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Blik op nieuwe zeedijk
Maak je eigen noodplan
Veel sport in 2018
Vakantiewerk bij Middelkerke
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KOM AF!
Zondag 7 januari 2018

Iedereen welkom op de  

Nieuwjaarsdrink
11 - 13 u.  

Marktplein 

Middelkerke



Wie is wie?

Janna Rommel-
Opstaele  
burgemeester - Open VLD
janna.opstaele@middelkerke.be 
0474 88 80 19
Zitdag: dinsdag vanaf 10 tot 
12 u. of op afspraak
¡ algemene coördinatie en 

informatiedienst
¡ burgerzaken en archief
¡ kerkraden en parkeerbeleid
¡ gelijke kansenbeleid en  

participatie
¡ concessies en inname  

openbaar domein
¡ veiligheid (lokale politie en 

brandweer) en preventie
¡ OCMW (ondergeschikte en 

nevengeschikte besturen)

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

Zitdag: dinsdag vanaf 11 tot 
12 u. of op afspraak
¡ openbare werken, ruimtelijke 

ordening en patrimonium- 
behoud

¡ mobiliteit
¡ AGB

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

Zitdag: woensdagnamiddag 
na afspraak
¡ landbouw, milieu en milieu-

vergunningen
¡ groendienst, energie en duur-

zaamheid
¡ interne poetsdienst
¡ ontwikkelingssamenwerking
¡ bibliotheek

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 afval- 

beheer
¡ markten, foren en strand- 

visserij 

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 samen-

werking
¡ financiën, juridische zaken en 

verzekeringen
¡ erfgoed, musea en kunst in 

de publieke ruimte

Dirk Gilliaert 
ocmw-voorzitter - schepen 
- CD&V
dirk.gilliaert@ocmwmiddel-
kerke.be
Welzijnshuis
Sluisvaartstraat 17 - 059 31 92 
83

Zitdag: woensdag van 10 - 11 
u. en op afspraak
¡ OCMW, armoedepreventie, 

wonen en huisvesting 
¡ senioren
¡ volksgezondheid, buurthuis-

werking en sociale zaken

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

Zitdag: woensdagnamiddag 
na afspraak
¡ jeugd, onderwijs,  

kinderopvang en onthaal- 
ouders

¡ cultuur
¡ overheidsopdrachten
¡ dierenwelzijn

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

Zitdag: op afspraak
¡ algemene leiding van de 

gemeentelijke diensten
¡ hoofd van het gemeente- 

personeel 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

Colofon
Redactie en lay-out:  
Communicatiedienst samen met alle 
gemeentelijke diensten
Druk: Drukkerij Pattyn
Abonnementen: 6,2 euro per jaar, te storten 
op BE07 091 0082390 66 - GKCC BEBB

Verantwoordelijke uitgever:  
Pierre Ryckewaert, secretaris
Fotografen: Eric Lefevere (p. 3, 17 en 26), 
Luc Cassiman (p. 4 en 16), Ludo Coulier  
(p. 15), Sophie Schietekat (p.15),  
Willy Vankeirsbilck (p.17), Saën Sunderland 
(p.22), Adolphe Vydt (p. 24)

Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel 
burgerzaken)

Openingsuren alle gemeentediensten 
www.middelkerke.be/openingsuren     



Dag Middelkerkenaar,
Het nieuwe jaar 2018 staat klaar om haar vleugels uit te slaan.

Ideaal moment om eens stil te staan bij het voorbije jaar dat in 
razendsnel tempo voorbij vloog. Wat mij vooral bijblijft, zijn de vele 
fantastische activiteiten die werden georganiseerd in onze gemeente. 
Themaweekends, nieuwjaarsrecepties, viering gouden bruiloften,  
activiteiten voor kinderen, de belevingsdag… Activiteiten waar met 
grote belangstelling naar werd uitgekeken. 

Helaas overkwamen ons niet altijd positieve zaken, niet alleen op 
wereldschaal, maar ook in onze eigen gemeente of eigen vrienden- en 
familiekring. Laten we daar toch even bij stilstaan en beseffen dat morren 
ons niet vooruithelpt, maar een positieve ingesteldheid zeker wel!

In deze donkere dagen is er wel altijd iemand in onze omgeving die een 
beetje menselijke aandacht of warmte mist. Ouderen voelen zich vaak 
eenzaam, maar ook jongeren staan soms in de kou.  Een klein gebaar, 
hoe klein ook, kan toch zoveel betekenen.  

Daarom mijn warme oproep aan jullie allen: zorg voor elkaar. Loop eens 
bij elkaar langs, zeg goeiedag langs straat en help elkaar waar nodig.

Zelf zal ik mij als burgemeester, samen met alle collega’s uit de 
gemeenteraad, inzetten om van 2018 een prachtig jaar te maken !

Aan allen een gezond en voorspoedig 2018 !

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

VOORAAN

Goede voornemens:  
Sport@Middelkerke
Een nieuw jaar is traditioneel een gelegenheid voor plechtige voornemens. De Middelkerkse sportdienst helpt je 
daarbij, want met een toegankelijk sportaanbod kun je werk maken van je voornemen om meer te sporten. 

Start vanaf 8 januari
Vanaf 8 januari 2018 starten de sportactiviteiten. Er is keuze  
uit badminton, tafeltennis, BBB en body fit. Het programma  
en het uurrooster kan je raadplegen op de website  
www.middelkerke.be  

Lekker aperitief 
Daarenboven biedt de sportdienst, ter gelegenheid van het 
nieuwe jaar, tijdens de week van 29 januari tot 1 februari 2018 
aan alle deelnemers van badminton, tafeltennis, BBB en body fit 

na het sporten een aperitief. 

Hoe inschrijven?

Voor de lessenreeksen in het kader van  
Sport@Middelkerke kun je online inschrijven via  
inschrijvingen.middelkerke.be 

Betalen kan je voordelig met een sportkaart.  
Naargelang je activiteit worden  
er eenheden van je sportkaart  
afgewaardeerd. Een sportkaart  
kost € 20.

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
sport@middelkerke    

Meer sportnieuws op pagina 26 3

Foto: E.L.



GEMEENTERAAD

NIEUWJAAR

NOODCOMMUNICATIE

‘Da we vele meugen 
meugen’
Alle inwoners en tweedeverblijvers van 
Middelkerke worden op zondag 7 januari 
op het marktplein van Middelkerke 
uitgenodigd om te proosten op het 
nieuwe jaar.

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

Met warme kledij en je beste dans-
schoenen aan, dansen we samen met het 
bestuur het nieuwe jaar in.

Waar en wanneer?

Op zondag 7 januari 2018 van 11 tot  
13 u. op het marktplein van Middelkerke.

BE-Alert beste alarmbel
Via het platform BE-Alert kan de lokale 
overheid of het nationaal crisiscentrum 
heel gericht communiceren in geval 
van nood. Ondertussen zijn al 239 000 
burgers geregistreerd.

BE-Alert is een nationaal communicatie-
systeem dat 24/7 ter beschikking staat 
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.  

Verschillende mogelijkheden
Als je geregistreerd bent op BE-Alert 
kan je als gebruiker kiezen via welke 
kanalen je wilt geïnformeerd worden.

Veiligheidsdiensten kunnen dat ook: in 
functie van de best mogelijke communi-
catie kiest de uitsturende dienst het best 
mogelijke kanaal. Alles wordt afgewogen 
aan dringendheid en doeltreffendheid. 
Be-Alert is een krachtig platform dat 
constant wordt bijgestuurd.

De federale overheid wil dat BE-Alert 
een cruciale pijler bij crisiscommunicatie 
wordt en roept daarvoor alle burgers op 
om zich te registreren.

Plannen voor volwaardig 
fietstracé kerkwegel 
Leffinge
Het gemeentebestuur heeft een bouw-
aanvraag ingediend om de voormalige 
tramwegel tussen Leffinge-Dorp en de 
Leffingestraat als volwaardig fietspad 
aan te leggen. Dit pad is een veelge-
bruikt fietstraject tussen Leffinge en 
Oostende. De geplande aanleg kadert 
in de verdere uitbouw van de gemeen-
telijke fietsinfrastructuur.

Heraanleg Doornstraat, 
Essex Scottishlaan en 
Strandlaan
Het gemeentebestuur heeft een bouw-
aanvraag ingediend voor de heraanleg 
van de Doornstraat, het resterende 
deel van de Essex Scottishlaan en de 
Strandlaan. Momenteel vinden daar 
nutswerken plaats. Nu zijn er plannen 
om de bovenlaag te vernieuwen. Tijd 
voor het nodige studiewerk en open-
bare onderzoeken. 

Nieuwe motor en 
aangepaste kledij voor 
politie
1 van de 4 operationele politiemotoren 
wordt vervangen. De aankoop verloopt 
via een raamovereenkomst van de 
geïntegreerde politie. Zo is er afstem-
ming van materiaalgebruik binnen de 
verschillende politiezones. Daarnaast 
wordt er geïnvesteerd in nieuwe aange-
paste kledij.

Gemeentelijk 
onderwijs kiest 
ondersteuningsnetwerk
Vanaf dit schooljaar sluiten de gemeen-
telijke basisscholen zich aan bij het 
regionale ondersteuningsnetwerk GO! 
De Vloedlijn Oostende. Hulpbehoe-
vende leerlingen krijgen steun dankzij 
extra leerkrachten uit dit netwerk. 

Een volledig overzicht via  
www.middelkerke.be/gemeente-
raadsverslagen

Gestemd in de  
gemeenteraad
Wat is er gestemd in de afgelopen gemeenteraden van oktober en  
november 2017? Een kort overzicht. 

Meer info?

Dienst evenementen

059 31 91 31

evenementen@middelkerke.be

Meer info?

Registreer je via www.be-alert.be 

noodplanning@middelkerke.be 

www.crisiscentrum.be 

Foto: L.Ca4



OPENBARE WERKEN

Middelkerke werkt
Nog even doorbijten… voor de ingrijpende vernieuwing van de doortocht van Westende en Lombardsijde komt het 
einde stilaan in zicht. Ondertussen wordt er op andere plaatsen in de gemeente flink doorgewerkt om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken.  

Doortocht Westende
De laatste fase van de werken in de 
Lombardsijdelaan is aangevat. De riole-
ringswerken tussen het vakantiedomein 
Polder & Zee en de Baronstraat zijn 
volop bezig. De aannemer zal syste-
matisch de rijweg vernieuwen richting 
Polder & Zee. Ook in de Beukenstraat 
zijn de riolerings- en wegeniswerken 
aangevat. Er werd eveneens gestart met 
de bouw van de overstortconstructie in 
de Hofstraat.

Eind november werd er gestart met de 
opbraak van de rijweg en de oude riole-
ring in de Baronstraat. Dit zal geleidelijk 
aan gebeuren vanaf de kant van de 
Lombardsijdelaan. In een eerste fase zal 
men werken tot huisnummer 34. Zo blijft 
er voldoende parking beschikbaar achter 
het sportcomplex.

Wegenwerken 
Spermaliestraat Slijpe
In november zijn de wegen- en  
rioleringswerken in de Spermaliestraat 
aangevat. De komende maanden wordt 
de soilmixwand geplaatst zodat de 
rioleringswerken van start kunnen gaan. 
Omleiding is voorzien via de Diksmuide- 
straat die rechtstreeks aansluit op de 
ringweg. 

Nutswerken Essex 
Scottishlaan Westende
In het tweede deel van de Essex  
Scottishlaan, de Doornstraat en de 
Strandlaan worden in het voorjaar  
riolerings- en wegenwerken uitgevoerd. 
Ondertussen zijn de nutsmaatschap-

pijen volop bezig met het ondergronds 
brengen van de nutsleidingen. Deze 
nutswerken worden vermoedelijk 
voor het einde van het jaar afgerond. 
Er wordt door de gemeente nog een 
infovergadering georganiseerd voor  
de start van de eigenlijke wegen- en 
rioleringswerken. 

Miamiwijk Middelkerke
Alle nieuwe rioleringen in de Miamiwijk 
en de Duinenweg werden aangelegd. 
Een verdere afwerking van de boven-
bouw dringt zich op zodat deze wijk na 
lange tijd terug overal vlot bereikbaar is 
voor de bewoners.

Doortocht Leffinge weer open voor verkeer 5



ONTWIKKELING

Een nieuw gezicht voor  
Middelkerke
Vorig jaar maakte de gemeente Middelkerke bekend dat de volledige zeedijk opnieuw wordt aangelegd en ingedeeld. 
Het is een ingrijpende verandering om bewoners beter te beschermen bij stormen en om het strand voor een stuk 
terug te geven aan de natuur. Het ontwerp is (bijna) klaar, de uitvoering lonkt.

Nieuwe zeedijk wordt metamorfose 

Heraanleg en nieuwe 
verdeling
Het project is een huzarenstukje, de 
volledige lengte van de zeedijk wordt 
opnieuw aangelegd en herverdeeld. 
De klemtoon ligt enerzijds op het beter 
beschermen van de dijk bij stormweer 
als op het verhogen van de strand- en 
dijkbeleving anderzijds. De zeedijk zal 
worden herverdeeld in commerciële 
zones en groenzones.

Commerciële en 
groenzones
Door de inplanting van 60 % groenzones 
krijgt de zeedijk een nieuw natuurlijk 
gevoel. De commerciële zones (goed 
voor 40 % van de totale reconstructie) 

concentreren zich in de badcentra 
en kenmerken zich door een open en 
verbindend karakter met het strand.

In de groenzones wordt duinvorming 
gecontroleerd vrijgelaten maar het 
zeezicht vanaf de dijk moet altijd 
gegarandeerd zijn. Een toegankelijk 
wandelpad kronkelt door de strand-
duinen. 

Nauw overleg met 
betrokkenen
De bestaande stranduitbatingen krijgen 
ook hun plaats in het nieuwe plan, maar 
zullen meer geïntegreerd worden in de 
natuur. Net zoals de strandbars.

Ook de inplanting van de terrassen 
wordt herbekeken, maar niet zonder de 

horeca-uitbaters daarbij te betrekken. 
Dat gebeurt nu al met gerichte infomo-
menten en bevragingen. Op die manier 
moet de verandering draagvlak vinden 
bij iedereen. Ondertussen zijn de eerste 
reacties positief.

Duurzame realisatie
Het hele project wordt trouwens op 
een erg duurzame manier gerealiseerd. 
Uiteraard heeft alles zijn prijskaartje, 
maar dankzij het maximaal hergebruik 
van de bestaande fundamenten van 
de zeedijk en het gebruik van heel wat 
natuurlijke, lichte en zachte materialen 
zal het budget bij normale uitvoering 
beheersbaar blijven.

De pure bedoeling van dit project is om 
onze kust in de toekomst te beschermen 
tegen de gevolgen van de stijgende 
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waterspiegel en zware stormen. De 
langere groenzones zullen als buffer 
dienen bij extreme weersomstandig-
heden.

Uitgebreide testen
Alle technische plannen en constructies 
worden zowel theoretisch als praktisch 
getest op hun doeltreffendheid. Op 
basis van die testen worden de meest 
efficiënte constructies en uitvoeringen 
gekozen. Dat gebeurt in speciale labo’s 
en testomgevingen met grote water-
bassins waarin sterke golfslag wordt 
gesimuleerd.

Informeren
Het gemeentebestuur houdt zich eraan 
om op regelmatige basis te communi-
ceren met de inwoners.

Planning
In het voorjaar 2018 zal het voorontwerp 
klaar zijn, na beproeving en eventuele 
bijsturing verwachten we een definitief 
ontwerp in het najaar 2018. De aanbe-
steding van de verschillende werken 
zal duren tot begin 2019 en aansluitend 
zullen de eigenlijke werken worden 
aangevat. 

De gemeente Middelkerke realiseert dit 
project samen met de Afdeling Kust.

Meer info?

Wie nu al concrete vragen heeft, kan 
terecht op zeedijk@middelkerke.be 

OPVOEDING

Lokale opvoedingsonder-
steuning stopt 
In de actualiteit word je met allerlei tips 
en theorieën rond opvoeding om de 
oren geslagen. De dienst opvoedings- 
ondersteuning was tot voor kort op 
lokaal gebied werkzaam rond deze 
thema’s. Nu wordt deze dienstverlening  
stopgezet. 

Gelukkig zijn er nog tal van andere 
instanties dicht in de buurt.

Kind- en Gezinlijn

078 15 01 00

www.kindengezin.be

Opvoedings- en ontmoetingshuis

059 25 53 04 

www.ontmoetingshuisoostende.be

Opvoedingslijn  

078 15 00 10 

www.opvoedingslijn.be

CKG Kapoentje  

059 25 53 00 

www.ckgkapoentje.be

CAW Noord West-Vlaanderen

059 59 21 21

www.cawnoordwestvlaanderen.be

Huis van het Kind  

059 59 20 06

www.facebook.com/ 
inloopteamdeviertorre
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JOBSTUDENTEN

Vakantiewerk bij Middelkerke
Er zijn weer heel wat gevarieerde vakantiejobs bij de gemeente Middelkerke. Werk je graag in het groen of heb je 
net je reddersdiploma op zak? Misschien ben je wel op zoek naar een zorgjob of wil je onze vakantiegangers een 
sportieve vakantie aanbieden? Bekijk het overzicht, wellicht zit er iets tussen voor jou.

Functie Dienst Leeftijd (*) Bijzondere voorwaarden (***) Periode (**)

Jobstudenten  
werkman/-vrouw

Groendienst 17 jaar Geen diplomavereiste Juli of augustus

Jobstudenten 
werkman/-vrouw

Strandreiniging 18 jaar Geen diplomavereiste 01/07 – 21/07
22/07 – 11/08
12/08 – 31/08

Jobstudenten
Werkman/-vrouw

Evenementen 18 jaar Geen diplomavereiste 
In bezit zijn van rijbewijs B

Juli of augustus
16/07 – 15/08/18
diverse weekends buiten 
het seizoen

Jobstudenten
Bediende

Participatie zon, 
zee, zorgeloos

18 jaar Geen diplomavereiste Juli of augustus

Adjunct 
hoofdredder kust-
reddingsdienst

Strandredding 18 jaar Diploma of getuigschrift lager secundair onderwijs
brevet redder-aan-zee WOBRA
minstens 3 seizoenen waarin telkens 1 volle maand 
onberispelijke dienst als redder-postoverste of 
redder-aan-zee

Juli of augustus

Redder  
postoverste

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

15/06 – 30/06
Juli of augustus
01/09 – 16/09
Poule juli en/of augustus

Redder-aan-zee Strandredding 18 jaar Brevet redder-aan-zee WOBRA
kandidaturen kunnen gesteld worden onder voorbe-
houd van het behalen van het brevet redder-aan-zee 
WOBRA OF West-Vlaams hoger reddersdiploma  
(+ attesten bijscholing)

15/06 – 30/06
Juli  of augustus
01/09 – 16/09
Poule juli en/of augustus

Eerste  
hulpverlener

Strandredding 18 jaar Diploma lager secundair onderwijs + erkend brevet 
ambulancier, helper of getuigschrift 2 jaar studie 
verpleegkundige of 2de bachelor geneeskunde

Juli of augustus
Poule juli en/of augustus

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

Juli of augustus
16/7 – 15/8

Jobstudenten
Bediende 

Administratie 
Toerisme

18 jaar Geen diplomavereiste Juli of augustus

Jobstudenten
Bediende 

Administratie 
Bibliotheek/

18 jaar Geen diplomavereiste Juli of augustus

8



Het loon?
Het gemeentebestuur werkt met vast-
gestelde salarisschalen. Hoeveel je netto 
verdient, is afhankelijk van veel factoren 
(contract, belastingen, gezinssituatie…). 
Inlichtingen hieromtrent kun je bekomen 
in de personeelsdienst (personeels-
dienst@middelkerke of 059 31 91 16).

Kandidaat?
Heb je belangstelling voor één of meer-
dere seizoenjobs? Vanaf begin januari 

2018 zijn er sollicitatieformulieren ter 
beschikking bij de personeelsdienst van 
de gemeente. 

Geldigheid van de kandidatuur?
De kandidatuur is ontvankelijk als het 
formulier kandidaatstelling wordt inge-
vuld en de gevraagde bewijsstukken bij 
de aanvraag zitten. 
Het ontbreken van stukken en het te laat 
indienen geeft nietigheid van de kandi-
datuur tot gevolg.

Meer info?

Personeelsdienst  

personeelsdienst@middelkerke.be 

059 31 30 16 

Alle vacatures staan ook op www.
middelkerke.be of via www.vdab.be.

Let wel: de kandidaturen moeten 
binnen zijn in het gemeentehuis 
– personeelsdienst ten laatste op 
31/01/2018.

Bijkomende informatie?

Een handige brochure ‘Wegwijs 
in studentenarbeid’ is gratis te 
verkrijgen bij FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
Belliardstraat51 te 1040 Brussel  
(02 233 42 11) 

www. meta.fgov.be 

Functie Dienst Leeftijd (*) Bijzondere voorwaarden (***) Periode (**)

Jobstudenten
Bediende 

Parkeerbeheer 18 jaar Geen diplomavereiste Paasvakantie en weekends 
april, mei en juni 
Juli of augustus
Weekends september

Hoofdmonitor 
jeugddienst

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

Paasvakantie
Juli of augustus

Monitor Jeugdwerking Mits 
brevet
in het jaar 
dat je 17 
jaar wordt

Attest “animator in het jeugdwerk”  - Vlaamse 
Gemeenschap
ofwel erkend (voorlopig) brevet of diploma kinder-
verzorgster
ofwel 60 uur pedagogische en/of psychologische 
vorming in erkende opleiding (VDAB/BSO/TSO/
ASO) of hoger onderwijs
ofwel 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/bege-
leider speelplein
ofwel 2 volle jaren ervaring leider erkende jeugdbe-
weging

Paasvakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

(*) = minimumleeftijd op datum van indiensttreding
(**) = bepaald door het college in functie van de behoeften of men één of meerdere periodes kan aangesteld worden
(***) = voor de gedetailleerde voorwaarden wordt verwezen naar het rechtspositiebesluit en de practica.

9



VEILIGHEID

Kostbare tijdswinst om je  
leven te redden
Als onderdeel van de campagne ‘Risico-Info 2016-2019’, lanceert het Federaal Crisiscentrum ‘Bereid je voor’. 
Daarmee wil het crisiscentrum particulieren aanzetten om een eigen noodplan op te stellen.

Eenvoudige oefening
Veiligheid is vandaag een belangrijk 
thema. Heel wat instanties werken 
belangrijke sensibiliseringscampagnes 
uit. Het Federaal Crisiscentrum – 
bevoegd voor noodplanning en 
noodcommunicatie bij grote rampen 
– wil particulieren aanzetten om thuis 
hun eigen noodplan op te stellen. Een 
eenvoudige oefening die heel wat leed 
kan voorkomen. Het Crisiscentrum reikt 
daarvoor enkele handige tools aan. 

Aandachtspunten 
Om snel te kunnen reageren in een 
noodsituatie, is het belangrijk dat je je 
goed voorbereidt. Enkele aandachts-
punten:

•  weet waar je elektriciteit of gas kan 
afsluiten;

•  breng alle vluchtwegen van je huis  
in kaart;

•  duid iemand aan bij wie je terecht  
kan als je tijdelijk je huis niet in kan.

Handige tools
Maak via www.mijnnoodplan.be online 
je eigen noodplan op. In 7 stappen ben 
je volledig voorbereid en beschik je over 
een noodplan op maat dat je thuis op 
een duidelijke plaats kan ophangen. 

Via Youtube lanceert het Crisiscentrum 
ook een handige instructievideo.

Maak je eigen noodplan op

10



VEILIGHEID

Voorkom huis-
brand, enkele tips 
In de vorige Sirene was er veel aandacht voor de rookmelderscampagne 
waarbij je werd aangezet om duurzame rookmelders in je huis aan te 
brengen. Omdat huisbranden nog te vaak voorkomen, wil het gemeentebestuur 
hier verder op sensibiliseren. Met onderstaande aandachtspunten voorkom je veel 
leed.

Tips voor de 
top
1. Laad je gsm, 
tablet, laptop 
enz. niet op onder 
je kussen, op bed, de 
zetel of ander brand-
baar materiaal;

2. gebruik kwalitatieve opladers en 
kabels;

3. vermijd 'overladen'. Is je toestel opge-
laden, koppel het los van de oplader;

4. haal je oplader overdag uit het stop-
contact. Als er een defect is, loop je het 
risico dat hij warmte blijft opwekken;

5. verwijder bij het opladen het hoesje 
van je gsm. Zo kan je toestel beter 
afkoelen;

6. laad best op overdag. Doe je het toch 
’s nachts, doe het in de buurt van een 
rookmelder.

Rookmelders in huis zijn geen over-
bodige luxe. In onze slaap ruiken we 
niet snel en merken we de rook van een 
brandende gsm, tablet of laptop te 
laat op.

Ik ruik iets 
uit de 
keuken!
Heel wat 
branden 
ontstaan in 
de keuken. 
Door de 
aanwezigheid 
van gas, elektri-
sche toestellen, 
warmte, vuur 
en ontvlambare 
producten zijn er 
veel risicofactoren in 
een keuken aanwezig. 
Neem voorzorgsmaat-
regelen om de kans op 
een brand te verkleinen. 

Om een kleine brand zelf te blussen, 
zijn er 2 belangrijke hulpmiddelen die 

in elke keuken en/of elk huis 
aanwezig moeten zijn.

Een blusdeken is bijzonder 
geschikt om een frietketel-

brand of brand in een pan te 
stoppen. Bewaar het op een 
plaats in de keuken waar je 
snel bij kan. Door het brand-
deken op het brandende vet of 
de brandende olie te leggen, 
zullen de vlammen doven. 
Vergeet niet de energietoe-
voer (gas of elektriciteit) af te 
sluiten. Het gebruik van water 
in deze situaties is volstrekt 
uit den boze: er ontstaat een 
vuurbal die de brand naar de 
hele ruimte doet overslaan, om 
nog maar te zwijgen van het 
gevaar op brandwonden voor 
wie er bij staat. Controleer of 
het blusdeken voldoet aan de 

norm EN1869.

Goede blusser in huis?
Een draagbare brandblusser is ook 
zeer doeltreffend om een beginnende 
brand te stoppen. Een dergelijke blusser 
is aangewezen voor vaste (meubelen, 
textiel,...) en vloeibare producten (vet, 
olie). Het is geen luxe om een blusser 
met ABC-poeder van 6 kg of een brand-
blusser met waterschuim van 6 liter in  
de woning te hebben. Hou in elk geval 
de vervaldatum in het oog.

Meer nuttige bronnen?

www.speelnietmetvuur.be  
www.oscare.be 11



PREVENTIE

Hou dieven weg
Hoewel nationale inbraakcijfers sterk gedaald zijn, blijft huiselijke veiligheid een belangrijk thema. In dit artikel willen 
we je enkele tips meegeven om je thuis beter te beveiligen tegen inbraak, want het is allemaal zo snel gebeurd.

Inbraakpreventie met eenvoudige maatregelen

Beveiligen tegen 
ongewenst bezoek
Een inbraak heeft naast 
materiële gevolgen ook een 
sterke psychologische impact. 
Je voelt dat je persoonlijke 
ruimte is beschadigd. Een 
inbreker neemt rond de 3 
minuten de tijd om 
ergens in te breken. 
Hoe langer het 
duurt, hoe groter 
de kans dat hij 
opgemerkt wordt 
en hij dus afhaakt. 

Kleine 
aanpassingen, 
groot gewin
Je kan je huis of appartement 
goed beveiligen door enkele 
kleine aanpassingen te doen 
of er goede gewoontes op na 
te houden. Sluit alle ramen en 
deuren tijdens je (korte) afwe-
zigheid. Geef je woning ook 
een bewoonde indruk bij een 
langdurige afwezigheid (laat 

bijvoorbeeld de brievenbus 
legen). 

Wie in een appartement 
verblijft, opent best de deur 
niet voor het bezoek van 
andere bewoners, laat geen 
bezoekers mee naar binnen 
lopen terwijl jij naar buiten of 
binnen gaat, houdt ramen en 
deuren ter hoogte van een 

balkon of branddeur 
gesloten. 

Beter een 
goeie buur…

Een goed sociaal 
contact met je buren 

en een gezonde vorm van 
sociale controle is nog altijd 
de beste preventie tegen 
inbraak. Meld ieder verdacht 
element in je straat of bij de 
buren bij de politie.

Veiligheidsmaat- 
regelen genoeg
Bescherm alle bereikbare 
gevelopeningen (deuren, 

(schuif)ramen, garagepoort 
enz.) goed. Zorg voor goede 
sloten (veiligheidsslot, een 
rozet, extra sloten, enz.), 
plaats vergrendelbare raam-
krukken op ramen, plaats 
veiligheidsglas en rolluiken.

Een belangrijke aanvulling 
op al deze maatregelen 
is een elektronisch bevei-
ligingssysteem, zeker in 
inbraakgevoelige buurten. 
Doe een beroep op een 
professional als je van plan 
bent om er één te plaatsen.

Diefstalpreventie-
adviseur en premie
Misschien kan het gratis 
advies van de diefstalpreven-
tieadviseur waardevol zijn. 
Met zijn specifieke opleiding 
is de adviseur in staat je 
goed op weg te helpen qua 
woningbeveiliging. 

De diefstalpreventieadviseur 
werkt in twee fasen. Eerst 
wordt de huidige situatie 
van de woning onderzocht. 

Op basis daarvan reikt de 
adviseur het technopreven-
tief advies uit. Beslis je om 
de adviezen effectief uit te 
voeren, volgt een hercontrole 
en krijg je een attest waarmee 
je recht hebt op een diefstal-
preventiepremie. Voorwaarde 
is wel dat er minstens één 
iemand gedomicilieerd is op 
het onderzochte adres.

De premie bedraagt 20% 
van het aankoopbedrag (met 
een max. van € 200,00) voor 
de beveiliging van je woning 
tegen inbraak (niet voor elek-
tronische beveiliging). 

Politie doet 
toezicht
Als je voor bepaalde tijd 
afwezig bent, kan de lokale 
politie extra toezicht op je 
woning doen.

Meer info?

059 31 30 16  

preventie@middelkerke.be 

Meer info?

Contacteer de lokale 
politie via  
Spermaliestraat 21  
in Middelkerke, 

059 312 312  
www.lokalepolitie.be/5451 

Andere interessante 
informatiebronnen?

Gemeentelijke brochure 
met tips & tricks (verkrijg-
baar in het MAC) 

www.besafe.be,  
www.veiligewoning.be 
www.eendagniet.be

“
Maak het 
moeilijk  

voor  
inbrekers
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HUISVESTING

Bouw- en renovatiepremies 
in 2018
De Vlaamse overheid en Infrax bieden ook in 2018 enkele belangrijke premies aan in geval van renovatie of 
verbetering van je woning. Naargelang de aard van de werkzaamheden en de leeftijd van het pand verschilt het type 
premie en de voorwaarden. We brengen ze in een kort overzicht in kaart.

De Vlaamse 
renovatiepremie
Voor wat? Grondige verbeterings-
werken 
Facturen? Maximaal 2 jaar oud 
Woning?

 ¡Minstens 30 jaar oud

 ¡Enige woning en hoofdverblijfplaats

Premiebedrag? 20 of 30% van de uitgave 
Inkomensgrens (o.b.v. aanslagbiljet 
2016)

 ¡Alleenstaande: € 42 890

 ¡Gezinsinkomen: € 61 640 + € 3 440 
per bijkomende persoon ten laste

De Vlaamse 
verbeteringspremie
Voor wat? Kleine verbeteringswerken 
Facturen? Maximaal 1 jaar oud 
Woning?

 ¡Minstens 25 jaar oud 

 ¡Hoofdverblijfplaats 

 ¡Vast premiebedrag

Inkomensgrens (o.b.v. aanslagbiljet 
2015)

 ¡Gezinsinkomen: € 30 640 + € 1600 
per bijkomende persoon ten laste

Vermindering van de 
onroerende voorheffing
Voor ingrijpende duurzaamheids-
ingrepen kan je naargelang het ‘E-peil’ 
tot 100% vermindering van je onroe-
rende voorheffing krijgen voor 5 jaar. 
Het gaat om werken waarbij je techni-
sche installaties volledig vervangt en 
waarbij je minstens 75% van de buiten-
schil (na)isoleert.  

Meer nuttige bronnen?

Ruimte en wonen (MAC),  
Spermaliestraat 1,  
Middelkerke

059 31 91 15

huisvesting@middelkerke.be

Premies via infrax
Voor ingrijpende duurzaamheidswerken reikt netbedrijf Infrax ook enkele gerichte premies uit. Voornamelijk voor isolatie en de 
installatie van duurzame installaties. 

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

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

Na-isolatie spouwmuur via aannemer 5 €/m² (conform STS 71-1)

Na-isolatie buitenmuur via buitenzijde via 
aannemer

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

Na-isolatie bestaande muur via binnenzijde 15 €/m² (R-waarde minstens 2,0 m²K/W)

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

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

Warmtepomp via aannemer  ¡ geothermische warmtepomp 4000 euro 

 ¡ lucht-water-warmtepomp 1500 euro 

 ¡ hybride lucht-waterwarmtepomp 800 euro 

 ¡ lucht-lucht-warmtepomp 300 euro 

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

Totaalrenovatiebonus: in 5 jaar, minstens  
3 investeringen uitvoeren:

 ¡ dak- of zoldervloerisolatie >=30 m² 

 ¡ muurisolatie >= 30 m²,

 ¡ vloerisolatie >= 30 m²

 ¡nieuwe beglazing >= 5 m²

 ¡ zonneboiler

 ¡ warmtepomp

 ¡ ventilatiesysteem

Supplement in woningen :

 ¡ na 3 investeringen: 1250 euro

 ¡ na 4: 1750 euro in totaal

 ¡ na 5 en opmaak EPC:  
2750 euro in totaal

 ¡ na 6: 3750 euro in totaal

 ¡ na 7: 4750 euro in totaal.

In appartementen: 50% van  
deze supplementen. 13



HUISVESTING

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

Wanneer?
De eerstvolgende zitdag vindt plaats 
op 11 januari en 8 februari 2018 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 2015 
(aanslagjaar 2016);

 ¡uittreksel bevolkingsregister;

 ¡bewijs van huidig inkomen van 
alle gezinsleden (bijvoorbeeld 
pensioenfiche, werkloosheidsuit-
kering, …) voorbije zes maanden;

 ¡eventueel vonnis bezoekrecht 
(voor RSVK);

 ¡kopie huidig huurcontract (voor 
RSVK);

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

 ¡opzegbrief (voor RSVK).

DUURZAAMHEID

Nieuwe groepsaankoop 
groene energie  
De Provincie West-Vlaanderen 
biedt haar inwoners opnieuw de 
kans om bewust te kiezen voor 
100 % groene stroom 
Hoe meer mensen inschrijven, hoe 
goedkoper de prijs wordt. Je kan 
inschrijven voor elektriciteit en/of 
gas. Nadien krijgt elke deelnemer 
een persoonlijk aanbod en kan er, 
na akkoord, ook effectief worden 
overgestapt. De prijzen die worden 
aangeboden zullen geldig zijn voor 
één jaar. Deelnemers kunnen kiezen 
voor een contract voor groene elektri-
citeit én aardgas of voor elektriciteit 
of gas alleen. 

Inschrijven kan tot en met 7 februari 
2018. 

MOBILITEIT

Meer laadpalen op komst 
Op onze wegen rijden steeds meer 
elektrische wagens of hybrides. 
Dat aandeel zal in de nabije 
toekomst alleen maar stijgen. 
Broodnodig om daar als openbaar 
bestuur op in te spelen. 
In Middelkerke zijn er nu al drie open-
bare oplaadpunten beschikbaar.

• Duinenweg  
(t.h.v. ingang Normandpark);

• Populierenlaan;  

• Arthur Meynneplein  
(marktplein Westende). 

Toekomstplan voor laadpunten
Binnen afzienbare tijd worden er nog 
laadpalen gezet bij de Duinenweg 
(t.h.v. Home Haerlebout), Parking 
Lacodam (t.h.v. Britsenlaan – in 
Westende) en in Leffinge (t.h.v. kerk). 
Tegen 2020 wil het gemeenbestuur in 
samenwerking met Infrax 19 actieve 
palen in gebruik hebben.

 

Meer info?

Dienst ruimte en wonen,  
Spermaliestraat 1,  
Middelkerke

059 31 91 15

woonwinkel@middelkerke.be

Meer info?

Inschrijven kan via  
www.samengaanwegroener.be of 
0800 76 101 (gratis, elke werkdag 
van 9 tot 17u). 

Opgelet! Hou je eindafrekening 
bij de hand. 

Let op: ook wie bij een vorige 
editie heeft deelgenomen aan de 
groepsaankoop moet opnieuw 
inschrijven!

Meer info?

milieudienst 

milieu@middelkerke.be 

Foto: JT
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DIERENWELZIJN

Nieuwe adviesraad voor dierenwelzijn 
Voor de samenstelling van de gloednieuwe adviesraad 
voor dierenwelzijn gaat het gemeentebestuur op zoek 
naar gemotiveerde dierenliefhebbers. 
Tijdens het voorjaar van 2018 wenst het gemeentebestuur te 
starten met een adviesraad voor dierenwelzijn in Middelkerke.

Wij zoeken hiervoor :

- vertegenwoordigers van organisaties/verenigingen die het 
dierenwelzijn bevorderen en de dierenrechten vrijwaren op 
het Middelkerks grondgebied;

- vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties die 
ook binnen hun organisatie te maken krijgen met dierenwel-
zijn (jagers, landbouwers, maneges, hondenverenigingen, …) 
op het Middelkerks grondgebied;

 

- inwoners met een bijzondere expertise op het gebied van 
dierenwelzijn (experts).

Interesse?
Denk je hieraan te beantwoorden? Kan je je minstens 2 keer 
per jaar een avondje vrijmaken om over dierenwelzijn en 
dierenrechtenbescherming mee te debatteren? Wil je een 
positief beleid voor dierenwelzijn mee opstarten? Dien je 
kandidatuur in vóór 15 januari 2018 bij het gemeentebestuur 
Middelkerke, Spermaliestraat 1,  8430 Middelkerke, met  
vermelding van “indiening kandidatuur adviesraad voor  
Dierenwelzijn Middelkerke”. 

Meer info? 

ir. Eddy Louwie, hoofd dienst Dierenwelzijn

059 31 91 33   

Vrolijk gekwispel in de Wilde Wijk 
Participatie is meer dan oplossingen aanbieden voor 
burgerinspraak. Ook gelukkige dieren dragen bij tot een 
betere samenleving.

Het participatieproject Wilde Wijken in Westende realiseert 
in de loop van januari een speciale hondenspeelweide. De 
mens’ trouwste viervoeter kan daar op gepaste wijze ‘wroe-
telen’, spelen en vrij lopen.  Spreekt voor zich dat dit geen 
hondentoilet mag worden. Het is een aangepast speelplein 
voor alle honden uit de buurt.

De Middelkerkse groendienst zet zijn schouders onder dit 
project dat werd aangereikt door alle buurtbewoners van de 
wijk Hofstraat – Sportstraat in Westende.

Foto: L.Co.
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Meer info?

dienst participatie

participatie@middelkerke.be 

Foto: S.S.



Geuren en griezelen
In Middelkerke werd de herfst  
traditioneel verwelkomd op een kleurrijk 
Herfstweekend. Lekker griezelen kon 
dan weer tijdens Doodleuk. 

Champagneweekend
De Branding wordt voor de komende 
jaren het nieuwe onderkomen van het 
Champagneweekend. De eerste editie 
op de nieuwe locatie was alvast een 
voltreffer. De editie 2018 is gepland op 
9, 10 en 11 november.

Vredesdag
Op 11 november bracht een delegatie 
van vaderlandslievende verenigingen 
en het gemeentebestuur hun jaarlijkse 
hulde aan het herdenkingsmonument  
in Middelkerke. Dit serene moment  
werd opgeluisterd door de statige  
stoet begeleid door passende doedel-
zakmuziek.

Brandweeroefening  
in Casino
De lokale brandweer deed een groot-
schalige oefening in het leegstaande 
Casino. ‘Een ideale gelegenheid om ons 
materiaal en technieken te oefenen in de 
uitdagende gangen en kamers van het 
verlaten gebouw’, klonk het in koor bij 
de spuitgasten van Middelkerke. 

GEKIEKT

Foto: L.Ca.

Fotos: L.Ca.

Foto: L.Ca.



Geen stoute kinderen
Tijdens de blijde intrede van de goede 
Sint op zondag 19 november was het 
toch een beetje bang afwachten voor de 
vele Middelkerkse kinderen. Gelukkig 
bracht de grote mensenvriend de verlos-
sende boodschap: ‘In Middelkerke zijn 
ook dit jaar geen stoute kinderen’. Oef!

Fair Trade@school
Om Fair Tradehandel in de kijker te 
plaatsen, organiseerden de dienst 
ontwikkelingssamenwerking en enkele 
enthousiaste vrijwilligers van het Noord-
Zuid-Comité op 10 en 17 oktober 2017 
Fair Trade@school. 159 leerlingen van 
het derde en vierde leerjaar maakten 
er via workshops kennis met Fair Trade-
handel. 

Proeven van erfgoed en nieuw Middelkerks bier
Op 23 november richtte de erfgoedcel Kusterfgoed voor het eerst een erfgoed-
markt in. Je kon er allerlei lokale erfgoedspecialisten ontmoeten. De locatie was het 
gerenoveerde brouwhuis Jus de Mer aan de Oostendelaan in Middelkerke.

Comfortabele opvang in 
Leffinge
Begin december nam de buitenschoolse 
kinderopvang een nieuw pand in 
gebruik. Dagelijks kunnen er tientallen 
kinderen wachten op mama of papa in 
de beste omstandigheden.
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Alfred Madouxstraat

DE STRAAT

In elke Sirene maken we een portret van één van de 345 straatnamen in Middelkerke.  
In dit nummer schetsen we het bijzondere verhaal van de Alfred Madouxstraat  
in Lombardsijde. 

Piepklein straatje
Waar ligt de Alfred Madoux-
straat? Het zou een goede 
vraag kunnen zijn voor een 
quiz over onze gemeente. 
De Alfred Madouxstraat ligt 
in Lombardsijde en blijkt 
een klein, charmant, dood-
lopend zijstraatje te zijn van 
de Koninklijke Baan. Er staan 
amper drie woningen, maar je 
zit er middenin de stilte van 
de omliggende duinen. 

Eerste villa in 
Lombardsijde
De straatnaam verwijst naar 
de Brusselse personaliteit 
Alfred Madoux die, eind 
19de eeuw, de eerste kust-
villa in de prille badplaats 
Lombardsijde liet bouwen. 
Alfred Madoux (1838-1904) 
was uitgever van een liberaal 

dagblad, L’Etoile Belge. Zijn 
villa, inclusief paardenstallen, 
stond in de duinen met zicht 
op zee, helemaal aan het 
eind van de kasseibaan die 
van Lombardsijde-Dorp recht 
naar het strand liep. 

Zijn zoon, Alfred Madoux 
jr. (1870-1928) werd later de 
nieuwe uitgever van de krant 
en betrok op zijn beurt regel-
matig de villa. Hij was tevens 
schilder en beeldhouwer.

Die kasseibaan, vandaag 
de Zeelaan, heette toen 
officieel Polderdreef, toch 
spreekt men op prentbrief-
kaarten ook over de ‘Avenue 
Benoit’, naar stamvader 
baron Benoit Crombez, telg 
uit een adellijke familie en 
invloedrijk grootgrondbe-
zitter in de wijde omgeving 

van Nieuwpoort.  Er zijn 
echter ook kaarten waar de 
latere  Zeelaan de ‘Avenue de 
la Reine’ genoemd wordt. De 
laan zelf was prachtig: langs 
beide zijden afgeboord met 
bomen, zodat je door een 
groene tunnel van het dorp 
naar de zee wandelde. Waar 
dan de Villa Madoux fier op 
een duintop stond te blinken 
in de zon.

Villa Madoux in 
zee?
Wat is er met de villa Madoux 
gebeurd? Op de foto’s en 
prentbriefkaarten uit de belle 
époque zien we een prachtig 
gebouw. Er bestaat zelfs een 
schilderij van, gemaakt door 
kunstschilder Victor Uytter-
schaut (waarin de villa ‘villa 
Maria’ heet, vernoemd naar 
de echtgenote van Alfred 
Madoux). Exemplarisch voor 
de (toeristische) geschiedenis 
van Lombardsijde is het 
alweer de Eerste Wereld-

oorlog die hier spelbreker 
wordt. De villa viel in Duitse 
handen en werd als Lazarett 
(Rode Kruispost) gebruikt. 
Ze staat nog aangeduid 
op Duitse stafkaarten van 
1917, maar na de oorlog is 
er plots niets meer. Verschil-
lende publicaties vermelden 
zelfs dat de villa in zee is 
verdwenen. 

Dat Atlantis-verhaal blijkt 
niet te kloppen. Wanneer 
je kaarten van voor en 
tijdens de oorlog met die 
van vandaag vergelijkt, dan 
liggen resterende funde-
ringen, nog altijd op dezelfde 
plaats: op de grens van het 
kamp Lombardsijde met de 
duintoppen die haar scheiden 
van het strand. 

Foto: collectie Gilbert Jansseune
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Alfred Madouxstraat

ERFGOED

Leg de geschiedenis van  
je sportclub vast
Archiefbank Vlaanderen maakt dit 
jaar werk van het in kaart brengen van 
de rijke Middelkerkse sporthistorie. 
De dienst erfgoed wil samen met de 
erfgoedcel Kusterfgoed Middelkerke 
die mooie geschiedenis catalogeren  
en blootleggen.

Sport belangrijk voor gemeenschap
Middelkerke kent een rijk sportverleden. 
Denk maar aan de druk bijgewoonde 
tenniswedstrijden die al in de belle époque 
in Middelkerke en Westende werden 
betwist. Met wielrenners als Norbert 
Dedeckere, Berten De Jonghe en Freddy 
Maertens werd er zelfs sportgeschiedenis 
geschreven. Iedere deelgemeente had zijn 
voetbalploeg zoals Gold Star Middelkerke 
en Davo Westende. Ze brachten heel wat 
mensen samen aan de zijlijn en droegen 
bij tot een dynamisch dorpsleven. Maar 
minstens even belangrijk zijn de recreatieve 
sporters die geregeld zonder publiek hun 
sport beoefenen en zich verenigen in  
sportclubs. 

Administratie erg belangrijk
Die sportbeoefenaars en hun clubs hebben 
dikwijls een rijk verleden met potentieel 
veel erfgoed. Denk maar aan de vlag 
die destijds noodzakelijk was om met de 
club trots naar buiten te komen of aan de 
bekers die liefdevol worden gekoesterd 
in het clubhuis of aan de erediploma’s en 
de foto’s. Maar al even belangrijk voor de 
geschiedenis zijn de minder spectaculaire 
stukken zoals de verslagboeken en  
de facturen. Dat erfgoed zit dikwijls  
opgeslagen bij de voorzitter of de  
secretaris van de vereniging. 

Interessant voor grote publiek
Die informatie maakt het mogelijk om de 
geschiedenis van de club te beschrijven 
en een stukje boeiend sportverleden voor 
te stellen aan het grote publiek. Het is 
absoluut nodig om dit sportieve erfgoed 
blijvend te bewaren en ter beschikking  
te stellen aan de geïnteresseerde onder-
zoekers.  

Oproep
Vandaar dat de Archiefbank Vlaanderen, de 
erfgoedcel Kusterfgoed en de gemeente 
Middelkerke samen een oproep lanceren 
om dit sportieve erfgoed in kaart te 
brengen zodat we de inhoud van deze 
boeiende verzamelingen op de website van 
de Archiefbank Vlaanderen bekend kunnen 
maken.

Verdwijning voorkomen
Archiefbank Vlaanderen is een online data-
bank van private archieven die probeert 
vernietiging en verdwijning tegen te gaan. 
Let op, de archiefbank Vlaanderen verza-
melt zelf geen archief maar laat alles rustig 
in het bezit van de clubs. Ze stoppen graag 
de gegevens van de collectie in hun data-
bank zodat de stukken beschikbaar komen 
voor onderzoek en gevrijwaard worden van 
verdwijning.

Ken jij ook  
interessante 
plaatsen?
Is er een leuk verhaal 
verbonden aan jouw 
straat? Woont er 
iemand met een unieke 
hobby? Of heeft je 
straat een opmerkelijke 
geschiedenis? 

Laat het weten via www.
middelkerke.be/destraat 

Meer info?

• www.archiefbank.be

• www.kusterfgoed.be 

• de diensten erfgoed sport,  
centrum De Branding  
in Middelkerke 
erfgoed@middelkerke.be 
059 31 97 96 
sportdienst@middelkerke.be  
059 31 99 50

Stille getuigen 
tussen de struiken
Bij een bezoek ter plaatse 
vergelijkt adjudant Jean-Louis 
Peeters de Duitse stafkaarten 
met de plattegrond van het 
militaire kamp vandaag. We 
rijden in het kamp op wat 
vroeger de oude strandweg 
was, in het verlengde van de 
Zeelaan en Matrozenlaan, tot 
tegenaan de afsluiting bij de 
duinengordel. Waar volgens de 
kaarten de villa en de stallingen 
gestaan hebben, zien we nu een 
geaccidenteerd terrein, met een 
duidelijk afwijkende vegetatie. 
Je zou kunnen zeggen: resten 
van funderingen en muren die 
al honderd jaar verzand en 
overgroeid zijn. We vinden er in 
de struiken zelfs verschillende 
kasseistenen en iets wat op 
een betonnen brokstuk lijkt. 
Vermoedelijk stille restanten van 
de verdwenen Villa Madoux. De 
Alfred Madouxstraat blijft dus 
de sterkste fysieke herinnering 
aan deze geschiedenis. 19



BIBLIOTHEEK

Zeg het met een gedicht 
De Poëzieweek is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen met poëzie van en voor iedereen.  
Tussen 25 januari en 1 februari zet de bibliotheek één van de mooiste literaire kunstvormen in de kijker  
met twee opmerkelijke poëzie-initiatieven. 

Poëzieweek zet rijmen en dichten centraal

‘Poëziepingpong’  
met David Troch  
en Sylvie Marie
Twee jonge bekende dichters spelen 
samen een spannend spelletje Poëzie-
pingpong. Het lot bepaalt wie van hen 
met een gedicht begint. Hierna pikt de 
ander erop in met een gedicht dat er 
op één of andere manier op aansluit. 
Zo rijgen ze de gedichten aan elkaar 
en ontstaat een uniek verhaal dat alle 
kanten 'opspringt'.

Waar en wanneer? 

Donderdag 1 februari 2018 om 20 u.

Bibliotheek Middelkerke

Deelnemen? 

Gratis toegang, maar laat wel even 
weten dat je komt (059 31 99 10 of 
bibliotheek@middelkerke.be) 

Schrap-je-eigen-gedicht-
bijeen-wedstrijd
We dagen iedereen uit om zijn eigen 
‘stiftgedicht’ (ook bekend als ‘black-out 
poetry’) te maken. Poëtisch getalenteerd 
of niet, echt iedereen kan het. Het enige 
wat je moet doen, is schrappen.

Hoe ga je te werk?

1. Neem een krantenartikel, een 
bladzijde uit een roman of andere 
willekeurige tekst. 

2. Omcirkel in de tekst met een stift de 
woorden die volgens jou samen een 
gedicht vormen.

3. Maak de rest van de tekst zwart of 
verwerk de omcirkelde woorden in 
een passende stifttekening. 

 

Deelnemen? 

Heb je je eigen stiftgedicht gemaakt? 
Breng het dan in de loop van januari 
binnen in de bib. Wij noteren je gege-
vens en stellen je gedicht tentoon tijdens 
de poëzieweek. Deelnemen kan tot 31 
januari 2018.

Winnen? 

Alle unieke deelnemers maken kans op 
een leuke poëzieprijs. De prijsuitreiking 
vindt plaats in de bib op de poëzieavond 
van 1 februari 2018, aansluitend op het 
optreden van David en Sylvie.
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Luistervinken
‘Alzheimer en dementie’ met 
Christine Van Broeckhoven 

Christine van Broeckhoven doet al 
meer dan 30 jaar baanbrekend onder-
zoek naar de ziekte van Alzheimer 
en dementie. In haar lezing spreekt 
ze over de werking van de hersenen 
en het effect van het verouderen op 
het geheugen en de hersenen, met 
bijzondere aandacht voor de ziekte 
van Alzheimer.

Waar en wanneer?  
Bibliotheek Middelkerke,  
18 januari om 20 u.

Kostprijs? € 5 

‘Cel Vermiste Personen’ met 
Alain Remue
Commissaris Alain Remue is hoofd 
van de Cel Vermiste Personen. Aan 
de hand van anekdotes en praktische 
voorbeelden uit vroegere dossiers 
gunt hij ons een blik achter de 
schermen van zijn dienst.

Waar en wanneer?  
Bibliotheek Middelkerke,  
22 februari om 20 u.

Kostprijs? € 5 

Reserveren? tickets.middelkerke.be 
bibliotheek@middelkerke.be 
059 31 99 10 

Het leven zoals het was: 
‘Winterpret’
Samen met de heemkring praten we 
over de koude winters van toen. Wie 
ging schaatsen op het Leitje of met 
de slee naar school? Weet je nog in 
welke jaren de zee bevroren was? Wat 
is de koudste temperatuur die je ooit 
meemaakte? Hoe werd je ingeduffeld 
voor het barre weer? 

Waar en wanneer?  
Bibliotheek Middelkerke,  
23 februari om 14 u.

Kostprijs? € 3 

Verteltheater  
‘Wie is die zeeheks?’ 
We verzamelen rond de rokende 
heksenketel van de zeeheks en 
luisteren naar enkele van haar 
zelfgebrouwen zee-, strand- en 
duinenverhalen. En ook de kinderen 
mogen lekker meedoen. Ze verkleden 
zich en begeleiden de verhalen met 
ritmische instrumentjes.

Waar en wanneer? 

Bibliotheek Middelkerke, 14 februari 
om 14 en 15 u.

Kostprijs? € 2

Reserveren?  
bibliotheek@middelkerke.be   
059 31 99 10 
of ter plaatse in de bib 

Middelkerke@Internet
Workshop Faststone  
(3 lesdagen)
Perfectioneer je foto's met dit prima 
gratis fotoprogramma.

23, 25, 30 januari 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 popu-
lairste streamingdiensten voor muziek. 

1 februari van 13 tot 16 u. / € 5

Workshop Twitter (2 lesdagen)
Leer meer over deze sociale netwerk-
site, maak een account aan en stuur je 
eerste eigen tweet de wereld in.

6 en 8 februari 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.

20, 22, 27 februari van 13 tot 16 u. / 
€ 15 

Meer info? 

Alle lessen vinden plaats in Biblio-
theek Middelkerke, Populierenlaan 16

Inschrijven kan vanaf zaterdag 6 
januari om 9.30 u., ter plaatse aan 
het onthaal in de bib. Een basiscom-
puterkennis is nodig om te kunnen 
deelnemen.
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CULTUUR

Uniek babyconcert en zoveel meer in het winterse cultuuraanbod

Klankbad voor  
de allerkleinsten 
Het Middelkerkse cultuuraanbod serveert voor ieder wat wils.  
Op de laatste zondag van het kerstverlof kun je in De Branding terecht  
voor een uniek babyconcert van Pantalone.

Heel jong geleerd…
Als je je kinderen van jongs af aan een 
kunstprikkel meegeeft, is de kans groot  
dat ze in hun latere leven iets met die  
creatieve impuls gaan doen. Kunst en 
cultuur geeft een extra dimensie aan  
het leven en het zorgt voor een bredere 
ontwikkeling van het kind.

Het muziektheatergezelschap Pantalone 
brengt met ‘Hemelsblauw’ op zondag  
7 januari 2018 om 15 u. een specifiek  
luister- en prikkelconcert voor baby’s  
en peuters vanaf 6 maand tot 2,5 jaar.  
De kinderen liggen knus in een erg  
gezellige setting, omringd door  
betoverende kamermuziek en allerlei  
rustgevende elementen. De zandmannetjes 
en de muzikanten doen de rest. 

Cultuurwinter
Deze cultuurwinter brengt ook het traditio-
nele nieuwjaarsconcert van de cultuurraad 
waarbij de geschiedenis van Broadway 
wordt uitgelicht (14/01/2018, 15 u.).  
Ook Ygor uit Poperinge en zijn absurde 

humor komen langs op 19 januari. Verder 
is het in februari uitkijken naar passages 
van ‘Het Ongerijmde’ en hun hedendaagse 
bewerking van ‘Cyrano de Bergerac’ en de 
aparte opvoedingstips van Commissaris Piv 
Huvluv op zaterdag 24 januari.

Meer info?

Alle voorstellingen vinden plaats in 
centrum De Branding,  
Populierenlaan 35, Middelkerke

Kaartjes reserveer je handig  
en online via tickets.middelkerke.be

cultuurdienst@middelkerke.be  
059 31 95 53

CULTUUR

Beaufort 2018: 
Hedendaagse Kunst 
met de voeten  
in het zand
Wie Beaufort zegt, zegt 
hedendaagse kunst aan 
zee. In 2018 biedt de 
triënnale voor de zesde maal 
onverwachte ontmoetingen 
met hedendaagse kunst in het 
unieke decor van de kust. 
Je ontdekt er intrigerende werken 
van internationaal gerenom-
meerde kunstenaars op stranden, 
zeedijken, pleinen en parken in 
negen kustgemeenten. 

In Middelkerke zal de Deense 
kunstenaar Simon Dybbroe Møller 
een kunstwerk installeren.

Na Beaufort zal de gemeente 
Middelkerke het geïnstalleerde 
kunstwerk permanent overnemen 
zodat dit kan opgenomen worden 
in het beeldenpark van Middel-
kerke.

Beaufort vindt plaats van 30 
maart tot 30 september 2018. Een 
bezoek is gratis en kan met de 
auto, de kusttram, te voet of met 
de fiets. 

Meer info?

www.beaufort2018.be

foto: S+®bastien Grebille

foto: SaSu
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KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Hou het veilig op Hands Up! 
Op zaterdag 6 januari vindt op het marktplein een nieuwe editie van Hands Up plaats. Met een live-optreden van  
Gers Pardoel en een dj-set van Lennert Wolfs wordt het vast een spetterende avond.

Hou wel rekening met enkele belangrijke veiligheidsvoor-
schriften op het marktplein. Zo zullen de veiligheidsdiensten 
een maximumcapaciteit handhaven en zullen er geen glazen 
worden uitgereikt. Ook de mobiliteit om en rond het markt-
plein en de Populierenlaan wordt in het kader van de veiligheid 
aangepast.

Planning
Het optreden van Gers Pardoel start stipt om 20 u.  
Lennert Wolfs draait van 21 tot 23 u. Het marktplein is al 
toegankelijk vanaf 10 u. ’s morgens: je kan er schaatsen en 
genieten van de sfeer op Eisbar.

Meer info?

Volg alle nieuws en updates rond Hands Up  
via de sociale mediakanalen van Middelkerke  
of  www.middelkerke.be/handsup   
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Rots of water?
Arktos vzw organiseert 
na de krokusvakantie een 
trainingsatelier ‘weerbaarheid’ 
voor kinderen van het vijfde en 
zesde leerjaar in Middelkerke.  
Dit atelier bestaat uit vijf sessies.

Beter inzicht in  
persoonlijkheid
Ben je een rots of ben je water?  
Ben je iemand die sterk verdedigend 
reageert in een bepaalde situatie of 
heb je moeite om op te komen voor 
jezelf? Met deze cursus wil Arktos 
kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar helpen om een beter  
zelfinzicht te krijgen en iemand 
anders’ persoonlijkheid beter te 
kunnen inschatten. Zo kan je sterker 
in je schoenen staan, de ander beter 
begrijpen en ga je misschien minder 
snel iemand pesten of denken dat je 
gepest wordt. 

Je krijgt als jonge tiener mee hoe je 
je persoonlijke grenzen vastlegt en 
hoe je die in omgang met andere 
kinderen gebruikt.

Meer info en contact?
Er kunnen 10 kinderen deelnemen 
aan deze reeks.

De sessies vinden plaats op  
maandagavond van 16.30 tot  
18 u. in de Paravang in Middelkerke. 
De eerste sessie is gepland op  
19 februari, de laatste op  
19 maart 2018.

Deelname aan deze reeks kost  
40 euro. Je kan bij je ziekenfonds 
informeren of er een tussenkomst  
is in deze kost.

Meer info?

carla.leber@middelkerke.be, 
Westendelaan 38, Middelkerke

059 30 48 86

Meer info?

jeugddienst@middelkerke.be

www.middelkerke.be/ 
kindergemeenteraad 

059 30 48 66

Inschrijven?

Inschrijven via  
www.techniekacademie- 
middelkerke.be.

Meer info?

De lessenreeks kost € 70  
(verzekering en materiaal 
inbegrepen). Vanaf de tweede 
inschrijving binnen hetzelfde 
gezin betaal je € 60. Er wordt 
een fiscaal attest afgeleverd.

De lessen vinden elke  
woensdagnamiddag plaats  
van 13.30 tot 15.30 u.  
in de Calidris, Strandlaan 1  
in Westende.

Techniekacademie terug
Vanaf woensdag 17 januari 
2018 start in verschillende 
West-Vlaamse gemeenten een 
nieuwe techniekacademie met 
12 uitdagende sessies voor 
minitechneuten tussen 10 en  
12 jaar. Ook in Middelkerke 
kunnen kinderen deelnemen aan 
de techniekacademie.

Wat is de techniekacademie?
De techniekacademie wil de kinderen 
op een leuke manier kennis laten 
maken met wetenschap en techniek. 
Misschien kiezen ze in hun latere 
studies wel voor een technische of 
wetenschapsrichting, want in onze 
provincie zijn dat soort studenten 
ondervertegenwoordigd.

Naast de praktijkgerichte lessen zijn 
er ook verschillende samenwerkings-
verbanden met lokale bedrijven.

Nieuwe Middelkerkse 
kindergemeenteraad 
Op 8 november werden 
in de raadzaal van het 
gemeentehuis 17 nieuwe 
kindergemeenteraadsleden 
ingezworen. 
Kindvriendelijke gemeente Middel-
kerke geeft kinderen uit de laatste 
graad van het lager onderwijs een 
stem via de kindergemeenteraad. 
Op de openingszitting bleken 
de jeugdige raadsleden over een 
aantal zaken erg tevreden te zijn. 
Zo geven ze goede punten voor het 
aantal speelpleinen, de netheid in 
de gemeentelijke gebouwen, de 
vele evenementen en optredens, 
de verkeersveiligheidsacties van 
de scholen en de aandacht voor de 
staat van de wegen en straten.

De kindergemeenteraad had wel 
verzuchtingen over de coördinatie 
van de verschillende wegenwerken. 
Ook zien ze graag meer aandacht 
voor onkruid op de verschillende 
speelpleintjes en een betere 
controle op de hangplaatsen van 
jongeren rond het zwembad. 

Alle voorstellen zijn overgemaakt 
aan het schepencollege. De kinder-
gemeenteraad komt 5 keer samen 
dit schooljaar. De kinderen zullen er 
zich over diverse thema’s buigen.

JEUGD INSPRAAK ONDERWIJS

foto: AV
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SPORT

Middelkerke organiseert 7 Belgische kampioenschappen uit de wielersport in 5 jaar 

Koptrekker van de koers
Middelkerke organiseert samen met Belgian Cycling tussen 2018 en 2022 maar liefst 7 Belgische 
kampioenschappen uit de wielersport. Uiteraard ligt de climax in 2022 wanneer in Middelkerke zowel de 
elitecyclocrossers als wegrenners strijden voor de begeerde Belgische tricolore trui. Die climax wordt echter netjes 
opgebouwd met de kampioenschappen van enkele minder bekende wielerdisciplines.

Beuken tegen de wind
Het startschot voor dit unieke traject 
wordt op zaterdag 27 januari gegeven 
wanneer de beste 'strandracers’ op  
het St-Laureinsstrand in Westende hun 
nationaal kampioenschap bekampen.

Strandracen zit enorm in de lift.  
Het uitdagende parcours is voer voor 
wie een grote motor combineert met 
technische vaardigheden. De passages 
langs het strand worden sterk beïnvloed 
door de wind en wie vlot door de duinen 
crosst, kan zijn voorspong besten-
digen. Voor sommige wegrenners is het 
beachraceseizoen ideaal voor de nodige 
intervaltraining. Maar de echte specia-
listen gaan nog iets dieper. De sterkste 
wint altijd.

Halsbrekende toeren
Een compleet andere fietsdiscipline is 
trial. Gekenmerkt door verantwoorde 
halsbrekerij en technische perfectie 
is deze discipline erg spectaculair. 
Deelnemers moeten een geschift hinder-
nissenparcours afwerken. Ze mogen 
daarbij zo weinig mogelijk voet aan 
grond zetten. Landgenoot Kenny Belaey 
is een wereldtopper en zal dus ook in 
Middelkerke deelnemen tijdens het BK 
op zaterdag 14 en zondag 15 juli. 

Traditionele disciplines
Vanaf 2019 verlegt de focus zich naar  
de meer traditionele disciplines met  
het Belgisch kampioenschap tijdrijden 
voor elite dames en heren. Verwacht  
dus kleppers als Yves Lampaert,  
Julien Vermote of Jolien D’hoore op 
Middelkerkse wegen.

Met het Belgisch kampioenschap voor 
junioren (2020) en een tweede passage 
van de trialbikers in 2021 wordt het pad 
geëffend voor een fikse eindsprint in 
2022.

Climax
Dan mag Middelkerke zich warm maken 
voor het nationaal kampioenschap veld-
rijden op 8 en 9 januari. In juni 2022 is 
het dan tijd voor het Belgisch kampioen-
schap op de weg. 

Alle BK’s op een rijtje
27/01/2018 
BK Beachrace

14 en 15/07/2018 
BK Trial

27/06/2019 
BK tijdrijden voor elite

24/05/2020 
BK tijdrijden voor junioren

17 en 18/07/2021 
BK Trial

8 en 9/01/2022 
BK veldrijden

26/06/2022 
BK op de weg
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Meer info?

Inschrijven kan via 
www.corridalombardsijde.be/ 
inschrijvingen

SPORT

Klaar voor een sportief 2018? 
2018 belooft een boordevol sportjaar te worden. De gemeentelijke sportdienst trekt alle registers open om alle 
Middelkerkenaars aan het sporten te krijgen. En wie een sportkaart aanschaft, kan dat op een erg voordelige manier.

Spetterend sportgala 
Wie volgen Céline Roelens en Falke Duprez op als meest verdienstelijke  
Middelkerkse sporters? We weten het op vrijdag 23 februari als  
de nieuwe laureaten van de Middelkerkse sportverdienste worden geëerd  
tijdens het feestelijke Sportgala.

Nieuwjaarscorrida/ 
Record Bank Run 
Op zaterdag 13 januari is er de 29ste 
editie van de Nieuwjaarscorrida. Deze 
klassieker op de Middelkerkse sport-
agenda is het startschot voor een jaar 
vol sport en beweging. 

Het unieke en prachtige parcours langs 
duinen en strand (keuze uit 5 of 10 km) 
kan elk jaar op zo’n 500 deelnemers 
rekenen. De Corrida is zowel voor  
geoefende lopers als voor liefhebbers 
een pittige uitdaging. 

Kinderen lopen gratis mee met de 
Babelou Kids Run.

Nadien is het gezellig napraten in 
sporthal De Bamburg die voor de gele-
genheid ingericht is als bar en 
speelparadijs voor de allerkleinsten. 

Sportieve schoolvakanties
Ook de schoolvakanties zijn uitgelezen 
sportmomenten voor Middelkerkse 
kinderen. 

•  Krokusvakantie: circus Ratjetoe 

•  Paasvakantie : 3 – 6 april:  
skeelerkamp + kleutersportkamp

•  Paasvakantie: 9 – 13 april : zwemkamp 

•  Zomervakantie: 16 – 20 juli:  
kleutersportkamp + omnisportkamp 

•  Zomervakantie: 23 – 27 juli: internaat-
kamp Buitenbeentje Diksmuide

•  Zomervakantie: 27 – 31 augustus:  
kleutersportkamp + omnisportkamp

Via www.middelkerke.be/sportkampen 
kun je alle informatie raadplegen. 

‘Start to jog’ in de lente
Vooraan in deze Sirene werd het aanbod 
van Sport@Middelkerke al toegelicht. 
De sportkaart biedt je een aantal sport-
beurten aan een erg voordelig tarief. 
Wie zijn sportkaart veel gebruikt, krijgt 
nog een extra voordeel.

In april start een nieuwe reeks ‘start to 
jog’ en krijgen de allerkleinsten opnieuw 
een stoomcursus fietsen met ‘Kijk, ik 
fiets’.

Kampioenen
Tijdens het sportgala worden  
kampioenen in de bloemetjes gezet en 
worden de Trofee van Sport 2017, de 
Trofee voor sporter met een handicap 
2017 en de Jeugdsporttrofee 2017 
uitgereikt. 

Brandingssporten
Thema van het Sportgala dit jaar is 
‘brandingssport’. In onze gemeente zijn 
nogal wat waterratten actief bezig met 
kiten, golfsurfen of windsurfen.  
Het sportgala is de perfecte gelegen-
heid om meer te weten te komen over 
deze spetterende sporten.

Je kan ook iemand voordragen als kans-
hebber-laureaat.

Meer info?

www.middelkerke.be/sportgala26



SPORT

Superprestigeclimax  
in Middelkerke 
Al enkele jaren kent het oudste en meest prestigieuze regelmatigheidscriterium in de cyclocross zijn climax in 
Middelkerke. Wie is de meest regelmatige crosser van het seizoen? Het technische parcours in Middelkerke wordt 
nog een fikse uitdaging voor kandidaat-eindwinnaars. 

3 op 3 voor Van der Poel?
Alle grote namen verschijnen in  
Middelkerke aan de start. Mathieu 
van der Poel reeg in het begin van het 
seizoen de overwinningen aan elkaar en 
was al twee keer laureaat in  
Middelkerke. Ware het niet dat zijn 
eeuwige rivaal Wout Van Aert houdt 
van het Middelkerkse parcours aan de 
Krokodiel. Spannend wordt het sowieso, 
wetende dat challengers zoals Laurens 
Sweeck, Toon Aerts en Lars van der Haar 
op de loer liggen.

Na de nationale en wereldkampioen-
schappen is de ontknoping van de 
Superprestige de laatste grote afspraak 
voor de crosskoningen. 

Meerdere categorieën
Naast de eliterenners is Middelkerke 
ook gastheer voor de nieuwelingen, de 
junioren, de beloften en de dames. Een 
goedgevulde crossdag dus.

Programma

09.30 u. Nieuwelingen

10.45 u. Ridley Cup voor  
 Internationale Junioren

12 u. Sport Vlaanderen  
 Superprestige voor  
 Internationale beloften 

13.40 u. Superprestige Ladies Trophy 

15 u.  Telenet Superprestige Elite 

 
Waar en wanneer?

Op zaterdag 17 februari 2018,  
vanaf 9.30 u.

Op het sportpark De Krokodiel,  
Westendelaan, Middelkerke 

START: 9U30 - ELITE: 15U
WWW.NOORDZEECROSS.COM

RAMEN EN DEUREN - GARAGEPOORTEN - ZONWERING

15-09-17   13:51

                                 

                      

             

LIVE OP

 kanaal 11

SPORTPARK  KROKODIEL
ZA 17.02.2018

NOORDZEECROSS
IDDELKERKE

Meer info?

Vanaf 1 november 2017 kunnen 
inwoners en tweedeverblijvers 
toegangskaarten aan gereduceerd 
tarief (€ 6) kopen in de  
toerismekantoren of in het MAC.

www.noordzeecross.com 
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Openbaar onderzoek 
Natuurinrichting 
Schuddebeurze  
De gemeente Middelkerke organi-
seert van 15 januari t.e.m. 13 februari 
2018 een openbaar onderzoek over 
de plannen voor het natuurinrich-
tingsproject Schuddebeurze. 

De Schuddebeurze zal heringericht 
worden tot een geschikt leefgebied 
voor zeldzame dieren en planten.

Hoe kan je deelnemen aan 
het openbaar onderzoek?

Documenten inkijken

op www.vlm.be, zoek op  
“schuddebeurze” 

in het gemeentehuis van  
Middelkerke (van 15 januari t.e.m.  
13 februari 2018)

Infoavond en zitdagen

Infoavond datum zie  
www.middelkerke.be 

Persoonlijke informatie tijdens 
zitdagen op maandag 29 januari van 
13 tot 16 uur en op vrijdag 2 februari 
van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis 
van Middelkerke (zonder afspraak). 

Opmerkingen of bezwaren  
(tot 13/2/18)

Stuur een brief naar het College van 
Burgemeester en Schepenen van 
Middelkerke, Spermaliestraat 1,  
8430 Middelkerke. 

Of richt je mondeling tot  
de burgemeester, een schepen of 
ambtenaar. 

 1 : 100MDDLK.11501/12/16 A3_11 Linkerzijgevel

NATUUR

Wat zal  
de Warandetoren  
te bieden hebben
De gemeente Middelkerke herbergt tussen Middelkerke-Bad en Westende-
Bad een groene parel: de Warandeduinen. Midden dit natuurgebied komt 
een publieke uitkijktoren. Een op mensenmaat gemaakte, door mensen te 
bezoeken en te beklimmen, toeristische attractieve ‘landmark’.

De uitkijktoren zorgt voor een exclusieve 
beleving van het volledige natuurgebied 
vanuit de lucht, maar biedt de passanten 
ook een uitgelezen kijk op het kustland-
schap en de zee.

Inspirerende natuur
Het natuurgebied met een grote 
afwisseling aan vegetatie, gaande van 
uitgebreide struwelen, diverse soorten 
duin-, en helmgrassen is uniek. De grote 
variëteit aan planten die goed gedijen in 
de speciale omstandigheden dicht bij de 
zee is uiterst opmerkelijk. Het 32 hectare 
grote natuurgebied bevat naast deze 
duinengordel ook een amfibieënpoel.

De watertoren zal opgebouwd worden 
op de robuuste stenen sokkel als een 
bundel duin-, of helmgras, spelend in de 
wind. 

Toegankelijk voor iedereen
Een hellend pad, dat ontstaat in 
het landschap, slingert zich rond de 
restanten van de watertoren en mondt 
uit op een 7 meter hoog uitkijkplatform. 

Dit platform is zo toegankelijk mogelijk 
gemaakt voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens. Dit toegangsplatform 
biedt niet alleen een eerste prachtig 
uitzicht op het natuurgebied en op de 
omgeving, maar ook op de waterpartij 
bovenop de oude basis van de water-
toren, een echo naar de vorige functie 
van het bouwwerk. 

Echo naar vroeger
De waterpartij is een herhaling van de 
reeds aanwezige amfibieënpoel. De 
fauna en flora van het gebied worden zo 
dichter bij de bezoekers gebracht.

De toren kan verder beklommen worden 
via trappen en  
platformen en  
eindigt in een  
fantastisch  
panoramisch  
zicht over 360°.

Meer info?

els.ameloot@vlm.be
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Succesvolle 
stripcampagne 
Jommeke 
De voorbije stripcampagne rond 
Jommeke was een succes. Met de 
aanwezigheid van het kunstwerk ‘De 
Straalvogel’ op de Boekenbeurs en 
signeersessies van Jommeketeke-
naar Gerd Van Loock is de campagne 
voor 2017 afgesloten. 

‘Missie Middelkerke’ geslaagd

‘Missie Middelkerke’, het Jomme-
kealbum dat zich in Middelkerke 
afspeelt, was het vierde best 
verkochte stripalbum op de boeken-
beurs. Daarmee overtroeft het 
album tal van andere populaire 
stripreeksen. Vanaf de lancering 
scheerde de verkoop van ‘Missie 
Middelkerke’ hoge toppen. Het 
album stond 10 weken lang in de top 
3 van de stripverkoop in Vlaanderen 
en Brussel. 

Positief effect op toerisme

De Jommekeroute is een schot in de 
roos. De route verkocht tijdens de 
zomermaanden 17% meer dan alle 
andere gemeentelijke routes samen 
en bijna 2,5 keer het aantal van de 
populaire Fietsnetwerkkaarten Kust. 
Reken daarbij de vele bezoekers 
van de eerste editie van het kind-
vriendelijk evenement Stripleuk en 
de succesvolle editie van het Strip-
festival, die beiden in het teken van 
Jommeke stonden. 

Vooruitblik

Ook volgend jaar staat Middel-
kerke in het teken van strips. We 
bereiden momenteel een aantal 
nieuwe projecten voor. We hopen 
twee stripmuren te onthullen en het 
evenement Stripleuk vindt plaats op 
zondag 24 juni 2018. Het thema voor 
volgend jaar wordt nog even geheim 
gehouden.

STRIP

Word verliefd op  
een stripfiguur! 
Verliefde koppels kunnen terecht in Middelkerke voor een unieke Valentijn.  
Middelkerke is dé stripgemeente aan de kust, niet verwonderlijk dus dat  
verliefd zijn er met een streepje strip wordt ingekleurd.

Speciaal om deze romantische periode 
in de verf te zetten, ontwikkelde de 
dienst toerisme en citymanagement een 
gratis wandelroute. Op zes plaatsen in 
Westende-Bad vind je in februari levens-
grote stripfiguren. Het zijn stuk voor 
stuk liefdestaferelen waar je actief kan 
aan deelnemen. Geef een kus aan één 
van de Miekes of loop hand in hand met 
de Blauwbloezen. Kom ze allemaal zelf 
ontdekken en laat het maar vonken. 

Deel je foto’s
Deel je mooiste foto via Facebook en/of 
Instagram met #verliefdmiddelkerke en 
maak kans op één van de vele prijzen. 

Haal je gratis flyer met plannetje af aan 
de balies van toerisme of in het MAC 
en trek eropuit voor een romantische 
wandeling. Vlinders in de buik verzekerd.

Meer info?

Dienst toerisme

toerisme@middelkerke.be

059 31 30 16

Meer info?

Dienst toerisme

toerisme@middelkerke.be

059 31 30 16 29
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Geboorten 
Dekien Maurice – Middelkerke 01 september 2017

Verbeke Fleur – Westende 15 september 2017

Proot Flore – Middelkerke 20 september 2017

Senecaut Manou – Lombardsijde 21 september 2017

Tratsaert Louise – Middelkerke 25 september 2017

Serin Nisa – Middelkerke 03 oktober 2017

Ryssaert Sarrazyn Skylana – Middelkerke 05 oktober 2017

Pleysier Jaycen – Lombardsijde 06 oktober 2017

Bouguernine Ylano – Westende 10 oktober 2017

Houthoofdt Remi – Leffinge 16 oktober 2017

Provoost Manon – Middelkerke 19 oktober 2017

Loosbergh Phéline – Middelkerke 19 oktober 2017

Vanryssel Finn – Wilskerke 21 oktober 2017

Atesh Alessio – Middelkerke 24 oktober 2017

Theuninck Tya – Middelkerke 25 oktober 2017

Daems Leni – Westende 29 oktober 2017

Van den Bon Romi – Leffinge 30 oktober 2017

Verheecke Thoran – Westende 01 november 2017

De Jonghe Fynn – Wilskerke 04 november 2017

Overlijdens
Debreyne Marnix – Middelkerke °30.03.1959 + 15.09.2017

Max Henricus – Westende °03.09.1956 + 16.09.2017

De Zaeyer Jules – Lombardsijde °27.06.1940 + 18.09.2017

Devisch Julia – Lombardsijde °18.08.1918 + 19.09.2017

Aspeslagh Lea – Middelkerke °17.01.1917 + 20.09.2017

Danneels Nicole – Middelkerke °09.04.1944 + 21.09.2017

Mertens Francois – Leffinge °26.08.1940 + 22.09.2017

Chevrel Guy – Westende °22.10.1949 + 23.09.2017

Van de Velde Paula – Westende °10.11.1939 + 24.09.2017

Souvagie Regina – Middelkerke °01.02.1929 + 25.09.2017

Merckaert Marguerite – Middelkerke °31.10.1941 + 25.09.2017

Loosveldt Michèle – Middelkerke °04.11.1950 + 28.09.2017

Vannecke Christiane – Middelkerke °29.05.1940 + 30.09.2017

Niville Nicole – Westende °12.11.1938 + 30.09.2017

Demaegdt Mariette – Leffinge °04.02.1929 + 04.10.2017

Speeckaert Pierre – Middelkerke °22.09.1931 + 05.10.2017

Dedulle Rik – Wilskerke °24.10.1956 + 05.10.2017

Huysmans Michel – Middelkerke °02.01.1947 + 06.10.2017

De Gendt Josephine – Middelkerke °06.08.1936 + 07.10.2017

Rosseel Roland – Middelkerke °05.10.1940 + 08.10.2017

Groslot Marc – Middelkerke °02.12.1945 + 09.10.2017

Pylyser Rita – Westende °04.03.1951 + 09.10.2017

De Wilde Adrienna – Wilskerke °23.04.1924 + 14.10.2017

Vanhooren Jean – Westende °13.02.1936 + 19.10.2017

Verboomen Georges – Middelkerke °23.12.1950 + 17.10.2017

Van der Weijde Jeanine – Middelkerke °01.04.1942 + 19.10.2017

D’Haeseleer René – Westende °01.12.1944 + 19.10.2017

Vandamme Marie – Westende °21.06.1929 + 21.10.2017

Marcelis Victor – Middelkerke °26.04.1939 + 21.10.2017

Meerschaert William – Middelkerke °16.12.1934 + 22.10.2017

Muyllaert Marguerite – Middelkerke °02.04.1937 + 23.10.2017

De Ro Maria – Middelkerke °17.03.1938 + 26.10.2017

Inghelbrecht Denise – Lombardsijde °29.12.1930 + 30.10.2017

Devolder Liliane – Middelkerke °02.03.1942 + 31.10.2017

Verleyen Hans – Westende °21.06.1951 + 01.11.2017

Zwaenepoel Roland – Middelkerke °23.06.1933 + 02.11.2017

Lecroart Francis – Middelkerke °18.12.1946 + 03.11.2017

Vanoverschelde Mireille – Middelkerke °12.06.1947 + 03.11.2017

Pattyn Jeannine – Westende °10.04.1939 + 10.11.2017

Hubin Georgette – Westende °30.08.1929 + 11.11.2017

Huwelijken
Depoover Bjorn & Willems Annelore 29.09.2017

Vander Espt Sebastiaan & Denolf Shauni 30.09.2017

Haerens Yannick & Depoorter Arno 07.10.2017

Batselier Stephan & Gurdagva Enkh-Ariunnaa 07.10.2017

Van Herck Geert & Vanmechelen Katrien 11.10.2017

De Jonge Patrick & Rossel Marianne  13.10.2017

Wauters Dirk &  Baetens Melissa 20.10.2017

Van Wesemael David & Lammens Cindy 21.10.2017

D’Hoop Dries & Himpens Joline 27.10.2017
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Ziekenhuizen
AZ Damiaan Ziekenhuis Oostende 059 41 40 40
Serruys Ziekenhuis Oostende  059 55 51 11
AZ Sint-Augstinus Veurne 058 33 31 11

Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Boydens (Westende) 058 23 63 93
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Dierendonck (Middelkerke) 059 30 46 47
Florizoone (Westende) 059 30 17 06
Glabeke (Leffinge) 059 30 28 41
Lecointre (Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Neckebroek (Westende)  059 30 10 70
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke (Westende) 059 31 02 10
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch Bryan (Westende) 059 71 99 87

Huisartsenwachtpost ijzerstreek & westkust
Centraal nummer 1733

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

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

Dierenartsen
Bossee (Middelkerke) 059 31 06 57
De Vlamynck (Leffinge) 059 31 17 22
Feys (Schore) 0479 28 02 91
Vanthuyne (Middelkerke) 059 30 23 70
Jansseune (Leffinge) 0476 77 64 09 
Vets for Pets (Westende)  058 24 02 30

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

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

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

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Fax 059 31 43 64
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang 059 31 95 75
IBO Middelkerke 059 31 99 55
IBO Westende 059 31 95 57
IBO Leffinge 059 30 38 78
IBO Slijpe 059 30 69 53
Hoofdbibliotheek 059 31 99 10
Cultuur 059 31 95 53
Erfgoed 059 31 97 97
Jeugddienst 059 30 48 66
Woonwinkel 059 31 91 15
Welzijnshuis - OCMW 059 31 92 10
Dienstencentrum De Stille Meers 059 31 92 85
Woon- en Zorgcentrum De Ril 059 31 92 31
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze' 059 31 94 05
Opvanggezinnen 059 30 48 86
Pwa 059 31 97 41
Sportdienst 059 31 99 50
Zwembad 059 30 17 78
Toerisme 059 30 03 68
Centrum De Zwerver 059 31 99 70
Gemeenteschool ‘De Zandloper’ 059 30 70 30
Gemeenteschool ‘De Duinpieper’ 058 23 51 03
Gemeenteschool ‘’t Slijpertje’ 059 30 02 97
Gemeenteschool ‘De Bonte Pier’ 059 30 29 41
Gemeenteschool ‘’t Lombartje’ 058 23 56 43
Vrije basisschool Middelkerke 059 30 19 39
Vrije basisschool Westende 058 23 35 34
Vrije basisschool Lombardsijde 058 23 56 35
Vrije basisschool Slijpe 059 30 55 37
Vrije basisschool Leffinge 059 30 06 17
BuSO ‘De Zeeparel’ Middelkerke 059 30 08 30
BuSO 'Ter Strepe' Middelkerke 059 31 99 30 
De Rietzang aan Zee  059 27 35 47

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

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

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



Jolien Deman

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

Foto: Eddy De Vuyst #MachtigMiddelkerke

#MachtigMiddelkerke


