desirene
www.middelkerke.be

gemeentelijk informatieblad • jaargang 25 • nr. 161 • november/ december 2017

Bescherm je met duurzame rookmelders
Hou de begraafplaatsen netjes
OCMW wordt Welzijnshuis
Nieuw tramtraject, veiliger Lombardsijde
Middelkerke wordt wielermekka
Geestelijke vader van De Sirene spreekt
Foto: Ghislain Decoster #MachtigMiddelkerke

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

eerste schepen - CD&V

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 AmpeDuron

Dirk Gilliaert

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

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

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

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

schepen - CD&V

Johnny Devey

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

Openingsuren MAC
Verantwoordelijke uitgever: Pierre
Ryckewaert, secretaris
Fotografen: Maxim De Clerq (p 4), Luc
Cassiman (p 10, 28), Johan Töpke (p 14), Eric
Lefevere (16, 27), Joost van Cauwenbergh
(p 17), Mario Declercq (p 17) collectie
Gilbert Jansseune (p 18-19)

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

Dag Middelkerkenaar,
Het wordt stilaan tijd om weer een beetje gas terug te nemen.
September en oktober zijn immers drukke ‘heropstartmaanden’. Binnenkort staan we met zijn allen stil bij degenen
die we moeten missen. Nadat de goede Sint is langs geweest,
is het uitkijken naar de feestdagen. Familietijd om te koesteren, denk ik, want de tijd gaat echt snel.
Zorg er wel voor dat alles veilig blijft, want gevaar zit in een
klein hoekje. Wees voorzichtig met kaarsjes en kerstverlichting,
een brand is immers zo gestart. Installeer daarom goeie rookmelders, die besteding van enkele euro’s kan je leven redden.
Zelfs een slimme hond zoals Josje gaat met haar sterke reukzin
slapend niet merken als er een brand in huis is. Je kan vanaf nu
degelijke rookmelders kopen in het MAC. Zeker doen, want zo
steun je de Stichting Brandwonden!
Veiligheid zit niet enkel in materiële dingen. Spring eens
binnen bij een buur of alleenstaande in de straat en kijk eens
of ze veilig wonen (controleer bijvoorbeeld als de kachel goed
werkt…). Zorg dus samen met familie en vrienden voor warme
feestdagen voor iedereen!
Veel leesplezier en tot gauw!
Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

COMMUNICATIE

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.

5 jaar geleden: de editie novemberdecember 2012
Sirene nummer 133 is de laatste editie van de 21ste jaargang.
Sinds 2010 kreeg het infoblad een nieuwe lay-out, een stijl die
tot 2016 gebruikt zou worden.

Fotowedstrijd
Gericht beeldgebruik wordt net zo belangrijk als artikels, dus
besluit de informatiedienst om vanaf 2012 inzendingen van
de fotowedstrijd consequent in De Sirene te gebruiken. Dat
verhoogt naast de betrokkenheid tussen burger en gemeenteblad, ook de aantrekkelijkheid van De Sirene.

Puzzel met wisselwerking
Naast de vele korte aankondigingen van verschillende gemeentelijke initiatieven is er ook ruimte voor langere stukken. Dat
zorgt voor een dynamisch en kleurrijk blad.

DorpinZicht
In deze Sirene is er
veel aandacht voor
enkele initiatieven
rond buurtgericht
werken. Zo maakt
de Middelkerkenaar
kennis met het buurtwerk Westende-Bad
en de verschillende
Dorp inZichtgroepen.

2012

2017
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Welkom op de Dag
van de Veiligheid

foto: Ilse Ravestyn, deelnemer fotowedstrijd

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

politie waarschuwt voor snuifmiddelen
11 11 11 actie en Vredesdag
goedkope energie door groepsaankoop

de sirene 133.indd 1

8/10/12 14:40

Sirene_159.indd 1

13/04/17 16:09

Groepsaankopen
Termen als ‘duurzaamheid’ en ‘ecologie’ verschijnen steeds
vaker. Logisch dat in deze Sirene aandacht besteed wordt aan
enkele duurzame groepsaankopen voor energie.

De memoires van Georges
Lees ook het interview met de ‘geestelijke vader’ van De
Sirene, Georges Keters op pagina 29.
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GEMEENTERAAD

PENSIOEN

Gestemd in de
gemeenteraad

Pensioeninfo dichtbij?

Wat is er gestemd in de afgelopen gemeenteraad? Een kort overzicht.

Wie informatie wil over zijn of
haar pensioen kan terecht op een
pensioenpunt in de buurt.
Via pensioenpunt.be kun je raadplegen
waar je het dichtst gerichte informatie
krijgt over je pensioen naargelang het
pensioenstelsel (werknemer, ambtenaar
of zelfstandige) waar je in terecht zal
komen.

Stadhuis Oostende
Voor Middelkerkenaars is het
pensioenpunt in het stadhuis van
Oostende (Vindictivelaan) het dichtstbijzijnde pensioenpunt en dat zonder
afspraak elke tweede en vierde dinsdag
van de maand van 10 tot 12 u.
Raadpleeg www.pensioenpunt.be voor
alle info.

Aangepast reglement
op verkrotting en
tweedeverblijven
Het nieuwe reglement neemt bepalingen van de Vlaamse regering over
en wordt aangepast aan de praktijk. Je
kan vrijstelling van heffing krijgen bij
sloop, het voorleggen van een renovatieschema of als het pand wisselt van
eigenaar. Als een pand geen sanitaire
voorzieningen heeft, een extreem
laag verbruik kent, of onmogelijk te
betreden is, wordt dit vanaf nu als
indicatie van leegstand beschouwd.
De heffing op leegstand of verkrotting wordt geplafonneerd. Ook het
reglement op de tweedeverblijven
werd aangepast. Gebouwen die in een
register van leegstand of verkrotting
belanden, worden niet als tweedeverblijf beschouwd.

Renoveren en uitbreiden
openbare verlichting
Distellaan en Strandlaan
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De gemeenteraad keurde in de zitting
van september een raming en beschrijving goed voor het vervangen van de
straatverlichting in de Distellaan in
Westende en de aanpalende straten.
Daarvoor wordt zo’n € 151 000 uitgetrokken.

Adviesorgaan
dierenwelzijn
Het gemeentebestuur wil een adviesraad voor dierenwelzijn oprichten. Die
zal op eigen initiatief advies uitbrengen
over zaken die op gemeentelijk niveau
dierenwelzijn beïnvloeden en dialoog
bevorderen tussen verschillende organisaties die werken rond dieren(welzijn).

Kerkenbeleidsplan
Om het beheer van de 12 gebouwen
die gebruikt worden voor katholieke
erediensten te stroomlijnen maakte het
gemeentebestuur een kerkenbeleidsplan op. Dat moet – in nauw overleg
met de Vlaamse overheid en het
bisdom - zicht bieden op de toekomstige renoverings - of
herbestemmingsmogelijkheden.
Foto: MD

VERKEERSVEILIGHEID

Meer gordelovertredingen
bij korte afstanden
Uit cijfers van de lokale politie
blijkt dat overtredingen op de
gordeldracht en het verkeerd
gebruik van kinderzitjes vooral bij
korte verplaatsingen voorkomen.
Nochtans is de gordel de beste bescherming bij lage en middelmatige snelheid,
ook achterin. Daarom is het ook
belangrijk dat de kinderzitjes goed vastgemaakt worden.

Gordelcampagne voorjaar 2017
¡¡ 99 overtredingen vastgesteld
¡¡ 65 boetes voor bestuurders
¡¡ 25 boetes voor passagiers vooraan
¡¡ 9 boetes voor passagiers achteraan.

Prioriteit
Controle op gordeldracht is een prioriteit doorheen het hele jaar. In het
najaar plant de lokale politie een nieuwe
gordelcampagne.

VEILIGHEID

Gemeente Middelkerke biedt duurzame rookmelders aan

Waar rook is, is vuur
Elk jaar zijn er in België 10 000 branden. Een goeie rookmelder is cruciaal, want daarmee verdubbel je de kans op
overleven bij brand. De gemeente Middelkerke ondersteunt de preventiecampagne van Stichting Brandwonden en
verkoopt daarom duurzame rookmelders aan zijn inwoners.
vangt dat gevaar op en waarschuwt
bij het waarnemen van rook (en in veel
gevallen dus ook vuur). Onderzoek toont
aan dat je overlevingskans verdubbelt
als je correcte rookmelders installeert.

Hoger aantal Belgische
branddoden
Onthutsende cijfers: in ons land stierven
in 2016 78 mensen in een woningbrand.
In Nederland, een land met 6 miljoen
inwoners meer, ‘slechts’ 14. De Stichting Brandwonden zet daarom zijn
schouders onder een intensieve preventiecampagne. De brandweerzones en
gemeentebesturen doen mee.

Aan wat voldoet een rookmelder best?

Een optische rookmelder met vaste
batterij van 10 jaar, CE- gekeurd en
geproduceerd volgens de EN14604norm is de beste garantie op de
Wie een rookmelder koopt
beste bescherming. Kies ook
via het gemeentebevoor rookmelders met een
stuur steunt trouwens
Een
goeie
vaste batterij. Bij rookintegraal de Stichting
melders met vervangbare
Brandwonden.
rookmelder
batterijen vermindert de
verdubbelt je
werking van de sensor na
enkele
jaren. Je hebt trouoverleveingswens niet meer het risico
kans
dat je lege batterijen vergeet
te vervangen.

“

Waarom
rookmelders
plaatsen?

Rookmelders bewijzen telkens hun nut.
Wanneer je slaapt, ‘ligt’ je reukzin af.
Slachtoffers van branden worden vaak
verrast in hun slaap. Een rookmelder

Vandaag worden huisbranden vooral
veroorzaakt door elektrische toestellen.
Slechte ventilatie bij droogkasten,
versleten kabels, ontploffende batterijen van mobiele toestellen zijn de
grote boosdoeners. Besteed voldoende
aandacht aan onderhoud, plaatsing en
normering van je toestellen.

Kinderen sensibiliseren
De Stichting Brandwonden ontwikkelde
ook een educatieve Doe-doos voor
de klas. Aan de hand van spelvormen
leren kinderen hoe ze gevaarlijke situaties vermijden en hoe ze snel kunnen
ingrijpen bij brand.

Je kan dergelijke rookmelders kopen
aan de balie van het MAC tijdens de

Wat doet de Stichting
Brandwonden?

Elke seconde telt ...
slaapkamer
slaapkamer

Test iedere maand
Verwarmingslokaal
verwarmingslokaal

badkamer
badkamer

noodzakelijk

Elektriciteit groeiende
brandoorzaak

Te koop in MAC

Hoe maak je je huis brandveiliger?

Plaats rookmelders

openingsuren. Ze kosten € 16 per stuk.
Betaling met bancontact is mogelijk.

Ken je vluchtplan

gang
gang

af te raden

De Stichting Brandwonden wil het
slachtoffer van brandwonden en zijn
familie helpen zijn plaats in de maatschappij terug te vinden door financiële
steun. Daarnaast voert de Stichting een
intensief preventiebeleid dat er moet
voor zorgen dat er zo weinig mogelijk
brandslachtoffers vallen.

Vlucht, blijf buiten
en bel 112

Er is te veel kans op vals alarm.
Plaats daarom een rookmelder
in de omgeving.

gang
gang

Piiiep
Pii
iep

woonkamer
Woonkamer

112
Rin
g

keuken

Piiiep
Pii
iep

garage
wasplaats
wasplaats

Piiiep
Pii
iep
kelder
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MOBILITEIT

Tramtraject in en rond Lombardsijde wordt verlegd

Betere mobiliteit, grotere
leefbaarheid
De Lijn wil, samen met het Agentschap Wegen en
Verkeer, Aquafin en de gemeente Middelkerke door
het verleggen van het tramtraject rond Lombardsijde
een veilige dorpsomgeving, een betere tramverbinding
tussen Middelkerke en Nieuwpoort en meer
ontwikkelingskansen voor Lombardsijde realiseren. Het
investeert daarvoor 13 miljoen euro.

Vlotter reizen, veilig dorp
Momenteel buigt het tramtraject
tussen Oostende en Nieuwpoort af
van de Kustweg ter hoogte van de
Lombardsijdse Zeelaan. De tramsporen
delen Lombardsijde al jaren in twee,
niet zonder geluidshinder en niet op de
meest verkeersveilige manier.
Het verleggen van het tramtraject langs
de Kustweg richting Nieuwpoort moet
de tram enkele minuten reiswinst opleveren. Lombardsijde wordt ook ‘verlost’
van het drukke tramverkeer dwars door
de dorpskern. Dat moet resulteren in
een meer veilige, rustige en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Twee nieuwe haltes en
twee doorsteken

Voorbereidende werken
vanaf oktober 2017

Langs het nieuwe traject komen twee
Vanaf oktober 2017 zullen de voorbereidende werken starten. Begin 2018
nieuwe haltes op wandelafstand van
start het echte werk. De Lijn maakt zich
de dorpskern van Lombardsijde. De
sterk dat de hinder voor Lombardsijde
bestaande buslijnen 68/69 blijven
beperkt zal blijven. De sporen die in
bestaan. Aan de Zeelaan en het
het wegdek en in de erfontsluiAlbertmonument ga je het
tingen liggen, blijven zitten.
nieuwe traject kunnen
De opritten van de bewoners
oversteken per auto. Alle
Dorpskern
blijven altijd toegankelijk.
andere bestaande doorsteken worden afgesloten
wordt
voor autoverkeer. Fietsers
veiliger
en wandelaars behouden
meerdere oversteekopties.

“

TOERISME EN LOKALE ECONOMIE
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Een ‘krasse’
eindejaarsactie

Nieuwe hinderpremie helpt
kleine ondernemingen

Straalvogel naar
Boekenbeurs

De Middelkerkse handelaars die
aangesloten zijn bij een Middelkerkse
handelaarsbond, delen in de kerst- en
eindejaarsperiode met gulle hand
cadeautjes uit. Bij je aankopen van
vrijdag 15 december tot en met zondag
7 januari, krijg je één of meerdere kraslotjes. Misschien win je wel 1 van de
7 elektrische fietsen? Deelnemende
handelaars herken je aan een affiche in
de etalage.

Wegenwerken kunnen een zware aderlating vormen voor kleine ondernemingen. Daarom voorziet de Vlaamse
Overheid een hinderpremie en sluitingspremie. Een hinderpremie kan,
mits ingevulde voorwaarden, € 2.000
per jaar bedragen. Als je je zaak voor
een bepaalde periode volledig moet
sluiten ten gevolge van ernstige hinder
door wegenwerken, kan je een sluitingspremie aanvragen.

We zullen Jommekes Straalvogel in
Middelkerke even moeten missen.
Jommeke vliegt van het Normandpark
naar de Boekenbeurs die van 29 oktober
tot 12 november plaats vindt in Antwerp
Expo. Als je naar de Boekenbeurs gaat,
neem er dan een foto van de Straalvogel
en post deze op jouw Facebookpagina
met #MissieMiddelkerke en #Jommeke.
Misschien win je een waardevol strippakket!

Ook de Kerstman deelt krasloten uit op
zondag 17 en zaterdag 23 december.

Meer info?

Meer info?

Meer informatie vind je op
www.middelkerke.be/kras-je-prijs.

Raadpleeg de voorwaarden op
www.vlaio.be/hinderpremie, of bel
1700 of mail naar hinderpremie@
vlaio.be.

De bib trekt op 4 november met een
bus naar de Boekenbeurs. Informeer
snel of er voor jou nog een plaatsje
vrij is. Bibliotheek Middelkerke:
059 31 99 10 of
bibliotheek@middelkerke.be.

Middelkerke werkt
Enkele grote openbare werken komen in een cruciale fase. Weersomstandigheden en grondwaterspiegel zijn
bepalende factoren voor de voortgang ervan. Ondertussen wordt er ‘naarstig’ verder gewerkt. Een overzicht.

Doortocht
Westende
Langs de Lombardsijdelaan
tussen de Essex Scottishlaan
en de Steenstraat is de
rijweg volledig aangelegd.
In de deelfase tussen de
Steenstraat en Zee & Polder
wordt de bovenbouw afgewerkt. In de laatste fase
kunnen de rioleringswerken
van start gaan. De voortgang
van de werken is in sterke
mate afhankelijk van de
weersomstandigheden en de
hoogte van het grondwater.
Er worden ook systematisch
bomdetecties uitgevoerd.
Het einde van de
wegenwerken in de
Lombardsijdelaan wordt voor
de zomer van 2018 verwacht,
waarna de Baronstraat en de
Beukenstraat worden afgewerkt.

Miamiwijk
In de Miamiwijk worden de
bestratingswerken afgerond.
Enkel langs de Duinenweg
zijn er de komende twee
maanden nog wegeniswerken. Er deden zich
problemen met het grondwater voor waardoor de
werken in de Duinenweg
vertraging opliepen. Bijkomend worden er nog drie
alleenstaande woningen aan
de Bremweg aangesloten
op het rioleringsnet. De
werken worden afgerond
voor het einde van het jaar.
De Duinenweg blijft tot dan
afgesloten voor het verkeer.

Spermaliestraat,
L. Coolstraat en
H. Jansseunestraat
Slijpe

Begin november worden
de riolerings- en wegeniswerken in deze drie straten
aangevat. De eigenlijke rioleringswerken zullen starten in
februari 2018. De Spermaliestraat wordt afgesloten
voor het doorgaand verkeer
tussen de kerk van Slijpe en
het rondpunt. Het verkeer
van en naar Slijpe-Dorp
wordt omgeleid via de
Diksmuidestraat. De voetpaden blijven zo lang
mogelijk liggen om de
toegankelijkheid te
Grondwaterniveau verzekeren.

“

grote invloed op
werken

Leffinge bijna
bevrijd van alle
hinder
2017 was een beproeving voor de inwoners van
Leffinge, maar de werken zijn
bijna achter de rug. Langs
de Dorpsstraat tussen de
kerk en het Ieperleed zijn
de riolerings- en wegeniswerken volledig uitgevoerd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de
werken aan de Kalkaartweg
en het fietspad aan de Fleriskotstraat worden afgerond,
enkel de fietspaden langs het
traject moeten wachten op
afwerking. Er wordt ondertussen doorgaand verkeer
gewaarborgd langsheen
het traject. Voor het begin
van de kerstperiode zal de
ruime omgeving van Leffinge
volledig toegankelijk zijn.
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Doortocht Leffinge weer open voor verkeer

© Luc Cassiman

WELZIJN

WELZIJNSHUIS

Stookolietoelage voor
gezinnen met een
beperkt inkomen

OCMW wordt Welzijnshuis

Het vullen van de
stookolietank weegt zwaar
door in het budget van
mensen met een beperkt
inkomen. De federale
stookolietoelage kan een
welgekomen steun zijn.

Minder drempels,
meer samenwerking

Voor wie is deze toelage?
Voor personen die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.
Voor andere personen met een
beperkt inkomen die in collectieve schuldenregeling zijn.
Voor personen die een schuldbemiddeling hebben bij het
OCMW.

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 mutualiteit,
rekeningnummer, factuur en
inkomensbewijs naar de sociale
dienst van het Welzijnshuis.
Meer info?
Welzijnshuis,
Sluisvaartstraat 17,
Middelkerke
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Spreek niet meer van OCMW, maar van Welzijnshuis. De naamsverandering moet
duidelijk maken dat je er niet enkel voor financiële, medische of persoonlijke hulp
terecht kan. De nieuwe naam is symbolisch voor het centraal stellen van de mens.

Meer dan hulp

gemeentebestuur overgenomen.

kan steeds terecht in het
lokaal dienstencentrum.

Het Welzijnshuis is meer dan
een noodhulporganisatie en
verzorgt een ruim aanbod
voorzieningen en ondersteuning voor een brede
doelgroep. Daarnaast groeit
de samenwerking met het
gemeentebestuur.

De werking van het
Welzijnshuis krijgt zijn plaats
in de gemeentelijke website
onder het thema Welzijn
en Samenleven. Ook de
folders worden in een nieuw
kleedje gestopt.

Situaties rond huisvesting en
wonen worden aangepakt
door de dienst sociale huisvesting.

Uitvoering van
meerjarenplan
In het meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW
werd de optimalisatie
van de interne en externe
communicatie opgenomen.
Enerzijds wil het Welzijnshuis pleiten voor een meer
duidelijke profilering en het
wegwerken van drempels.

Frisse
communicatiestijl
Niet enkel de naam verandert, er wordt ook afgestapt
van het groene logo van het
OCMW. In plaats daarvan
wordt het logo van het

De medewerkers van het
Welzijnshuis zijn bereikbaar via de @middelkerke.
be e-mailadressen. Wees
gerust, de ‘oude’ e-mailadressen worden wel nog
even doorgestuurd.

Dienstverlening
blijft behouden
De uitgebreide dienstverlening blijft ook onder de
noemer Welzijnshuis ongewijzigd. De sociale dienst
blijft financiële, psychosociale of administratieve
vragen behandelen. De
opleidingen tot keukenhulp
of handlanger in de bouw
blijven lopen en wie op zoek
is naar een zinvolle hobby

Wie moeilijker zelfstandig
kan leven, kan rekenen
op de diensten van het
woonzorgcentrum, het
dagverzorgingscentrum en
de assistentiewoningen.
De diensten maaltijden aan
huis, poetsdienst, karweidienst en het uitgebreid
pakket schoonheidszorgen
blijven ook op volle toeren
draaien.

Meer info?
www.middelkerke.be/
welzijnshuis

SENIORENZORG

Bijna 1 op 4 ouderen kampt met zorgtekort

Kwetsbaarheidsinstrument
voor zorg op maat
Onze samenleving vergrijst snel. Het seniorenbehoeftenonderzoek dat het provinciebestuur de voorbije jaren voerde
in de West-Vlaamse gemeenten, toont aan dat 1 op 16 zorgbehoevende ouderen geen zorg krijgen. Bovendien geeft
24,1% van de ouderen aan, zorgtekort te ervaren. Zorginstanties sturen daarom hun screening bij.

Bijsturing resulteert in
kwetsbaarheidsscreening

Screening vanaf november

Om dit bij te sturen werd een screeningsinstrument voor
gebruik in de thuiszorg ontwikkeld: het kwetsbaarheidsinstrument. Deze screening tracht de drie klassieke domeinen
van kwetsbaarheid (fysisch, psychisch, sociaal) in beeld te
brengen, maar voegt er nog een extra component aan toe: de
omgeving.

Concrete zorgpunten blootleggen

Het Welzijnshuis start vanaf november met een kwetsbaarheidsscreening bij alle 80–plussers in de gemeente.

Vrijwilligers gezocht
We zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen
om dit onderzoek uit te voeren. Neem contact op via
lokaaldienstencentrum@middelkerke.be of via telefoonnummer
059 31 92 10.

Het kwetsbaarheidsinstrument stelt zorginstanties in staat
om op zeer korte tijd eventuele aandoeningen en de aard van
kwetsbaarheid bij inwoners ouder dan 60 in beeld te brengen.
Zorgverstrekkers kunnen op basis van die resultaten gerichte
zorg toepassen.

WELZIJNSHUIS

Welzijnshuis zoekt…
… vrijwilligers voor bar

SENIORENZORG

Gezondheidswandelingen

Je staat in voor de bediening van de
bar van De Ril. We zoeken vrijwilligers
met een goed voorkomen, een deftig
taalgebruik en een vlotte samenwerking. Een vaste namiddag in de week
is praktisch, maar geen must.

Gezondheidswandelingen zijn
wandelingen aan een aangepast
tempo, in groep en onder begeleiding. Het doel is om de conditie en
mobiliteit te verbeteren. Je voelt je
letterlijk beter in je vel.

… manillenkaarters

Iedere dinsdag van 10 tot 10.30
u. (als het weer het toelaat) kun je
aansluiten. Het is volledig gratis.

Iedere donderdagnamiddag vindt
in het dienstencentrum de manillenkaarting door. Hiervoor worden
zowel ervaren als minder ervaren
spelers om de groep aan te vullen,
gezocht.

Oppas aan huis
Heel wat zorgbehoevende
ouderen, chronisch zieken en
mensen met een beperking
hebben nood aan warm, menselijk
contact.
CM zorgt met hun systeem ‘oppas
aan huis’ dat dergelijke mensen
regelmatig bezoek krijgen van een
gemotiveerde vrijwilliger.
De CM verzorgt opleiding, onkostenvergoeding en verzekering.
Meer info?
Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij CM-Oppas aan huis,
Cirkelstraat 8, Oostende

Meer info?
lokaaldienstencentrum@
middelkerke.be
059 31 92 10

059 55 40 51
oppasaanhuis.oostende@cm.be
Foto: PC

www.cm.be/vrijwilligers
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid: van fiets tot
gebouw
Middelkerke ondertekende in het voorjaar van 2016 het burgemeestersconvenant. Ambitieuze doelstelling? Tegen
2020 20% minder CO² uitstoten. Het actieplan werd goedgekeurd in november 2016. Waar staat de gemeente na
bijna 1 jaar?

Fietsend personeel

Fleetplan

Korte dienstverplaatsingen
gebeurden tot voor kort bijna
altijd met een dienstwagen.
Nu stelt het gemeentebestuur vijf dienstfietsen
ter beschikking voor het
personeel zodat korte dienstreizen ook per fiets kunnen
gebeuren.

Om het gemeentelijk wagenpark duurzamer en efficiënter
in te zetten is er een ‘fleetplan’. Een elektronisch
sleutelsysteem en centraal
beheer zorgen ervoor dat
de wagens nuttiger worden
ingezet.

Meer
fietspendelaars
Personeel wordt aangezet
om woon-werkverkeer op
een duurzame manier te
organiseren. Dankzij de
testkaravaan konden alle
werknemers van het Welzijnshuis en het gemeentebestuur
proeven van verschillende
duurzame vervoersmiddelen.
Dat had zijn effect, want in de
maanden april tot juli werd
er 36 % meer van en naar het
werk gefietst.
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Gebouwen
Op meer dan 15 gemeentelijke gebouwen zijn de
afgelopen jaren zonnepanelen geplaatst. Metingen
tussen januari en augustus
2017 voorspellen nu al een
jaarlijkse opbrengst van
700 000 kWh. Met de installatie van de zonnepanelen op
nog drie andere gebouwen
wordt een bijkomende
opbrengst van 138 000 kWh
per jaar verwacht.

Duurzaamheid: ook
iets voor jou
Ook particulieren kunnen zich
laten coachen voor geplande
duurzaamheidsrenovaties.
Momenteel loopt er een
proefproject in Leffinge
waarbij buurtbewoners een
‘huisscan’ krijgen. Ook bij
diverse netbeheerders en
overheden kun je een duurzaamheidstoets ‘bestellen’.

70 ton minder
CO² na renovatie
politiegebouw
Het grootste duurzaamheidsproject is ongetwijfeld de
renovatie van het politiegebouw. Daardoor werd in 2017
45% minder elektriciteit en
33% minder gas verbruikt.
Dat resulteert in 70 ton
minder CO²-uitstoot.
Dankzij de expertise van
Infrax werd ieder aspect van
de renovatie aan een verregaande duurzaamheidstoets
onderworpen.

MILIEU

CULTUUR

Groene boei beloont
milieuvriendelijkheid

Renovatie Ter Zelte
afgerond begin 2018

De Middelkerkse milieuraad wil
personen of organisaties die zich
inzetten voor het milieu belonen met
een prijs: de Groene Boei.

Sinds 2016 wordt zaal Ter
Zelte gerenoveerd. Omwille van
administratieve en technische
omstandigheden is de afwerking
vertraagd tot midden januari.

De milieuraad gaat op zoek naar
projecten die de ecologische voetafdruk
van hun organisatie of woning verminderen. Beloonde projecten kunnen
werken rond vermindering van energieverbruik, maar ook rond bescherming
van dier en plant. Kortom, alles wat jouw
organisatie, woning of school milieuvriendelijker maakt, komt in aanmerking
voor de prijs.
Het gaat niet om de grootte van het
project of investering, maar om de
intentie.
Kandidaturen worden verwacht tegen 30
november 2017.
Deelnemende projecten maken kans op
€ 500 of een kunstwerk. Zowel particulieren als bedrijven kunnen deelnemen.

De zaal wordt energievriendelijker
en beter uitgerust voor specifieke
activiteiten van het verenigingsleven.
De keuken wordt gerenoveerd,
er komt een nieuw barelement en
sommige ruimtes worden ‘geriefelijker’ ingedeeld. Een nieuwe glaspartij
moet meer natuurlijk licht in de zaal
brengen.
Tegen midden januari moet de zaal
gerenoveerd zijn. Naast het verenigingsleven kan de zaal onder strikte
voorwaarden gehuurd worden voor
privé-activiteiten.
Meer info?
cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53

Prachtig in zijn genre
Onder de noemer ‘Luistervinken
XL’ sluit de cultuurdienst aan bij de
reeks interessante voordrachten die
de bib al enkele jaren organiseert.
De XL-versies vinden plaats in de
theaterzaal van centrum De Branding.
Voor de eerste aflevering komt radio- en
tv-figuur Stijn Van de Voorde op
donderdag 30 november ‘Prachtig in
zijn genre’ voorstellen. Met veel humor
vertelt hij de verhalen achter opmerkelijke kunstenaars of kunstwerken.
Aflevering twee vindt plaats op 29
maart. Dan schetsen wandelende
muziekencyclopedieën Jan Delvaux en
Bobby Ewing een unieke achtergrond
van onze vaderlandse muziekgeschiedenis in ‘Belpop Bonanza
Quattro’.

Bomvolle cultuuragenda
Verder op de cultuuragenda in de
herfst staan nog twee fijne familievoorstellingen (‘Arthur’ (5+) op zondag
19 november en ‘Skroetsj’ (5+) op
zondag 17 december), boeiend theater
met Cabane van Compagnie Cecilia
(woensdag 22 november) en een concert
van Stef Bos in De Zwerver (donderdag 7
december)
Meer info?
www.cultuur.middelkerke.be

Meer info?
Het wedstrijdreglement is
beschikbaar bij de gemeentelijke
milieudienst of via www.middelkerke.be/groeneboei
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
milieudienst@middelkerke.be
Motiveer je project en beschrijf de
historiek, de resultaten of streefdoelen. Dien de nota in bij Johan
Broidioi, Vinkenstraat 22, Leffinge
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HUISVESTING

Zitdag sociale
huisvesting
WoonWel, de sociale
huisvestingsmaatschappij
IJzer en Zee, OCMW
Middelkerke en RSVK
Westkust houden een
gezamenlijke zitdag.
Wanneer en waar?
De eerstvolgende zitdagen
vinden plaats op 9 november
2017 en 14 december 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);
¡¡ uittreksel bevolkingsregister;
¡¡ bewijs van huidig inkomen van
alle gezinsleden van voorbije
zes maanden (bij voorbeeld
pensioenfiche, werkloosheidsuitkering);
¡¡ eventueel vonnis bezoekrecht
(voor RSVK);
¡¡ kopie huidig huurcontract(voor RSVK);
¡¡ eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring van de woning (voor
RSVK);
¡¡ opzegbrief (voor RSVK).
Meer info?
Dienst ruimte en wonen,
MAC, Spermaliestraat 1,
Middelkerke
059 31 30 16
woonwinkel@middelkerke.be
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REINHEID

Proper gesnoeid

Wat met je kerstboom?

In de herfst is het weer tijd voor
grondig tuinonderhoud. Handig om
te weten wat je met al dat snoei- of
scheerafval moet aanvangen.

Na de feestdagen kun je je
kerstboom op verschillende manieren
wegwerken.

Afvalkalender

¡¡ Op woensdag 8/11 voor Westende
en Lombardsijde.

Winterknetters is een kerstboomverbranding met net dat ietsje meer. Op
zaterdag 13 januari, vanaf 16 u. kan je op
de zeedijk ter hoogte van de Paul de Smet
de Naeyerstraat terecht voor kinderworkshops, straatanimatie met vuur en lekkere
sprot op de grill.

¡¡ Op woensdag 15/11 in Middelkerke,
Wilskerke en Leffinge.

Vanaf 19.30 u. worden alle ingezamelde
kerstbomen verbrand.

Op je afvalkalender zie je meteen wanneer
er snoeihout wordt opgehaald.
In Middelkerke zijn er drie ophaalrondes:

¡¡ Op woensdag 22/11 in Mannekensvere, Slijpe, Schore en Sint-Pieters-Kapelle.

Hoe aanbieden?
Bundels snoeihout mogen maximaal 15 kg
wegen en worden samengebonden met
natuurtouw ’aangeboden’ op de stoep. Je
mag ook niet meer dan 10 bundels klaarleggen. Een bundel mag niet langer dan
1,5 m zijn.
Uiteraard mag je op andere momenten
je snoei- en groenafval deponeren in het
containerpark.
Meer info?
059 31 31 31
www.middelkerke.be/afvalkalender
www.middelkerke.be/containerpark

Winterknetters

Ophaling
Wie niet naar ‘Winterknetters’ komt, kan
zijn boom deponeren op enkele centrale
plaatsen in de gemeente. Die worden
dan samen met de gemeentelijke bomen
opgehaald door de groendienst. Dat kan
van 8 tot 11 januari.

¡¡ Middelkerke: t.h.v. strand P. De Smet
De Naeyerstraat (locatie van de kerstboomverbranding)
¡¡ Westende: Marktplein
¡¡ Leffinge: Leffingeleurenplein
¡¡ Sint Pieterskapelle: Jonkvrouw
Gelaplein
Of deponeer je kerstboom in het
containerpark (€ 1 toegang).

GROEN

Gemeentelijke groendienst onderhoudt 9 begraafplaatsen

Herdenken op
een mooi kerkhof

Begin november herdenken we familie en vrienden die er niet meer zijn. De
Middelkerkse groendienst zorgt in de aanloop voor nette en goed onderhouden
begraafplaatsen. “Een gedeelde verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en de
burger”, stelt Luc Van Belleghem, coördinator van de Middelkerkse groendienst.

Groot onderhoud

Onkruid

Op alle 9 gemeentelijke
begraafplaatsen is de groendienst verantwoordelijk voor
het grote onderhoud: gras
maaien, hagen scheren,
onkruid wieden, maar ook het
opvolgen van begravingen
en ontgravingen. Bij de
ommuurde begraafplaatsen
voorziet de groendienst
aangepaste bebloeming.

“Met de huidige regelgeving
begraafplaatsen in
moeten we het onkruid te
Middelkerke, Lombardsijde
lijf gaan met alternatieve
en Wilskerke.
middelen, zoals stomen.
We pakken het
ook een stuk
duurzamer
aan. OnderKies de juiste
“Kies niet
tussen zijn
plant om het
zomaar een
de begraafmooi bloeplaatsen
graf van je
metje of plant.
in het
dierbare te
Denk na of
hinterland
het
graf veel of
omgevormd
sieren
weinig
in de zon
tot ‘onkruidluwe’
ligt.
Of
als
je vaak
plaatsen. Dat doen
genoeg kan langsgaan om
we door ‘blote’ grond tot
te bewateren. Dat zijn esseneen minimum te beperken
tiële factoren om de juiste
en aangepaste beplanting te
beplanting te kiezen. Ik vraag
voorzien. De wandelpaden
daarom aan alle bezoekers
worden deels ingezaaid met
om ook het graf van hun
gras.“
dierbaren goed te onderHet is een geleidelijk omvorhouden.” besluit Luc.
mingsproces dat we nu ook
gaan toepassen op de

“Het is een serieus werk om
alle begraafplaatsen netjes te
krijgen tegen de novemberplechtigheden. We merken
dat heel wat particulieren hun
gelegenheidsplantjes niet
wegnemen als ze uitgebloeid
of verdord zijn. Dorre planten
geven een slordige indruk.
Dus langs deze weg roepen
we families op om de graven
van hun dierbaren ook buiten
de novembermaand netjes te
houden.

“

Geschikte
beplanting

Heb je een graf
voor eeuwig?
Neen, in Middelkerke kun
je grafconcessies van 40
jaar afsluiten. Je kan die
termijn met nog eens 40 jaar
verlengen. Een graf zonder
concessie kun je 10 jaar
gebruiken.
Het plaatsen van een zerk of
gedenkteken is zaak voor de
familie.
De basisprijs voor een
concessie voor een inwoner
van Middelkerke is € 372 voor
40 jaar.
Bij verwaarloosde graven
worden panelen geplaatst
met de oproep om het
graf te herstellen. Als daar
binnen het jaar geen gevolg
aan gegeven wordt, kan het
gemeentebestuur beslissen
om het graf weg te nemen.

Laureaten bebloemingswedstrijd
De bebloemingswedstrijd beloont
tuinen in vijf categorieën. Het thema
was dit jaar ‘Toeristische troeven
van Middelkerke’.
Op 20 september verzamelden alle
deelnemers in de Branding voor de prijsuitreiking.

Winnaars?
In de categorie charmetuinen haalde
Ides Devriendt het, voor Johan
Deconinck en de familie Schepers –
Houtmeyers.

In de categorie tuinen groter dan 75m²
ging de eerste plaats naar Ludwine
Hessel voor de familie Coenen – Reniers
en Residentie Manager.
In de categorie tuinen kleiner dan 75m²
was er een ex-aequo, daar eindigde
de familie Boydens-Bulcke samen met
Nadia Teirlynck op de eerste plaats.
Patricia Jonckheere vervolledigt de
top-3.
In de categorie gevel en terras werd
het een Leffings onderonsje: daar won
Rik Janssens, voor Charles Lamoot en
Jeffrey Vandendriessche.

Foto’s op website
Iedereen die dit jaar meer dan 65%
haalt, is automatisch ingeschreven voor
de editie van 2018.
Wie de winnende tuintjes wenst te zien,
kan daarvoor terecht op www.middelkerke.be/bebloemingswedstrijd.
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BEELDENPARK

Bouw Warandetoren binnenkort van start

Uniek zicht op polders, zee,
kunst en duinen
Op de site van de afgebroken watertoren verrijst binnen afzienbare tijd de nieuwe Warandetoren. De bouwplannen
en vergunningen zijn goedgekeurd. De aannemers, techniekers en ingenieurs gaan nu aan de slag voor de eigenlijke
bouw. Ondertussen participeren de provincie West-Vlaanderen en Westtoer € 225.000 in De Warandetoren dat
kadert in Horizon 2025.

Mecano voor gevorderden

Beeldenpark en natuur

Het grootste deel van de toren wordt in
het atelier van de aannemer gemaakt.
De toren bestaat hoofdzakelijk uit
assembleerbare staalconstructies. Als
het meezit, is de eigenlijke bouw van de
uitkijktoren in één week ‘geklonken’. De
verschillende onderdelen worden ter
plekke met het betere vijs- en boutwerk
aan elkaar gemonteerd. Deze bouwmethode moet zorgen voor een duurzame,
lichte toren die perfect past in de
natuurlijke omgeving.

Vanop de Warandetoren zal je een
prachtig uitzicht hebben over de zee,
het strand, de Warandeduinen en de
uitgestrekte polders. Dat is uniek voor
onze kust. Het wordt een nieuw baken
en ankerpunt voor diverse wandel- en
fietstochten door Middelkerke.

Als het geraamte er uiteindelijk staat, is
het tijd voor de omgevingswerken. De
officiële opening wordt verwacht tegen
Pasen 2018.

termijn wil West-Vlaanderen, onder de
noemer ‘Horizon 2025’ een netwerk
observatietorens in de provincie
uitbouwen. De realisatie van de
Warandetoren is een onderdeel van dit
traject.

Horizon 2025
Het gemeentebestuur realiseert
dit project met de steun van het
provinciebestuur en Westtoer. De
provinciale instanties participeren als
ondersteuning voor deze bovenlokale
toeristische attractie € 225.000. Op

met de steun van

Radiomasten "te koop"
Het ministerie van defensie zoekt
momenteel kopers voor de radiomasten.
De opvallende radiomasten langs de
Koninginnelaan zullen verdwijnen.
Jarenlang was dit antennecomplex
essentieel in de radiocommunicatie
van het leger en verschillende veiligheidsdiensten.
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Het domein zal na studie en overleg
met verschillende instanties een
andere invulling krijgen.
Meer info?
Te koop op www.mil.be

INCLUSIE

‘Een handbikerace
door de straten’
Leven met een beperking is hard. Maar dankzij de inzet van verschillende
instanties en hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking een
redelijk comfortabel en betrokken leven leiden. Wie zich tijdelijk eens in
de plaats van mensen met een beperking wil zetten, moet naar de tweede
‘belevingsdag’ komen.
De Middelkerkse adviesraad
voor inclusie en toegankelijkheid organiseert voor de
tweede keer ‘Anders leven,
probeer het even!’. Deze dag
vind plaats in De Branding.

Actief
Naast een aantal interessante
infostanden kun je deze dag
heel actief invullen. Zo kun
je – om ter snelst – een handbikeparcours afleggen, of kun
je proeven van rolstoelbasket
in de sporthal. Wie de basis
van gebarentaal wil leren, kan
een aangepaste workshop
volgen.

Star Wars
De show wordt wellicht
gestolen door enkele Star
Wars personages. Zij landen
met hun ruimtetuigen naast
de Branding en bieden op

een belevingsparcours uitdagende opdrachten aan.
Honger en dorst hoef je op
die dag niet te lijden, de
Middelkerkse verenigingen
bieden er lekkere versnaperingen aan.

Kans op ‘speciale’
overnachting
Wie de ‘belevingsdag’
meemaakt, maakt kans op
een overnachting in hotel
Middelpunt, dat zijn dienstverlening en voorzieningen
afstemt op mensen met een
beperking.

Charter
Om 16 u. ondertekent
burgemeester Janna
Rommel-Opstaele, bevoegd
voor gelijke kansenbeleid en

participatie, een toegankelijkheidscharter, waarbij de
gemeente Middelkerke zich
engageert om nog meer te
investeren in toegankelijkheid. Aansluitend is er een
gemeentelijke receptie.

Toegankelijkheidsprijs
De adviesraad voor inclusie
en toegankelijkheid reikt
sinds enkele jaren de jaarlijkse toegankelijkheidsprijs
uit.

Je kan het inschrijvingsformulier vinden via: www.
middelkerke.be/toegankelijkheidsprijs.
Meer info?
participatie@middelkerke.be
Zaterdag 2 december,
van 13 tot
19 u. in centrum De Branding
Gratis toegang

Heb je als eigenaar van
een publiek niet-openbaar
gebouw in 2016 renovatiewerken uitgevoerd en daarbij
rekening gehouden met de
toegankelijkheid? Stuur dan
jouw kandidatuur in voor 1
december 2017 en maak kans
op € 1250.
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GEKIEKT

Landbouwweekend
Tijdens het landbouwweekend konden
bezoekers actief proeven van het gevarieerde landbouwleven in Middelkerke.
De workshop groentetaarten maken was
een schot in de ‘bloemkool’ ;-)

Foto's: JT

Victor helpt
kinderen Veilig
over straat

Gezinsdag
Gezellig gekrioel tijdens de gezinsdag! Jonge ouders
deden heel wat inspiratie op voor de optimale zorg
voor hun spruit dankzij nuttige infosessies en workshops.

Sinds 1 september
helpt Victor Veilig alle
Middelkerkse schoolkinderen veilig over straat.
Gewapend met vlag en
opvallende outfit valt
Victor mijlenver op voor
alle chauffeurs, ook
als het donker is. De
gemachtigde opzichters hebben er zo een
gemotiveerde assistent
bij!

Scholenveldloop
Traditiegetrouw trokken alle lagereschoolkinderen hun loopschoenen aan
om deel te nemen aan de jaarlijkse scholenveldloop. Op een uitdagend parcours
gaven alle deelnemers het beste van
zichzelf.

#MACHTIGMIDDELKERKE

Machtig Middelkerke-fotografen leggen de ziel van het casino vast

Afscheid casino

Op zaterdag 7 oktober nodigde de gemeente Middelkerke 30
geregistreerde Machtig Middelkerke-fotografen uit voor een
opmerkelijke foto-opportuniteit: dwalen door de verlaten kamers en
gangen van het casino en de ziel van dit gebouw vastleggen. Het
resultaat: beelden met een unieke sfeer die de vergane glorie weergeven.
Op zaterdag 14 oktober zette het casino voor de laatste keer zijn
deuren open. Met rondleidingen, een geschiedkundig luik en enkele
geanimeerde gesprekken voor het grote publiek kreeg het iconische
gebouw een welverdiend ‘adieu’.
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DE STRAAT

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

Honckevliete
Deze straat vertrekt aan het
gehucht Spermalie en slingert zich tussen de velden,
voor een groot stuk langs de
Lekevaart en precies op de
grens tussen Sint-PietersKapelle, Schore en Leke.
Het lijkt niet meer dan een
veredelde, geasfalteerde
landweg, maar je zit er
middenin de prachtige IJzerpolders en de straat scoort
een dikke negen op tien qua
historische symboliek. De
straatnaam verwijst immers
naar het gehucht Honckevliete, dat in de loop van de
13e eeuw zou uitgroeien tot
Sint-Pieters-Kapelle.

Spermaliehoeve
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De wijk Spermalie verwijst
dan weer naar een klooster

Foto: collectie Gilbert Jansseune

dat hier stond en rond 1241
verhuisde naar het gehucht
Spermalie in Sijsele. Het is
ook de naam van de gelijknamige hoeve. Die hoeve,
met haar kenmerkende
inkomstboog (gebouwd
in 1920), was in de jaren
zeventig de pionier van de
hoevevakanties.

Op stap met
Godfried
Met Godfried Mehuys (93),
voormalig bewoner van de
Spermaliehoeve, trekken we
naar de Hunckevlietstraat.
Het hoogste gebouw dat

vandaag het gehucht
langs de Lekevaart. Hij
domineert, is de
ging er draven met
oude maalderij.
zijn volbloed,
Die kwam in
Rente Viagère
de plaats van
(levensrente).
Hier konden
de SpermaWel 60 km/u.
ze ‘den Duits’
liemolen, al in
haalden
documenten
ze,
want ze
nog een beetje
vermeld in
konden er
tegenhouden voluit gaan, het
1403, die bij
het klooster
paard wist dat
hoorde en die in
zeer goed en was
oktober 1914 door de
op deze plek bijna niet te
Belgische troepen werd neerhouden.
gehaald zodat de Duitsers
Bij het pompgemaal
hem niet konden gebruiken
aangekomen, net voorbij
als uitkijktoren. De molen
de Zilverspeiestraat, wijst
werd niet meer heropgeGodfried richting Kapelle. In
bouwd. Godfried wijst er op
deze scherpe bocht stond er
dat de waterloop hier een
tijdens de eerste dagen van
uitsprong heeft, waardoor
de Eerste Wereldoorlog een
er destijds wat meer plaats
Belgische mitrailleurspost van
was om de paarden aan een
vier man verdoken opgesteld.
boom vast te binden, terwijl
Ze hebben hier een ware
het graan gelost werd.
slachting kunnen aanrichten
Wanneer we de Hunckeonder de oprukkende Duitse
vlietstraat verder inrijden
troepen. De baan ligt hier
en de bebouwing achter
merkelijk hoger dan de
ons laten, vertelt Godfried
weiden, je kon de vijand
dat deze weg vroeger niet
perfect zien komen. Hier,
meer was dan een jaagpad
op amper 500 meter van de

“

ERFGOED

Erfgoedmarkt met volle
schuimkraag
Naast het ontdekken van lokale
ambachten en het luisteren naar
inspirerende sprekers kun je de nieuwe
brouwerij ‘Jus de mer’ ontdekken.

Vredesdag
Traditiegetrouw wil de gemeente
Middelkerke op 11 november oproepen
tot meer vrede en verdraagzaamheid in
de samenleving.
Gevuld programma
We starten om 8.30 u. in het restaurant
Continental op de zeedijk van Middelkerke
met een gratis ontbijt. Om 9.15 u. neemt de
dienst erfgoed ons van daaruit mee voor
een korte gegidste wandeling.

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?

Om 10.15 u. wordt ter hoogte van Kusthistories een optocht gevormd die onder
de begeleiding van de doedelzakspelers
van de Ghent District Highlanders richting
gemeentehuis optrekt.

De erfgoedcel Kusterfgoed zorgt al enkele
jaren voor het documenteren en ontsluiten
van het rijke kusterfgoed. Op donderdag
23 november organiseert de erfgoedcel
samen met verenigingen uit Blankenberge, Oostende, De Haan en Middelkerke
een gevarieerde erfgoedmarkt in de
gerestaureerde brouwerij ‘Jus de Mer’ in
Middelkerke.

Laat het weten via www.
middelkerke.be/destraat

Daarnaast stelt Kusterfgoed er z'n werking
voor en worden de toekomstplannen voor
de Groenhagemolen in Leffinge uit de
doeken gedaan.

IJzer, konden ze de Duitsers
nog pijn doen. Daarna zijn ze
natuurlijk moeten plooien voor
de overmacht.

Die avond kan je er ook kennismaken met
het nieuwe lokale Middelkerkse bier: ‘Jus
de mer’.

Om 11 u. is er de gebruikelijke hulde aan
het oorlogsmonument waarbij alle slachtoffers van beide wereldoorlogen onder de
aandacht worden gebracht.

Zalige rust in de
polders
Een beetje verderop, iets voorbij
de Sint-Godelievestraat, zie je
nog restanten van het vroegere
baantje langs de Lekevaart, drie
uitsprongen van een ‘karrespoor’, waar nu zitbanken staan,
terwijl de rechtgetrokken, geasfalteerde straat zich haast
naar de Diksmuidestraat. Omdat
het straatje zo mooi godverlaten
is, keren we langs dezelfde
weg terug, in plaats van de
grote steenweg naar Kapelle,
het vroegere Honckevliete, te
nemen.

Meer info?
Brouwerij ‘Jus de Mer’,
Westendelaan 142a, Middelkerke.
Vrije toegang
Enkel inschrijven voor de rondleiding
in de brouwerij (max. 45 personen) via
www.kusterfgoed.be/erfgoedmarkt

Meer info?
erfgoed@middelkerke.be
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VERENIGINGEN

Lomb’Art boven de
doopvont

NATUURBEHOUD

TOEGANKELIJKHEID

Bescherm de bijen

Nieuwe tillift in gebruik

De Koninklijke Vlaamse imkerbond
roept alle Vlaamse gemeenten op
om aandacht te schenken aan het
bijenwelzijn op hun grondgebied.
Bijen zijn immers erg belangrijk voor
de biodiversiteit en het milieu.

Sinds enkele weken beschikt het
Duinenbad in Middelkerke over een
gloednieuwe tillift.

Dramatische bijensterfte

In samenwerking met de seniorenbond Lombarde verzamelen enkele
hobbykunstenaars uit Lombardsijde
zich onder de noemer Lomb’art. Hun
bedoeling is een jaarlijkse expositie
te organiseren in het laatste weekend
van september: 29 en 30 september
2018 in Lombardsijde.
Wie interesse heeft om mee te
werken en zijn of haar kunstwerken te
laten zien kan Patrick Vancrayenest of
Marie-Claire Mercy contacteren en dit
voor eind mei 2018.
Meer info?
patvacra@hotmail.com
0485 119094
mercymcl@hotmail.com
0472 437833

Wereldwijd neemt de bijensterfte
in snel tempo toe omdat er steeds
minder geschikt bijenvoedsel
beschikbaar is en omdat een
hardnekkige bijenparasiet lelijk huishoudt. Een systematisch tekort aan
bloemen is ook nefast voor de bijenpopulatie.

Creëer bij-vriendelijke
omgevingen
Middelkerke verbindt zich nu via een
charter om bij-vriendelijke maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het
aanleggen van nog meer bloemenrijke gebieden, of het bijsturen van
het maaischema. Pesticiden worden
al jarenlang niet meer gebruikt. Ook
de industrie en landbouw kan aangespoord worden om hun gronden
bij-vriendelijk te beheren.
Burgers kunnen bij-vriendelijke
omgevingen creëren door hun tuinen
insectenvriendelijk in te richten of
ecologisch te tuinieren.
Meer info?

Pinterest’ in ’t echt
Op zondag 26 november
verzamelen 80 hobbyisten in
sporthal De Barloke voor een
hobbybeurs.

Wie in afwachting van de
gemeentelijke acties meer info
wil kan de Koninklijke Vlaamse
Imkersbond contacteren.

Die moet er voor zorgen dat mensen
met een beperking toch kunnen
genieten van een deugddoende zwembeurt.
Alle redders kregen een gerichte opleiding. De lift is handig en comfortabel
voor de gebruiker. In een mum van tijd
installeren redders Kenny en Oliver de
tillift, zodat ze snel aan de vraag van
een gebruiker kunnen beantwoorden.
“Groepen of personen die willen
gebruik maken van de tillift, raden
we aan om ons een seintje vooraf te
geven. Zo kunnen we voordien installeren mocht het druk zijn”, zeggen de
redders.

Toegankelijkheid prioriteit
Toegankelijkheid blijft een prioriteit
voor het gemeentebestuur. In samenwerking met de adviesraad voor
inclusie en toegankelijkheid tracht het
gemeentebestuur toegankelijkheid te
bevorderen op alle domeinen van de
werking en gerichte investeringen op
dat vlak te doen.

Je kan er inspiratie opdoen rond
decoratie, kunst, groen, bloemen, tuin
en zo veel meer.
Misschien ook een gelegenheid om
enkele originele cadeautjes en tips
voor de feestdagen op te doen.
Meer info?
De beurs vindt plaats in sporthal
De Barloke, Slijpesteenweg 28,
Leffinge.
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Contacteer nicole.vanbillemont@
telenet.be voor concrete info.

foto: LCa

Meer info?
zwembad@middelkerke.be
059 30 17 78

ONDERWIJS

JEUGDWERK

Beestig knutselen

20 jaar De Caravanne

Volgens de beestachtig strenge
jury maakten de kleuters van
Sint-Lutgardis uit Westende,
De Bonte pier uit Leffinge en
Sint-Jozef uit Middelkerke de
beste werkjes in het kader van
Dierendag 2017. Bij de eerste
graad won ’t Lombartje uit
Lombardsijde. De Zandloper uit
Middelkerke won de wedstrijd
voor de tweede graad. De Bonte
Pier uit Leffinge won bij de derde
graad.

Jeugdwerk is geen
exacte wetenschap
De Caravanne in Lombardsijde is een begrip. Al 20 jaar zorgt deze locatie voor
een zinvolle tijdsbesteding voor lokale jongeren.

Jongeren hebben inspraak
Het project werd opgezet om lokale
jongeren een zinvolle plek in de samenleving te geven. Jongeren op de juiste
manier benaderen is erg belangrijk en niet
makkelijk. Samen met het expertisecentrum rond jongerenbegeleiding Arktos
vzw werd de werking van De Caravanne
duurzamer. Vooral omdat de jongeren zelf
veel inspraak krijgen in hun begeleiding en
activiteiten.

Blijven ondersteunen
JEUGD

Opnieuw taxicheques
te koop
Vorig schooljaar lanceerde
Middelkerke taxicheques om
jongeren de kans te geven om
veilig(er) uit te gaan.
Een succesvol initiatief, want meer
dan 500 cheques gingen de deur
uit.

De gemeente Middelkerke bleef de
werking van De Caravanne ondersteunen
met werkingsmiddelen, maar ook met
infrastructuur. De verhuis van de ‘echte’
Caravanne naar het duurzame gebouwtje
aan het voetbalveld is een logisch gevolg
van het geloof in dit project.

In de schoolvakanties worden gestructureerde activiteiten georganiseerd. De
Caravanne gaat geregeld ook op uitstap.

Wanneer kan je in De
Caravanne terecht?
De activiteiten vinden plaats op woensdagen van 13.30 tot 17.30 u. en op
vrijdagen van 19 tot 22 u.
De kostprijs wordt zo laag mogelijk
gehouden, zodat dit voor de jongeren
geen probleem kan vormen om naar de
Caravanne te komen. De jongeren die
deelnemen aan de activiteiten zijn verzekerd tegen ongevallen via de jeugddienst.
Meer info?
jeugddienst@middelkerke.be
059 30 48 66

Vaste kern
De werking van De Caravanne ontplooit
zich elke week met een vaste kern begeleiders. Er is ruimte voor heel wat inspraak,
overleg en informele contacten.

Alle Middelkerkse jongeren
tussen 16 en 25 jaar kunnen ook
dit schooljaar 6 taxicheques
aankopen voor de prijs van € 5.
De 6 cheques hebben een waarde
van € 30 en zijn te koop in het
MAC.
Op deze manier hoopt de
gemeente Middelkerke mee te
werken aan veilige mobiliteit en
het aantal weekendongevallen
met jongeren te beperken.
Meer info?
jeugddienst Middelkerke
059 30 48 66
jeugddienst@middelkerke.be
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KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Opvang in alle
comfort
Middelkerke ontving vorig jaar het keurmerk van ‘Kindvriendelijke gemeente’, mede
dankzij een grote inhaalbeweging qua jeugdinfrastructuur. Met een nieuw gebouw
voor het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) in Leffinge en de plaatselijke chiro
zullen alle Middelkerkse jeugdverenigingen een nieuw dak boven het hoofd hebben.

IBO in alle comfort

Nieuw meubilair

Heel wat ouders doen een beroep op het
IBO. Om te voldoen aan de stijgende vraag
krijgt de IBO Leffinge nu een nieuw gebouw.
Wat opvalt is de ruimte en het oog voor
comfort en veiligheid. Zo is de toegang
elektronisch beveiligd en valt het natuurlijk
licht door heel het gebouw binnen. Op piekmomenten moet de IBO in Leffinge bijna 60
kinderen opvangen. Dat kan nu in de beste
omstandigheden.

Niet enkel het gebouw is nieuw, alle
meubilair voor het IBO is dat ook. De chiro
spaarde afgelopen jaren flink om ook meubilair te kunnen aanschaffen.

Hoge eisen
De afwerking is afgestemd op de hoge
eisen qua veiligheid en hygiëne. En met het
oog op een zuinig energieverbruik zijn de
installaties duurzaam. Opvallend is ook de
dubbele toegang: vooraan voor de IBO,
achteraan voor de chiro. Er is veel bergruimte en een ruime tuin met een terras. De
grote polyvalente zaal kan gebruikt worden
door alle gebruikers. Uiteraard is het sanitair
aangepast en is er plaats voor een ‘snoezelruimte’.

Jongeren bepalen
toekomst Middelkerke
Jongeren geboren in 19992000-2001-2002 of 2003
kunnen via een leuk stadsspel
hun mening kwijt over wat ze
echt belangrijk vinden voor de
toekomst van Middelkerke.

Ferme investeringsronde
De gemeente Middelkerke investeerde
afgelopen jaren sterk in jeugdinfrastructuur en speelruimte. Alle gemeentelijke
speelpleinen werden vernieuwd volgens de
strengste veiligheidsnormen. Met de realisatie van het nieuwe gebouw voor de IBO
en chiro in Leffinge hebben alle jeugdverenigingen in Middelkerke nu een ‘nieuw’ dak
boven het hoofd.

Kom op donderdag 2 november
om 13 u. naar de jeugddienst en
speel daar samen met tientallen
leeftijdsgenoten het urban game
‘Mayor your town’.
Samen met andere jongeren ga je
met tablet de straat op en moet
je allerlei interactieve opdrachten
tot een goed einde brengen.
Via die opdrachten verzamelen
we jullie meningen over uitgaan in
Middelkerke, vrije tijd, veiligheid,
wonen en zoveel meer.
Jullie meningen worden
gebundeld en gebruikt om het
toekomstig beleid mee vorm te
geven.

Ook voor chiro Leffinge
Het nieuwe gebouw staat op de site van
het oude chirolokaal in de Dorpstraat.
chiro ’t Ark zal ook na de oplevering hier
zijn werking kunnen voortzetten. Iedere
leeftijdsgroep krijgt zijn eigen lokaal op de
eerste verdieping. Op de zolder is er nog
een ruime berging ook.

INSPRAAK

Het nieuwe gebouw krijgt een ruime tuin

Zo bepaal jij mee de toekomst van
onze gemeente.

Meer info?
www.middelkerke.be/jeugd

Meer info?

jeugddienst@middelkerke.be

Neem jullie vrienden of
vriendinnen mee. Meedoen
is volledig gratis.
Wanneer?
Donderdag 2 november
om 13 u.
Waar?
jeugddienst ,
Westendelaan 38,
Middelkerke
059 30 48 66
jeugddienst@middelkerke.be
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www.facebook.com/
jeugddienstmiddelkerke

DE DORPEN

Veiligheid, barbecue en veel
sfeer
In Middelkerke zijn vijf DorpInZicht-groepen (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.

Verkeersveilig Schore
Schore zet alles op verkeersveiligheid. Chauffeurs doorkruisen de pittoreske dorpskern vaak aan te hoge snelheid.
DorpInZicht Schore liet schoolkinderen al opvallende ‘Graag
traag’-borden ontwerpen en pleitte voor een proefproject met een verkeersdrempel ter hoogte van de Lekestraat.
Momenteel wordt de verkeersdrempel geëvalueerd. Bewoners
blijven bezorgd over het zware landbouwverkeer dat met te
hoge snelheid het dorp doorkruist.

De voorbereidingen voor het sociaal-artistiek project van
de molenaarswoning lopen volop. De Batterie vzw zal in de
komende periode heel wat activiteiten genereren in en rond de
molenaarswoning.
Meer info?
participatie@middelkerke.be

Barbecueën in Slijpe
DorpInzicht Slijpe volgt de renovatiewerken in Ter Zelte op de
voet. Daarnaast wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing voor het verdwijnen van het openbaar toilet aan het oude
gemeentehuis. Er zijn ook verregaande plannen om zoals in
Schore een vaste barbecue te zetten bij het petanqueplein.

Leffinge Licht op
Leffinge maakt zich op voor een nieuwe editie van ‘Leffinge
Licht’. DorpInZicht Leffinge doet langs deze weg een warme
oproep naar alle Leffingenaars om op 22 december een kaarsje
of verlichtingselement voor het venster of op de stoep te
plaatsen. De openbare verlichting wordt voor de gelegenheid
een avondje gedoofd.
GOEDE DOEL

De warmste Paravang
Van 18 tot 24 december zamelt
gans Vlaanderen weer geld in voor
De Warmste Week. Het initiatief
van Studio Brussel is al jaren
een vaste afspraak tijdens de
eindejaarsperiode.
Jeugdhuis De Paravang maakt kilo’s
spaghettisaus en pasta en serveert die
op zaterdag 23 december tijdens hun
spaghettifestijn met verzoeknummers
ten voordele van De Warmste Week.

Jeugdhuizen op vrijdag 10 november.
Op vrijdag 8 december is het dan weer
tijd voor de gevreesde ‘Paravang Quiz’.
De Paravang is buiten schoolvakanties
open op woensdag (13 tot 18 u.), vrijdag
(20 tot 02 u.) en zaterdag (14 tot 02 u.).
In de schoolvakanties kun je er iedere
weekdag terecht (van 13 tot 18 u. en van
19 tot 22 u. In de weekends van schoolvakanties is De Paravang ’s avonds open
op vrijdag (20 tot 24 u.) en zaterdag van
14 tot 18 u. en van 20 tot 24 u.
Op feestdagen is De Paravang gesloten.

Meer info?
jeugdhuis De Paravang,
Westendelaan 38,
Middelkerke.
Jeugddienst
059 30 48 66,
frederick.vanloock@middelkerke.be
vzw jeugdhuis de Paravang
deparavang@gmail.com
www.facebook.com/
JeugdhuisDeParavang

Andere activiteiten
Eerder in de herfst kun je in de Paravang nog terecht voor de ‘12 uren van
de Paravang’ in kader van Dag van de
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BIBLIOTHEEK

Voorleesweek stimuleert voorlezen voor brede doelgroep

(Voor)leesplezier kent
geen leeftijden
Lezen en voorlezen is een ‘goed gevoel recept’. Voor kinderen is het vaak een duik in de fantasie. Vlak voor het slapen
gaan en voor ouderen kan het een stimulans voor hun mentale fitheid zijn. De voorleesweek schrijft mee aan een
boeiend voorleesverhaal voor beide doelgroepen.
gebruiken, wat je met ritme
en interactie kan doen en hoe
belangrijk nabespreking is.
Praktische info?
Waar en wanneer?
In de bilbliotheek
Middelkerke op
woensdag 22 november
om 20 u.
Deelname is gratis
Schrijf je vooraf in via
bibliotheek@middelkerke.be, 059 31 99 10 of
ter plaatse.

Voorlezen aan
ouderen
Workshop leren
voorlezen
Het is belangrijk dat kinderen
van jongs af aan het leesplezier ontdekken. Voorlezen
speelt daarin een stimule-

rende rol. Als je van jezelf
vindt dat je geen geboren
verhalenverteller bent,
dan kan je het met enkele
handige tips snel leren.
Rasvertelster Conny Tielemans leert hoe je materiaal
verzamelt, de juiste sfeer
creëert, hoe je je stem moet

Sluitingsdagen bib
De bibliotheek en trefpunten zullen gesloten zijn op:

¡¡ 1 en 2 november
¡¡ 7 november (enkel de hoofdbib; de trefpunten zijn open)
¡¡ 11 november
¡¡ 25 en 26 december
¡¡ 1 en 2 januari
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Onder het motto ‘Je bent
nooit te oud om voorgelezen te worden!’ trekken
enkele bibvrijwilligers naar
de zorgcentra om er voor
te lezen aan ouderen. Een
visuele of fysieke beperking
maakt het voor ouderen niet
altijd evident om nog zelf te
lezen. Door hen voor te lezen

kunnen ze toch nog genieten
van verhalen en alle positieve
effecten van het lezen. Luisteren naar een verhaal is niet
alleen heel ontspannend,
het stimuleert tevens de
hersenen en het geheugen.

Herinneringen
delen
Voorlezen is ook bijzonder
gezellig. Het doorbreekt
de stilte en zorgt voor
een moment van intimiteit en verbondenheid. De
ongedwongen sfeer geeft
aanleiding om eigen verhalen
te vertellen en biedt mensen
de mogelijkheid om gevoelens en herinneringen te
delen.

Informeren en
terugblikken
Met Luistervinken en ‘Het
leven zoals het was’ worden
maatschappelijke thema’s en
lokale geschiedenis helder
gebracht.
Het leven zoals het was: ‘Leven
in bezet Middelkerke’
We spreken over oorlogsherinneringen. Moest jouw familie vluchten?
Hoe slaagde je moeder erin om de
touwtjes aan elkaar te knopen? Ging
je haring scheppen op het strand?
We bekijken stukjes van gefilmde
interviews en luisteren naar de
commentaar uit de zaal.
Waar en wanneer?
In de bibliotheek van Middelkerke op
vrijdag 24 november om 14 u.
Kostprijs: € 3

Luistervinken: ‘Autisme: wat
nu?’ met Ilse Aerts

Knusse kerst in de bib

Middelkerke@Internet

De bib brengt in de kerstvakantie
hartverwarmende verhalen.

Computerinitiatie en -workshops
voor inwoners van Middelkerke.

Poppentheater Sloef (4-8 jaar)

Workshop Windows 10
(1 lesdag)

Met Sloefke valt er altijd wat te
beleven. In de kerstvakantie komt hij
twee van zijn bijzondere avonturen
vertellen.

De Niesbui
Sloefke heeft een vreselijke verkoudheid en moet zo hard niezen dat iets
dat reeds heel lang in Sloefegem
bestaat, plots omver valt...

De Spookkoning
Sloefke is op bezoek bij zijn goede
vriend Tovenaar Toedeloedeloe, maar
die is anders dan anders. Heeft de
nieuwe inwoner van het Torenkasteel
er iets mee te maken?

Waar: Bibliotheek Middelkerke,
Populierenlaan 16

Kostprijs: € 2

Deelnemen: Inschrijven kan vanaf
zaterdag 4 november om 9.30 u., ter
plaatse aan het onthaal.

Waar en wanneer?

In de bibliotheek van Middelkerke op
donderdag 21 december om 20 u.

In de bibliotheek van Middelkerke
op woensdag 3 januari en zaterdag 6
januari van 10.30 tot 11 u. Toegang is
gratis en inschrijven hoeft niet.

¡¡ bibliotheek@middelkerke.be
¡¡ 059 31 99 10
¡¡ ter plaatse in de bib of De
Branding.

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

In de bibliotheek van Middelkerke op
woensdag 27 december om 15 u.

Waar en wanneer?

¡¡ Voor Luistervinken:
tickets.middelkerke.be

Basiscursus computer
(6 lesdagen)

Waar en wanneer?

Winterwarmte (4 – 7 jaar)

Reserveren?

14 november van 13 tot 16 u. / € 5

5, 7, 12, 14, 19 en 21 december van 13
tot 16 u. / € 5 voor de syllabus

Mensen met autisme zijn uiterlijk niet
te onderscheiden van anderen, maar
ze denken op een andere manier.
Deze workshop biedt inzicht in de
leefwereld van mensen met autisme.

Kostprijs: € 5

Een praktische gids door het nieuwste
besturingssysteem van Microsoft.
Deelnemers moeten al vertrouwd zijn
met Windows.

Knus bij elkaar in het Ei kunnen
kinderen, samen met ouders of grootouders, genieten van een gezellig
voorleeshalfuurtje.

Reserveren?

¡¡ bibliotheek@middelkerke.be
¡¡ 059 31 99 10
¡¡ ter plaatse in de bib

‘Help, ze willen mijn
cookies?!’
De computerbuddy's helpen je met
allerlei vragen over verschillende
digitale toepassingen. Je vindt ze in
Middelkerke, Leffinge en Westende.
Wanneer?
Elke eerste zaterdag van de maand
tussen 10 en 12 u. in de bib van
Leffinge (Ieperleedstraat 60) en
Westende (Westendelaan 311).
Elke zaterdag van 10 tot 12 u. in de
bib van Middelkerke (Populierenlaan
16).
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SPORT

‘Zeker Sporten’ dekt individuele sporters

Veilig sporten
wanneer jij dat wil
Wie regelmatig sport, wordt blootgesteld aan mogelijke lichamelijke risico’s en wie
niet in clubverband sport, is bij een ongeval of kwetsuur vaak onvoldoende verzekerd.
‘Zeker sporten’ wil een antwoord bieden op het stijgende aantal individuele sporters
en hen motiveren om te blijven sporten.

Druk, druk, druk…
Steeds drukker wordende
persoonlijke agenda’s zorgen
ervoor dat het aantal individuele sporters snel stijgt.
Clubs werken immers vaak
met vaste momenten.

Polis dekt
individueel sporten
ISB en Ethias bieden sinds
kort onder impuls van de
Vlaamse Overheid een
pakket ‘Zeker Sporten’
aan. Onderdeel daarvan is
een verzekering voor individuele sporters. Vallen al
zeker onder de polis:
wandelen, lopen,
fietsen, zwemmen,
fitness.

Ziekenfondsen
komen tegemoet

Bijkomende
voordelen

Daarom betalen de meeste
mutualiteiten deze polis trouwens integraal of gedeeltelijk
terug. De gezondheidssector
speelt met deze maatregel
dus gericht in op een nieuw
tijdsbeeld.

Daarbij krijg je als Zeker
Sporten-lid een cadeaubon
ter waarde van € 6 bij een
verdeler van sportmateriaal.

Tips en pakketten
Naast informatie over
verzekering kun je via
www.zekersporten.be info
vinden over trainingsschema’s, voeding. Er zijn ook
pakketten voor bedrijven,
evenementen en clubs.

Meer info?
Neem een kijkje op
www.zekersporten.be
en vind daar alle info
omtrent kostprijs, voordelen en modaliteiten.

Natte november
Champagneduik
Op zondag 12 november,
van 10 tot 11.30 u. wordt
in het Duinenbad de jaarlijkse Champagneduik
georganiseerd. Zowel
voor volwassenen als voor
kinderen vanaf 9 jaar, organiseert Duikclub Actinia een
initiatie duiken met aansluitend een tombola voor alle
deelnemers. Kinderen tot 9
jaar kunnen eendjes vissen in
het ploeterbad.

Waterpolo
Op zaterdag 18 november
kan je proeven van waterpolo, inschrijven kan vanaf 7
november in het zwembad.
Tussen 14.15 en 15.15 u. zijn
de 8 tot 12- jarigen aan de
beurt. Van 15.15 tot 16.15 u.
is het aan de +12-jarigen.

Instuif en marathon
voor scholen
Op woensdag 22 en 29
november, telkens tussen 13
en 16 u is het zwembad enkel
open voor de Middelkerkse
scholen.
Op zaterdag 25 november
wordt er een grote opblaasbare speelbaan in het
zwembad gelegd.

Jaarlijkse sluiting
zwembad
Na alle bovenstaande actie
is het zwembad in december
aan zijn jaarlijks onderhoud toe. Het Duinenbad
is daarom gesloten van
maandag 11 t.e.m. vrijdag 22
december.
Voor meer info over de
openingsuren kan je terecht
op de website of aan het
onthaal van het zwembad.
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Foto: Eric Lefevere #MachtigMiddelkerke

NOORD-ZUID

Voordelig naar
Telenet Superprestige
Noordzeecross
Vanaf 1 november 2017 kunnen inwoners en tweedeverblijvers opnieuw
toegangskaarten aan gereduceerd tarief
(€ 6) kopen in de toerismekantoren of in
het MAC.
De Noordzeecross vindt plaats op
zaterdag 17 februari 2018 op Sportpark
De Krokodiel vanaf 9.30 u
Meehelpen?
Vrijwilligers kunnen zich melden via
het aanmeldingsformulier op
www.noordzeecross.com

Corrida komt aangelopen
Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert de vzw Sport Events Middelkerke
naar jaarlijkse traditie de Nieuwjaarscorrida/Record Bank Run in en rond
Lombardsijde
De 5 km (14 u.) en de 10 km (15 u.) doorkruisen het uitdagende duinengebied en
strand. De 3 gratis jeugdlopen blijven op
de straat. Die starten om 15.05 u.
Inschrijven?
www.corridalombardsijde.be
Meer info?
www.middelkerke.be/zwembad

Sport@Middelkerke...
… is een gevarieerd sportprogramma,
met badminton, Body Fit, BBB / Bootcamp, seniorenzwemmen en recreatief
baantjes zwemmen.
Inschrijven voor het leren zwemmen
senioren in januari kan vanaf 1 december
2017 via http://inschrijven.middelkerke.
be.

Opleiding voor trainers
Op donderdag 23 november organiseert
de sportraad van Middelkerke een infosessie rond voorkomen van blessures.
De infosessie is er voor iedereen die
sport in individueel-, club- of gezinsverband.
Tijdens deze infosessie wordt ook een
demo gegeven van nieuw didactisch
trainingsmateriaal.
Meer info?
Vooraf inschrijven kan via de
sportdienst: via sportdienst@
middelkerke.be of geef je deelname
en contactgegevens telefonisch
door (059/ 31 99 50).
De infosessie start om 19.30 u. en
vindt plaats in de foyer van centrum
De Branding. Deelname is gratis.

Wie o wie!
Op vrijdag 23 februari 2018 wordt de
Trofee van Sport 2017, de Jeugdsporttrofee 2017 en de Trofee voor sporter
met een handicap 2017 uitgereikt.
Sporters en clubs die op eender welk
niveau een podiumplaats hebben
behaald of gepromoveerd zijn, komen
in aanmerking voor een prijs. Wie kandidaten wil voordragen kan dat via
www.middelkerke.be/sportgala.

Verbinden, niet
stigmatiseren
11.11.11 zet migratie en
vluchtelingen centraal in de
nationale campagne van 2017.
11.11.11 wil alle betrokkenen aanzetten
tot het nastreven van een rechtvaardig
migratiebeleid dat de oorzaken van
migratie aanpakt, maar ook veilige
en legale migratieroutes aanbiedt. In
Middelkerke organiseert het Noord-Zuid
Comité daarom zijn traditionele tweedehandsboekenbeurs. De opbrengst
gaat integraal naar 11.11.11.

Praktische info?
Waar en wanneer?
In de Calidris, Strandlaan 1, Westende
op zaterdag 11 en zondag 12 november
doorlopend van 10 tot 18.00 u.
Gratis toegang, boeken te koop aan zeer
democratische prijzen: op zaterdag aan
€ 2 en € 1 op zondag. 5 boeken kopen is
er één gratis bij.
Wil je steunen?
Wie de campagne wil steunen, kan ook
storten op BE3000 0000 0011 11. Giften
vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Raadpleeg het reglement en stuur, vóór
31 december 2017, de kandidatuur door
naar de sportdienst.

Meer info?
dienst ontwikkelingssamenwerking
059 31 30 16
0474 88 80 73
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VOORUITBLIK

Middelkerke wordt
wielermekka
Tussen 2018 en 2022 zal Middelkerke zeven Belgische kampioenschappen voor diverse takken van de wielersport
organiseren. Met deze krachttoer schakelt Middelkerke een tandje bij als sportgemeente. Apotheose van dit traject
is gepland voor 2022 met de komst van zowel het BK veldrijden als dat op de weg.

Van beachracen tot trial
Het Belgisch kampioenschap voor het
populaire beachracen zal in de winter
van 2018 plaatsvinden. Beachracen is
een discipline die sterk in de lift zit.
Naargelang de omstandigheden is het
een spectaculaire en intense strijd tegen
de elementen, waarbij behendigheid
en een ‘grote motor’ de belangrijkste
vereisten zijn. In de zomer van 2018 is
het de beurt aan de waaghalzen van de
trial (ook in 2021). Op het strand aan
de Louis Logierlaan zal een uitdagend
hindernissenparcours opgebouwd
worden. Dat BK duurt twee dagen.

Climax op de weg en in ‘t
veld

Iedereen
betrekken

Dan verlegt de focus zich op de meer
traditionele disciplines. In 2019 strijden
de beste Belgische tijdrijders (m/v) voor
de nationale titel bij de elite. Verwacht
dus kleppers zoals Yves Lampaert en
Joris Campenaerts op Middelkerkse
wegen. De dames en heren junioren
krijgen hun nationaal kampioenschap
tijdrijden in 2020. In 2022 wordt het pas
echt volle bak, want dan verwelkomt
Middelkerke in hetzelfde jaar het BK
veldrijden en het BK op de weg voor
elite.

Uiteraard zal
de bevolking en het
handelsweefsel
in ruime
mate
betrokken
worden bij
alle BK’s in
Middelkerke.

EVENEMENT

Champagneweekend in De Branding

Kerst op het marktplein

Omwille van de nakende afbraak van het huidige
Casino vindt het Champagneweekend plaats in
centrum De Branding in Middelkerke.

Van 22 december tot en met 7 januari wordt het weer
een feestelijke kerstperiode in Middelkerke.

De sporthal wordt omgebouwd tot een mooie
champagnebeurs waar de ‘viticulteurs’ alle ruimte hebben
om hun godendrank aan te prijzen. En de bezoekers kunnen
er tijdens het degusteren ook genieten van smaakvol entertainment.
In de cultuurfoyer van De Branding zal je in een rustige
loungesetting lekkere hapjes kunnen
proeven en gezellig napraten, al
dan niet met een ‘coup’tje’ in de
hand.
Het Champagneweekend
vindt plaats van vrijdag
10 t.e.m. zondag 12
november.
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Alle info via
visit.middelkerke.be

Het veelzijdige kerst- en eindejaarsconcept wordt dit
jaar georganiseerd op
het marktplein in het
centrum.
De kerstmarkt zorgt
voor een gevarieerd
animatieprogramma
tussen de gezellige
kerststalletjes en de
traditionele ijsbaan.

Meer info?
visit.middelkerke.be
Foto: LCa

COMMUNICATIE

Gemeentelijk infoblad De Sirene bestaat dit jaar 25 jaar

Start van de inspraak
De Sirene brengt Middelkerkenaars sinds 1992 op de hoogte van allerlei gemeentenieuws. De eerste editie was een
mijlpaal voor de lokale overheidscommunicatie en een aanzet voor een compleet nieuwe relatie tussen burger en
gemeentebestuur. We gingen in gesprek met de ‘geestelijke vader’ van De Sirene Georges Keters.
ambtenaren. Zo goed als
geen kustgemeente had
toen een gemeenteblad.
Middelkerke was een van de
pioniers.”

Naam werkt nog
altijd

Ambassadeur van
de horeca
Georges is op zijn 74 jaar nog
bijlange niet uitgeschreven.
Hij is nog altijd een gerespecteerd journalist die al 20 jaar
via ‘De Boarebreker’ regelmatig verslag uitbrengt van
de rijke gastronomie en het
boeiende horeca- en toerismesector aan de Westkust.
“Ik kan niet stilzitten. Ik vind
het bijzonder boeiend om de
dynamische horecawereld
aan de mensen te tonen en
daarbij het culinair talent dat
we hier ontegensprekelijk
hebben te promoten.”

Pionierswerk in
Middelkerke
Georges werkte op freelance
basis voor tal van dagbladen
en andere uitgaven. Het is
dan ook vanuit die autoriteit
dat het gemeentebestuur

in 1992 bij hem te rade ging
voor een ‘boeksje over de
gemeente’.

Desseyn en
Verlinde

“Op dat moment kwam ik
ook op de naam, geïnspireerd door het embleem
van Middelkerke: De Sirene.
Daar was wat ophef over,
vooral binnen cultuurkringen,
die waren voorstander van
een meer geschiedkundige
naam, maar ook daar steunde
burgemeester Verlinde mij
voluit. Ik ben trots en blij dat
de naam De Sirene nog altijd
gebruikt wordt. Het moet zijn
dat het blijft werken.”

Verkozenen
prominent
aanwezig

Georges weet nog goed hoe
“In die eerste edities van De
hij in het project ‘De Sirene’
Sirene was er veel ruimte
gerold is. “Het oorspronkevoor de mandatarissen.
lijke idee voor een infoblad
Iedere schepen had zijn
kwam van burgemeester
eigen pagina. Daar werd toen
Julien Desseyn, maar diens
geen bezwaar van gemaakt.
goede ideeën kregen geen
Schepenen en raadsleden
navolging. Toen hij zijn sjerp
waren verkozen. De burger
doorgaf aan wijlen Frank
verwachtte dus ook ergens
Verlinde ging het snel. Burgeeen tussenkomst van hen.
meester Verlinde
Nu is dat ondenkcontacteerde mij
baar.“
en gaf me carte
“De burger
blanche en
Burgers
werd ook
effectief: drie
mondiger.
maanden na
kregen
Misschien
ons akkoord
makkelijker dankzij
De
rolde de eerste
Sirene. Ik ontving
inspraak
Sirene – als
heel wat reacties
nieuwsbrief – van
en wensen vanuit de
de persen. Ik kreeg
bevolking en die trachtte ik
daarbij cruciale steun van
naar eer en weten zo goed
enkele vooruitdenkende

“

mogelijk te verwerken in De
Sirene. Je zou het de start
van de inspraak kunnen
noemen. Maar toen was
nieuws nog nieuws, vandaag
is dat met de snelle sociale
media wel anders.”

Volwaardig
infomagazine
“Ook de verschillende diensten begonnen het belang
van De Sirene te snappen.
Zo werd het aanbod van
De Sirene nog ruimer. Twee
maanden na de eerste
nieuwsbrief was De Sirene
een tweemaandelijks tijdschrift van 20 pagina’s.
Lokale handelaars konden
adverteren in De Sirene
zodat het magazine zelfbedruipend werd. Het ontwerp
evolueerde dankzij de
nieuwe technieken snel: van
tweekleurendruk, naar digitale vierkleurendruk met veel
plaats voor beelden.”

Blij met opvolging
“Ik heb De Sirene tot in 1997
samengesteld. Ik ben blij dat
mijn werk met veel eerbied
en klasse wordt voortgezet.
Nu ben ik vooral trots dat De
Sirene, onder jullie beheer,
een mooi, eigentijds en
nuttig tijdschrift geworden
is. Het is fijn om zien dat mijn
baby’tje is uitgegroeid tot
een mooie, klassevolle jongedame.”
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LEVEN

Huwelijken
Vandenvelde Michaël & Soete Stephanie
Taveirne Dries & Vergauwe Lynn
Senesael Joshi & Decoene Tamara
Jung Philippe & Potez Natacha
Hougardy Philippe & Slegers Josette
Michils Francis & Peeters Karen
Delys Michael & Markey Elisa
Arijs Dilyla & De Bruycker Veerle
Zaman Hans & Van den Broecke Anja
Haest Kevin & Hillewaere Lindsay
Boone Roland & Mertens Cynthia
Dedrie Steven & De Bakker Iris
Devriendt Pieter & Busschots Nele
De Kegel Vincent & Darc Magalie
De Coninck Bert & Cobbaert Charlotte
van den Bergh Frédéric & Guelton Muriel

07 juli 2017
29 juli 2017
04 augustus 2017
18 augustus 2017
18 augustus 2017
19 augustus 2017
24 augustus 2017
25 augustus 2017
01 september 2017
02 september 2017
09 september 2017
09 september 2017
09 september 2017
13 september 2017
16 september 2017
16 september 2017

Geboorten
Margodt Loëvan – Lombardsijde
Hosten Elody – Westende
Huwé Siel – Lombardsijde
Dumortier Caily – Westende
Imran Umaiza – Middelkerke
Simoen Lexy – Leffinge
Sarrazijn Lewis – Westende
Crombez Renaud – Leffinge
Declercq Oona – Lombardsijde
Sylvain Wendy – Westende
Caenepeel Quinten – Middelkerke
Depuydt Elinora – Middelkerke
Deconynck Anna – Middelkerke
Decoopman Liam – Middelkerke
Meuris Arthur - Westende
Desmet Céleste – Middelkerke
Deroo Nyo – Middelkerke
Rausch Gaëlle – Middelkerke
Ajvazoski Mathéo – Middelkerke
Coopman Naomi – Middelkerke
Vanopdenbosch Mattiz – Lombardsijde
De Ruytter Achiel – Leffinge
Billens Isaura – Middelkerke
Ternier Louis – Lombardsijde
du Gardein Louis – Leffinge
Arens Leonna – Middelkerke
Brichant Van Reeth Hÿphen – Westende
Luyssen Loïc – Westende
Swings Robin – Westende
Swings Tobias – Westende

16 juni 2017
17 juni 2017
20 juni 2017
24 juni 2017
26 juni 2017
29 juni 2017
07 juli 2017
09 juli 2017
13 juli 2017
13 juli 2017
16 juli 2017
20 juli 2017
21 juli 2017
26 juli 2017
28 juli 2017
28 juli 2017
01 augustus 2017
05 augustus 2017
05 augustus 2017
09 augustus 2017
21 augustus 2017
21 augustus 2017
22 augustus 2017
22 augustus 2017
25 augustus 2017
26 augustus 2017
27 augustus 2017
03 september 2017
07 september 2017
07 september 2017

Overlijdens
Vandeput Monique – Middelkerke
Vanhabost Eveline – Westende
Luyens Maria – Lombardsijde
Verraes Noël – Westende
De Ridder Oscar – Middelkerke
Moerman Jean – Westende
van de Weijgert Frank – Wilskerke
Heselmans Urbanus – Middelkerke
Van Roose Léonie – Westende
Amez Rita – Middelkerke
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°09.06.1932 + 22.06.2017
°10.02.1934 + 03.07.2017
°23.04.1924 + 03.07.2017
°22.12.1934 + 03.07.2017
°03.05.1931 + 03.07.2017
°18.09.1937 + 04.07.2017
°29.07.1953 + 04.07.2017
°12.03.1943 + 05.07.2017
°15.06.1929 + 06.07.2017
°09.04.1947 + 06.07.2017

Hendrickx Remigius – Westende
Ryckewaert Willy – Middelkerke
Van Heymbeeck Andries – Middelkerke
Goethals Maria – Middelkerke
De Waele Jean – Wilskerke
Beaujean Karel – Middelkerke
Vanden Berghe Juliette – Westende
Panasewicz Mariusz – Middelkerke
Delrue Claude – Westende
De Leyn Jean – Middelkerke
Hilegems Gustaaf – Westende
Feyereisen Michèle – Lombardsijde
Speeckaert Charles – Lombardsijde
Van Ooteghem Roger – Middelkerke
Maryn Jozef – Leffinge
Van den Bossche Louis – Wilskerke
Van der Maelen Roger – Middelkerke
Peeters Anita – Middelkerke
De Troyer Maria – Middelkerke
Willems Sabine – Leffinge
Dewulf Hilda – Middelkerke
Desmet Raymond - Westende
Vanhoutte Valère – Middelkerke
Devriendt Marie – Lombardsijde
De Muynck Daniel – Middelkerke
Rau Jeannine – Lombardsijde
Vander Elst Maria – Middelkerke
Verheyden Agnes – Middelkerke
De Gronckel Jacqueline - Westende
Arnolis Nicolas – Lombardsijde
Blieck Roger – Leffinge
Belligh Jacqueline – Leffinge
Piron Jeannine – Middelkerke
Labyt Jacky – Middelkerke
Vancoppenolle Marcel – Westende
Gheeraert François – Lombardsijde
Berteloot Elly – Westende
Kiekens Liliane – Middelkerke
Van Hecke Gabriel – Middelkerke
Depaemelaere Daniel – Middelkerke
Née Thérèse – Middelkerke
Randazzo Antonina – Middelkerke
Thibaut Noël – Westende
Coopmans Magdalena – Middelkerke
Wynthein Willy – Westende
Debruyne Hugo – Middelkerke
Devynck Yvonna – Middelkerke
Lagneaux André – Middelkerke
Cogge Joris – Middelkerke
Soumillion Joseph – Westende
Schoors Florent – Westende
Vande Casteele Georgette – Middelkerke
Philippe Lucette – Westende
De Koninck Jean – Westende
Van Roosendael Joanna – Middelkerke
Asselman Wilfried – Westende
Blontrock Andréa – Leffinge
Vossen Leopold – Middelkerke

°17.11.1938 + 07.07.2017
°19.10.1940 + 13.07.2017
°10.09.1932 + 14.07.2017
°30.12.1933 + 17.07.2017
°03.05.1942 + 17.07.2017
°20.07.1935 + 20.07.2017
°18.12.1928 + 21.07.2017
°18.02.1974 + 23.07.2017
°01.11.1941 + 26.07.2017
°09.02.1924 + 26.07.2017
°14.05.1948 + 26.07.2017
°25.04.1955 + 26.07.2017
°05.03.1945 + 27.07.2017
°29.12.1944 + 29.07.2017
°14.07.1928 + 30.07.2017
°02.11.1930 + 31.07.2017
°01.04.1931 + 01.08.2017
°06.02.1949 + 01.08.2017
°13.05.1934 + 01.08.2017
°20.08.1967 + 02.08.2017
°03.01.1932 + 02.08.2017
°02.07.1925 + 03.08.2017
°08.07.1921 + 04.08.2017
°25.06.1932 + 05.08.2017
°11.05.1940 + 07.08.2017
°25.06.1937 + 08.08.2017
°17.07.1926 + 09.08.2017
°20.12.1940 + 12.08.2017
°01.09.1949 + 12.08.2017
°31.07.1946 + 14.08.2017
°16.09.1952 + 16.08.2017
°04.04.1937 + 17.08.2017
°16.06.1946 + 17.08.2017
°21.01.1968 + 17.08.2017
°02.04.1937 + 19.08.2017
°06.09.1939 + 20.08.2017
°16.10.1953 + 22.08.2017
°07.03.1943 + 22.08.2017
°26.02.1949 + 22.08.2017
°11.06.1937 + 23.08.2017
°14.07.1926 + 26.08.2017
°17.12.1946 + 26.08.2017
°23.12.1942 + 27.08.2017
°30.07.1943 + 27.08.2017
°05.05.1941 + 27.08.2017
°18.03.1932 + 28.08.2017
°03.08.1923 + 31.08.2017
°23.07.1949 + 01.09.2017
°04.04.1930 + 02.09.2017
°18.07.1933 + 04.09.2017
°22.05.1951 + 07.09.2017
°14.03.1930 + 10.09.2017
°02.05.1951 + 11.09.2017
°29.12.1951 + 11.09.2017
°03.03.1934 + 13.09.2017
°23.04.1939 + 13.09.2017
°16.02.1928 + 14.09.2017
°27.11.1958 + 16.09.2017

NUTIG

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

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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#MachtigMiddelkerke
Kun jij Middelkerke ook op een machtige manier in beeld brengen? Registreer
je dan via www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke en word zo beeldambassadeur van Middelkerke.

Jolien Deman

Foto: Sophie Steelandt #MachtigMiddelkerke

