmo-
ment voorzien (van 10 tot 12 u.). 

2, 4, 9, 11, 16 en 18 mei van 13 tot 16 
u. / € 5 voor de syllabus

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

6 juni, 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. 

8 juni, van 13 tot 16 u. / € 5

Meer info en reservaties?

Inschrijven voor Windows 10 en 
Edge kan vanaf dinsdag 2 mei om 
9.30 u., ter plaatse aan het onthaal. 
Voor de basiscursus kan nu reeds 
ingeschreven worden.

Het leven zoals het was: ‘Van boule tot ijsbol’
Praten over de eetcultuur aan de kust

Zag je vroeger Berlijnse bollen op het 
strand van Middelkerke? Waar kon je 
ijsjes kopen? At je wel eens een frisco 
op het strand of smulde je liever van 
een ijsje op de dijk? Dronk je ook warm 
geworden limonade met een in het 
zand gevallen boterham? Welke lekkere 
hapjes associeer jij met het strand?

Samen met Heemkring Graningate en 
erfgoedcel Kusterfgoed halen we herin-
neringen op bij een kop koffie en een 
lekkernij.

Meer info over eetcultuur aan de 
kust op p. 22.

Wanneer: vrijdag 19 mei om 14 u.

Waar: Bibliotheek Middelkerke, 
Populierenlaan 16

Kostprijs: € 3

Digitale week
Welke digitale media gebruik jij?
Tijdens de Digitale Week brengt de bib 
traditiegetrouw mediawijsheid extra 
onder de aandacht. Een week lang 
worden laagdrempelige workshops, 
lezingen en demonstraties rond digitale 
media aangeboden voor jong en oud. 
Ook in 2017 doet de bib weer volop mee 
aan de Vlaamse campagne, die dit jaar in 
oktober valt.

Oproep
Om jullie digitale honger te kunnen 

stillen, weten we graag wat jullie bezig-
houdt. Van welke digitale innovaties lig 
je wakker? Waarmee zou je graag eens 
experimenteren? Over welke digitale 
toepassingen wil je graag meer weten?

Laat het ons weten via  
bibliotheek@middelkerke.be!
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Voor haar eindwerk aan de Bibliotheekschool van Gent werkte 
laatstejaarsstudente Anouk in de bibliotheek van Middelkerke aan een project 
om adolescenten (vaker) te doen lezen. 

Chillen met boeken BIB



Middelkerke werkt aan het realiseren van de nieuwe ‘Duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen’, voorgeschreven door de Verenigde Naties. In deze editie 
behandelen we twee nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de acties 
om die te bereiken.

Gendergelijkheid
Bereik gendergelijkheid 
en empowerment voor 
alle vrouwen en meisjes.

Enkele subdoelstellingen

Komaf maken met het ‘glazen plafond’, 
de loonkloof en gendergeweld.

Alle vormen van geweld tegen vrouwen 
en meisjes uitroeien.

Wat doet Middelkerke?

Middelkerke organiseert al enkele jaren 
een mannen- en vrouwendag om deze 
problematiek aan te kaarten.

Duurzaam  
waterbeleid
Verzeker toegang tot 
duurzaam beheer van 
water en sanitatie voor 
iedereen.

Enkele subdoelstellingen

Toegang tot veilig en betaalbaar drink-
water voor iedereen.

Wat doet Middelkerke?

Inzetten op opvang en hergebruik van 
regenwater in de openbare gebouwen. 
Herinrichting van de openbare ruimte in 
het kader van klimaatadaptatie.

Duurzaamheid voor iedereen 

Dit jaar reikt Middelkerke de toeganke-
lijkheidsprijs uit aan twee slagers die bij 
de renovatie van hun zaak sterk rekening 
hebben gehouden met mensen met een 
handicap.

Leden van de gemeentelijke raad voor 
toegankelijkheid trokken - bijgestaan 
door de adviseurs van Inter. Vlaan-
deren - op pad om de gekozen winkels 
te evalueren. Zowel slagerij Vanacker 
in Middelkerke als slagerij Ryckeboer 
in Westende beschikken over goed 
toegankelijke winkels met een hellend 

vlak, een schuifdeur met bewegingsde-
tectie en aangepaste vitrines.

Inter.Vlaanderen maakte een officieel 
rapport op en concludeerde dat beide 
slagers de prijs verdienen omdat ‘ze een 
zeer duidelijk en mooi voorbeeld zijn van 
drempeloze winkels.’

Gezond in Middelkerke
Enkele interessante lezingen over 
gezondheid in het Welzijnshuis.

woensdag 3 mei om 14 u. 
Hoe effectief stoppen met roken  
Claudine Loncke ism LMNZ

vrijdag 5 mei om 14 u. 
Lezing over 'Ecozoet' ism Velt 
Oostende

vrijdag 19 mei om 14 u. 
Lezing over Osteoporose

maandag 29 mei 14 u. 
Lezing ‘Als thuis wonen niet meer kan’ 
door Evelien Vanhaerents.  Ingang € 2.

vrijdag 2 juni 14 u. 
Lezing Prikkelbare darm i.s.m.  
Onafhankelijk Ziekenfonds. Ingang € 2

vrijdag 23 juni 14 u. 
Lezing: Zorg voor jezelf ism Steunpunt 
Mantelzorg

Zon, zee zorgeloos
Het strand ter hoogte van Casino-west 
wordt in de zomervakantie opnieuw een 
toegankelijk strand. Er is toegankelijk 
sanitair, een toegankelijke kleedruimte 
met douche en tillift zodat iedereen van 
zon, zee en strand kan genieten.

In de zomermaanden kan je dagelijks 
tussen 10.30 en 18.30 u. gratis gebruik 
maken van strandrolstoelen en zeejut-
ters. 

Reserveer deze hulpmiddelen op het 
nummer 059 31 50 14. De post wordt 
door opgeleide jobstudenten van de 
EHBO-post bemand.

Meer info?

participatie@middelkerke.be   
www.middelkerke.be/toegankelijk-
heidsprijs 

Twee slagerijen top in 
toegankelijkheid
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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 11 mei 2017 en 8 juni 2017 in 
de raadzaal van het gemeentehuis, van 
9.30 tot 11.30 u. 

Wat meenemen?
De volgende documenten heb je nodig 
om in te schrijven:

 ¡ aanslagbiljet inkomen 2014 (aanslag-
jaar 2015);

 ¡ uittreksel bevolkingsregister;

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

 ¡ eventueel vonnis bezoekrecht (voor 
RSVK);

 ¡ kopie huidig huurcontract (voor 
RSVK);

 ¡ eventueel brieven kwaliteits- 
procedure of ongeschiktverklaring 
van de woning (voor RSVK);

 ¡ opzegbrief (voor RSVK).

Versterken van de  
lokale gemeenschap
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. Ze zorgen er ook voor de nodige zwier.

Samen studeren in Sint-
Pieters-Kapelle
Steeds meer studenten verkiezen het 
gezamenlijk studeren boven het alleen 
studeren thuis of op kot. Het gezelschap 
van vrienden en medestudenten inspi-
reert en motiveert.  Je kan elkaar vragen 
stellen, je motiveert elkaar en je werkt 
vaak ook beter omdat je de andere 
studenten niet wil storen. 

Binnenkort staat alweer een drukke en 
stresserende examenperiode voor de 
deur en daarom zet DIZ Sint-Pieters-Ka-
pelle de deuren van de kerk open voor 
blokkende studenten.

Er is gratis WIFI en er zal regelmatig een 
tas soep, of een pannenkoek te knab-
belen zijn.

Verkeersveilig Schore
DIZ Schore wil de verkeersveiligheid in 
de dorpskern vergroten.

In de Lekestraat wordt binnenkort een 
tijdelijke verkeersheuvel aangelegd. Die 
moet bestuurders aanmanen om trager 
vanuit de Lekestraat Schore binnen te 
rijden. 

Na een aantal maanden zal de aanwezig-
heid van de verkeersheuvel geëvalueerd 
worden.

Graag Traag
Enkele Schoorse kinderen ontwierpen 
mooie Graag Traag-borden. Die worden 
binnenkort in de dorpskern geplaatst.

Kerkwegel
DIZ Schore wil de oude kerkwegel 
tussen Schore dorp en de IJzer in ere 
herstellen. Er komen voorbereidende 
studies en gesprekken met de eigenaars. 

Ontzorging bij renovatie in 
Leffinge
DIZ Leffinge zet mee zijn schouders 
onder het nieuwe project ‘ontzorging’. 
De lokale overheid verzamelt een pakket 
adviezen en steunmaatregelen om 
bewoners te begeleiden en te motiveren 
bij renovatiewerken. Als proefproject wil 
DIZ Leffinge samen met het gemeen-
tebestuur ‘ontzorging’ lanceren in de 
wijk Dorpstraat-Groenhagestraat. De 
gemeente zoekt een proefgezin dat een 
huisscan wil laten uitvoeren. Kanditaten 
kunnen zich melden via  
milieu@middelkerke.be. 

Nieuw petanqueplein in gebruik
Ook in Leffinge is het nieuwe petan-
queplein klaar om in gebruik genomen 
te worden. Blink de ballen op en daag 
je buren uit voor een sportief spelletje 
petanque. DorpInZicht zorgt voor een 
overzichtelijk bord met de reglementen.

Molen Leffinge
Het renovatieproject heeft zijn bouwver-
gunning binnen, maar er wordt al volop 
gewerkt aan een nuttige invulling. Het 
gemeentebestuur legt contacten met 
vzw De Batterie die een sociaal-artistiek 
project rond de Groenhagemolen zal 
uitwerken.

Meer info?

Samen studeren kan telkens van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
8.30 en 19.30 u. en dit vanaf 4 mei 
tot 30 juni. 

Meer info?

Dienst ruimte en wonen, MAC,  
Spermaliestraat 1, Middelkerke 
059 31 30 16 
woonwinkel@middelkerke.be 
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Gemeentebestuur Middelkerke huldigt de 
mooiste foto’s
Verschillende fotografen, toeristen en 
inwoners stuurden in het kader van de 
fotowedstrijd prachtige plaatjes door. 
De beste foto’s en hun bijhorende foto-
grafen werden in de prijzen gezet.

Het gemeentebestuur koos elke maand 
de 3 beste foto’s uit de inzendingen. Die 
fotografen werden uitgenodigd op een 
receptie in het MAC waar ze hun welver-
diend champagnepakket in ontvangst 
mochten nemen.

Laureaten 2016
Annie Vermeir, Boudewijn De Busschere, 
Carine Govaert, Chislain Decoster, 
Gilbert Notebaert, Henk Vergaerde, 
Hilde Rombaut , Johan Lambert, Johan 
Töpke, Joost Van Cauwenbergh, Jos 
Thorrez, Ludo Coulier, Marc De Prins, 
Marie-Rose Delvaux, Michel Zoete, 
Patrick Bielen, Rita Vermuyten, Simonne 
Warmoes, Sonia D’ Ours, Wim Gheysen.

Fotowedstrijd wordt 
verdergezet
Ook in 2017 wordt het foto-initiatief 
verdergezet. Het thema voor mei – juni 
2017 is ‘kleur in Middelkerke’. Heb je 
leuke foto’s genomen in Middelkerke, 
mail die naar www.middelkerke.be/foto-
wedstrijd of vul het deelnameformulier 
in op Facebook (www.facebook.com/
gemeentemiddelkerke).

GEKIEKT
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Sportgala  – Falke Duprez (reddend 
zwemmen) en Celine Roelens (atletiek) 
werden op 17 maart de sportlaureaten 
van Middelkerke.

Hallo Velo – Jong geleerd is oud 
gedaan! Deze kleuters leerden veilig 
fietsen tijdens ‘Hallo Velo’.

Jeugdboekenmaand – In maart was 
het volop jeugdboekenmaand in de bib. 
Kinderen vanaf de derde kleuterklas 
worden met leuke activiteiten met hun 
‘curieuzeneus’ in de boeken geduwd.

Kippenactie - Op 26 maart werden 639 
kippen verdeeld onder de inwoners van 
Middelkerke. De nieuwe kakelende huis-
genoten helpen zo de afvalberg in onze 
gemeente verkleinen.

Vrijwilligersfeest – Tientallen gemotiveerde vrij-
willigers van de gemeente Middelkerke werden in 
de bloemetjes gezet op 10 maart tijdens een leuk 
vrijwilligersfeest.



Restant van de ‘Burgweg’
De Schuddebeurzeweg en de Lovieweg 
volgen grotendeels het traject van 
de vroegere ‘Burgweg’ en behoren 
daarmee tot de oudste verbindings-
wegen van onze gemeente. 

Later kreeg die ‘Burgweg’ ook de 
omschrijving van ‘Weg van Lombart-
zyde naar de Rattevalle’ om uiteindelijk 
Schuddebeurzeweg te worden. 
‘Schudde Buys’ of ‘Schuddebeurs’ was 
aanvankelijk de naam van het heidege-
bied dat bestond uit binnenduinen met 
zure zandgronden. Daarom vind je er tot 
op vandaag specifieke fauna en flora. 
Het gebied werd terecht als natuurge-
bied erkend. 

Waarom 
‘Schuddebeurzeweg’?
Er zijn twee mogelijke verklaringen voor 
die naam. Door het afgelegen karakter 
en de schaarse bebouwing zou het er 
onveilig geweest zijn en zouden er heel 
wat mensen beroofd of ‘uitgeschud’ 
geweest zijn. Een andere uitleg wijst 
naar een herberg in die straat waar met 
de ‘uitgeschudde’ centen het laatste 
glas werd gedronken.

Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
de streek rond de Schuddebeurzeweg 
regelmatig beschoten. De oorlog 
verwoestte tevens zo goed als alle 
landelijke bebouwing. Die bestond uit 
een aantal imposante hoeves, waarvan 
sommigen zelfs omwald waren en een 
schaars aantal sobere woningen waar-
onder de zogenaamde ‘Dischhuizen’.
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Schuddebeurzeweg

In iedere Sirene maken we een portret van één van de 345 straatnamen 
in Middelkerke. Deze keer is het de beurt aan de Schuddebeurzeweg, 
een prachtige polderweg die Westende met Slijpe verbindt en een rijke 
geschiedenis heeft. Welk verhaal hangt vast aan deze strook asfalt?

DE STRAAT

“  Natuurgebied met 
specifieke fauna en 
flora



Na de Eerste Wereldoorlog werden die 
hoeves en particuliere woningen herop-
gebouwd. ‘De Kleine Bamburg’, werd 
ontworpen door architect Theo Raison. 
Het werd een mooi landelijk complex 
met een typerende inrijpoort en impo-
sante schuur.

Opvallende bunkerbatterij
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bouwde de Duitse bezetter een mili-
taire batterij in het heidegebied om de 
haven van Nieuwpoort te beschermen. 
De batterij is een beschermd monument 
want het is een bijna volledig intacte 
militaire site. Het geheel is een zeld-
zaam voorbeeld van het samengaan 
van natuur en erfgoed en valt onder het 
beheer van Natuurpunt Vlaanderen.

Traject van Noordzeeroute
In de Schuddebeurzeweg op de hoek 
met de Langestraat werd in 1962 op 
initiatief van pastoor Wannyn een veld-
kapel gebouwd.

Vanaf de Schuddebeurze heb je 
een uniek zicht op de typische kust-
bebouwing en het uitgestrekte 
polderlandschap. Dankzij zijn ‘strate-
gische ligging’ is het een veelgebruikt 
fietstraject, ook omdat de Schudde- 
beurzeweg deel uitmaakt van de natio-
nale Noordzeeroute.

Meer over De Straat

Op www.middelkerke.be/destraat 
vind je meer achtergrondinfo, foto’s 
en het uitgebreide artikel over de 
Schuddebeurzeweg.
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Ken jij ook  
interessante 
plaatsen?
Is er een leuk verhaal verbonden 
aan jouw straat? Woont er iemand 
met een unieke hobby? Of 
heeft je straat een opmerkelijke 
geschiedenis? 

Laat het weten via www.
middelkerke.be/destraat 

“  Natuur en erfgoed 
gaan hier hand in 
hand

DE STRAAT

authentieke schets van Kleine Bamburghoeve



Er staat heel wat te gebeuren in het natuurgebied Schuddebeurze in Lombardsijde en 
Westende. De Vlaamse overheid is er gestart met een natuurinrichtingsproject. Doel is om 
het unieke planten- en dierenbestand van het waardevolle natuurgebied beter te beschermen 
en ruimte te creëren voor duurzame natuurbeleving.  

De Schuddebeurze:  
kostbare natuur  
verder ontwikkelen

Oude ontkalkte duinen
De Schuddebeurze is één van de 
weinige gebieden aan de Vlaamse kust 
met een bodem van oude, ontkalkte 
duinen - die er vaak niet als duinen 
uitzien. Op die bodem groeien heel 
wat bijzondere planten, waarvan de 
gaspeldoorn één van de opvallendste is. 
Ook in het zuiden, op de overgang van 
duinen naar polders, is zeldzame natuur 
te vinden. 

Uitgebreid vooronderzoek
Projectleider Els Ameloot van de VLM:

‘Het is ons doel om de kwetsbare natuur 
in de Schuddebeurze te herstellen 
en verder te ontwikkelen. Momenteel 
bereiden we een rapport voor, waarin we 
in detail aangeven welke terreinwerken 

we willen uitvoeren. Daarom doen we 
dit jaar veel voorbereidend onderzoek: 
bodemanalyses, onderzoek naar de 
bodemverontreiniging, inventarisatie 
van planten en dieren. Er worden nu 
oude stortplaatsen gesaneerd, poelen 
gegraven en weideafsluitingen geplaatst.' 

Nauw overleg
De VLM voert het project uit samen met 
het Agentschap voor Natuur en Bos. De 
gemeente Middelkerke is vertegenwoor-
digd in de projectbegeleiding.

'We toetsen onze ideeën regelmatig bij 
allerlei mensen die de Schuddebeurze 
goed kennen. In 2018 kan iedereen onze 
plannen inkijken tijdens een openbaar 
onderzoek. De eerste terreinwerken zijn 
gepland voor 2019.’, besluit Els.

De Schuddebeurze moet een 
geschikt(er) leefgebied worden voor 
zeldzame planten en dieren die er ooit 
talrijk waren, zoals de kamsalamander 

of struikheide. Het project zoekt ook 
uit hoe de unieke Atlantikwall-site kan 
bewaard of gerestaureerd worden en 
hoe delen van de Schuddebeurze open 
kunnen staan voor het publiek, zonder 
de natuur te belasten. 

Maak kennis met de 
Schuddebeurze op 21 mei
Op 21 mei organiseert VLM een  
publieksevenement rond de Schudde-
beurze. Plaats van afspraak is sporthal 
De Bamburg van waaruit geleide 
wandelingen zullen vertrekken. Mede-
werkers van de VLM geven uitleg over 
het project. Ze willen ook weten hoe 
het publiek tegenover dit natuurgebied 
staat. Daarom zijn er interactie- 
momenten met de bezoekers gepland. 

Meer info?

www.natuurpunt.be/agenda

els.ameloot@vlm.be  
www.vlm.be   

“  Doel is om Europese 
topnatuur te 
realiseren
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Middelkerke speelt een hoofdrol in het nieuwe Jommekesalbum ‘Missie Middelkerke’. Logisch, 
want Middelkerke is dé stripgemeente aan de kust. Die troef zal het toeristisch beleid van onze 
gemeente de komende tijd kleuren. ‘Stripleuk’, een evenement in het teken van de strip, zorgt 
alvast voor dolle avonturen in Middelkerke. Maar er is meer... 

In het straatbeeld prijken al twee strip-
muren en een colonne stripstandbeelden 
langs de zeedijk. Naast deze verwezen-
lijkingen zet Middelkerke volop in op de 
stripbeleving. Westtoer ondersteunt dit 
toeristisch beleid volop.

Missie Middelkerke
Vanaf 21 juni is ‘Missie Middelkerke’ te 
koop in alle boekhandels. Dit nieuwe 
Jommekeverhaal speelt zich groten-
deels af in Middelkerke en draait rond 
Jommekes ‘revolutionaire’ uitvinding: de 
Straalvogel, een milieuvriendelijk vlieg-
tuig dat op water vliegt.

Van zodra het Jommeke-album ‘Missie 
Middelkerke’ verschijnt, kan je een 
exclusieve bladwijzer afhalen in één van 
de bibliotheken (Middelkerke, Leffinge 

en Westende). Ongetwijfeld een uniek 
‘collectors item’ waardoor het lezen van 
je album nóg veel leuker wordt.

De Straalvogel is trouwens de grote blik-
vanger tijdens ‘Stripleuk’. De Straalvogel 
landt op 25 juni in het Normandpark 
tijdens het evenement ‘Stripleuk’ en 
blijft er staan als uniek speeltoestel.

Stripvakantieboek
Bovendien brengt 
Middelkerke een 
gevarieerd strip-
vakantieboek 
uit. Ideaal om de 
kleine mannen aan 
het werk te zetten 
tijdens een druile-
rige vakantiedag.

Door het oplossen 
van de leuke spelletjes ontdek jij waar 
en wanneer alle stripfiguren in Middel-
kerke te vinden zijn. Plezier voor groot 
en klein!

Het vakantieboek kost € 1 en is te koop 
in beide toerismekantoren.

Ludieke bierviltjesactie
In samenwerking met de Krant van 
West-Vlaanderen (KvWV) lanceert 
Middelkerke een ludieke bierviltjesactie.

In het magazine ‘Kortweg’ dat in maart 
bij de krant van West-Vlaanderen zat, 
kan je meedingen naar mooie prijzen. 
Vind de namen van de stripfiguren die 
verstopt zitten in de tekeningen op de 
bierviltjes. De actie loopt tot 31 mei 
2017. 

De gemeente Middelkerke verlengt 
deze actie tot na de zomer. Er worden 
duizenden bierviltjes gedrukt die je op 
de Middelkerkse terrassen zal vinden. 
Zoek de woorden, mail ze door naar 
kwbierviltjes@kw.be en win een leuke 
prijs! Voor meer info, hou de gemeente-
lijke infokanalen in de gaten. 
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Zoet, zout en zand
Het recept voor een lekkere dag aan zee. Elke zomer wil de erfgoedcel een stukje kusterfgoed in de 
kijker zetten. Deze zomer dompelen we ons onder in de eetcultuur aan de kust.

Decennialang komen toeristen naar het 
strand voor de gezonde zeelucht, maar 
ook voor een lekker hapje. Een Berlijnse 
bol op het strand, een ijsje op de dijk 
of een warm geworden limonade met 
een in het zand gevallen boterham, het 
zijn stuk voor stuk herkenbare smaak-
herinneringen die menig toerist met de 
Belgische kust verbindt. 

Het familierecept voor deze kustlek-
kernijen wordt vaak van generatie op 
generatie doorgegeven en zo pikken 
heel wat kustbewoners een graantje 
mee van de drukte tijdens het toeristisch 
seizoen. 

Stuur jouw herinneringen 
en foto’s op!
Kusterfgoed wil de culinaire kusttradities 

documenteren en in de kijker zetten. We 
verzamelen zoveel mogelijk verhalen, 
herinneringen en beeldmateriaal over 
‘lekker eten aan zee’. Heb jij heerlijke 
herinneringen aan de smeltende ijsjes 
of de boule-de-berlin-verkoper die met 
zijn plateau bollen langskwam? Stuur je 
herinneringen en foto’s op naar info@
kusterfgoed.be.  

Proef de smaak van 
vroeger
Tijdens de zomer vind je ons op het 
strand van Middelkerke, Oostende, De 
Haan en Blankenberge, waar we jullie 
letterlijk willen laten proeven van dit 
stukje kusterfgoed. Hou zeker onze 
website in het oog voor meer informatie 
(www.kusterfgoed.be).

Het leven zoals het was: 
van boule tot ijsbol!
Naar aanleiding van dit zomerproject 
organiseert Kusterfgoed samen met 
Heemkring Graningate en bibliotheek 

Middelkerke een ‘Leven zoals het 
was’-praatnamiddag over de eetcultuur 
aan de kust. Kom op vrijdag 19 mei naar 
de vertelnamiddag in de bib en haal 
samen met ons herinneringen op aan dit 
lekkere stukje geschiedenis. Erfgoedcel 
Kusterfgoed trakteert met een echte 
kustlekkernij! Kijk voor meer informatie 
op pagina 13. 

Meer info?

Erfgoedcel Kusterfgoed 
059 34 14 49 
www.kusterfgoed.be  
info@kusterfgoed.be
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“  Typische kusthapjes 
zijn deel van de 
vakantieherinnering



Oude dieselmotor Groenhage-
molen gerestaureerd

Met de site van de Groenhagemolen 
in Leffinge heeft Middelkerke een 
pareltje van industriële archeologie in 
handen. Het meest in het oog sprin-
gend is natuurlijk de oude molenromp 
(1871) maar minstens even interessant 
is de mechanische maalderij die ernaast 
gebouwd werd in 1929. Uniek is dat 

de volledige installatie intact werd 
bewaard. Naast de twee maalstoelen 
vind je er ook nog een graanpletter, 
een buil en een graankuiser. Uiteraard is 
er ook het zogenaamde luiwerk om de 
zakken graan tot op de eerste verdie-
ping te hijsen. 

Den Deutz
Het kloppende hart van deze maalderij 
is een oude robuuste Deutz dieselmotor. 
Octaaf Rommel (1884-1956) kocht deze 
tweedehands ter vervanging van de 
oorspronkelijke armgasmotor. De vorm 
van het vliegwiel verraadt dat de motor 
initieel wellicht bestemd was voor de 
productie van elektriciteit. De motor zelf 
had, na vele jaren van stilstand, betere 
dagen gekend maar was zeker niet 
hopeloos verloren. In overleg met het 
Agentschap Onroerend Erfgoed werd 
besloten de motor professioneel te laten 
restaureren. De Nederlandse deskun-
dige Tonnie Moes kreeg de opdracht 
toegewezen en ontfermt zich met veel 
passie en toewijding over elke bout en 
moer van deze stoere brok Duitse tech-
niek.

Opendeur
Op 2 juli wordt de motor opnieuw 
opgestart en kan iedereen het resultaat 
komen bewonderen. De vrijwilligers van 
de Werkgroep Groenhagemolen, die zelf 
mee de handen uit de mouwen staken, 
zorgen voor deskundige uitleg én een 
lekker streekbiertje. Ook op 13 augustus 
en 17 september worden de deuren 
opnieuw opengezet. Iedereen welkom. 
De restauratie van de motor is nog maar 
de eerste stap, later zal ook nog de rest 
van de site en maalinstallatie volgen.

Over de motor
 ¡ Merk: Deutz

 ¡ Type: MIH 332 - horizontale ééncy-
linder-dieselmotor

 ¡ Datering: oktober 1934

 ¡ Aantal geproduceerd: 1450

Brochure Religieus  
Erfgoed 
De dienst erfgoed heeft een bezoe-
kersgids samengesteld van het religieus 
erfgoed in Middelkerke. Daarin wordt de 
geschiedenis van alle kerkgebouwen en 
de belangrijkste kappelletjes, hun archi-
tectuur, de aanwezige blikvangers in de 
kerk en andere wetenswaardigheden op 
overzichtelijke wijze gedocumenteerd.

Open kerken
De bezoekersgids sluit aan op het 
bestaande initiatief van de ‘open kerken’, 
waarbij kerken vrij worden opengesteld 
tijdens het zomerseizoen. De meeste 
kerken liggen bovendien langs wandel- 
en fietsroutes die onze gemeente 
doorkruisen. Daarnaast is het religieus 
erfgoed sowieso een belangrijk onder-
deel van de culturele geschiedenis van 
onze regio.

Officiële voorstelling
Deze verzorgde uitgave met recent foto-
materiaal wordt te koop aangeboden 
via de toeristische balies aan 4 euro. De 
brochure wordt officieel voorgesteld 
op zondag 4 juni 2017, vanaf 14 u. in de 
kerk van Lombardsijde. Aansluitend is 

er om 15 u. een optreden voorzien van 
het 40-koppige Shantykoor uit Blanken-
berge dat vissersliederen brengt.

Meer info?

Dienst erfgoed 
059 31 97 96 
erfgoed@middelkerke.be

Meer info?

erfgoed@middelkerke.be
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Op woensdag 2 augustus is er de eerste 
City Trail Run in Middelkerke. Deze 
recreatieve loop of wandeling is geschikt 
voor het hele gezin. Middelkerke heeft 
ontelbare troeven om van deze omloop 
een unieke ervaring te maken. De 
City Trail Run is een originele manier 
om je actief achter de schermen van 
gebouwen of plaatsen te brengen. 

Voor dit speciale evenement krijgen 
alle deelnemers een leuk aandenken. 

Hierbij willen wij alle Middelkerkenaars 
oproepen om massaal deel te nemen.

Daarenboven krijgen de eerste 250 
inwoners die zich inschrijven een extra 
gadget! 

Er zal een eerlijke deelnameprijs 
gevraagd worden, maar inwoners 
van Middelkerke zullen zich kunnen 
inschrijven aan een voordelig inwoners- 
tarief.

Ontdek Middelkerke met 
de City Trail Run

Sport kort
Sportieve vakantie voor 
je spruit
Ook tijdens de zomervakantie orga-
niseert de sportdienst heel wat leuke 
kampen voor alle leeftijden. 

Bekijk snel onze website voor meer 
informatie. 

www.middelkerke.be/sportkampen 

#sportersbelevenmeer
Sport.Vlaanderen doet een warme 
oproep om je sportbeleving te delen 
via sociale media en de hashtag #spor-
tersbelevenmeer te gebruiken. Want 
zien sporten, doet sporten. 

Wanneer? Woensdag 2 augustus

Meer info?

Hou de verschillende informatie- 
kanalen van Middelkerke in het oog.

Meer info?

www.sport.vlaanderen.be/ 
sportersbelevenmeer
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Infomarkt zeedijk- 
verbreding
Het gemeentebestuur is samen met 
het architectencollectief TV MOP 
Urban Design – Plantec – Cluster – SBE 
- DeltaresDesign volop aan de slag 
met het ontwerpen van een golfdem-
pende uitbouw van de huidige zeedijk. 

Wegens de omvang en de impact van 
dit project organiseert het gemeen-
tebestuur op 20 mei een infomarkt 
over de zeedijkverbreding. De plannen 
voor de vernieuwde dijk worden voor-
gesteld en er is ruimte voor interactie 
met de ontwerpers. 

Voor wie is deze toelage?
 ¡ personen die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming van de 
mutualiteit;

 ¡ andere personen met een beperkt 
inkomen die in collectieve schulden-
regeling zijn;

 ¡ personen die een schuldbemidde-
ling hebben bij het Welzijnshuis. 

Wat?
De tussenkomst is een toelage per liter 
en geldt enkel voor huisbrandolie aan 

de pomp, verwarmingspetroleum aan de 
pomp of bulkpropaangas.

Het maximumbedrag tot eind 2017 
bedraagt € 210 voor max. 1.500 liter per 
verwarmingsperiode. 

Aanvragen?
Aanvragen moeten gebeuren binnen de 
60 dagen na levering. 

Hoe verloopt de aanvraag? 
Ga met je identiteitskaart, klever van de 

Stookolietoelage voor gezin-
nen met een beperkt inkomen
Het vullen van de stookolietank weegt zwaar door in het budget van mensen 
met een beperkt inkomen. Een toelage van het federaal stookoliefonds kan 
een welgekomen steun zijn. 

mutualiteit, rekeningnummer, factuur en 
inkomensbewijs naar de sociale dienst 
van het Welzijnshuis Middelkerke.

Personen die niet in aanmerking komen 
maar het financieel moeilijk hebben, 
kunnen contact opnemen met de sociale 
dienst.

Meer info?

Welzijnshuis, diensten thuiszorg 
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke 
059 31 92 89

Zitdagen: maandag-, dinsdag- en 
vrijdagvoormiddag

Wanneer? Op zaterdag 20 mei 
van 10 tot 16 u.

Waar? Centrum De Branding
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Cultuurnieuws
Enkele korte cultuurweetjes voor het zomerreces en een 
vooruitblik naar volgend cultuurseizoen.

Artistieke zomerkampen
Sing and swing
Musicalkamp voor kinderen geboren 
tussen 1999 en 2011. Zang, dans en 
acteren staan centraal in deze week 
vol musicalgekte. Op het einde van het 
kamp kun je het resultaat bewonderen.

Meet the stars
Musicalkamp voor kinderen geboren 
tussen 2002 en 2010. Zang, dans en 
acteren staan centraal in deze week vol 
musicalgekte. 

Filmkamp ‘Actie!’
Ben je helemaal nieuwsgierig naar hoe 
een film gemaakt wordt? Kom het samen 
met ons ontdekken! Vergeet je vrienden 
en familie niet uit te nodigen om op 
vrijdag te komen genieten van jouw film!

Nieuw cultuurseizoen in 
aantocht
Vanaf oktober 2017 gaat het nieuwe 
cultuurseizoen van start. Binnenkort 
ontdek je via www.cultuur.middelkerke.
be wie er in het nieuwe seizoen op de 
planken staat. We verwelkomen alvast 
ronkende namen zoals Stef Bos, An 
Nelissen, Compagnie Cecilia, Begijn 
Le Bleu en Theater Malpertuis op het 
podium.

Kaarten reserveren is mogelijk vanaf  
1 juni.

Vrijetijdspassers kunnen een dagje 
vroeger boeken. 

Werkingssubsidies 
afgerond
In de loop van juni verwacht de cultuur-
dienst dat alle erkende Middelkerkse 
verenigingen hun werkingssubsidies 
voor het afgelopen werkjaar ontvangen. 
Momenteel verzamelt de cultuurdienst 
alle dossiers en worden de subsidies 
bepaald aan de hand van het geldende 
reglement.

Nieuwe keramiekoven
In Middelkerke zijn enkele creatieve 
verenigingen aan de slag met kera-
miek. Om hun werking te ondersteunen 
investeerde het gemeentebestuur 
onlangs in een nieuwe keramiekoven. 
De verenigingen hebben beiden hun 
stek in de creavleugel van De Ril. Daar 
zijn ze gevestigd sinds hun verhuis uit 
de Calidris. De verenigingen zijn alvast 
opgezet met hun nieuwe speeltje.

Comedy in mei
In mei kun je nog schateren en brullen 
met twee hilarische comedians.

Op vrijdag 5 mei komt Han Solo met 
‘Kloenke’ De Zwerver onveilig maken. 
De radicale Han Solo heeft er wat 
concurrentie bijgekregen de laatste 
tijd. Hoogtijd om de puntjes op de i te 
zetten.

Freddy De Vadder (20 mei in De 
Zwerver) begeeft zich dan weer op 
glad ijs. In ‘Freddy on ice’ overschouwt 
Freddy allerlei curieuze toestanden in 
onze maatschappij en dat alles in een 
prachtige ‘choreografie’.

Meer info?

Van 1 t.e.m. 7 juli 
Iedere dag van 9 tot 16 u.

Prijs: € 110

Inschrijven: inschrijvingen.middel-
kerke.be vanaf 5 mei.

Meer info?

Van 15 t.e.m. 19 augustus 
Iedere dag van 10 tot 16 u. (laatste 
dag tot 18 u.)

Prijs: € 130

Inschrijven: www.musicalstage.be

Meer info?

Van 21 t.e.m. 25 augustus 
Iedere dag van 9 tot 16 u.

Prijs: € 140

Inschrijven: www.milakampen.be

Meer info?

www.cultuur.middelkerke.be 

Meer info?

cultuurdienst@middelkerke.be 

Meer info en reserveren?

www.cultuur.middelkerke.be26
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Gordelcampagne 
in Middelkerke
Het wel of niet dragen van een gordel 
in de wagen maakt wel degelijk een 
verschil. En toch vergeten we wel eens 
de gordel te dragen voorin, maar vooral 
ook de passagiers achterin. Wist je dat 
je 50% minder kans op overlijden hebt 
bij een ongeval met de wagen als je de 
gordel draagt? Niet enkel op de snelweg 
maar vooral ook op kleinere wegen en 
korte ritten zal de kans op letsels of een 
dodelijke afloop spectaculair dalen. 

Het niet dragen van de gordel wordt 
nog vaak beschouwd als een kleine 
overtreding ten opzichte van snelheid of 
alcoholgebruik. De boete voor het niet 
dragen van de gordel bedraagt 110 euro 

en voor  het niet correct gebruik van 
kinderzitjes 165 euro.

De Politiezone Middelkerke organi-
seerde van maandag 06 maart tot en 
met zondag 02 april 2017 een gordel-
campagne.

Tijdens deze campagne stelde de politie 
helaas vast dat heel wat bestuurders het 
nut van de gordel en kinderzitjes niet 
inzien.

Enkele cijfers
In totaal werden 99 overtredingen vast-
gesteld inzake de niet gordeldracht 
voor:

 ¡ 65 bestuurders;

 ¡ 25 passagiers vooraan in de wagen; 

 ¡ 9 passagiers achteraan in de wagen.

Blijvende aandacht
Deze campagne is voorbij, maar voor 
de lokale politie Middelkerke is gordel-
dracht een blijvend aandachtspunt. 
Gedurende het ganse jaar zal de politie 
Middelkerke hierop blijven controleren. 
In het najaar volgt een nieuwe gordel-
campagne met dus extra controles. 

Meer info?

www.maakdeklik.be 

Word signaalgever
De Wielerbond Vlaanderen organi-
seert samen met het provinciebestuur 
West-Vlaanderen opnieuw een oplei-
ding tot signaalgever.

Signaalgevers zijn cruciaal voor een 
veilig verloop van wielerwedstrijden. 

Ben je geïnteresseerd?
Volg dan de opleiding op donderdag 
1 juni in De Branding.

Meer info?

sportdienst@middelkerke.be 
signaalgeverwvl@verkeersveilig-
westvlaanderen.be 

Nog een laatste garagebox 
te koop!
Er is nog 1 garagebox te koop in de 
ondergrondse parking onder het markt-
plein in Middelkerke.

Meer informatie betreffende de verkoop 
via Natalie De Cuman  
natalie.de.cuman@middelkerke.be  
(Spermaliestraat 1, Middelkerke 
 059 31 30 16)

Speciale sluitingsdagen
Alle gemeentelijk diensten zijn gesloten 
op:

 ¡ 1, 8, 25 en 26 mei;

 ¡ 5, 15 (enkel namiddag) en 21 juni;

 ¡ 11 en 21 juli;

 ¡ 15 augustus.

Dienst burgerzaken 
Door een update aan het informatica- 
systeem is de dienst burgerzaken uitzon-
derlijk gesloten in de namiddag op 
dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni.  
De dienst is tussen 9 en 12 u. wel open.

Bibliotheek
De bibliotheek is gesloten op:

 ¡ 1, 8, 25 en 26 mei;

 ¡ 5, 15 (enkel namiddag) en 21 juni;

 ¡ 11 en 21 juli;

 ¡ 15 augustus.
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Of wil je toch wat meer achtergrond bij verschillende 
opvoedingsinitiatieven? Het gemeentebestuur organiseert tijdens de ‘Week 
van de Opvoeding’ enkele interessante activiteiten rond het brede begrip 
‘opvoeding’. 

‘Ach, die andere ouders 
doen ook maar wat…’

Workshop ‘Hooggevoelige 
baby’s en peuters’
‘Het is te druk in mijn hoofd’ of ‘Mijn 
hoofd zit vol’, dat geven hoogsensitieve 
kinderen vaak aan. Maar wat met de 
allerkleinsten? Zij zijn verbaal minder 
sterk en hebben een heel gevarieerd 
signalenarsenaal als het voor hen te veel 
wordt. Deze gerichte workshop geeft je 
tips hoe je best omgaat met hoogsensi-
tieve peuters en kleuters. Workshop ‘Muziek in huis’

Samen met je kind zingen en muziek 
maken is ontzettend leuk en het schept 
een bijzondere band. In deze doe-work-
shop krijg je praktische ideeën mee 
om thuis aan de slag te gaan. Je hoeft 
geen muzikale voorkennis te hebben 
om samen met je ukkie leuke muzikale 
activiteiten te doen. Je krijgt de kans 
om de welzijnswinkel Teddy Knuffel te 
ontdekken.

Gezinsontbijt en 
prijsuitreiking 
tekenwedstrijd 
Een lekker, gezond, knus ontbijt met je 
gezin in de bib en… een bont allegaartje 
van toffe activiteiten voor kinderen en 
hun ouders en grootouders: vertel-
plezier, leuke familiefoto’s , creatieve 
ateliers, computergames… Ouders 
krijgen de kans om kennis te maken 
met het gezinsondersteunend aanbod 
van diensten en activiteiten in onze 
gemeente.

Wanneer en waar?

Donderdag 18 mei om 19.30 u. in het 
jeugdcentrum Middelkerke

De workshop is gratis

Meer info?

Katrien Geens  
059 30 48 86  
katrien.geens@middelkerke.be  

Wanneer en waar?

Vrijdag 19 mei van 15 tot 17 u. 
in Welzijnswinkel Teddy Knuffel 
Middelkerke

De workshop is gratis

Meer info?

Claire Van Loo  
0498 90 58 49   
claire.vanloo@middelkerke.be 

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

Wanneer en waar?

Zaterdag 20 mei om 9.30 u. in de 
bibliotheek Middelkerke

Om 11.30 u. worden alle teken- 
talentjes beloond. Deelnameprijs 
is € 3, € 2.40 voor houders van een 
vrijetijds- pas.

Meer info?

Voor deelname schrijf je je vooraf 
in bij de medewerkers van de 
bibliotheek Middelkerke. Dit kan 
telefonisch, via e-mail of ter plaatse. 
059/31 99 10  
bibliotheek@middelkerke.be
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Middelkerkenaars  
helpen in het Zuiden
In Middelkerke zetten enkele 
verenigingen zich in voor gerichte 
ontwikkelingshulp. We maken kennis 
met Cross to Romania.

Cross to Romania is een vereniging 
die zich inzet voor Roemeense bevol-
kingsgroepen die in armoedige 
omstandigheden leven. 

Het werkterrein ligt de recentste jaren 
in de nabijheid van de Roemeense stad 
Cluj Napoca. Op en rond de vuilnisbelt 
van deze stad zijn er verschillende kleine 
permanente woonkampen ontstaan 
zonder riolering en weinig of geen stro-
mend water of elektriciteit. Jaarlijks gaan 
de vrijwilligers van Cross to Romania 
twee weken in Roemenië samen met 
de lokale bevolking aan de slag. In 
het kamp ‘Pata-Rat’ zorgen ze met de 

bewoners voor de bouw van woningen, 
klaslokalen en basisvoorzieningen. 

Mensen die bijna niets hebben kunnen 
zowat alles gebruiken. Cross to Romania 
verzamelt doorheen het jaar propere en 
bruikbare kledij en schoeisel. Ook wie 
bruikbare goederen heeft, zoals oude 
maar nog bruikbaar sanitair- of verwar-

mingstoestellen kan die schenken aan 
Cross to Romania voor de projecten in 
Roemenië.

Meer info?

Facebook: Cross to Romania  
Middelkerke

Busreis met het 
Noord-Zuidcomité
Op zaterdag 10 juni 2017, trekt het 
Noord-Zuidcomité voor hun jaarlijkse 
uitstap naar Antwerpen. De ‘metropool’ 
is immers een multiculturele smeltkroes. 
Met een bezoek aan de diamantwijk, het 
Statiekwartier, Chinatown en het multi-
culturele Borgerhout waan je je op een 
reis rond de wereld.

Praktisch
Programma
 ¡ 10 u.: bezoek diamantwijk, statie-
kwartier, Chinatown

 ¡ 12.30 u.: werelds middagmaal

 ¡ 14.30 u.: o.v. een bezoek aan de 
vreemdelingenmarkt 

 ¡ 16.30 u.: vrij winkelen in Borgerhout, 
Turnhoutsebaan en de Carnotstraat

 ¡ 20.30 u.: thuiskomst

Opstapplaatsen 
 ¡ 8 u. kerk Westende

 ¡ 8.10 u. kerk Middelkerke

 ¡ 8.20 u. kerk Leffinge

Deelnemen kost € 40 (busreis, gids, 
middagmaal, drankje inbegrepen). 

Storten voor de dag zelf op BE44 6528 
0481 5045 met mededeling: uitstap NZC 
+ plaats van opstappen.

Meer info?

dienst ontwikkelingssamenwerking 
059 31 30 16  
ontwikkelingssamenwerking@
middelkerke.be 29
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Geboorten 
Ruymbeek Tigo – Middelkerke 12 januari 2017
Vlamynck Floris – Middelkerke 13 januari 2017
de Patoul Louise – Westende 16 januari 2017
Turck Michelle – Westende 18 januari 2017
Laridon Henri – Leffinge 18 januari 2017
Feiticeiro Jeronimo Tiago – Westende 20 januari 2017
De Mol Renée – Middelkerke 23 januari 2017
Counye Enora – Leffinge 24 januari 2017
Stragier Liv – Wilskerke 27 januari 2017
Verburgh Dylia – Westende 07 februari 2017
Stroo Jens – Westende 07 februari 2017
Bashir Eva – Middelkerke 16 februari 2017
Tarif Lucia – Westende 22 februari 2017
Opstaele Floor – Middelkerke 23 februari 2017
Tommeley Hostyn Kyani – Westende 28 februari 2017
Smagghe Jayline – Lombardsijde 03 maart 2017

LEVEN

Overlijdens
Danon Rodolphe – Middelkerke °21.06.1952 + 16.01.2017
Vandenbogaerde Freddy – Middelkerke      °08.04.1956 + 19.01.2017
Gysbrechts Josephina – Westende °27.05.1933 + 20.01.2017
De Schout Hilda – Middelkerke °24.07.1930 + 24.01.2017
Dewilde Roger – Middelkerke °15.12.1947 + 25.01.2017
Lefever Jürgen – Middelkerke °26.05.1988 + 26.01.2017
Bartholomé Jaak – Westende °20.07.1929 + 27.01.2017
Joly Marie-José – Middelkerke °09.10.1931 + 30.01.2017
Degrande Ben – Westende °05.08.1932 + 31.01.2017
Knops Etienne – Westende °08.08.1936 + 31.01.2017
Vannecke Norbertus – Lombardsijde °06.12.1934 + 02.02.2017
Keersmaekers Paul – Middelkerke °20.06.1937 + 03.02.2017
Neudt Marcel – Westende °21.10.1944 + 03.02.2017
De Clercq Jacques – Middelkerke °17.04.1927 + 03.02.2017
Van Hoof Luc – Middelkerke °08.08.1955 + 03.02.2017
Redolfi Renato – Middelkerke °01.12.1953 + 03.02.2017
Dubuy Simonne – Westende °10.05.1932 + 03.02.2017
Dejonghe Dirk –Middelkerke °27.08.1968 + 10.02.2017
Coucke Agnes – Middelkerke °20.04.1930 + 10.02.2017
D’hondt Martine – Westende °24.07.1958 + 11.02.2017
Bonte Arthur – Middelkerke °30.04.1920 + 11.02.2017
Gruss Christa – Leffinge °31.10.1924 + 15.02.2017
Rucquoy Lodewijk – Middelkerke °06.05.1924 + 15.02.2017
Servé Dirk - Middelkerke 0  °19.09.1956  +  16.02.2017 
Beyen Christof – Middelkerke °22.11.1974 + 17.02.2017
Debacker Roger – Middelkerke °20.09.1930 + 17.02.2017
Devacht Marie – Lombardsijde °23.10.1953 + 17.02.2017
D’Hondt Maria – Westende °11.01.1920 + 19.02.2017
Jacobs Josephus – Middelkerke °01.02.1936 + 19.02.2017
De Clercq Jean – Middelkerke °10.07.1940 + 19.02.2017
Van Houcke Christa – Middelkerke °30.01.1962 + 19.02.2017
Nohl Inge – Middelkerke °26.05.1936 + 19.02.2017
Louwye Simonne – Westende °16.11.1928 + 21.02.2017
Vergauwen Alfons – Westende °13.08.1935 + 22.02.2017
Vandepoele Martha – Westende °22.11.1919 + 22.02.2017
Van de Casteele Gilbert – Middelkerke         °12.10.1923 + 24.02.2017
Vandersteen Erwine – Middelkerke °24.11.1949 + 24.02.2017
De Koning Nadine – Middelkerke °30.03.1935 + 25.02.2017
Boulonne Godeliva – Wilskerke °24.05.1925 + 01.03.2017
Janssen Gaston – Westende °24.07.1936 + 03.03.2017
Joye Lucie – Leffinge °18.02.1931 + 07.03.2017
De Beuckelaere Noël – Middelkerke °09.08.1939 + 08.03.2017
Devos Francis – Westende °07.04.1948 + 08.03.2017
Tampere Jacqueline – Leffinge °22.12.1935 + 08.03.2017
Jonckheere Yvonne – Middelkerke °01.03.1926 + 12.03.2017

Huwelijken
Vandewaetere Giovanni & De Groote Evelien 10 februari 2017
Opstaele Nadine & Vereecke Johan 11 februari 2017
Derveaux Filip & Hendrickx Anne 14 februari 2017
Milonton Max & Douifi Djamila 14 februari 2017
De Clerck Tom & Gorremans Jaël 25 februari 2017
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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
Neckebroek (Westende)  059 30 10 70
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
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
Welzijnshuis - 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 
De Rietzang aan Zee  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



Middelkerke  
is trots op… 
Alle vrijwilligers van de DorpInZichten

Op zondag 19 maart organiseerden alle actieve 
Dorp InZichten in Middelkerke een grootse  
opruimactie in het hinterland.

Met z’n allen haalden ze iets meer dan 100 vuil-
niszakken zwerfvuil op, gaande van ‘slaapzakken 
onder autostrade tot een volle pot mossel-
schelpen…’

Hoewel het er op sommige plaatsen echt nog vuil 
bij ligt merken de vrijwilligers toch een verminde-
ring van het zwerfvuil. En dat is een teken dat we 
met zijn allen goed bezig zijn. 

Houden zo!


