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Dossier verenigingen
kies een hobby uit het ruime aanbod

Parkeer&Zorg helpt zorgverstrekkers
500 nieuwe woningen, ook voor jonge gezinnen
Actieve senior? Kom naar het Welzijnshuis!
De Straat: Arthur De Greefplein

Wie is wie?

Janna RommelOpstaele

Liliane PylyserDewulf

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
¡ gelijke kansenbeleid en
participatie
¡ concessies en inname
openbaar domein
¡ veiligheid (lokale politie en
brandweer) en preventie
¡ OCMW (ondergeschikte en
nevengeschikte besturen)

liliane.dewulf@middelkerke.be
0476 36 05 89

burgemeester - Open VLD

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
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eerste schepen - CD&V

Michel Landuyt
schepen - voorzitter
gemeenteraad
Open VLD

michel.landuyt@middelkerke.be
059 31 30 16

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

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 AmpeDuron

Dirk Gilliaert

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

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

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

Dag Middelkerkenaar,
Na een bruisende zomer wordt het
wat rustiger in Middelkerke. Het sein
voor het verenigingsleven om weer van
start te gaan. Gemotiveerde inwoners
komen samen om hun hobby te beoefenen in de tientallen verenigingen die
onze gemeente telt. En ik kan dan ook
iedereen aanraden om dergelijke ‘quality
time’ te nemen, naast uiteraard genoeg
tijd te maken voor jezelf en voor je gezin.
Lees dus zeker het verenigingsnieuws in
deze Sirene.
Wie in Middelkerke op ontdekking gaat
moet zeker zijn fototoestel meenemen,
want dan kun je één van onze beeldambassadeurs van Machtig Middelkerke
worden. We kregen al honderden mooie
en originele foto’s die we erg graag
gebruiken in onze communicatie. Dus
de baan op en leg de mooiste plekjes in
onze gemeente vast.
Tot slot vestig ik graag nog eens de
aandacht op de start van het nieuwe
schooljaar en roep ik iedereen op om het
veilig te houden op de baan. Of je per
fiets, te voet of per auto gaat: wees voorzichtig en matig je snelheid als je een
school nadert.
Veel leesplezier en tot gauw!
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.

10 jaar geleden: de editie septemberoktober 2007
In 2007 lanceerde de gemeente Middelkerke voor het eerst
een communicatiehuisstijl en het infoblad wordt daarvan het
vlaggenschip. Het nieuwe logo prijkt op de kleurrijke cover
waar een foto veel sfeer schept. De nieuwe uitstraling oogt fris
en hip.
Inhoudelijk blijft De Sirene een verzameling van gevarieerd
gemeentenieuws: van openbare werken, over milieusubsidies tot huisvestingspremies. De redactie wordt strakker, het
aanbod nog ruimer.

Signaalkaart
Naast de informatiefunctie groeit het infoblad uit tot een interactief medium. Als voorloper van de hedendaagse digitale
kanalen konden burgers via een formulier een aantal gebreken
melden. Vooral rond het openbaar domein, sluikstorten of

andere overlast. Ook de uitgebreide evenementenkalender
werd gevoed vanuit een formulier uit De Sirene.

Vernieuwing Oostendelaan
In september van 2007 startte de ingrijpende renovatie van de
Oostendelaan. Inwoners werden via De Sirene ingelicht over
de gewijzigde circulatie en handelaars kregen info over het
participatiefonds dat zorgde voor tussenkomsten als openbare
werken hun economische activiteit verstoren.
Lees meer over 25 jaar
De Sirene op www.
middelkerke.be/desirene

2002

2017
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Welkom op de Dag
van de Veiligheid
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Duurzame natuurontwikkeling in de Schuddebeurze
Middelkerke, stripgemeente aan de kust
(Ver)bouwplannen? Denk aan duurzaamheid
Infomarkt verbreding zeedijk
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KORT

Groepsaankoop
zonnepanelen
Om zonnepanelen financieel
toegankelijker te maken, start
in West-Vlaanderen een tweede
groepsaankoop zonnepanelen.
Hoe inschrijven?
Geïnteresseerden kunnen zich tussen
1 september en 3 oktober inschrijven
via www.wijkiezen.be. Vanaf 23
oktober zal je je persoonlijk voorstel
ontvangen. Beslissen over het voorstel
kan tot 8 december. Tegen juli 2018
zullen alle installaties geplaatst zijn.
Mensen die ingeschreven zijn, krijgen
een uitnodiging voor een infoavond
(in samenwerking met iChoosr en de
winnende leverancier).

Energielening
Wist je dat je voor het plaatsen van
zonnepanelen een beroep kan doen op
een Vlaamse energielening aan 2%? Er
kan tot 15.000 euro geleend worden
voor het plaatsen van zonnepanelen.
Zie het artikel op pag 9 over de nieuwe
voorwaarden energielening.
Meer info?
Over de groepsaankoop:
www.wijkiezen.be
over de energielening:
dienst ruimte en wonen
059 31 30 16

Gestemd en goedgekeurd
in de gemeenteraad

Cheques maken onderwijs
betaalbaar

Wat is er gestemd in de afgelopen
gemeenteraden van maart, mei en
juli 2017? Een kort overzicht.

De gemeente Middelkerke
reikt vanaf volgend schooljaar
onderwijscheques uit om de
schoolfactuur te milderen. Wie aan
bepaalde voorwaarden voldoet, kan
tussen 5 en 15 onderwijscheques
per schooljaar aanvragen.

Nieuwe defibrillatoren op komst
Het gemeentebestuur voorziet
€ 16 000 voor 6 nieuwe defibrillatoren
voor gebruik in het MAC en voor de
sport- en reddingsdienst.

Nieuwe adem(analyse)toestellen
en radio’s
De lokale politie investeert bijna
€ 30 000 in vier nieuwe ademtoestellen
en vier nieuwe ademanalysetoestellen.
Daarnaast worden 57 dienstradio’s
vervangen omdat ze niet meer voldoen
aan de modernste technologieën. Goed
voor een investering van € 57 855.

Bescherming voor
informaticaplatform
De raad keurde unaniem een nieuw
investeringsplan goed voor beschermingsmaatregelen van het gemeentelijk
informaticaplatform. Op die manier
wordt de bescherming tegen virussen,
hackers en malware geoptimaliseerd en
uitgebreid.

Gemeentelijk onderwijs: nascholingsbeleid en lestijden volgend
schooljaar
De gemeenteraad keurde het volledige
lestijdenpakket voor alle gemeentescholen en het nascholingsbeleid voor
volgend schooljaar goed.
Een volledig overzicht via www.
middelkerke.be/gemeenteraadsverslagen

huisvesting@middelkerke.be

Screeningsnota ter inzage: RUP Zeelaan
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De gemeente heeft een screeningsnota
opgemaakt voor het ‘RUP ‘Recreatie
Zeelaan’. De screeningsnota bepaalt
onder andere of het gemeentebestuur
een milieueffectrapport moet opmaken.

Na onderzoek door de Vlaamse overheid
blijkt dat deze plannen geen grote impact
op het milieu zullen hebben.
De gemeente moet bijgevolg geen
milieueffectrapport opstellen.

Diverse onderwijskosten
Een onderwijscheque heeft een tegenwaarde van € 8 en kan je gebruiken
voor diverse onderwijskosten (boeken,
schoolreizen, activiteiten of verplichte
uitgaven).

Hoe duurder de studies, hoe meer
cheques
Het aantal wordt bepaald naargelang het
type onderwijs: per kleuter zijn dat er
maximaal 5 per schooljaar, voor lagereschoolkinderen 10 per schooljaar en voor
studenten in het secundaire onderwijs
15.

Voorwaarden
Cheques worden uitgereikt aan personen
die bruto minder verdienen dan
€ 17 855,56 per jaar (daar komt
€ 3 305,54 per persoon ten laste bij) of
onder budgetbegeleiding of collectieve
schuldenregeling vallen of recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming in
de ziekteverzekering.

Aanvragen
De Middelkerkse onderwijscheques
vraag je aan bij het MAC. Ze zijn geldig
voor één volledig schooljaar
(van 1 september t.e.m. 31 augustus)
vanaf het schooljaar 2017-2018.

Meer info?
Wie de screeningsnota en de beslissing wil inkijken, kan dat in het
MAC (ruimte en wonen) of online
via www.middelkerke.be of www.
mervlaanderen.be .

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 werfzone verschuift naar
de laatste deelfase tussen
de Steenstraat en de Baronstraat. De Lombardsijdelaan
tussen de Steenstraat en de
toegang tot het weekendverblijfpark Zee en Polder
worden opgebroken. Een
firma voert een bomdetectie
uit omdat er in de voorbije
maanden twee evacuaties
waren door het aantreffen
van vliegtuigbommen.
Daarna volgen de rioleringswerken in deze zone. De
woningen tussen het
weekendverblijfpark en de
Baronstraat blijven zo lang

mogelijk toegankelijk, later
wordt ook deze strook voor
riolerings- en wegeniswerken
opgebroken.

Miamiwijk
Middelkerke
Alle hoofdrioleringen in de
wijk zijn geplaatst. De bestrating van de Geraniumweg, de
Bremweg, de Golfbrekerslaan en de Orchideeënlaan wordt weldra
uitgevoerd. We verwachten
dat alle werken in de Miamiwijk begin dit najaar worden
afgerond.
De rioleringswerken in de
Duinenweg starten. Deze

wordt tussen de Logierlaan en de Golfbrekerslaan
afgesloten voor alle verkeer.
Fietsers rijden bij voorkeur
om via het fietspad langs de
Logierlaan en de Leopoldlaan
(Kustweg).

Spermaliestraat,
L Coolstraat en H.
Jansseunestraat
Slijpe
In het voorjaar zijn er voorbereidende nutswerken
uitgevoerd in de Spermaliestraat tussen het rondpunt
en de dorpskern van Slijpe.
Bij een gunstig scenario kan
de aannemer in de tweede
helft van oktober starten met
de riolerings- en wegeniswerken. Er volgt in september
een infovergadering door de
bouwheer – Aquafin –voor de
inwoners van Slijpe.

In september wordt behalve
de aanleg van het nieuwe
fietspad ook de rijbaan van
de Kalkaartweg vernieuwd. Er
zal tijdelijk geen doorgaand
verkeer mogelijk zijn. De
doorgang richting Leffinge
wordt voorzien via de Fleriskotstraat. Op het einde
van de werken wordt de
t-splitsing op de aansluiting
tussen beide straten volledig
vernieuwd.

Dorpsstraat
Leffinge
De rioleringswerken zijn
in het voorjaar over het
volledige traject afgerond.
De voetpaden worden
aangelegd en de bestrating
grotendeels afgewerkt. Het
einde van de werken is voor
dit najaar.

Kalkaartweg en
Fleriskotstraat
Zware jongen tegen zandophoping
Middelkerke investeerde in een nieuwe bulldozer. Deze zware jongen zal ingezet worden als multifunctionele reinigingsmachine
voor het strand en de zeedijk.
De bulldozer kan in een mum van tijd omgevormd
worden van werktuig naar reinigingsmachine voor het
zwaardere werk op het strand en de zeedijk.
Met de herfst en najaarsstormen in het verschiet
bestaat het risico op grote zandophopingen op de dijk
en het strand. “Met dit nieuwe tuig van 15.000 kg en
zijn grote opvangbak kunnen we dit probleem doeltreffender en sneller aanpakken”, zegt Ronny van de
reinigingsdienst.
“We kunnen in plaats van de schepper een grote
borstel monteren zodat ook grotere straatoppervlakken grondig worden gereinigd. Zo houden we onze
gemeente proper”, besluit Ronny.
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WONEN

Bouwen aan/voor
de toekomst

In de komende jaren bouwt het gemeentebestuur met medewerking van sociale huisvestingsmaatschappijen en
projectontwikkelaars 562 nieuwe woongelegenheden. Een groot deel van die woningen zijn gekoppeld aan bepaalde
voorwaarden die jonge gezinnen moeten helpen aan een eerste huis.

Vijf nieuwe verkavelingen

Impuls voor jonge mensen

In Middelkerke worden vijf nieuwe woonverkavelingen aangesneden, samen goed voor 562 woongelegenheden.
Een overzicht

264 van de nieuwe eenheden worden op de ‘gewone’
woningmarkt aangeboden. Aan 191 kavels zijn voorwaarden
gekoppeld die ervoor zorgen dat de drempel om een eigen
woning te kopen lager ligt.

¡¡ Amaat Van Walleghemstraat, André Titecastraat,
Middelkerke: 94 woningen

¡¡ Amaat Van Walleghemstraat: 72 woningen volgens
charter met ontwikkelaar.

¡¡ Ter Yde, Middelkerke: 152 woningen

¡¡ Havenzijde Lombardsijde: 119 ‘betaalbare woningen’
waarbij speciale voorwaarden werden vastgelegd in het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

¡¡ Jutters- en Kruiersstraat, Middelkerke: 96 woningen
¡¡ Hooilandstraat, Westende: 32 woningen
¡¡ Havenzijde, Lombardsijde: 179 woningen
¡¡ De Schaatse, Leffinge: 9 woningen
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Vijfde architectuurprijs
Middelkerke
Enkele impulsvoorwaarden
Welke bepalingen zorgen ervoor dat jonge gezinnen makkelijker een huis kunnen kopen in de nieuwe verkavelingen?

¡¡ kopers zijn natuurlijke personen (geen bedrijven, of
vennootschappen etc…);

Het gemeentebestuur wil
vernieuwende, kwaliteitsvolle
woningen met een mooie
architecturale meerwaarde
belonen met een
architectuurprijs.

¡¡ hebben nog geen andere woning;

Er is een prijs voor de beste eengezinswoning en voor de mooiste
meergezinswoning.

¡¡ dienen er na aankoop minimum 5 jaar te wonen (Amaat
Van Wallegem en André Titecastraat);

Projecten met meerwaarde

¡¡ kunnen maar één lot kopen;

¡¡ de verkoopprijs mag in bepaalde gevallen maar een
beperkt percentage boven de reguliere marktprijs voor
een sociale woning liggen (Havenzijde).

Sociaal objectief bereikt
107 woningen in de nieuwe verkavelingen zijn bestemd voor
de sociale huur- of koopmarkt. Dankzij deze strakke inhaalbeweging is het ‘Bindend Sociaal Objectief’ waartoe het
gemeentebestuur zich in 2008 engageerde bereikt. Dat ‘objectief’ bepaalt dat er op Middelkerks grondgebied tegen 2025
minstens 177 sociale huurwoningen moeten gebouwd worden.
Dat doel zal na verwezenlijking van de nieuwe verkavelingen
worden bereikt.

De projecten die door de jury het
best scoren op innovatief karakter,
integratie in de omgeving en hun
meerwaarde voor de gemeente
Middelkerke, krijgen een geldprijs
en een mooi aandenken.
Dien je kandidatuur in
Het wedstrijdformulier en - reglement pik je op in het MAC bij
Ruimte en Wonen, Spermaliestraat
1, Middelkerke of via www.middelkerke.be.
Kandidaturen moeten ingediend
worden voor 1 november 2017 bij de
dienst Ruimte en Wonen, Spermaliestraat 1, Middelkerke.
Nog vragen? Contacteer Matthias
De Clerck 059 31 30 16.
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WONEN

Door de muren heen
kijken

Middelkerke wil samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een programma samenstellen dat nieuwe
huiseigenaars adviseert over duurzaamheidswerken aan hun woning. Kristel en Kenny uit Leffinge fungeren als
proefgezin.

Eindelijk een eigen huis
Kristel en Kenny kochten in december
2016 een rijhuis met veel mogelijkheden
in Leffinge.
“Tot vorig jaar woonden we in een huurpand in Middelkerke. We weten dat we
nog heel wat renovatiewerk voor de
boeg hebben, maar het is tenminste
onze eigen stek”, zegt Kenny.

Versleten
verwarmingsketel
Alles begon met een versleten verwarmingsketel. Kenny: “Die is dringend aan
vernieuwing toe, maar de investering
daarvoor is niet gering. Ik contacteerde
de dienst huisvesting van het gemeentebestuur en vernam dat je daarvoor een
specifieke energielening kan aangaan.
De procedure was eenvoudig. Ik deed
mijn aanvraag in juni en eind augustus
kunnen we de investering, dankzij de
lage rente, doen.”

Huisscan
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“Stefanie van de dienst huisvesting belde
me terug. Of we niet geïnteresseerd
waren om als proefgezin deel te nemen
aan het ‘ontzorgingsprogramma’?”
Het gemeentebestuur wil samen met
de WVI eigenaars begeleiden en adviseren doorheen de wirwar aan premies
en duurzaamheidswetten. “Ik stemde

meteen toe, want ik kon wel wat advies
gebruiken. Tijdens de huisscan raadde
de adviseur ons meteen aan om ons dak
bijkomend te isoleren. Dat hoeft helemaal niet veel te kosten, want je kan dat
perfect zelf doen.”

“ Sommige werkpunten

Onzichtbare gebreken
De huisscan brengt enkele onzichtbare
werkpunten aan je huis naar boven. “Onze

zie je niet altijd

veranda is best gezellig, maar ook heel
nadelig voor het energieverbruik. Door
het gebrek aan isolatie en gebruik van
niet-duurzame materialen gaat de warmte
zo naar buiten. We weten nu dat we in de
toekomst daar best iets aan doen.”

“Erg bruikbaar is de vochten CO-meting. We merkten
daardoor dat onze waterkering niet optimaal is. Geen
groot probleem, maar wel
iets dat we in de gaten
moeten houden.”

WONEN

Investeringen plannen
Kenny: “We kunnen onmogelijk alles in
één keer doen, maar weten nu dankzij
de huisscan welke werken we eerst op
ons lijstje moeten zetten, zodat we ons
verbouwingsbudget optimaal kunnen
inzetten.”

Aankoop- en vervolgpremie
“Alle beetjes helpen. Als jonge kopers
krijgen we een aankooppremie van € 2 750
op de aankoop van ons huis omdat we aan
enkele gerichte voorwaarden voldoen. En
we krijgen daarnaast gedurende vijf jaar
minstens 75% korting op het gemeentelijk
aandeel van de onroerende voorheffing.”,
vertelt Kristel.
Meer info?
Dienst huisvesting
059 31 91 15
huisvesting@middelkerke.be

Nieuwe voorwaarden voor Vlaamse energielening vanaf 1 oktober
¡¡ Energielening aan 1% voor niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen,
...), aan 2% voor gewone ontleners, aan 0% voor ontleners die onder voorwaarden vallen.

Meer info?

¡¡ Looptijd wordt langer: tot 8 jaar (96 maanden) voor een particulier en tot 10 jaar voor
vzw's en sociale doelgroepen.

WVI - Vlaamse energielening

¡¡ Maximumbedrag wordt hoger: € 15 000

Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge
vlaamseenergielening@wvi.be
050 36 71 71

¡¡ Doelgroep renteloze lening wordt uitgebreid: ook voor afnemers van sociaal tarief voor
gas en elektriciteit en huishoudens met belastbaar inkomen tot en met € 30 060,
¡¡ Opgelet vanaf 2019: lening enkel voor sociale doelgroep en verenigingen .

Voorwaarden aankoop-en vervolgpremie
¡¡ Minstens 1 aanvrager is
op het ogenblik van de
aanvraag 40 jaar of jonger;
¡¡ op het ogenblik van de
aanvraag is de aankoopakte maximum 6 maanden
oud;
¡¡ op het ogenblik van de
aanvraag heb je geen
andere woning in volle
eigendom of volle vruchtgebruik;

¡¡ je moet de woning
gebruiken als hoofdverblijfplaats binnen 2 jaar na
de aanvraag.

Bedrag
Tussen € 2.500 en € 3.500
afhankelijk van het aantal
kinderen ten laste en het
feit of de woning al dan niet
voorkomt op de inventaris
leegstand, verwaarlozing of
verkrotting bij de aankoop.

Meer info?

Vervolgpremie
Is een gedeeltelijke teruggave van minstens 50% van
het gemeentelijk aandeel in
de onroerende voorheffing
gedurende 5 jaar. Indien je
kinderen ten laste hebt, of als
de woning geïnventariseerd
was bij de aankoop, bedraagt
de premie 75% van dat
aandeel.

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

Hoe aanvragen?
Via een standaardformulier en
een kopie van de authentieke
akte, of via de website.
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PREVENTIE

Help jouw (toekomstige) zorgverstrekker aan een parkeerplaats

Parkeerruimte voor
zorgverstrekkers

Zorgverstrekkers kunnen vanaf september een beroep doen op het concept Parkeer & Zorg. Een initiatief waarbij
patiënten en zorgverstrekkers sneller bij elkaar komen.
In een toeristische
gemeente als Middelkerke is het voor een
zorgverstrekker vaak een
helse klus om tot bij zijn
patiënt te geraken. Een
vrije parkeerplaats vinden, is een hele
opgave. Zorgverstrekkers moeten lang
rondrijden waardoor de wachttijden voor
hun patiënten oplopen. Met het project
Parkeer & Zorg kan jij als burger of als
patiënt jouw zorgverstrekker helpen.

Hoe? Eenvoudig.
Stel je garage of oprit ter beschikking
aan de zorgverstrekker voor de duur van
de verzorging. Ook al ben je momenteel niet zorgbehoevend, je bewijst er
de zorgverstrekker van je buurman of vrouw een grote dienst mee.

Kleef en geef

Stel je kandidaat!

In het MAC haal je gratis een Parkeer
& Zorgsticker. Kleef deze zichtbaar op
jouw garage en geef de parkeerplaats
voor jouw garage aan de zorgverstrekker.

Zowel de stickers als de kaarten voor de
zorgverstrekkers zijn gratis af te halen
in het MAC bij de parkeershop tijdens
de openingsuren. Vooral de burgers van
Middelkerke, Westende en Lombardsijde
worden gevraagd om hieraan mee te
werken. Kun je zelf niet komen? Geef
een seintje, de parkeershop stuurt een
sticker op.

De zorgverstrekker dient op zijn beurt
een Parkeer- & Zorgkaart af te halen in
het MAC. Dat kan gratis op vertoon van
een RIZIV-nummer of inschrijvingsbewijs
van de verzorgende. Op de kaart staat
de nummerplaat van de auto en het
gsm-nummer van de zorgverstrekker. De
kaart moet duidelijk zichtbaar achter de
voorruit van de wagen liggen van zodra
de zorgverstrekker gebruik maakt van
een P&Z-parkeerplaats.

TE LAAT!

Contacteer de parkeershop via mail,
telefonisch of kom even langs en stel
je kandidaat om mee te werken aan dit
project. Ook jij kan op een dag zorg
nodig hebben!
Meer info?
Parkeershop Middelkerke
059 31 30 16
parkeershop@middelkerke.be

maar ik
vond geen
parkeerplaats!!!

Wijziging afvalophaling
Vanaf september wordt het afval opgehaald door de firma Remondis in de sectoren 3, 4 en 5. Alle sectoren worden bediend zoals
vermeld in de ophaalkalenders. Enkel het ophaaluur kan wijzigen. Gelieve daarom het afval, op de dag van de ophaling ten
vreoegste om 6 u. en tegen ten laatste 8 u. ’s morgens buiten te zetten.
Vanaf maandag 2 oktober worden ook de sectoren 1 en 2 opgehaald door dezelfde firma. Deze sectoren dienen vanaf dan eveneens het afval buiten te plaatsen tegen 8 u. ’s morgens.
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Ook het gras- en haagscheersel op zaterdag en maandag wordt vanaf 1 september opgehaald door deze firma. De plaatsen en
uren blijven dezelfde zoals vermeld op de afvalkalender.

Zitdag sociale huisvesting

Luister en help

WoonWel, de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee, Welzijnshuis Middelkerke
en RSVK Westkust houden een gezamenlijke zitdag..

De Zelfmoordlijn zoekt
nieuwe vrijwilligers om
oproepers te helpen door
hen een luisterend oor te
bieden.

Wanneer en waar?
De eerstvolgende zitdagen
vinden plaats op 14
september 2017 en 12
oktober 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 (aanslagjaar 2015);

¡¡ bewijs van huidig inkomen
van alle gezinsleden (bij
voorbeeld pensioenfiche,
werkloosheidsuitkering,
…) voorbije zes maanden;
¡¡ eventueel vonnis bezoekrecht (voor RSVK);
¡¡ kopie huidig huurcontract(voor RSVK);

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

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

¡¡ uittreksel bevolkingsregister;

#StormCathy #Middelkerke #Blijfbinnen #BeAlert
Dat zou wel eens de boodschap kunnen zijn die je via Be-Alert op je mobiele telefoon
krijgt als er zich in Middelkerke een noodsituatie of ramp voordoet.
Be-Alert is een nationaal communicatiesysteem
in België. Het systeem is 24/7 ter beschikking om
burgers en overheden in te lichten over updates bij
een noodsituatie. Wie meldingen van Be-Alert wil
ontvangen moet zich registreren via www.be-alert.be.

Meer info?
Registreer je via www.be-alert.be
noodplanning@middelkerke.be
www.crisiscentrum.be

Sms-alert
Het Be-Alertplatform wordt binnenkort uitgebreid met een sms-systeem waarbij iedereen
binnen een bepaalde perimeter van een noodsituatie per sms wordt verwittigd.
Zo is het mogelijk om heel gericht en snel te communiceren naar alle betrokkenen en burgers.

Dokter van wacht nodig?
Wil je een dokter van wacht bereiken, bel het nummer 1733. Deze dienst loopt enkel
van 19 u. tot ’s anderendaags 8 u.
Hoe werkt 1733?
Na een taalkeuze wordt gevraagd om de 'postcode' van de regio waarin je je bevindt in te
toetsen. Druk op '#’
Je komt terecht bij een operator. Die zal je een aantal vragen stellen om correct in te schatten
hoe ernstig je situatie is en hoe mobiel je bent. De operator verwijst je naar de hulpverlener die
het best geplaatst is om je te helpen:

¡¡ of hij adviseert om naar de huisartsenwachtpost of de raadpleging van de wachtarts te
gaan
¡¡ of hij stuurt een huisarts van wacht naar je locatie
¡¡ of hij adviseert om te wachten tot je eigen huisarts consultatie houdt
¡¡ of hij vraagt om naar de spoeddienst te gaan of stuurt een ziekenwagen naar je huis

Het voorbije jaar beantwoordden de vrijwilligers
van de Zelfmoordlijn meer
dan 14.000 oproepen via het
gratis oproepnummer 1813.
De Zelfmoordlijn is continu
op zoek naar nieuwe vrijwilligers, want in veel gevallen
kan een luisterend oor op
een cruciaal moment essentiële hulp bieden voor een
kwetsbaar iemand.

Nieuwe basisopleiding
In het najaar 2017 kan je een
nieuwe basisopleiding in
Aalst, Antwerpen, Hasselt,
Kortrijk en Mechelen volgen
om medewerker te worden
van Zelfmoordlijn 1813

Meer info?
www.zelfmoord1813.be

Awel kampt met
onderbemanning
Dat is slecht nieuws voor
kinderen- en jongeren die
worstelen met zichzelf of
hulp zoeken voor bepaalde
problemen.
Via telefoon, website of chat
kan je er laagdrempelig en
discreet terecht voor allerlei
vragen rond pesten, studiedruk, intimiteit en zoveel
meer.
Awel zoekt 140 nieuwe vrijwilligers, want momenteel kan
Awel slechts 1 op 8 oproepen
goed behandelen. En in het
belang van het kinderwelzijn
is dat cijfer veel te laag.
Interesse?
info@awel.be
www.awel.be
02 534 37 43
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Welzijnshuis bedient dagelijks actieve senioren met ruim aanbod

Van 't een kwam 't ander
In het Welzijnshuis kan je terecht voor een brede waaier activiteiten en voorzieningen gericht naar actieve
zestigplussers. Lichaamsbeweging en –verzorging, sociaal contact en advies zijn de sleutelwoorden. Annelies van
het Welzijnshuis kan rekenen op 115 vrijwilligers. Christiane is daar één van.

Bezige bij blijft bezig
Christiane: “Ik was vroeger een bezige
bij met een fulltime job en een druk
sociaal leven. Toen we naar hier
verhuisden, brak ik enkele vingers door
een stom ongeval. De kinesist raadde
me aan om te naaien, te breien of te
haken. En zo kwam ik op de creanamiddag van De Stille Meers terecht. En
van het één kwam het ander. Ik ben nu
al enkele jaren vrijwilliger en actief deelnemer aan verschillende activiteiten.”

Meer dan hulp alleen
Annelies pikt in: “We zijn er voor
iedereen die gedomicilieerd is in Middelkerke en ouder is dan 60 jaar. Mensen
die deelnemen aan ons aanbod blijven
langer fit, hebben minder snel zorg
nodig en maken veel sociale contacten.
Allemaal factoren die bijdragen tot een
gezond en zelfstandig leven na je actieve
loopbaan. We ontvangen niet enkel
mensen die nood hebben aan elementaire of financiële hulp, maar ook mensen
die op zoek zijn naar een zinvolle tijdsbesteding.”

Yoga, petanque en talen
“Ikzelf doe mee aan yoga en crea. Op
dinsdag sta ik achter de bar. Dat is erg
leuk, want je ontmoet heel wat mensen
en ik spoor ze aan om met de activiteiten mee te doen”, zegt Christiane.
“Mijn man heeft hier samen met enkele
kennissen een petanqueclubje opgericht. Hij wilde nieuwe mensen leren
kennen. Ondertussen is hij hier goed
ingeburgerd.”

Veel licht en gezelligheid
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Het gerenoveerde Welzijnshuis straalt
een aangename gezelligheid uit. De
cafetaria en de patio kregen een fikse
opknapbeurt. “Allemaal factoren die
moeten zorgen voor een goed gevoel”,
stelt Annelies. “Bij het samenstellen

van de activiteiten haal ik veel inspiratie
bij de deelnemers. En ik zorg voor een
evenwicht tussen actieve hobby- en
sportlessen en oefeningen voor het
brein, want we bieden ook taallessen en
praatgroepen aan.”
Ons doel is dat onze bezoekers zo lang
mogelijk zonder thuisverzorging kunnen
blijven. We ontvangen dagelijks zo’n 35
mensen in het wijkrestaurant, we hebben
voorzieningen om de was te doen, onze
kapster en schoonheidsspecialiste komen
wekelijks en we zijn ook een erkende
stageplaats voor de pedicureschool.

Sensibiliseren
“In de herfst spelen we in op nationale
campagnes tegen eenzaamheid met
de ‘Week van de verbondenheid’ of
werken we rond verantwoord omgaan
met alcohol op oudere leeftijd of wijzen
we op het belang van het griepvaccin.
Mensen moeten daar bewust over geïnformeerd worden, zo houden ze hun
levenskwaliteit zo hoog mogelijk”, stelt
Annelies.

Boeken en Spaans in het
Buurthuis
Vanaf oktober krijgt het buurthuis
in Westende een boekenruilhoekje.
Boeken die je zelf niet meer wil, kun je
daarin te ruil leggen.

Band smeden
“Het mooiste aan deze werking vind ik
de band die je met de mensen smeedt.
Het sociale contact en de hulpvaardigheid kan voor veel mensen enorm deugd
doen. Ik ben blij dat ik daaraan mag
meewerken”, besluit Christiane.

Iedereen kan deze boeken meenemen
om te lezen. Nadien breng je ze terug of
hou je ze bij. Leg dan wel één van jouw
boeken in de plaats.

Geen kosten, enkel engagement

Welzijnshuis - lokaal dienstencentrum

059 30 92 10
lokaaldienstencentrum@middelkerke.
be

Startdag voor senioren
Op maandag 18 september organiseren de sportdienst en het
Welzijnshuis een startdag voor senioren in de Stille Meers. De bedoeling
is om kennis te maken met het sportaanbod van Sport@Middelkerke.
We starten om 14 u. met 2 verrassingsworkouts. Om 15.30 u. zijn er
leuke prijzen te winnen met een quiz.
Nadien krijgt elke deelnemer een
koffie en een pannenkoek aangeboden.
Sport@Middelkerke
De sportdienst start vanaf 4
september opnieuw met Sport@
Middelkerke.
Surf naar www.middelkerke.be/
sport@middelkerke voor het volledige
aanbod.
Meer info?
Deze activiteit is gratis, maar
vooraf inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn
beperkt! Inschrijven kan in het
Lokaal Dienstencentrum (Sluisvaartstraat 17) of telefonisch (059
31 92 10).

Provincie West-Vlaanderen start met
lessen eco-moestuinieren in de kustregio
In zes sessies dompelt een gespecialiseerde lesgever de deelnemers van de
eco-moestuinteams onder in de nodige
theorie en praktijk, volgens het ritme van
de seizoenen en thuis bij de leden van
het team: in de woonkamer én in de tuin.

Meer info?

Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

Lekkere eigen kweek

Overwinter je in Benidorm?
Vanaf 3 oktober 2017 start iedere
dinsdag een nieuwe cursus Spaans van
9.30 u. tot 11 u.
Deelname is € 3,5/trimester.
Alle activiteiten van het buurthuis vind
je via www.middelkerke.be onder ‘alle
evenementen’ of in het buurthuis zelf.

Opknapbeurt buurthuis
Ter ere van het 10 - jarig bestaan krijgt
het buurthuis een likje verf en kleine
veranderingen. Hierdoor zal het buurthuis enkele dagen worden gesloten. Dit
zal op tijd worden meegedeeld.

De deelname is gratis. Aanwezig zijn op
alle sessies en je mede-cursisten verwelkomen in je woonkamer of tuin, volstaat
als engagement.
Het provinciebestuur West-Vlaanderen
draagt de kosten voor de lesgever. Het
aanbod van eco-moestuinteams kadert
in een samenwerking tussen Velt en het
provinciebestuur West-Vlaanderen, die
ook samen Velt-lesgevers ‘ecologische
moestuin’ opleiden.

Schrijf je nu in
Ben je geïnteresseerd om ook deel
uit te maken van een toekomstig
eco-moestuinteam, mail dan naar kust@
west-vlaanderen.be of bel 059 34 01 66.

Meer info?
Buurthuis Westende
Meeuwenlaan 37, Westende
059 30 08 28
Iedere werkdag open van 14 tot
17 u.

Wereldcafé rond migratie
De dienst ontwikkelingssamenwerking
organiseert op zaterdag 21 oktober, vanaf
18 u. met het Noord-Zuidcomité en de
vierdepijlerorganisaties een wereldcafé.
Dit keer is de Calidris decor voor een
interessante uiteenzetting over de migratiestromen in de wereld. Migranten en
inwoners getuigen over de beweegreden,
de opvang en het nieuwe leven dat ze

tegemoet gaan.
Uiteraard kun je tijdens het wereldcafé
proeven van lekkere drankjes en hapjes
uit de wereld.
Meer info?
ontwikkelingssamenwerking@middelkerke.be
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Stripmuur #3: Piet Fluwijn en Bolleke
leiden je naar Nero
Sinds augustus heeft Middelkerke zijn derde stripmuur. Na Robbedoes op de Calidris en Lucky Luke op de Branding prijkt niemand
minder dan Nero op de gevel van het politiekantoor. Nero viert in
2017 zijn 70ste verjaardag en zijn geestelijke vader Marc Sleen zou
dit jaar 95 zijn geworden. Middelkerke is dus weer een beetje meer
dé stripgemeente van de kust.
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Bruisend verenigingsleven
in Middelkerke

DOSSIER
VERENIGINGEN

In Middelkerke zijn tal van gevarieerde verenigingen actief. Op de komende pagina’s geven we een overzicht van wat
het gemeentebestuur voor je vereniging kan betekenen, stoppen we je week vol leuke activiteiten en portretteren we
een buitenbeentje uit onze verenigingengids.

Service voor je vereniging
Het gemeentebestuur biedt heel wat ondersteunende faciliteiten aan erkende verenigingen.

Verenigingengids
De verenigingengids is een handig
overzicht met de contactgegevens
van elke erkende Middelkerkse verenigingen.
De gids kun je downloaden via de
gemeentelijke website. Aan de balie
van het MAC kun je altijd een papieren
versie opvragen.
Staan je gegevens niet correct in de
gids, of heb je een andere suggestie?
Laat dit weten via informatiedienst@
middelkerke.be
www.middelkerke.be/verenigingengids

Erkenning en subsidies
Ben je als vereniging erkend, dan
krijg je heel wat voordelen. Zo kun je
als erkende vereniging gratis zalen

gebruiken of bepaalde evenementen
organiseren.
De procedure is eenvoudig, je moet wel
kunnen aantonen dat je een volledige
jaarwerking hebt.
Aan de erkenning hangen ook subsidies
vast. Erkende verenigingen kunnen
werkingssubsidies aanvragen. En bij
een speciaal project zijn er eventuele
projectsubsidies mogelijk.
www.middelkerke.be/verenigingen

Materiaal en
infrastructuur
Erkende verenigingen maken gratis
gebruik van een groot arsenaal
feestmateriaal. Stoelen en tafels,
podiumelementen, elektrische verlengsnoeren, noem maar op. Wees snel

met je aanvraag, want op sommige
momenten is deze dienstverlening veelbevraagd.
www.middelkerke.be/formulieren

Vertegenwoordiging in
een adviesraad
De belangen van alle erkende verenigingen worden verdedigd door een
gemeentelijke adviesraad. Die raden
zijn samengesteld uit experten, verkozenen en gemotiveerde vrijwilligers.
Vanuit hun werkdomein adviseren zij
het gemeentebestuur over verschillende aangelegenheden. Soms is
het advies van een adviesraad een
verplichte stap in een administratief
proces.
www.middelkerke.be/adviesraden

Gezocht!

Wegwijs door de paperassen

Vrijwilligers voor gemeentelijke recepties

Op dinsdag 12 september organiseert de dienst participatie
een nuttige infosessie over administratie voor verenigingen.
Die start om 19.30 u. in De Branding.

Het gemeentebestuur zoekt inwoners of verblijvers die zich
tijdens de dag, ‘s avonds of tijdens het weekend kunnen
vrijmaken om deel uit te maken van ons vrijwilligersteam.
Je wordt ingeschakeld voor gemeentelijke recepties. Een
beleefd en goed voorkomen hebben, is een must.
Als vrijwilliger ben je verzekerd en ontvang je een vrijwilligersvergoeding.
Interesse?
Mail naar informatiedienst@middelkerke.be met daarbij je
naam en contactgegevens. De gemeentelijke receptieverantwoordelijke zal je uitnodigen voor een gesprek.

Naast een groot inhoudelijk luik moeten verenigingen
ook heel wat administratie verwerken rond boekhouding,
inschrijvingen, verzekeringen of vrijwilligerswetgeving.
Heb je vragen over fiscaliteit, vzw’s, feitelijke verenigingen,
verzekeringspolissen, dan kan je ze gericht stellen op de
infosessie.
Meer info?
Inschrijven is verplicht voor
9 september en doe je via
onthaal@middelkerke.be
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Dit is een overzicht van de activiteiten die op regelmatige basis terugkeren, gebaseerd op
een rondvraag bij alle verenigingen in mei 2017. De redactie is niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten. Contacteer de organisator voor meer info. Je vindt alle contactgegevens in de
verenigingengids, zie p. 15.
Deze periodiek terugkerende activiteiten worden niet opgenomen in de gedrukte kalender van Visit.
Je kan deze terugkerende activiteiten ten allen tijde raadplegen op www.middelkerke.be/activiteiten.

Wat?

Wanneer?

Waar?

Organisator

Praatgroep Frans

9.30- 11.00 u.

Buurthuis Westende

Welzijnshuis

Badminton 55+

10.00 - 1.001 u.

Barloke Leffinge

BC Barloke

Bingo

14.00 - 17.00 u.

Buurthuis Westende

Welzijnshuis

Rummikub

14.00 - 17.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Crea

20.20 - 21.15 u.

gemeenteschool
Lombardsijde

't Alternatiefje

Duiken vanaf 14j

20.20 - 21.30 u.

Zwembad Middelkerke

Actinia Diving Middelkerke

Terra Mani Keramiek

13.30 - 16.30 u.

Welzijnshuis

Terra Mani

Bijeenkomst fotoclub

14.00 - 17.00 u.

Bibliotheek

Fotoclub Candela

Manillen

13.30 u.

De Zwerver Leffinge

VL@S Leffinge

Praktisch Engels

9.15- 11.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Cursus Spaans

9.30 - 11.00 u.

Buurthuis Westende

Welzijnshuis

Cursus Bridge

9.30 - 11.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Palet Aquarelschilderen 13.30 - 16.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Fietsnamiddag

13.45 u.

Start kerk Leffinge

VL#S Leffinge

Scrabble

14.00 - 17.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Bridge

14.00 - 16.30 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Rummikub

14.15 u.

Bistro Columbus
Zeedijk

Kustvrienden

Badminton

18.30 - 22.00 u.

Barloke

BC Barloke

Judo

18.30 - 22.00 u.

Barloke

Judoclub Middelkerke

Naai - Brei - Wol

19.00 - 22.00 u.

Welzijnshuis

't Alternatiefje

Zumba

19.30 - 21.00 u.

gemeenteschool
Westende

Vriendenkring Duinpieper

Manillen

13.00 - 14.00 u.

Dorpsstraat Leffinge

Kristelijke Gepensioneerden Bond Leffinge

Tekenen en schilderen

13.30 - 11.00 u.

Welzijnshuis

Kreativa

Rammibridge

14.00 - 16.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Crea

14.00 - 17.00 u.

Buurthuis Westende

Welzijnshuis

Petanque

14.00 - 17.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Kaasavond

19.30 - 22.30 u.

De Smidse, Kerkstraat

De Blauwe Vlinder

Yoga

20.00 - 21.15 u.

gemeenteschool
Lombardsijde

't Alternatiefje

Duiken

20.50 - 22.00 u.

zwembad Middelkerke

Actinia Diving Middelkerke

Terra Mani

13.30 - 16.30 u.
17.00 - 20.00 u.

Welzijnshuis

Terra Mani

Nana’s in papiermaché

14.00 - 16.30 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Maandag

Dindag

Woensdag

DOSSIER
VERENIGINGEN

Donderdag
Marktdag

8.00 - 13.00 u.

marktplein Middelkerke

Tekenen en schilderen
(gevorderden)

13.30 - 17.00 u.

Welzijnshuis

Coloriet

Breiclub

14.00 - 17.00 u.

De Kilt

De Wollebollekes

Manillen

14.00 - 17.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Manillen

14.15 - 17.00 u.

Zeekameel

S-plus Westende-Lombardsijde

Rummikub

14.15 - 17.00 u.

Zeekameel

S-plus Westende-Lombardsijde

Volleybal

19.00 - 21.00 u.

Barloke Leffinge

VC Bonte Pier

Naaiatelier

10.00 - 12.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Lijn-en discodansen

14.00 - 16.30 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Startdag sport (21/9)

13.30 - 17.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis + sportdienst

Bingo (21/9)

14.00 - 16.30 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Thema knutselen

14.00 - 17.00 u.

Buurthuis Westende

Buurthuis Westende

Seniorenfilm

14.00 u.

kerk Leffinge
(Kinepolis Oostende)

VL@S Leffinge

Petanque

13.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Acryl Anders

13.30 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Schaken

14.00 u.

Buurthuis Westende

Welzijnshuis

Crea

14.00 u.

Welzijnshuis

Welzijnshuis

Manillen

14.00 u.

Buurthuis Westende

Welzijnshuis

AA

19.00 u.

gemeenteschool
Lombardsijde

AA Westende

Badminton jeugd

18.30 - 20.00 u.

Barloke

BC Barloke

Judo

18.30 - 22.00 u.

Barloke

judoclub Middelkerke

Hengelwedstrijd
(niet wekelijks)

09.00 - 13.00 u.

casino West

De Colombusvissers

Jeugdduiken

18.20 - 21.20 u.

zwembad Middelkerke

Actinia Diving Middelkerke

Manillen (elke 2de zat)

8.30 - 11.50 u.

café De Sterre

Kaartersclub Kom Maar Uit

Terra Mani

9.00 - 12.00 u.

Welzijnshuis

Terra Mani

Country-avond
(elke 2de zat)

20.00 - 23.30 u.

Ter Duinen

The Nacogdoches

Minivoetbal

10.00 - 11.30 u.

Barloke Leffinge

Blijf Fit

Start to Westgolf
(elke 2de zon)

14.00 - 17.00 u.

Pietestraat Westende

Westgolf

C.DegrootelaanArendlaan

De Colombusvissers

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Hengelwedstrijd
(niet wekelijks)

Activiteitenkalender in Visit

Editie

Middelkerke heeft zijn eigen uitgebreid
vrijetijdsmagazine: Visit.

Geef je activiteit in via www.middelkerke.be/activiteit-melden

Vijf keer per jaar bundelt Visit alle vrijetijds- en evenementennieuws in een
frisse lay-out.

Je activiteit verschijnt na goedkeuring
automatisch in de online activiteitenkalender.
Volgens objectief vastgelegde criteria
selecteert de redactie de activiteiten die
verschijnen in de gedrukte kalender in
Visit.

Elke Middelkerkenaar ontvangt Visit
gratis in de brievenbus.

Eindejaar

1/12 - 15/01/2018

Winter

12/01 - 31/03/2018

Lente

1/04 - 15/06/2018

Zomer

15/06 - 16/09/2018

Herfst

14/09 - 1/12/2018

Activiteit
invoeren tegen
8/12/2017
8/12/2017
1/03/2018
10/05/2018
16/08/2018
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DOSSIER
VERENIGINGEN

Middelkerkse Modelbouwclub bouwt tanks, vliegtuigen en volledige
soldatentroepen.

Subtilitas et patientia
Wanneer je snuistert door de uitgebreide Middelkerkse verenigingengids merk je hoeveel verenigingen Middelkerke
rijk is: adviesraden, seniorenverenigingen, heel veel sportclubs en af en toe een buitenbeentje. Zoals de Middelkerkse
Modelbouw Club (MMC). We trokken naar voorzitter Nick Coppens voor een gesprek.
Modelbouwen dat is toch
gewoon alles uit de doos halen en
samenstellen?
Nick glimlacht: “Niets van! Ieder onderdeel van je model is apart te lijmen in
het geheel. Van kleinste bout tot scharnier. Het is een soort van monnikenwerk.
Vandaar de leuze ‘Subtilitas et Patientia’.
Je moet subtiel, verfijnd en geduldig te
werk gaan. Een echte mannenhobby”
(lacht nog meer).

Hoe is de MMC ontstaan?
Nick: “Als kind verslond ik de ene
bouwdoos van Airfix (modelvliegtuigjes,
red.) na de andere. Maar dan begint het
‘echte’ leven en moet de hobby wijken.
Zeven jaar geleden begon ik er toevallig
opnieuw mee. Ik besloot om een oproep
te lanceren in de regionale krant en tot
mijn verbazing kwam ik in contact met
een tiental andere modelbouwers. Van
het één kwam het ander en nu verzamelen iedere vrijdag 10 à 15 leden in het
lokaal in De Stille Meers. In totaal zijn we
met 30 leden”

Geven jullie les?
“Neen, ieder lid werkt zelfstandig aan
zijn model. Samenwerken is leuk, want
je kan elkaar helpen en adviseren. We
geven elkaar tips, introduceren een
nieuwe techniek of babbelen over materiaal.”

“ Jaarlijkse beurs
barst uit zijn
voegen
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“Onze hoofdactiviteit is de jaarlijkse
beurs. Die is een beetje uit zijn voegen
aan het barsten, want we mochten dit
jaar 24 standhouders verwelkomen. Het
is de kans voor andere clubs om hun
modellen te ‘showen’ en voor handelaars
om bepaalde producten te verkopen. In
het kader van de beurs organiseren we
ook wedstrijden over 17(!) categorieën.”

Veroudering en essentiële
steun
“Onze grootste uitdaging is ongetwijfeld
het gebrek aan jonge leden. Modelbouwen is relatief duur. Een bouwdoos
kost al snel € 50 en dan heb je nog geen
verf en materiaal. We stellen alles in het
werk om kinderen aan het modelbouwen

te krijgen. We verwennen ze enorm als
ze bij ons een prijs winnen. Wie weet
levert het iets op, want het is toch een
edele hobby die je je hele leven kan
beoefenen. Wij zeggen altijd: zolang je
niet bibbert, kun je modelbouwen. Ons
oudste lid is 92 jaar!”

In welke mate krijgen jullie steun
van het gemeentebestuur?
“De steun van Middelkerke is essentieel.
We mogen ons lokaal in De Stille Meers
gratis gebruiken, we kunnen rekenen op
gratis materiaal en voor onze werking
krijgen we een correcte subsidie. Zonder
die steun is onze werking onmogelijk.”
Interesse gekregen in deze of
een andere hobby? Raadpleeg de
contactgegevens van de MMC of
andere erkende verenigingen in de
verenigingengids.
www.middelkerke.be/verenigingengids

GEKIEKT
KONING

Koninklijk gezin opent
reddersseizoen
Op uitnodiging van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) die 35 jaar bestaat,
woonden koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen op zaterdag 1 juli een
reddingsoefening bij.
De koninklijke familie kreeg uitleg van de hulpverleners.
De kinderen, Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore,
werden zoveel mogelijk betrokken bij de verschillende
onderdelen van de oefening. Nadien ontmoette de
koninklijke familie in surfclub De Kwinte een delegatie
redders. “Een heel bijzondere ervaring”, klonk het
achteraf.
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Nieuwe locatie: De Branding Middelkerke
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DE STRAAT

Arthur De Greefplein
In elke Sirene maken we een portret van één van de 345 straatnamen in
Middelkerke. In dit nummer portretteren we het Arthur De Greefplein. Welk
verhaal hangt aan deze strook asfalt vast?

Driehoekig pleintje

Blik naar het Oosten

Het Arthur De Greefplein in Middelkerke
is het typerende, driehoekig pleintje aan
het begin van de badplaats Middelkerke,
wanneer je uit de richting van Oostende
komt. De kusttram heeft er een belangrijke halte, vlakbij het strand, de zeedijk,
het Casino, de Leopoldlaan en het
museum Kusthistories.

Het pleintje dankt zijn ontstaan aan
de elektrische kusttram. Die maakte in
1897 voor het eerst de verbinding van
en naar Oostende. De Belgische Staat
en het gemeentebestuur verenigden
hun krachten om de verlenging van de
zeedijk, de aanleg van de Joseph Casselaan en het latere Arthur De Greefplein
te realiseren. De oostelijke verlenging
van de toeristische zone was hiermee
een feit.

Klinkt als muziek in de
oren

20

Op het pleintje bouwde pianist Arthur
De Greef (1862-1940) zijn villa Cecilia. De
Greef was een begaafd componist en
musicus, met een ijzersterke, internationale reputatie. Zo was hij o.a. bevriend
met de Noorse componist Edvard Grieg,
die vond dat “niemand zijn stukken
beter speelde”. Hij trad ook geregeld
op in de kustcasino’s, gaf les aan het
Brussels conservatorium en was zelfs
pianoleraar van de koninklijke prinsen.
Arthur De Greef kwam dikwijls naar zijn
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DE STRAAT

Ken jij ook
interessante
plaatsen?

Open Monumentendag in
Westende-Dorp

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
buitenverblijf in Middelkerke en volgens
tijdgenoten componeerde hij hier zelfs
zijn beste werk. Middelkerke eerde deze
bekende inwoner door op 3 maart 1948
zijn naam officieel te koppelen aan het
plein.

“Witte huis” en
Zeehospitaal
Op de hoek van het pleintje en de
zeedijk verrees in 1907 het befaamde
hotel Excelsior, dat jarenlang de skyline
van Middelkerke beheerste.
Aan de overzijde was er het “witte huis”,
de dokterswoning die bij het zeehospitaal de Grimberghe (1884-1914) hoorde.
Daar konden zieke kinderen uit het
Brusselse terecht voor een versterkende
kuur aan zee. Dat hospitaal lag naast het

plein, daar waar vandaag nog een kleine
duinenstrook bewaard is. Tussen het
latere De Greefplein en langs de Joseph
Casselaan, richting Middelkerke, werd in
1898 de eerste watertoren van
Middelkerke gebouwd.

Stripfestival
Ondertussen zijn de markante
gebouwen, zoals de witte dokterswoning, villa Cecilia en hotel Excelsior uit
het straatbeeld verdwenen. Het pleintje
wordt nu omringd door hoogbouw, maar
is nog altijd bekend als tramhalte en als
traditionele locatie voor het stripfestival.
Meer over De Straat

De dienst erfgoed en de
Heemkring Graningate keren voor
de Open Monumentendag terug
naar de wederopbouwperiode
van Westende-Dorp. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog werd het dorp
totaal vernield en nadien volledig
wederopgebouwd.
Zo kreeg Westende na de oorlog
een nieuwe kerk, een pastorie, twee
scholen en een gemeentehuis. Ook
alle boerderijen en andere particuliere
gebouwen werden opnieuw opgetrokken.
Om 11 u. komt professor emeritus Raf
Verstegen in De Kilt zijn jeugdherinneringen aan Westende vertellen.
Om 14 u. vertrekt aan de kerk een
begeleide wandeling, in het teken van
de natuur door Westende-Dorp. Het
programma wordt om 16 u. afgesloten
met een poppenkastvoorstelling in De
Kilt.

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

Leffinge krijgt een thuis
Binnenkort start de renovatie van het molenaarshuis in Leffinge. De gevel, het dak en het
molenaarswoning worden helemaal teruggebracht naar hoe het was in de 19de eeuw. Binnenshuis
zal de ruimte een thuis worden voor de inwoners van het dorp.

Meer dan nieuwe stenen
en verf
De fysieke renovatie wordt een uniek
totaalproject met veel aandacht voor
alle aspecten van duurzaamheid. Van
isolatie tot streekeigen beplanting.
Daarnaast is deze renovatie een pilootproject in het ontzorgingsprogramma
van het gemeentebestuur. Daarmee
wil Middelkerke zoveel inwoners uit
dezelfde buurt ondersteunen om duurzame ingrepen aan hun huizen te doen,
via groepsaankopen, administratieve
ondersteuning en gericht advies. (lees
ook artikel p. 8.)

Werken kunnen starten
De volledige bouwprocedure is administratief in orde. Wie weet zijn de werken
bij verschijning van deze Sirene al
begonnen. In een ideale wereld zou de
renovatie ongeveer een jaar duren.

En wat als de werken
gedaan zijn?
Dan wordt dit een thuis voor de Leffingenaars. Het gemeentebestuur wil
Leffinge mobiliseren rond de Groenhagemolen. In navolging van andere

wijken zal een organisatie een sociaal-artistiek project opzetten om het
buurtleven te stimuleren en de inwoners
met elkaar te betrekken. Daarnaast
wordt het molenaarshuis een werkplaats
voor mensen met een artistieke hobby.

Beeldambassadeur, iets voor jou?
Het gemeentebestuur van Middelkerke heeft een nieuw
project op gang getrapt: Machtig Middelkerke. Met dit
project worden de inwoners, verblijvers en toeristen de
beeldambassadeurs van de gemeente. Een eerste oproep
is net voor de zomer gelanceerd. Daarop zijn er heel wat
reacties gekomen. Meer dan 70 beeldambassadeurs hebben
zich gemeld, goed voor bijna 4.500 ingestuurde foto’s.
Die worden verzameld om te publiceren in De Sirene,
de website, de nieuwsbrief, op sociale media of in de
vernieuwde toeristische brochure. Een werkgroep binnen het
gemeentebestuur gerichte opdrachten uit zodat de
beeldambassadeurs op pad kunnen.
Bedoeling is dat het project groeit en dat je ook in het
straatbeeld de foto’s frequent zal terugvinden. Zo brengen
jullie, de inwoners van Middelkerke, de gemeente in beeld.
Een beeldambassadeur krijgt naamsvermelding bij elke foto,
eeuwige roem en zijn/haar foto als uithangbord van Middelkerke. We doen een extra oproep naar de inwoners uit het
hinterland. Schrijf je in en mail ons de mooiste plekjes van
jouw gemeente door!

#MachtigMiddelkerke

Interesse?
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Maak je graag foto’s, ken je leuke plekjes?
Surf naar www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke
Stel je kandidaat via machtig@middelkerke.be

Heb je oog voor goede foto’s en trek je er graag op uit?
Stel je kandidaat via machtig@middelkerke.be .
Machtig Middelkerke affiche A3.indd 1

28/07/17 09:43

CULTUUR

Nieuw schooljaar Bizart vzw opnieuw van start

Do – re – mi,
boem, klieder, plets
Wanneer het blaadje van 11 september op de scheurkalender verschijnt, start het nieuwe werkjaar van Bizart vzw.
Vanaf dan weergalmen allerlei instrumenten in De Branding en kliedert de verf lustig in de creatieve ateliers.

Muzikale
prikkels voor de
allerkleinsten

Creatieve lessen op
maat van iedereen
Bizart wil muziek- en crealessen aanbieden op maat
van iedereen. Voor kleine
‘pagadders’ die zot zijn van
klankjes en belletjes, tot
volwassenen.

Muziek met een
stevige basis
Ook bij Bizart start je muziektraject met een stevige
basis ‘algemene muzische

vorming’ (AMV). Maar je kan
die ‘notenleer’ in het eerste
jaar meteen combineren met
het aanleren van een instrument. Ofwel ga je vanaf jaar
twee verder met het parcours
‘AMV + instrument’, waarbij
de nadruk ligt op het oefenen
van je technische vaardigheden. Ofwel kies je voor het
parcours ‘creatief musiceren’,
waarbij vooral het speelse in
de muziekopleiding primeert.

Koor en musical
Bizart concentreert zich ook
op specifieke genres. Een
interessant lessenpakket
waarin je muzikaal gevoel
sterk wordt aangescherpt is
het kinderkoor. Dat is ideaal
in combinatie met AMV.
De musicalklas combineert
dan weer uitbundige dans en
zang.

Met Kinderkabaal maken
kinderen vanaf 2,5 jaar,
telkens op vrijdag, kennis met
muziek en ritmes. Ze experimenteren met bijzondere
instrumenten, bewegingsliedjes, of ‘handzingen’.

Welke
instrumenten kan
je bij Bizart leren?
Bij Bizart kan je viool, fluit,
klarinet, saxofoon, percussie,
piano en gitaar studeren.
Doorgaans begin je vanaf
het tweede jaar notenleer
met je instrument maar dat
kan dus ook al vanaf jaar één.
Daarmee onderscheidt Bizart

vzw zich van een klassiek
conservatorium.
Alle instrumentlessen
verlopen ‘1 op 1’ met de leerkracht en duren naargelang je
leergang 20 tot 45 minuten.
Alle muzieklessen vinden
plaats in centrum De Branding in Middelkerke.

Creatieve artiesten
in spe
Naast het ruime
muziekaanbod biedt Bizart
vzw ook leuke crealessen
voor kinderen van het eerste
tot en met het zesde leerjaar
aan. Juf Miniek leert je hoe
je met je fantasie kan werken
om de gekste schilder- of
knutselwerken te creëren.
Die lessen vinden plaats in de
Calidris in Westende of in De
Bonte Pier in Leffinge.

Het volledige
lessenoverzicht en
voorwaarden?
www.bizartvzw.be
vzwbizart@gmail.com
059 31 95 53

Heb jij al kaarten voor het nieuwe cultuurseizoen?
Tijd om je slag te slaan als je voordelig en dicht bij huis wil genieten van een piekfijn cultuuraanbod.
Nog tot en met 4 oktober (de eerste voorstelling van het seizoen: An Nelissen met 'De Geluksmonoloog') betaal je tijdens de vroegboekactie voor heel wat voorstellingen een stuk minder. Zo
betaal je voor volwassenvoorstellingen in het standaardtarief slechts € 10 i.p.v. € 13 en € 4 i.p.v. €
6 voor familievoorstellingen.
Meer info?

Vlot, veilig en makkelijk reserveren?

Ja dat kan. Via onze online ticketwinkel kies je vanuit je
luie zetel je favoriete zitjes en reken je veilig af dankzij
de elektronische betaalmodule.

www.cultuur.middelkerke.be
Snel naar de online ticketwinkel?
tickets.middelkerke.be
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BIB

Digitale week zet kinderen aan het programmeren

Computertaal vol fantasie
Tijdens de Digitale Week bouwt de bib mee aan de digitale ontwikkeling van kinderen met
workshops ‘Makey makey’ en ‘Scratch’ .

Digitale paplepel

Scratch

Makey Makey

“Tegenwoordig krijgen
kinderen een digitale omgeving met de paplepel mee.
Kleuters kunnen perfect
werken met een tablet of
smartphone. Ze spelen
spelletjes of surfen vlot op
specifieke kindersites”, zegt
Patti Bauwens van de bib.
“Met het aanbieden van twee
speciale workshops willen we
kinderen aanzetten om zelf
digitale spelletjes of verhalen
te maken.”

“Scratch is een toegankelijk en eenvoudig digitaal
platform waarmee kinderen
dankzij digitale bouwstenen hun eigen spel of
verhaal kunnen maken. Ze
krijgen dit erg snel onder
de knie. Zo heb ik al mooie
voorbeelden gezien van
eenvoudige computerspelletjes of leuke interactieve
verjaardagskaartjes. Je kan
het vergelijken met het populaire Minecraft, maar dan met
meer mogelijkheden.”, vult
Patti aan.

“Makey Makey gaat nog een
stapje verder. Deze module
zorgt ervoor dat sommige
voorwerpen gekoppeld
kunnen worden aan een
computer om bepaalde
bewerkingen te programmeren. Enorm amusant: zo
kun je een bewegingssensor
koppelen aan je favoriete
brooddoos. Als iemand die
onrechtmatig aanraakt, kun
je daarmee een geluids- of
lichtsignaal ‘triggeren’ Bij ons
geven de ‘Digitale Wolven’
deze workshop“, zegt Patti.

Fantastisch
analytisch
“Met de workshops wordt
het analytisch denken van
kinderen gestimuleerd. Als
je wil programmeren, moet
je een geheel opdelen in
verschillende onderdelen en
daar goed over nadenken.
Dankzij deze programma’s
worden die onderdelen zichtbaar.”

E-readers in de bib!

Naar de boekenbeurs

Boekbengels

Vanaf 1 september leent de
bibliotheek e-readers uit. Kies
een uitgave uit ons
e-boekenaanbod, een bibmedewerker plaatst de boeken op de
e-reader en jij krijgt de e-reader
mee naar huis.

Op zaterdag 4 november trekt
de bib met de bus naar de
Boekenbeurs in Antwerp Expo.

De bib zoekt jongens en meisjes
met een mening.

De e-boeken en e-reader
worden gratis uitgeleend met
een (niet verlengbare) uitleentermijn van 3 weken. E-boeken op
je eigen toestel plaatsen is niet
mogelijk.
Meer info?
middelkerke.bibliotheek.be
of vraag ernaar in de bib.

Reserveer je plekje en laat je
rijden. Er zijn verschillende
opstapplaatsen.
Meer info?
Opstapplaatsen en
vertrekuur: Lombardsijde
kerk (8.00 u.), Westende-dorp markt (8.15 u.),
Middelkerke kerk (8.30 u.),
Leffinge kerk (8.45 u.). Terug
omstreeks 18 u.

Gedurende 8 weken (vanaf
oktober 2017) komen kinderen
onder begeleiding samen in een
leesgroepje en verplaatsen zich
een uurtje in de wereld van een
boek. Ze mogen hun mening
geven en verwerken het gelezen
verhaal op een creatieve manier:
met een tekening, een knutselopdracht, een dansje of een
lied.

Kostprijs: € 15
(vervoer + ingang)
Vooraf inschrijven in de
bibliotheek of een uitleenpunt via 059 31 99 10 of
bibliotheek@middelkerke.
be.

Meer info?
Vooraf inschrijven is nodig.
Alle data en info op middelkerke.bibliotheek.be.
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Jongeren en
techniek
“We merken dat heel wat
jongeren opnieuw technische
opleidingen volgen. De mens
is per definitie nieuwsgierig
en vandaag kan je op een
heel snelle manier informatie
vinden over hoe iets werkt.
Als er dergelijke toegankelijke programma’s zijn, dan
zijn kinderen daar snel mee
weg.”, besluit Patti.
Wanneer en waar?
Vr 27/10 om 16.15 u.
‘Spelend programmeren met
de Digitale Wolven’ – kinderworkshop vanaf 7 jaar.
Ma 30/10 om 16.15 u.
‘Leren programmeren met
Scratch’ – kinderworkshop
vanaf 9 jaar.

VERENIBIB
GING

Dolle digitaliteit
Er zijn tijdens de Digitale
Week nog tal van andere
activiteiten in de bib van
Middelkerke.
Ma 23/10 om 19.30 u.
‘Fake News?’ door Joyce
Stroobant (UGent) - lezing
Wo 25/10 om 14.15 u.
Welke smartphone, tablet of
pc haal ik in huis? - lezing
Wo 25/10 om 17.30 u.
Staan we droog in de file? workshop
Do 26/10 om 17.00 u.
In de Cloud - lezing
Vr 27/10 van 16 tot 19 u.:
Virtual reality – doorlopende
demo
Ma 30/10 om 19.30 u.

Je eigen designs met Canva –
workshop
Ma 30/10 om 20.00 u. Filmvoorstelling: ‘Snowden’ (2016)
– in Jeugdhuis de Paravang
Di 31/10 om 19.15 u.
Veiligheid en privacy – lezing

Verwendag
De Digitale Week wordt trouwens op gang getrapt met
een verwendag.
Gezelligheid en plezier verzekerd, ook voor wie helemaal
geen kaas gegeten heeft van
bits en bytes.
Waar en wanneer?

Meer info?
Deelname is gratis.
Vooraf inschrijven is
aangeraden, want de
plaatsen zijn beperkt.
Dat kan vanaf 4
september in de bib,
via bibliotheek@middelkerke.be of 059 31 99 10.

Op zaterdag 21 oktober.
In de bib van Middelkerke van
9.30 tot 12.30 u.
In trefpunten Leffinge en
Westende van 10 tot 12 u.
Kostprijs: gratis

Leuke publieksactiviteiten in
de bib.
In de herfst trakteert de bib je op drie interessante en ronduit leuke publieksactiviteiten.

Het leven zoals het was
‘De eerste keer’: praten over
mijlpalen in je leven
Vrijdag 22 september 2017
Voor alles is er een eerste keer. Herinner
je je nog dat speciale moment waarop
een nieuw stuk van je leven begon?
Welke sporen blijven achter in je
geheugen?

‘In één adem uit’: praten over
lezen
Vrijdag 20 oktober 2017
Ben jij grootgebracht met de Vlaamse
Filmpjes? Ken je de boeken van Tiny nog
of de guitenstreken van Pietje Bell en
Dik Trom? Las jij met de voeten tegen
de stoof of met een zaklamp onder het
deken van je bed?
Waar en wanneer?
Beide praatnamiddagen vinden plaats
om 14 u. in de bibliotheek Middelkerke.
Kostprijs? € 3

Luistervinken: ‘Het Goeie
Leven’ met Wim Lybaert
Heb je groene vingers nodig om aan
je eigen moestuin te beginnen? Is een
vierkante meter voldoende om van start
te gaan? Aan de hand van een concreet
stappenplan zet Wim je op weg voor
een mooi resultaat. Per seizoen komen
ook zijn favoriete moestuingerechten
aan bod.
Waar en wanneer?
Bibliotheek Middelkerke om 20 u. op
donderdag 26 oktober 2017.
Kostprijs? € 5 (enkele voorstelling) / €
30 (LV-abonnement)
Deelnemen?
Vooraf reserveren via tickets.middelkerke.be, bibliotheek@middelkerke.be,
059 31 99 10, ter plaatse in de bib of De
Branding.

Poppentheater Ahoy
speelt ‘De smakendief’
(4-8j)
Koning Bon Appétit houdt van lekker en
gezond eten. Hij heeft zijn eigen moestuin waar hij lekkere groentjes kweekt.
Maar zijn trouwe kok, André Soufflé
gaat op pensioen. Dus moet de Koning
op zoek naar een nieuwe kok. Er komen
verschillende kandidaten. Eén ervan
houdt er heel speciale recepten op na!
Waar en wanneer?
Bibliotheek Middelkerke om 16 u. op
vrijdag 3 november 2017
Kostprijs? € 2
Deelnemen?
Vooraf inschrijven bij de bibmedewerkers via 059 31 99 10,
bibliotheek@middelkerke.be of ter
plaatse.
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Middelkerke@
Internet
Workshop Faststone
(3 lesdagen)
Perfectioneer je foto's met dit prima
gratis fotoprogramma.
12, 14 en 19 september van 13 tot
16 u. / € 15

Workshop Twitter
(2 lesdagen)
Leer meer over deze sociale netwerksite,
maak een account aan en stuur je eerste
eigen tweet de wereld in.
26 en 28 september van 13 tot 16 u.
/ € 10

Workshop iPad
(3 lesdagen)
Leer alle geheimen van de iPad, tegenwoordig hét digitale toestel.
Belangrijk! Breng zelf je iPad en
Apple-ID mee, ook bij het inschrijven.
3, 5 en 10 oktober van 13 tot 16 u. /
€ 15

Workshop Spotify
(1 lesdag)
Wil je graag naar muziek luisteren via
internet, maar weet je niet precies hoe
dat moet? In deze workshop maak je
kennis met Spotify, een van de populairste streamingdiensten voor muziek.
17 oktober van 13 tot 16 u. / € 5

Tjokvolle gezinsdag
De gezinsdag biedt jonge gezinnen een overzicht van het ruime
ondersteuningsaanbod van de gemeente Middelkerke voor kinderen van
0 tot 5 jaar.

Wat staat er op het
programma?

Ontvang een baby- of
peuterboekenpakket

Er zijn die dag ook interessante
workshops rond slapen, motoriek en
beweging voor de allerkleinsten.

Het project “Boekstart” wil ouders
met hun kleine kinderen laten genieten
van boeken. Ben je een ouder met
een baby van 6 maand of een peuter
van 15 maand en woon je in Middelkerke? Breng dan een bezoekje aan de
Boekstart stand van de bib en ontvang
een baby- of peuterboekenpakket.

Workshops

¡¡ Peuter- en kleuterturnen vanaf 14 u.
¡¡ Workshop draagdoeken en inbakeren om 15 u.
¡¡ Baby- en peuterpower van 15 tot
17 u.
¡¡ Ouder- en kleuteryoga van 15.30 u.
Speeldorp en ontmoetingsruimte
In de tuin en op de buitenspeelplaats
van IBO De Strandjutter verzamelen
tussen het speelmateriaal en de
springkastelen heel wat Middelkerkse
verenigingen die ook een leuk kinderaanbod hebben.
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Alle lessen vinden plaats in de
bibliotheek van Middelkerke. Een
basiscomputerkennis is nodig om te
kunnen deelnemen. Inschrijven kan
enkel ter plaatse in de hoofdbib,
vanaf maandag 4 september om
9.30 u.

Waar?
IBO De Strandjutter,
Westendelaan 10, Middelkerke
Meer info?
claire.vanloo@middelkerke.be
059 31 95 77

Bijtanken over
autisme
De lokale tak van de Vlaamse Vereniging voor Autisme organiseert twee
interessante gespreksmomenten in de herfst.

Ouders als betrokken
onderwijspartners
Kinderen en jongeren met autisme
hebben uiteenlopende onderwijsnoden. Deze praktijkgerichte
toelichting behandelt GON- aanvragen,
hoe moeilijke gesprekken aangaan,
en hoe creatieve oplossingen aan te
reiken.

Meer info?

Wanneer?
Zaterdag 23 september 2017

Wanneer? 20 september 2017 om
19.30 u
Inschrijven verplicht: bevestig je
aanwezigheid uiterlijk 2 weken voor de
activiteit via mamilou1@hotmail.be

Autisme en leren leren
Marnick is orthopedagoog en begeleidt jongeren met autisme in de
onderwijssector. Na zijn inleiding over
‘leren leren’ is er tijd voorzien voor
vragen en ervaringsuitwisseling.
Wanneer? 18 oktober 2017 om 19.30 u
Waar? Telkens in Zaal De Kilt Essex
Scottishlaan 3 Westende
Meer info?
Gratis voor gezinnen die lid zijn of
worden van de VVA. Niet VVA-leden
betalen € 5.
Angelique Calis: 0486 23 59 87
Viviane Aelst: mamilou1@hotmail.be

INFO

Samen tegen kanker
Op vrijdag 13 oktober staat Middelkerke in het teken van de strijd tegen
(borst)kanker. Met een infoluik, een buffet en een concert van Raymond
Van het Groenewoud wordt zoveel mogelijk opbrengst voor Think Pink
ingezameld.

Laat je haar knippen
Think Pink is constant op zoek naar haar
om stukjes of pruiken te maken voor
‘vechters’. Daarom kun je op deze avond
je haar laten knippen door professionele
kappers. Spaar je lokken tot in oktober.
Je bewijst er Think Pink een grote dienst
mee!

Middelkerke
borsten

in een heldere uiteenzetting mee wat
borstkanker is, hoe je gericht aan borstkankerpreventie doet en het belang van
screening.

Raymond fluistert en
schreeuwt

Daarnaast doe je die avond heel wat
nuttige info op over kankerpreventie,
voorzieningen en steunacties. En je kan
er aanschuiven voor een lekker buffet.
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar Think Pink.

De specialist spreekt
Dr Rombaut is gynaecoloog verbonden
aan het AZ Damiaan Oostende. Hij geeft

De thema-avond
wordt afgesloten
door Raymond
Van het Groenewoud. Hij brengt
met ‘Kreten en
gefluister’ een
intieme avondshow met nieuw
werk en mooie
versies van zijn
klassiekers.

Meer info?

Vrijdag 13 oktober om 19 u
de Branding

onthaal@middelkerke.be

Beneﬁetavond t.v.v. Think Pink
met optreden van Raymond van het Groenewoud

Reservaties voor het buffet en
concert? tickets.middelkerke.be of aan
de balie van het MAC.

Inschrijven en info: onthaal@middelkerke.be · 0474 88 81 24

v.u. Pierre Ryckewaert

borstkankerpreventie.indd 2

3/08/17 14:36

Toegang: € 20 (buffet en concert inbegrepen)

Laadpalen voor elektrische
wagens
In Middelkerke werden onlangs twee laadpalen geïnstalleerd. Per laadpaal kunnen twee
auto’s opgeladen worden.
De eerste twee Middelkerkse laadpalen vind je
aan de ingang park (Duinenweg) en het
A.Meynneplein (Westende). Eind dit jaar zullen
er nog vier laadpalen bij komen. Tegen 2020 wil
het gemeenbestuur 19 actieve palen in gebruik
hebben.

Laadpaal op verzoek
Publieke laadpalen zijn cruciaal voor wie niet de
mogelijkheid heeft in of rond de woning een
privé-oplaadpunt te plaatsen.
Kun je thuis niet opladen en is er geen (of onvoldoende) publieke laadinfrastructuur in je buurt?
Dan kun je kosteloos de plaatsing van een
publieke laadpaal in je buurt aanvragen via netbeheerder www.infrax.be/laadpaal-aanvragen
Het opladen zelf gebeurt tegen betaling op
dezelfde manier als bij de andere 2500 publieke
laadpalen.

27

JEUGD

Inspraak belangrijk aspect van kindvriendelijkheid

Ook jij hebt iets te zeggen
Middelkerke is een kindvriendelijke gemeente. Behalve een ruim kinder- en jongerenaanbod is er
ruimte voor inspraak. Er zijn per leeftijdsgroep verschillende inspraakplatformen.

Kindergemeenteraad

Mayor your town

Kom bij de jeugdraad

18 kinderen uit de laatste graad van de
lagere scholen geven aan wat zij belangrijk vinden in Middelkerke.

Samen met EW32 vraagt de jeugddienst
de mening van 14- tot 18- jarigen, een
groep die soms wel eens over het hoofd
wordt gezien. Via de urban game
‘Mayor your town’ kunnen jongeren
op een interactieve manier aangeven
wat zij belangrijk vinden. Een vijftiental
jongeren stond de jeugddienst en EW32
de voorbije periode bij om dit proces
vorm te geven.

De jeugdraad van Middelkerke behartigt
de jeugdbelangen binnen de gemeente.
Ben jij min. 16 jaar, dan ben je welkom
op onze bijeenkomsten. In de jeugdraad
worden heel wat thema’s besproken en
kan je mee de agenda bepalen.

De jeugddienst bezoekt in september
alle vijfde en zesde leerjaren. In oktober
worden de vertegenwoordigers aangeduid. Er worden thema’s behandeld
zoals verkeersveiligheid, pesten en
vredeseducatie, inclusie en anders zijn,
zakgeld en kinderarmoede,…

Meer info over al deze inspraakmogelijkheden?
jeugddienst@middelkerke.be
059 30 48 66

De Boemelbij is
terug
Buitenspelen en sporten
onder begeleiding van de
jeugddienst.

Zinvolle vrijetijd

vrijetijdsbesteding aan te
bieden.

13/09/17
Slijpe
Speelplein/voetbalveld

Op zaterdag 7 oktober viert
de buurt rond de Caravanne in Lombardsijde 20
jaar De Caravanne. Sinds
1997 slaan de gemeentelijke jeugddienst en Arktos
West-Vlaanderen vzw
de handen in elkaar om
jongeren uit Lombardsijde
en omstreken een zinvolle

20/09/17
Lombardsijde
Klijtendijkstraat

Veilig fietsen naar school

06/09/17
Schore
Kerkplein/zaal Scora

27/09/17
Leffinge
Agoraspace
04/10/17
Westende
Hofstraat
11/10/17
Sint-Pieters-Kapelle
Speelplein
18/10/17
Slijpe
L. Coolsstraat
25/10/17
Westende
H. Jasparlaan

28

De Caravanne: al 20 jaar honkvast voor de jeugd

Iedere woensdag tussen 14
en 16 u.

Bomvol
De dag zit tjokvol met
een voetbaltornooi, een
mini-skatecontest en muziek.
Er zal ook een uitleefattractie staan. De Caravanne zet zijn deuren open
voor een drankje en een

Fietscontroles moeten zorgen voor veilig schoolverkeer.
Daarom voeren de preventiebeambten van de gemeente
Middelkerke in de loop van
de herfst grootschalige fietscontroles uit, want helaas zijn
er nog heel wat fietsen niet in
orde.
Als je fiets uitgerust is zoals
die op het schema hiernaast,
kun je die met een gerust hart
tonen aan de controleurs.

hapje voor de bezoekers.

Receptie
’s Avonds vindt een gemeentelijke receptie plaats die
aangevuld wordt met randanimatie voor jong en oud.

333 m² bloemenplezier
Midden april 2017 nam de Middelkerkse groendienst een nieuwe serre in gebruik. Een investering voor een
kwalitatief bloemen- en plantenbeheer in Middelkerke. De serre schittert nu op de site van de technische dienst.

Efficiënter bloemenbeheer
Het Middelkerkse straatbeeld wordt
‘opgefleurd’ door zo’n 30.000 bloemen
en planten in perken en publieke
plaatsen. Met de komst van de nieuwe
serre verloopt de zorg voor die flora een
stuk doeltreffender.
Luc van de Middelkerkse groendienst:
“Vroeger huurden we een serre in
Gistel. We konden er comfortabel onze
seizoensbloemen stockeren, maar we
waren beperkt in tijdsruimte en verloren
veel arbeidstijd met de verplaatsing van
en naar.”
“Nu is onze opslagplaats vlakbij en
kunnen we het ideale moment van
uitzetten aangrijpen. Dat verhoogt de
levensduur van de planten en bloemen
en draagt positief bij tot de groenbeleving in het straatbeeld.”, vertelt Luc.

“ Bloemen buiten op
het juiste moment

“Onze bloemen kunnen in de perfecte
omstandigheden rustig groeien en we
hebben plaats voor een reserve, zodat
we beschadigde planten en bloemen
snel kunnen vervangen.”

Geautomatiseerd dankzij
eigen weerstation
Luc wijst ons op enkele belangrijke technische voorzieningen: “De serre is bijna
volledig geautomatiseerd: het besproeiingssysteem, het zonnescherm en de
verluchting passen zich automatisch aan
de weersomstandigheden aan. De serre
heeft daarom zijn eigen miniweerstation.
Het sproeiwater halen we uit onze eigen
regenwaterbuffers.”

zomerbloemen de deur uit zijn, maken
we plaats voor de bosviooltjes en de
‘doorlevende beplanting’ die in de herfst
in volle glorie zullen schitteren, daarna
stockeren we de chrysanten en tegen
dan is het alweer bijna tijd om de zomerbloemen te laten groeien.”, verduidelijkt
Luc.

Van seizoen naar seizoen
“Let wel: we kweken hier geen planten.
De serre is een aangepaste overslagplaats zodat de planten constant in de
beste omstandigheden kunnen groeien.
Seizoen na seizoen veranderen de inwoners van de serre. Wanneer de laatste

Prijs voor toegankelijke handelszaken en gebouwen
De adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid beloont een handelszaak of een huiseigenaar die veel aandacht
schenkt aan toegankelijkheid voor minder mobiele personen.
Alle zaakvoerders of eigenaars die in 2016 dergelijke renovatiewerken of aanpassingen hebben gedaan, komen in aanmerking
voor de prijs.
Kandidaten kunnen voorgedragen worden
door personen met een verminderde
mobiliteit of erkende verenigingen voor
personen met een handicap. Ook de eigenaars en zaakvoerders mogen zelf hun
kandidatuur indienen.

Meer info?
Wie zijn kandidatuur wil indienen
voor die prijs kan een inschrijvingsformulier vinden via:
www.middelkerke.be/toegankelijkheidsprijs
participatie@middelkerke.be
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Geboorten
Debruyne Van Leerberghe Leam – Middelkerke
Callens Jayden – Middelkerke
Backers Mare – Westende
Declercq Freya – Middelkerke
Verwichte Milan – Leffinge
Jansseune Valentine – Wilskerke
Groulez Inora – Middelkerke
Louwye Celeste – Middelkerke
Casselman Laïs – Leffinge
Barra Firre – Leffinge
Vandewalle Joëlle – Middelkerke
Filmon Amanuel Milkias – Middelkerke
Wang Chenshuo - Middelkerke
Mesotten Malu – Lombardsijde
Bernaert Ronan – Middelkerke
Ameele Ivy – Middelkerke
Cornillie Miel – Leffinge
Coulier Yelena – Middelkerke
Rodriguez y Montalvo Mira – Westende
Vermeersch Elina – Lombardsijde
Schoutteet Maxim – Westende
Devreese De Prins Ties – Leffinge
Bousfiane Ridwan – Lombardsijde
Naessens Victor – Leffinge
Degroote Juul – Leffinge
Dierickx Julia – Leffinge
Deflou Ize – Leffinge
Roose Arthur – Middelkerke
Uzeel Vandorpe Ferre – Lombardsijde
De Pauw Casey – Westende
Sarrazyn Luis – Leffinge
Syed Alizah - Middelkerke
Vienne Alexis – Lombardsijde
Hussain Mohmmed – Middelkerke
De Meester Geike – Lombardsijde
Knapen Marcel – Westende

13 maart 2017
14 maart 2017
15 maart 2016
16 maart 2017
16 maart 2017
20 maart 2017
22 maart 2017
23 maart 2017
23 maart 2017
23 maart 2017
04 april 2017
06 april 2017
18 april 2017
19 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
24 april 2017
24 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
28 april 2017
30 april 2017
12 mei 2017
13 mei 2017
21 mei 2017
22 mei 2017
26 mei 2017
26 mei 2017
29 mei 2017
29 mei 2017
02 juni 2017
10 juni 2017
14 juni 2017
21 juni 2017
29 juni 2017

Overlijdens
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Fetzer Roland – Middelkerke
Van de Rostyne Erik – Middelkerke
Boutte Josiane – Westende
Minne Marie Rose – Middelkerke
Vandenkerckhove Godelieve – Middelkerke
Demarcq Sylvère – Middelkerke
Corteel Christiane – Westende
Bervoet Gérardus – Lombardsijde
Deschoemaeker Maria – Middelkerke
Muyle Alfred – Wilskerke
Van Droogenbroeck August – Middelkerke
Fontaine Fernand – Westende
Vanmeerhaeghe Jacqueline – Middelkerke
Derycke Pavèl – Middelkerke
De Keyser Georgette – Wilskerke
Surmont Leona – Westende
Vanhooren Jacqueline – Westende
Devriese Lucienne – Middelkerke
Vandenabeele Jacques – Middelkerke
Van den Broeck Nicolle – Middelkerke
Bekaert Christiane – Middelkerke
Wolfe Carol – Middelkerke
Beirens Elisabeth – Middelkerke
Debrock Agnès – Westende

°21.10.1933 + 13.03.2017
°31.10.1941 + 15.03.2017
°07.01.1948 + 19.03.2017
°05.02.1940 + 19.03.2017
°20.09.1923 + 20.03.2017
°13.07.1932 + 20.03.2017
°20.12.1935 + 26.03.2017
°29.07.1929 + 29.03.2017
°26.01.1928 + 31.03.2017
°17.08.1930 + 01.04.2017
°08.07.1934 + 03.04.2017
°17.02.1929 + 04.04.2017
°11.03.1930 + 05.04.2017
°04.09.1998 + 09.04.2017
°03.01.1926 + 13.04.2017
°22.09.1926 + 16.04.2017
°21.05.1947 + 16.04.2017
°19.05.1926 + 16.04.2017
°31.08.1958 + 17.04.2017
°09.11.1946 + 17.04.2017
°22.05.1938 + 20.04.2017
°29.05.1930 + 20.04.2017
°19.08.1936 + 25.04.2017
°26.08.1926 + 25.04.2017

Remmery Erik – Westende
De Greef Gilbert – Middelkerke
Therssen Germain – Westende
De Maré Irène – Middelkerke
Mortier Armand – Lombardsijde
De Proft Katharina – Middelkerke
Van Belle Ronny – Lombardsijde
Decoster Sigrid – Middelkerke
De Heyn Claude – Westende
Mercken Marie-Bertha – Westende
Belpame Joannes – Middelkerke
Clabots Anna – Middelkerke
Mannens Charles – Leffinge
Vanhaverbeke Chantal – Middelkerke
Vercamer Renild – Middelkerke
D’Hose Olivier – Middelkerke
Vanderpooten Adolf – Wilskerke
Mackenzie Viviane – Middelkerke
Doll Jeanine – Middelkerke
Gryspeert Godelieve – Middelkerke
Verhelst Rachel – Middelkerke
Behaeghel Gerard – Leffinge
De Man Marie-Josée – Middelkerke
De Grijse Martha – Middelkerke
De Smet Marie – Middelkerke
Goossens Gabrielle – Middelkerke
Van Lommel Walter – Middelkerke
Mertens-De Reys Jacqueline – Westende
Onclin Marie-José – Westende
de Waal Robert – Middelkerke
Moens Paula – Middelkerke
Op de Beeck Maria – Westende
Vanneste Geert – Middelkerke
Vanhove Denise – Lombardsijde
De Wilde Godelieve – Westende
De Witte Achille – Middelkerke
Warquesse Christian – Middelkerke
Gielis Daniel – Middelkerke
Wagenaar Walter – Wilskerke
Degrieck Maria – Middelkerke
Gekiere Myriam – Oostende
Rosseel Johnny – Middelkerke
Van Eecke Herwig – Lombardsijde
Lasters Martha – Wislkerke
Van Den Bossche Victor – Westende
Tratsaert Alice – Lombardsijde
Druwé Lucien – Middelkerke
Mestdag Irma – Middelkerke
Buyle Denise – Westende
Huwel Maurice – Westende
Dekerf Willy – Middelkerke

°05.07.1941 + 27.04.2017
°18.05.1955 + 28.04.2017
°27.04.1942 + 28.04.2017
°04.07.1933 + 01.05.2017
°17.12.1931 + 01.05.2017
°19.10.1922 + 02.05.2017
°06.04.1956 + 05.05.2017
°24.12.1964 + 07.05.2017
°22.11.1945 + 09.05.2017
°02.12.1961 + 09.05.2017
°30.11.1925 + 11.05.2017
°06.05.1918 + 12.05.2017
°22.02.1938 + 12.05.2017
°17.04.1944 + 14.05.2017
°25.04.1932 + 16.05.2017
°21.02.1959 + 18.05.2017
°16.06.1923 + 19.05.2017
°07.04.1920 + 20.05.2017
°01.07.1946 + 21.05.2017
°13.11.1920 + 22.05.2017
°29.06.1927 + 22.05.2017
°02.08.1940 + 22.05.2017
°14.01.1957 + 23.05.2017
°25.04.1929 + 28.05.2017
°28.05.1941 + 29.05.2017
°17.04.1927 + 30.05.2017
°27.01.1953 + 31.05.2017
°08.03.1931 + 01.06.2017
°21.11.1930 + 04.06.2017
°24.09.1944 + 05.06.2017
°28.02.1934 + 05.06.2017
°30.12.1954 + 06.06.2017
°03.08.1956 + 06.06.2017
°03.11.1935 + 10.06.2017
°09.11.1939 + 11.06.2017
09.02.1930 + 12.06.2017
°02.11.1966 + 14.06.2017
°10.04.1928 + 14.06.2017
°17.03.1953 + 15.06.2017
°18.05.1921 + 16.06.2017
°25.03.1934 + 16.06.2017
°09.01.1951 + 17.06.2017
°30.07.1942 + 18.06.2017
°30.07.1940 + 18.06.2017
°30.04.1940 + 19.06.2017
°20.02.1937 + 21.06.2017
°23.08.1930 + 23.06.2017
°20.05.1918 + 26.06.2017
°05.01.1950 + 29.06.2017
°21.12.1947 + 30.06.2017
°28.10.1960 + 30.06.2017

Huwelijken
Moerman Pieter & De Backer Goedele
Dumarey Nancy & Michielsseune Patrick
Deconynck Alex & Vansieleghem Lotte
Vandendaele Stephan & Janssens Katie
Peel Glenn & Vandenbussche Cynthia
Corne Bart & Vanderplancke Sofie
Weerbrouck Mike & Claeys Gaëlle
Bui Duc & Clarie Jessie
Degroote Kristof & Lafaut Isabel
Verhelst Joachim & Vandenberghe Hanne
Geenen Stijn & Van Deputte Chloë
Nuyten Stéphane & Buenavista Marilou
Mortier Eric & Schoukens Monique
Van Vlaenderen Bart & Taylor Nadine
Gacoms David & Ngwa Ernestine
Dobbels Dieter & Verstraete Leen
Van Vlaenderen Thierry & Verheyden Kathy

31 maart 2017
01 april 2017
29 april 2017
05 mei 2017
06 mei 2017
27 mei 2017
02 juni 2017
03 juni 2017
03 juni 2017
09 juni 2017
17 juni 2017
23 juni 2017
24 juni 2017
24 juni 2017
30 juni 2017
01 juli 2017
01 juli 2017

Colofon

Openingsuren MAC

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: collectie R. Van Troostenberghe, Luc Cassiman,
Ludo Coulier, Jolien Deman

Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel burgerzaken)
Openingsuren allegemeentediensten
www.middelkerke.be/openingsuren

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
Welzijnshuis - 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

OPENBARE
NUTTIG
WERKEN

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...
op de 73

beeldambassadeurs van #MachtigMiddelkerke

Sinds de oproep in juni 2017 ontvingen we 5000 prachtige beelden van onze
gemeente, zoals deze foto.

