
desirene
gemeentelijk informatieblad • jaargang 26 • nr. 163 • maart/april 2018

www.middelkerke.be

Natuurbeleving in Middelkerke
Pleegzorg biedt thuis voor kwetsbaren
Openbare werken in cruciale fase
Foto-expo: Hoe heet jouw huis?
De Straat: Kalkaertstraat/Kalkaartweg
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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@middelkerke.be
Welzijnshuis
Sluisvaartstraat 17 -  
059 31 92 83

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

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: P7: Eric Lefevere, P13, 16, 17: 
Luc Cassiman, P20: Pieter Clicteur, P23: 
beeldbank Oostende, P25: Nadine  
Vlaeminck, P28: Ludo Coulier, Chris  
Debecker, Jos Thorrez, P29: Eugeen Hoflijk

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,

Meer info?

Zondag 11 maart 2018   
Dorpskern Lombardsijde

Ezelscavalcade  
baadt in traditie
De carnavalstoet van Lombardsijde, ‘De Ezelscavalcade’ in de volksmond, wordt sinds mensenheugnis georganiseerd 
door de Orde van de Ezel en ademt één en al folklore en plezier uit.

Carnavalsdorp bij uitstek
Tuinbouw was vroeger de belangrijkste 
activiteit in Lombardsijde. De lokale 
polderboeren brachten indertijd hun 
verse producten met ezels naar de 
markten. Ze stonden daar tot ver buiten 
de gemeentegrenzen om bekend. 
Lombardsijde is het carnavalsdorp van 
de kust en eert met de Ezelstoet dus een 
stukje elementaire geschiedenis. 

Amusement en plezier
Carnavalsverenigingen komen uit  
alle uithoeken naar Lombardsijde.  
Aan de stoet nemen zo'n vijftig praal- 
en carnavalswagens en verschillende 
muziekkorpsen deel. Het parcours  
loopt langs de straten van Westende  
en Lombardsijde om uiteindelijk een 
hoogtepunt te bereiken met de door-
tocht op ‘de platse in Lombardsijde’  
met Keizer Carnaval op kop. 

De ontluikende lente is het moment om buiten te komen en dat kan naar hartenlust in  
één van onze 5 erkende natuurgebieden. Wist je dat al die natuurgebieden in orde worden 
gehouden, niet alleen door onze diensten, maar ook door een aantal gemotiveerde  
vrijwilligers en natuurgidsen? Een bezoekje waard.

Met de komst van de lente gaat ook de fiets weer vaker van stal. Zorg er wel voor dat je 
stalen ros preventief gelabeld is, want fietsdieven worden alsmaar actiever.

Het wordt alvast een bezige lente met o.a. een paasvakantie vol leuke evenementen,  
de buitenspeeldag, een vervolg op de Dag van de Buren en de opruimactie op het strand 
en in de dorpen en zijn maar enkele hoogtepunten. 

Een propere gemeente is trouwens een van onze grootste aandachtspunten.  
Hierbij een warme oproep op om onze straten en natuur netjes te houden.  
Daarom gaan we weer van start met een hondenpoepcampagne, zodat iedereen kan 
genieten van een nette gemeente met zo weinig mogelijk zwerfvuil en hondenpoep.

Veel plezier!

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele
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GEMEENTERAAD

VAKANTIE VOOR IEDEREEN

NOODCOMMUNICATIE

Dit jaar verwachten we 15  
nieuwe kinderen tussen 8 en  
12 jaar uit Oost-Europese probleem- 
gebieden. Voor hen zoekt Euro-Children 
nieuwe gastgezinnen.

Wie contacteer je bij nood
Wie in een noodgeval zit, belt in een 
reflex vaak de politie. Toch zijn er een 
aantal kanalen waar je beter terecht kan. 
Een overzicht.

101 = dringende 
politionele bijstand
Met 101 kom je bij de centrale in 
Brugge. Zij sturen meteen lokale 
ploegen aan op basis van je bellocatie.

112 = dringende medische 
bijstand en brandweer
Dit nummer is actief over heel Europa 
en bel je als je dringende medische of 
brandweerhulp nodig hebt.

112 heeft trouwens een erg handige 
app. Wanneer je die gebruikt voor  
een noodoproep ben je meteen  
gelocaliseerd door de hulpdiensten.  
Via www.zone1.be bereik je de  
brandweer online.

1722 = niet-dringende 
interventies in 
uitzonderlijke 
omstandigheden
1722 wordt geactiveerd bij extreme 
weersomstandigheden en dient voor  
het oproepen van de brandweer voor 
interventies die niet levensbedreigend 
zijn. Zo wordt 112 minder belast.

OCMW en 
gemeentebestuur groeien 
naar elkaar toe
Tegen het begin van de nieuwe 
bestuursperiode worden het OCMW en 
het gemeentebestuur één organisatie. 
Om continuïteit van dienstverlening 
en rechtszekerheid te bieden, worden 
beheersovereenkomsten afgesloten op 
vlak van ICT, veiligheid, communicatie, 
financiën en personeelsbeheer.

Achter de schermen wordt de zoge-
naamde ‘inkanteling’ verder intensief 
voorbereid.

Schorrenstraat wordt 
privé-domein
Aan de Zeelaan in Lombardsijde kan 
volgens het ruimtelijk uitvoerings-
plan een veelzijdig recreatiedomein 
ingericht worden. Ondertussen zijn er 
plannen voor een watersportfaciliteit 
met horecavoorzieningen ingediend. 
Omdat de Schorrenstraat middenin 
het te ontwikkelen gebied ligt, besliste 
de gemeenteraad om de straat te 
‘onttrekken’ aan het openbaar domein 
om zo alle kansen te bieden aan het te 
realiseren project. 

Samenwerkings- 
overeenkomst voor 
studie reconversie 
Westende-Bad
De Vlaamse Overheid wil dankzij hun 
‘territoriaal ontwikkelingsprogramma’ 
zorgen voor de afstemming tussen de 
talrijke belanghebbenden van diverse 
maatschappelijke domeinen. De 
gemeenteraad keurde nu een samen-
werking goed voor een studie rond de 
reconversie van en een onderzoek naar 
de woonkwaliteit in Westende-Bad.

Duindistelweg
Ten westen van de Golfbrekerslaan 
wordt een nieuwe verkaveling en de 
aanleg van een nieuwe straat gepland. 
Die zal op voordracht van de cultuur-
raad en de Heemkring Graningate 
‘Duindistelweg’ heten, naar analogie 
met de omliggende straten en omdat 
de duindistel een typische plant is voor 
deze streek.

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

Meer info?

Kandidaat gastgezinnen kunnen 
contact opnemen via   
0495 67 82 37 
info@eurochildren.be  
www.eurochildren.be

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
gemeenteraadsverslagen 

NIEUWE INWONERS

Welkom in Middelkerke
Op zondag 11 maart zijn alle nieuwe 
inwoners welkom in De Branding voor 
een ontbijt, een gesprek met het 
voltallige schepencollege en een rond-
leiding in verschillende gemeentelijke 
gebouwen.

Volgens tellingen van de dienst bevoking 
schreven in 2017 1510 burgers zich in 
Middelkerke in.

Euro-Children zoekt 
vakantieplaatsen

Meer info?

Alle nieuwe inwoners worden 
persoonlijk uitgenodigd.
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NOODCOMMUNICATIEOPENBARE WERKEN

Afbraakwerken casino 
begonnen
Midden januari zijn eindelijk de lang 
geplande afbraakwerken van het oude 
casino begonnen. De ontmanteling van 
het gebouw wordt een omzichtig werk, 
want de vele installaties en leidingen 
doorkruisen het hele gebouw.

Interieur wordt ontmanteld
In de beginfase wordt het hele inte-
rieur weggehaald met een aanzienlijk 
aandeel asbest. Dus de werken gaan 
heel voorzichtig vooruit met de nodige 
veiligheidsvoorzieningen.  
De duizenden leien dakpannen  
werden handmatig weggehaald.

Afbraak ruwbouw
In de lentemaanden zal de afbraak pas 
echt beginnen als de ruwbouw van het 
gebouw wordt aangepakt.

Samen met de aannemer worden de 
nodige maatregelen genomen om 
de werfzone zo ordelijk mogelijk te 
houden zodat de visuele en ruimtelijke 
overlast beperkt blijft.

Bouwvergunning?
Als het administratief proces geen 
hindernissen tegenkomt, zal de bouw-
vergunning in de loop van het voorjaar 
afgeleverd worden zodat de opbouw 
hopelijk nog dit kalenderjaar kan 
worden aangevat.

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
openbarewerken 

Middelkerke werkt
Hoe verlopen de openbare werken in Westende, Slijpe en de Miamiwijk?  
Tijd voor een update. 

Doortocht Westende
De werken aan de doortocht van 
Westende bevinden zich in de laatste 
rechte lijn naar de finish. Ondanks 
verschillende onvoorziene problemen 
verlopen de werken nog steeds volgens 
de vooropgestelde planning. 

Alle hoofdrioleringen werden geplaatst 
in de Lombardsijdelaan en de Baron-
straat. In de Hofstraat was er een 
onvoorzien probleem met het grondwa-
terniveau. Daardoor liep de plaatsing 
van een overstortconstructie veel vertra-
ging op. 

In de Lombardsijdelaan werden de 
huisaansluitingen afgerond waarna in 
de komende maanden de bovenbouw 
wordt afgewerkt tot aan de Baron-
straat. In de Baronstraat werkt men 
eveneens verder aan de aanleg van 
de bovenbouw. Inmiddels werd in de 
Beukenstraat de asfaltering afgewerkt. 
Volgens het huidige schema zal er 
opnieuw doorgaand verkeer mogelijk 
zijn langs de Lombardsijdelaan voor het 
bouwverlof. 

Spermaliestraat Slijpe 
De constructie van de soilmixwand in 
de Spermaliestraat is bijna afgerond. De 
rioleringswerken in de H. Jansseune- 
straat zijn eveneens opgestart. Zodra 
de soilmixmachine verdwenen is uit het 
straatbeeld wordt gestart met de aanleg 

van de rioleringswerken in de Spermalie- 
straat zodat het werfverkeer kan door-
rijden via de Spermaliestraat en de 
Diksmuidestraat. 

Miamiwijk 
De aannemer is gestart met bijkomende 
rioleringswerken in de Duinenweg 
vanaf de Bremweg. In het gedeelte 
Duinenweg tussen de L. Logierlaan en 
de Bremweg is men volop bezig met 
de afwerking van de bovenbouw. Dit is 
het laatste gedeelte van de werken. De 
voorziene werken in de Miamiwijk zijn 
ondertussen afgerond met uitzondering 
van de afwerking van de private tuintjes 
waar er afkoppelingswerken werden 
uitgevoerd. 

Vernieuwing Doornstraat, 
Strandlaan en fase 2 van 
de Essex Scottishlaan 
De werken zijn gestart begin februari. 
Momenteel worden er rioleringen 
aangelegd in de Doornstraat, de Strand-
laan en de Essex Scottishlaan. Volgens 
de huidige planning zullen deze straten 
opnieuw toegankelijk zijn voor het 
bouwverlof 2018.

Infomarkt Lombardsijde
Op zaterdag 10 maart wordt er een 
infomarkt over de vernieuwing van 
Lombardsijde georganiseerd. 

De volgende projecten worden er voor-
gesteld: 
• Het nieuwe tramtraject en de vernieu-

wing van de Kustweg N34.
• Fase 2 van de doortocht Lombardsijde 

richting Nieuwpoort.
• De vernieuwing van de Zeelaan. 

Waar en wanneer?

Voetbalkantine, Bamburgstraat 
Lombardsijde 
Zaterdag 10 maart, tussen 10 en 
15 u.  
jurgen.vergauwe@middelkerke.be

Meer info?

www.middelkerke.be/casinoproject 
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NATUUR

Zeldzame oerduinen en  
botanische schatkisten

In Middelkerke zijn 5 unieke natuurgebieden te bewonderen.

Vrijwilligers met passie 
voor natuur
Johan is één van de tientallen vrijwilli-
gers actief bij Natuurpunt Middenkust. 
Als lokale tak onder beheer van Natuur-
punt Vlaanderen zorgen zij voor het 
dagelijkse beheer van natuurgebieden 
in Oostende, Bredene en Middelkerke. 
Daarnaast krijgen zij ook veel steun 
van het Agentschap Natuur en Bos die 
vooral de duinengebieden beheert.

Jeugdige interesse 
ontspoorde in engagement
“Ik ben van kleinsaf geïnteresseerd 
in natuur. Wanneer je bezig bent met 
planten, raak je ook gefascineerd 
door de dieren die rond die planten 
hangen. Vroeger trokken we samen met 
gelijkgestemden de natuur in om te 
observeren en op te ruimen. Dankzij de 
ondersteuning van Natuurpunt is alles 
gecoördineerd.”

Plus 100 ha natuurplezier
“Met de ‘Schapenweide, de Warande- 
duinen, de Puidebroeken, de Schud-
debeurze en een klein stukje Snipgate 
komen we rond de 100 hectare officieel 
natuurgebied. 

Voor mij is er echter veel meer: denk 
maar aan de wegbermen, of andere 
groenruimtes die van essentieel belang 
zijn voor dieren en planten.”

Uitgebreid takenpakket
“Wij houden ons bezig met het onder-
houd van al dat groen, maar we doen 
zoveel meer. Waar we opportuniteiten 
zien, trachten we groengebied te 
verwerven. Dus zijn we constant in 
contact met de landbouwsector of 
andere grondbezitters.”

Overleg met 
gemeentebestuur
Belangrijk is ook de gidsenwerking, net 
zoals onze beleidsadviserende functie. 
Goed en constructief overleg met de 
lokale overheden heeft ons en de burger 
al heel wat duurzaam natuurplezier 
opgeleverd.”

Achter het strand prijkt één van de meest opmerkelijke duinengordels en ook in de Middelkerkse polders bevinden 
zich nog enkele unieke natuurpareltjes. De vrijwilligers van Natuurpunt Middenkust beheren en onderhouden al die 
waardevolle natuurgebieden. Tekst en uitleg door Middelkerkenaar en vrijwillige natuurgids Johan Broidioi.

“
Duurzaam 

bermbeheer is zo 
belangrijk
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Compromissen
“Natuur mag je niet exclusief houden. 
Iedereen moet ervan kunnen genieten, 
binnen de perken uiteraard. Natuur kan 
een hefboom zijn voor toerisme, dus 
zorgen we ervoor dat onze natuurge-
bieden opengesteld worden voor allerlei 
activiteiten, zoals bv het mountainbike-
parcours. Maar ook erfgoedkundig 
spelen we een rol. Dankzij onze 
catalogeerwerk wordt een stuk natuur-
geschiedenis blootgelegd.”

Unieke Schuddebeurze 
“Ze hebben allen hun eigenheid en 
waarde, maar de Schuddebeurze is ons 
meest unieke natuurgebied. Als oerduin 
bevat de Schuddebeurze erg zeldzame 
bodemeigenschappen met een unieke 
fauna en flora. De Warandeduinen zijn 
dan weer wat ik pleeg een ‘botanisch 
schandaal’ te noemen. Het is te gek 
voor woorden hoeveel soorten planten, 
bloemen en struiken daar gedijen. Zo 
kun je er bijna exclusief de liggende 
asperge of kalkbedstro bespeuren.”

Toekomstige uitdagingen
“Klimaatverandering geen ver-van-
mijn-bed-show is. Ik zie plantsoorten 
opduiken die warmte nodig hebben, of 
ongeziene vlinder- of libellesoorten. De 
wereld verandert snel en daar moeten 
we op voorbereid zijn.”

Geen natuureilanden
“Onze grootste uitdaging is volgens 
mij het verhinderen van natuureilanden. 
Natuurgebieden moeten een fysieke 
verbinding blijven houden. Daarom vind 
ik duurzaam bermbeheer zo belangrijk, 
want een berm kan boordevol planten 
en organismen zitten die hun weg 
kunnen vinden naar een andere natuur-
gebied.”

Lid worden
“Iedereen kan trouwens lid worden van 
onze vereniging. Als je verder wil enga-
geren dan bieden we opleidingen en 
de mogelijkheid om mee te helpen met 
onze beheerswerken.”

NATUURBEHOUD

Maak je eigen  
bijenparadijs 
Het bijenbestand staat de laatste 
jaren onder zware druk. Een tekort 
aan bloemen, een bijenparasiet en 
een tekort aan geschikt bijenvoedsel 
zijn de grootste boosdoeners.

Belangrijke bijen
Wie zijn tuin of huisgroen op een 
gerichte manier inricht, kan zorgen 
voor een lokaal bijenparadijs, zodat de 
belangrijke zoemers opnieuw kunnen 
gedijen. Bijen zorgen voor een belang-
rijke bestuivingstaak, zowel voor tuinen 
als in de ‘wilde’ natuur.

Infoavond 
Op initiatief van DorpinZicht Schore wil 
de Bredense imker, Bart Vandepoele 
je meenemen in de wondere wereld 
van bijen, wespen en hommels. Aan de 
hand van foto’s en praktijkvoorbeelden 
bezorgt Bart heel wat inspiratie voor  
een betere leefomgeving voor mens en 
bij in je tuin of huiselijke groen. 

Meer info?

Afspraak op maandag 19 maart 
2018 om 19.30 u in zaal Scora,  
Lekestraat 1, 8433 Schore.

Reserveren is niet nodig.  
Deze avond is volledig gratis.   
Je gaat naar huis met een koffer aan 
informatie en een gratis zaadzakje.

participatie@middelkerke.be 

059 31 30 16

Meer info?

www.natuurpunt-middenkust.be 
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SENSIBILISERING

Professor Van Broeckhoven pleit voor meer dementieonderzoek

‘Dementie treft 1 op 4’
Een hard cijfer, maar dementie is dan ook één van de grote medische uitdagingen van onze tijd. De succesvolle lezing van 
prof. dr. Christine Van Broeckhoven op 18 januari jongstleden in de bib toonde aan dat heel wat mensen geconfronteerd 
worden met alzheimer en dementie en dat onderzoek broodnodig blijft. Ondertussen werken lokale zorgkundigen in De Ril 
hard aan preventieve programma’s. 

Meer info?

Deelnemen aan dementieonder-
zoek?

charlotte.ruyters@molgen.vib.ua.be 

De bibliotheek van Middelkerke 
heeft trouwens enkele  
nuttige uitgaven rond alzheimer  
in de collectie, waaronder  
‘Brein en Branie’ van professor  
Van Broekhoven.

Fascinerende lezing
Vergeetachtigheid is geen dementie. 
Maar de ziekte krijgt een steeds grotere 
greep op onze maatschappij. In een 
warme en gedreven voordacht bracht 
professor Van Broeckhoven de gevoe-
lige materie op een persoonlijke manier. 
René De Fré uit Westende luisterde 
gefascineerd.

“Ouders en familieleden hadden te 
maken met deze problematiek. Los 
daarvan heb ik een passie voor weten-
schappelijke onderwerpen. Het was 
een schitterende lezing, in een begrij-
pelijke taal (…) Ze is een autoriteit op 
dit gebied, en wist het delicate onder-
werp toch met de nodige humor aan te 
brengen. Dat maakte de niet zo eenvou-
dige materie toch verteerbaar.”, besluit 
René.

Wat beïnvloedt dementie?
Opvallende voorspelling: tegen 2050 
zal het aantal alzheimerpatiënten 
verdubbeld zijn. Grootste oorzaak: de  
vergrijzing. Wetenschappers zijn dage-
lijks op zoek naar nieuwe inzichten en 
behandelingen voor dementie. Momen-
teel wordt enorm ingezet op het in kaart 
brengen van de invloed van onze levens-
wijze en externe factoren op dementie. 

Onderzoek steunen
Christine Van Broeckhoven deed een 
oproep om deel te nemen aan demen-
tieonderzoek. Je kan je bijvoorbeeld 
opgeven als proefpersoon, waarbij 
je een bloedstaal afstaat. Het onder-
zoeksteam leert immers heel wat uit 
de vergelijking van zieke en gezonde 
bloedstalen. 

Giften, schenkingen of legaten helpen 
het onderzoek ook sterk vooruit. 
Die worden vooral gebruikt voor het 
aanwerven van jonge onderzoekers 
die werken op dit domein. In sommige 
gevallen zijn er fiscale impulsen en even-
tuele verminderde successierechten.  

Zorgtoepassing aangepast
In het rust- en verzorgingstehuis  
De Ril worden de zorgkundigen  
dagelijks geconfronteerd met dementie. 
Om aan gerichte preventie te doen, 
investeerde De Ril in de memoride, een 
interactieve hometrainer waarbij de 
gebruiker een virtuele memoroute kan 
afleggen.  
De gebruiker bepaalt zelf de gekozen 
richting. Deze memorit stimuleert het  
herinneringsvermogen en verhoogt het 
sociaal contact tussen de gebruikers. 

In het dienstencentrum zijn er vaak  
interessante voordrachten rond 
dementie, want heel wat mensen worden 
geconfronteerd met deze ziekte. 
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WELZIJNSHUIS

Dag van de Zorg
Op zondag 18 maart zet het 
Welzijnshuis tijdens Dag van de 
Zorg zijn deuren open voor het 
grote publiek.

Blik achter de schermen
Bezoekers zijn van harte welkom voor 
een blik achter de schermen in het 
Welzijnshuis en het Woonzorgcentrum 
De Ril. 

Centraal staat het ontdekken van de 
uitgebreide werking en dienstverle-
ning voor ouderen, zorgbehoevenden 
of vrijetijdszoekers.

Interactief parcours
Dankzij een interactief parcours langs 
de verschillende diensten ontdek 
je o.a. het dienstencentrum, de 
assistentiewoningen en de sociale 
huisvesting. Of je belandt in een 
leefgroep, maakt een ritje met de 
Memoride en je leert het hoe het is 
om als vrijwilliger of professional aan 
de slag te zijn op deze lokale zorg-
campus.

Leuke attentie
Voor wie zowel het Welzijnshuis als 
het Woonzorgcentrum bezoekt, krijgt 
een bijzondere attentie. 

Sluit je gezellige familieuitstap af in 
één van onze cafetaria’s in het  
Woonzorgcentrum of het lokaal  
dienstencentrum.  

VAKANTIEWERK

Vakantiewerk in De Ril  
Het WZC De Ril van het 
Welzijnshuis Middelkerke is op 
zoek naar jobstudenten voor de 
maanden juli en augustus 2018 (en 
eventueel ook voor weekends en 
andere vakantieperiodes).

Wat houdt de job in?
Ondersteuning in de verzorging in  
het woonzorgcentrum De Ril (WZC) 
en ondersteuning van de activiteiten 
van het dagverzorgingscentrum  
De Sluze (DVC)

Voorwaarden? 
Minimum 18 jaar zijn of die leeftijd 
bereiken in de loop van 2018.

Voor het WZC: minimum 1 jaar  
opleiding gevolgd hebben in  
verzorging of verpleging

Voor het DVC: minimum 1 jaar 
opleiding gevolgd hebben in de 
opleidingen verpleging, verzorging, 
bachelor ergotherapie,  bachelor 
opvoedkunde.

MOBILITEIT

Minder Mobielen Centrale 
zoekt chauffeurs 
Mensen die niet goed te been 
zijn of die kampen met andere 
mobiliteitsproblemen kunnen in 
Middelkerke terecht bij de Minder 
Mobiele Centrale (MMC). 
De MMC kan je helpen met je bood-
schappen, of voor bezoek aan familie 
of vrienden, de kapper of een verplicht 
bezoek aan het gemeentehuis.

Voorwaarden tot deelname zijn 
je lidmaatschap en een bepaalde 
inkomensgrens en je moet kunnen 
aantonen dat het gebruik van het 
openbaar vervoer voor jou moeilijk is.

Chauffeurs gezocht!
De MMC Middelkerke is trouwens 
op zoek naar vrijwillige chauffeurs. 
Wie zich per week enkele uren kan 
vrijmaken, kan zich als chauffeur 
aanmelden. Als je na een gesprek 
goed wordt bevonden en je kan een 
bewijs van goed zedelijk en onberispe-
lijk rijgedrag voorleggen, wordt alles 
administratief en verzekeringsgewijs 
geregeld. Je rijdt met je eigen wagen, 
maar tijdens ritten voor de MMC 
geniet je van een omniumverzekering. 
Je lost niet alleen het mobiliteitspro-
bleem op, je brengt mensen ook onder 
de mensen.

Meer info?

Wanneer? 
Zondag  
18 maart  
tussen  
14 en 17 u.

Waar?  
In het Welzijnshuis,  
Sluisvaartstraat 17,  
Middelkerke

In het woonzorgcentrum  
De Ril en het dagverzorgings- 
centrum De Sluze,  
Oostendelaan 139,  
Middelkerke

Geïnteresseerd?

Stuur een mail of sollicitatiebrief 
naar:  
Woon- en zorgcentrum De Ril  
t.a.v. Ann Ramon,  
Oostendelaan 139,  
Middelkerke

ann.ramon@middelkerke.be

059 31 92 82 (niet op vrijdag)

Meer info?

www.mindermobielencentrale.be 

059 30 01 69 
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ONDERWIJS

Bijna naar school?
Wanneer peuters schoolrijp worden, steekt de schoolkeuzestress bij heel wat gezinnen op. Niets beters om je keuze te 
maken na een bezoek aan de kandidaat – school. Bij de Middelkerkse gemeentescholen kan dit ook tijdens de schooluren.

Inschrijvingsperiodes gemeentescholen komen eraan

Bezoek
Na afspraak met de directeur kun je 
de betreffende gemeenteschool actief 
bezoeken. Kijkmomenten voor peuters 
en ouders zijn ook mogelijk na afspraak.

Inschrijvingsperiodes 
Voor het schooljaar 2018-2019 kan  
ingeschreven worden vanaf maandag 
5 maart 2018,  voor wie al broers en 
zussen op school heeft.

De andere inschrijvingen zijn mogelijk 
vanaf maandag 19 maart 2018. 

Wanneer kan je kind naar 
school? 
Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een 
van de volgende 7 instapdata voor de 
eerste maal naar school.

• De eerste schooldag na elke school-
vakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, 
krokus- en paasvakantie.

• De eerste schooldag van februari.

• De eerste schooldag na Hemel-
vaartsdag.

Een inschrijving op een Middelkerkse 
gemeenteschool is volledig na instem-
ming met het pedagogisch project en 
het schoolreglement. 

Meer info?

De informatie in dit artikel is enkel 
van toepassing op de Middelkerkse 
gemeentescholen.

Alle contactgegevens van de 
Middelkerkse onderwijsinstellingen 
staan gebundeld op onze website 
via www.middelkerke.be/onderwijs 

Slim swipen 
Het gebruik van tablets is  

al langer ingeburgerd in het  
onderwijs. In gemeentescholen  

’t Lombartje en De Zandloper worden 
de mogelijkheden van het werken met tablets 

helemaal uitgebuit.

In de kleuterklas wordt de tablet gebruikt om via 
aangepaste apps boeiende verhaaltjes aan te brengen 
die de creatieve verwerking in de klas vergemakke-
lijken.

In de eerste graad wordt de tablet vaak gebruikt om  
de meer traditionele reken- en leeslessen op te leuken.

Vanaf de tweede graad wordt de tablet gebruikt  
om de talenten van de leerlingen te stimuleren. Ze 
componeren een eigen lied of leren foto’s bewerken.

De tablet is al lang geen gadget meer, maar een  
gefundeerd lesinstrument dat volledig in de les  
geïntegreerd wordt.

Fluo is top 
Verkeersveiligheid bij kinderen is erg belangrijk. Daarom 
zetten de Middelkerkse scholen hun leerlingen aan om 
zich zo zichtbaar mogelijk door het verkeer te bewegen.

Na de herfstvakantie – bij de start van de ‘donkere 
maanden’ - organiseerden de Middelkerkse gemeen-
tescholen samen met Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
daarom de campagne ‘Helm op fluo top’.

Daarmee werden kinderen aangemoedigd om tijdens 
hun schoolverkeer een helm en/of fluohesje te dragen. 
Leerlingen die dit consequent doen, konden fijne prijzen 
winnen.

Meer info?  www.middelkerke.be/onderwijs 

Meer info? 

 www.vsv.be 

Opendeurdagen 
De Zandloper Middelkerke:  
25/03, 10 - 12u.

Openklasdag 't Lombartje Lombardsijde: 
28/03, 9 - 11 u.

Bont Pier Leffinge: 21/04, 10 - 12u.

De Duinpieper Westende: elke tweede 
woensdag in maart en mei, 9 - 11u.
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PLEEGZORG

KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

“Ik wil mijn thuis delen”
In West-Vlaanderen zorgen zo’n 990 gezinnen voor een of meerdere 
pleeggasten. Kinderen of volwassenen krijgen dankzij Pleegzorg een 
noodzakelijk thuis, de nodige zorg en een sociaal netwerk. Pleegzorg 
Vlaanderen is constant op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen.

Geplande acties uitvoeren
Een jaar geleden ontving Middelkerke het label ‘kindvriendelijke gemeente’. Om die naam waar te maken worden op 
bijna alle beleidsdomeinen de geplande acties consequent uitgevoerd.  Sommige dossiers zitten in planningsfase of in 
uitvoering. Sommige zaken zijn (net) afgerond. 

Pleegzorg West-Vlaanderen zoekt pleeggezinnen

Een jaar ‘kindvriendelijke gemeente’: waar staan we?

Meer info?

De infosessies vinden plaats op 
maandag 12 en maandag 19 maart 
2018 in De Branding, Populieren- 
laan 35, 8430 Middelkerke.

Vraag een infopakket: 
info@pleegzorgwvl.be 
www.pleegzorgvlaanderen.be/ 
west-vlaanderen

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
kindvriendelijkegemeente 

Pleegzorg in Middelkerke
Middelkerke ondersteunt de zoektocht 
van Pleegzorg West-Vlaanderen met de  
organisatie van twee infoavonden, want  
ook in onze gemeente zijn er 11 pleeg-
gezinnen actief. Die nemen de zorg  
van 14 kinderen en jongeren op zich. 
Pleegzorg is dus geen ver-van-je-bed-
show.

Openbaar domein
Heel wat inspanningen situeren zich 
op het openbaar domein met investe-
ringen in fietspaden en speelweefsel en 
jeugdinfrastructuur. Denk aan de nieuwe 
polyvalente jeugdruimte Leffinge, de 
planning van de nieuwe school en BKO 
in Westende, de geplande jeugdsite op 
het vrijetijdspark de Krokodiel.

Centjes 
In 2017 kregen jonge gezinnen en 
kinderen enkele gerichte financiële 
stimulansen zoals de taxi- en onderwijs-
cheques. Verder wordt er werk gemaakt 
van een regeling waardoor het ruime 
Middelkerkse vrijetijdsaanbod en voor-
zieningen toegankelijker wordt voor 
kansengroepen. 

Informeren
Pleegzorg is niet iets waarbij je over 
één nacht ijs kan gaan, daarom zijn 
de infoavonden belangrijk. Je krijgt 
er een totaalbeeld van wat pleegzorg 
exact inhoudt. Je hoort er alles over de 
voorwaarden, de mogelijkheden en de 
aandachtspunten rond pleegzorg. 

Unieke ervaring
Naast de feitelijke informatie kun je 
er ook getuigenissen en persoonlijke 
verhalen oppikken. Een pleegzorger-
varing is immers heel erg verrijkend en 
uniek.

Uitgaan en mobiliteit
Uit het rapport ‘kindvriendelijke 
gemeente’ bleek dat oudere kinderen 
en tieners ‘minder aan hun trekken’ 
komen in Middelkerke. Om exact te 
weten wat de wensen van die doelgroep 
waren, werd met ‘Mayor your town’ 
een gerichte bevraging gelanceerd. 
Die leverde geen al te grote respons 
op, maar wel een duidelijke bevestiging 
van reeds gekende pijnpunten zoals 
beperkte uitgaansmogelijkheden en 
moeizaam openbaar vervoer van en naar 
de hinterlandgemeenten.

Betaalbaar wonen
Feit is wel dat de meeste jongeren hier 
graag (blijven) wonen. Betaalbaar wonen 

in Middelkerke blijft dus de grootste 
hefboom om jongeren hier te houden na 
hun studies. 

Verdiepend vrijetijdsaanbod
Daarnaast wordt er verder getimmerd 
aan een breed en divers vrijetijdsaanbod 
voor kinderen waarin ook ruimte is voor 
verdieping. Zo wordt de  buitenspeeldag 
uitgebreid tot een minipark met  19 
opblaasbare attracties en een klimpar-
cours van 70 meter. Ook het populaire 
Boemelbijconcept wordt in de hinter-
landgemeenten driemaal uitgebreid met 
enkele opblaasbare attracties.

Twee infosessies
Beide infosessies zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Je houdt bij interesse 
dus best de twee data vrij in je agenda. 

2016-2021MIDDELKERKE
GEMEENTE
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JEUGD JEUGD

Mama,  
ik wil naar  
De Krokodiel!  

Middelkerke zorgt tijdens de paasvakantie voor een leuke vakantieopvang 
gericht naar alle jeugdige leeftijdsgroepen. Het enige wat je echt nodig hebt is 
een vrijetijdspas. 

Buitenspeeldag
Laat de spelconsole, tablet of tv 
links liggen en kom met vuile kleren 
mee ravotten op de Buitenspeeldag.  
De wasmachine doet de rest.

Gemeentelijk kinder- en jeugdaanbod 
zorgt voor fijne (vakantie)besteding

Meer info?

www.middelkerke.be/vakantieopvang  
www.middelkerke.be/vrijetijdspas 

jeugddienst@middelkerke.be 
059 30 48 66

Meer info?

Wanneer?  
Woensdag 18 april van 13 tot 17 u.

De buitenspeeldag is vrij  
toegankelijk. 

Waar?  
Normandpark, Middelkerke

Speelpleinwerking  
De Krokodiel
Tijdens de paasvakantie kunnen 
kinderen op speelpleinwerking in de 
Calidris  kiezen uit een leuk aanbod. 
Die vinden plaats in een groene, veilige 
omgeving. De werking is toegankelijk 
voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar die 
over een geldige vrijetijdspas (zie verder) 
beschikken.

De speelpleinwerking is er van 
dinsdag 3 tot vrijdag 13 april.

Als je kind specifieke zorgen nodig 
heeft (medicatiegebruik, een beperking, 
aparte gezinssituatie) vragen we om 
voor de vakantie contact op te nemen 
met de jeugddienst. 

Grabbelplezier 
Zin in een daguitstap naar Plopsaland of 
een coole workshop over chemie ?  Dan 
moet je bij de grabbelpas zijn.  Maar de 
Grabbel trekt ook naar Bellewaerde, of 
de cinema.  Voel je het ook al kriebelen?  
Vanaf 8 maart kan je inschrijven.  Het 
volledige programma staat in de LOL 
brochure die op dinsdag 6 maart via de 
scholen verspreid wordt.

Met maar liefst 19 opblaasbare attrac-
ties zal het Normandpark helemaal vol 
staan. Wat dachten jullie van een 70 
meter lang hindernissenparcours, een 
pannakooi, een levend tafelvoetbal-
veld, een opblaasbare bananenboom 
of een geschifte benjirun. 

Kom vechten als een gladiator of 
probeer de slingerbal te ontwijken.   
Of kom lekker springen op ons 
junglebed of dansen in ons disco 
springkasteel.  En wie durft onze 
rodeostier te bedwingen?

Kortom veel buitenspeelplezier voor 
alle kinderen van 3 tem 14 jaar valt er 
heel wat te beleven. 

Tienerwerking
De tienerwerking is de uitlaatklep bij 
uitstek voor tieners van 12 tot en met  
15 jaar tijdens de paas- en zomerva-
kantie. De tienerwerking vindt plaats in 
De Caravanne. Deelnemende tieners 
kunnen beroep doen op het gratis 
busvervoer van de speelpleinwerking 
met ophaalrondes in het hinterland en 
de kust.

Voor de speciale activiteiten of 
uitstappen kan een extra bijdrage 
worden gevraagd van € 5 of € 10,  
met een maximum van € 10 per week. 
Dit wordt op voorhand per brief  
meegedeeld. 

Inschrijven voor deze 
activiteiten? 
Voor gemeentelijke opvangactiviteiten is 
een vrijetijdspas verplicht.

De vrijetijdspas is er voor kinderen  
uit Middelkerke of er school lopen  
of waarvan één van de ouders in  
Middelkerke werkt of gedomicilieerd is.

De vrijetijdspas is 1 kalenderjaar geldig 
en kost  € 5. 

Inschrijven en vrijetijdspas(sen) kopen 
kan via inschrijvingen.middelkerke.be. 
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WONEN

Waarvoor kan je terecht 
in de woonwinkel? 
Behoorlijke huisvesting is een 
basisrecht. Daarom begeleidt 
en adviseert de woonwinkel alle 
Middelkerkenaars  bij heel wat  
woon- en huisvestingsvragen.

Huurders die kwaliteitsproblemen 
hebben in hun woning, verhuurders 
die een attest willen dat hun huur-
woning conform de wetgeving is 
of eigenaars die hun woning willen 
opwaarderen. Allen kunnen terecht in 
de gemeentelijke woonwinkel.  

Belangrijkste dienstverlening?
• Premies bij renovatiewerkzaam-

heden;

• aankoop- en vervolgpremie; 

• kwaliteitsproblemen huurwoningen;

• huurproblemen;

• goedkope energieleningen;

• doorverwijsfunctie sociale 
woningen;

• heffing leegstand en onbebouwde 
percelen;

• verzekering gewaarborgd wonen.

Voor juridisch advies of kwesties zoals 
huurgeschillen of mede-eigendom is 
de woonwinkel niet bevoegd.

WONEN

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 8 maart 2018 in de raadzaal van 
het gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 
u. Opgelet! In april is er geen zitdag 
omwille van de paasvakantie.

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, werkloosheidsuitke-
ring, …) 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).

HUISVUIL

Zet je huisvuil op tijd 
buiten 

Om de ophaling van het huisvuil 
optimaal te laten verlopen is het 
belangrijk dat alle huisvuilfracties 
op het juiste ogenblik buitengezet 
worden.
Voor de restafvalfractie is dat tegen  
8 u. op de dag van de ophaling.

Voor papier en karton en PMD is dat 
tegen 7 u. op de dag van de ophaling.

Raadpleeg de lokale afvalkalender 
voor de exacte ophaalmomenten per 
gemeente en sector.

Meer info?

Dienst ruimte en wonen,  
Spermaliestraat 1, Middelkerke

woonwinkel@middelkerke.be

059 31 91 15

Meer info?

Dienst ruimte en wonen,  
Spermaliestraat 1, Middelkerke

woonwinkel@middelkerke.be 

059 31 91 15

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
afvalkalender

Fo
to

: L
. C

a.

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
containerpark

Sluitingsdagen 
containerpark
Wie weet plan je wel een grote lente-
schoonmaak? Hou dan rekening met 
onderstaande sluitingsdagen van het 
containerpark.

maandag 2 april 2018 
dinsdag 1 mei 2018 
donderdag 10 mei 2018 
vrijdag 11 mei 2018 
maandag 21 mei 2018 
woensdag 11 juli 2018 
zaterdag 21 juli 2018 
woensdag 15 augustus 2018 
donderdag 1 november 2018 
dinsdag 25 december 2018 
woensdag 26 december 2018
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MILIEU

Een nieuwe borstel veegt 
beter 
Pesticiden voor huiselijk gebruik 
zijn al een aantal jaar verboden. 
Toch gebruiken heel wat mensen 
ze nog. Er zijn nochtans effectieve 
alternatieven om tuin en oprit 
onkruidvrij te houden.

Negatieve gevolgen
Het gebruik van pesticiden is niet 
alleen verboden maar ook slecht voor 
de kwaliteit van grondwater. Ook 
bijen knappen af op een met pesti-
ciden behandelde bloem, zodat er 
minder kruisbestuiving optreedt. Niet 
al te best voor het plantendom dus.

Nieuwe borstel
Wanneer je op zaterdag 21 april 2018 
je (resten) pesticiden aanbiedt op 
het containerpark krijg je in ruil een 
splinternieuwe voegenborstel van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, want wie 
regelmatig veegt, beheerst onkruid 
het best.

Tips en tricks
Bereid je nu al voor op de lente en 
bekijk enkele milieuvriendelijke tips en 
tricks op www.vmm.be/mijn-gifvrije-
tuin. Borstels zijn beschikbaar zolang 
de voorraad strekt.

LOKALE ECONOMIE

25 jaar boerenmarkt 
Iedere zaterdag brengen de 
Middelkerkse boeren hun verse 
producten aan de man. Wekelijks 
staan ze paraat vanaf 8 u. op het 
Oudstrijdersplein.  

Pionierswerk
In 1993 startte Louis Heytens dit 
initiatief op met enkele boeren die 
aan thuisbedeling deden. Later zette 
Jan Stragier  zijn schouders onder de 
boerenmarkt. Beide pioniers zijn niet 
meer onder ons, maar hun initiatief 
gelukkig wel.

Jubileum
De boeren vieren dit 25 - jarig 
bestaan graag samen met hun 
klanten. Op zaterdag 7 april van 9 
tot 12 u. worden op het Oudstrij-
dersplein lekkere hapjes en drankjes 
geserveerd, gemaakt met producten 
van de boerenmarkt. Het feest wordt 
opgeluisterd door een swingend 
muziekbandje. 

Lekker (h)eerlijk
Als je de boerenmarkt nog niet 
kent, is dan misschien het geschikte 
moment om er eens rond te neuzen 
tussen de pure en (h)eerlijke hoeve-
producten, rechtstreeks van de lokale 
producenten. 

DUURZAAMHEID

Geef afval een tweede 
kans
Kringwinkels of Repair Cafés 
zorgen voor een duurzame 
verlenging van de levensduur 
van goederen. De dienst 
ontwikkelingssamenwerking 
organiseert samen met de 
Kringwinkel Kust een workshop 
‘creatief recycleren’.

Jeansbroek wordt handtas
Met een beetje creativiteit kun je je 
afval zelf een tweede kans geven. 
Een oude jeansbroek omvormen tot 
een handtas, tuinmeubels maken van 
afgedankte paletten, juwelen maken 
uit papier, inventief omgaan met 
etensrestjes, je kledij zelf herstellen,…
Zo verkleinen we onze ecologische 
voetafdruk. 

Werk je mee?
De organisatoren zijn nog op zoek 
naar mensen die creatief bezig zijn 
met afval en die  
bereid zijn om  
mee te werken  
aan dit initiatief.

Meer info?

Wanneer? Zaterdag 21 april 2018

Waar?  
Containerpark Middelkerke,  
Klein Kasteelstraat 1,  
8430 Middelkerke

Meer info?

Zaterdag 7 april 2018  
van 9 tot 12u.  
op het Oudstrijdersplein,  
Middelkerke (achter de kerk).

Meer info?

Wanneer?  
Zaterdag 28 april 2018  
van 10 tot 18u.

Waar? Lokaal Dienstencentrum 
De Stille Meers,  
Sluisvaartstraat 17,  
8430 Middelkerke

059 31 30 16  (MAC) 
0474 88 80 73

Gratis toegang
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MILIEU

Op zoek naar  
de populairste schelp
Niemand weet vandaag welke schelp het meest voorkomt op het Noordzeestrand. Nochtans vertellen schelpen veel 
over klimaatverandering, milieuvervuiling en biodiversiteit. Met de grote schelpenteldag kunnen burgers voor één dag 
wetenschapper worden en het schelpenbestand mee in kaart  brengen. 

Help onderzoekers tijdens de ‘grote schelpenteldag’

Wanneer?  
Zaterdag 17 maart, tussen 10 en 17 u.

Waar? Start- en infopunt aan de 
beachbar ten westen van het oude 
Casino.

De Grote Schelpenteldag is een 
initiatief van het Vlaams Instituut 
van de Zee (VLIZ), samen met de 
gemeentebesturen, Natuurpunt, 
EOS Magazine en de Kusterf-
goedcel.

Wat vertelt een schelp?
Ieder kind vindt het fascinerend om 
schelpen te rapen. Ze gebruiken het 
voor knutselwerkjes of als harde valuta in 
hun strandkraampje. 

Met de grote schelpenteldag kun je 
de wetenschap een fikse duw in de 
rug geven, want dan wordt gezocht 
naar de meest voorkomende schelpen-
soorten. Op die manier leren maritieme 

wetenschappers heel wat over de 
biodiversiteit, de invloed van de klimaat-
verandering en milieuvervuiling in zee en 
op het strand. 

Welke soort komt het 
meest voor?
Op elke locatie vind je een infostandje 
met mensen die je op weg helpen. Na 
het weekend, wanneer alle tellingen 
binnen zijn, maken de organisatoren 
bekend welke schelp in 2018 de titel 
‘Talrijkste schelp van de Belgische kust’ 
mag dragen. De verzamelde gegevens 
zullen ook tonen of er verschillen zijn 
tussen de west-, de midden- en de 
oostkust. En wie weet zijn er zeldzame 
schelpen bij. 
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Proper strand 
Stormen en minder strandbezoek zorgen ervoor dat er tijdens de winter meer 
zwerfvuil op het strand en in de duinen blijft liggen. Tijd om er eens met  
de ‘grove borstel’ door te gaan. Ook de Proper Strand Lopers schuimen bijna 
dagelijks het strand af om het proper te houden. 

Eneco Clean Beach Cup
Eneco Clean Beach Cup gebruikt de 
surfclubs langs de kust als uitvalsbasis 
voor alle plaatselijke schoonmaak-
tochten. In Westende is dat Surfclub  
De Kwinte. Je krijgt een prikker, een 
paar handschoenen en een grote vuil-
niszak in je handen gestopt. Je zal 
verwonderd zijn hoeveel vuilnis je tijdens 
zo’n schoonmaakwandeling verzamelt. 

Proper Strand Lopers
Proper Strand Lopers is een burgerinitia-
tief met ongeveer 3 400 leden dat mensen 
tracht bewust te maken met de afvalpro-
blematiek in onze eigen omgeving. Ze doen 
dit hoofdzakelijk door afval te ruimen op 
onze stranden. Ze staan in nauw contact 
met de lokale besturen om hun bevindingen 
te delen en zo tot betere afvalpreventie te 
komen. De Proper Strand Lopers zijn erg 
actief op sociale media. Daar zie je ook het 
grote aantal geregistreerde opruimacties. 

Meer info?

Eneco Clean Beach Cup 
op zondag 25 maart 2018. 
Surfclub De Kwinte, Westende 
https://enecocleanbeachcup.be 

Proper Strand Lopers 
www.facebook.com/groups/ 
properstrandlopers

www.instagram.com/ 
properstrandlopers/

@Properstrand, #properstrandlopers

 www.properstrandlopers.be 15



Leffinge Licht
Om de start van het kerstverlof te vieren 
baadde Leffinge in een zee van feeëriek, 
licht nu en dan doorkruist met een fijn 
streepje muziek tijdens Leffinge Licht op 
vrijdag 22 december.

GEKIEKT

Winterknetters
Sprot, knetterende kerstbomen en een 
nazinderende winterse feeststemming 
doen stilletjesaan verlangen naar een 
ontluikende lente. 
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Visionair filmpje BK’s
Sprinter en zegekoning van 2016 Timothy Dupont figureerde graag in 
het promofilmpje dat Middelkerke voor deze kampioenschappen liet 
maken. Onze man was visionair want Dupont maakte zijn favorietenrol 
waar en won het BK strandracen.

Hands Up met Gers
Veel sfeer en plezier tijdens het concert van Gers Pardoel en zijn band. 
Met hits zoals Louise, Ik neem je mee en Zonder jou ging de keet  
helemaal uit zijn dak. Zo’n 2000 toeschouwers joelden vrolijk mee! Nadien 
werd er nog lustig gedanst tijdens het feestje met dj Lennert Wolfs.
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Kalkaertstraat/ 
Kalkaartweg

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 geasfalteerde grens tussen 
Middelkerke en Oostende.  Zeker een rijke geschiedenis al moet je daar de grilligheid 
over het grondgebied bijnemen. Dus neem een kop koffie, concentreer je en leer alles 
over de Kalkaertstraat… of was het nu Kalkaartweg? 

Tussen vel en vlees
De Kalkaertstraat is altijd al een grens-
straat geweest. De Kalkaertstraat 
ligt op grondgebied Oostende  en 
de Kalkaartweg op grondgebied 
Middelkerke. Wie geen last heeft van 
grensverwarring mag gerust onder-
staande passage lezen. Voor de anderen 
verwijzen we graag naar de volgende 
subtitel ‘Drie ankerpunten’. ;-)

Grensgeflirt
Wanneer je start aan het rondpunt 
waar de Oostendelaan (Middelkerke), 
de Nieuwpoortsesteenweg (Oostende) 
en de Kalkaertstraat (Oostende) 
samenkomen, loopt er een stukje 
Kalkaertstraat (Oostende) richting zee, 
tot op het kruispunt met de Duinenweg 
(Middelkerke) en de Duinenstraat 
(Oostende). In dit stukje bevindt zich de 
ingang naar het domein Raversyde (daar 
komen we meteen op terug).

‘t Leedje
Je kan vanop het rondpunt uiteraard  
ook richting Leffinge rijden, via de 
Kalkaertstraat (Oostende). Aan je  
rechterkant passeer je de twee inritten 
naar het shoppingcenter (Middelkerke) 
én een afslag naar een nieuw bedrij-
venterrein: ‘de Kalkaart’. Links zie je 
de terreinen van de luchthaven van 
Oostende (voor de fusie van 1971  
Raversijde, dus Middelkerke). Verderop 
steek je een waterloopje over:  
het Albertusgeleed. Dat is een over-
blijfsel van de getijdengeul die tot de 
6de eeuw het eiland Testerep scheidde 
van het vasteland. Dit waterloopje vormt 
vandaag de grens tussen de deelge-
meenten Middelkerke en Leffinge. 

Drie ankerpunten
In de eerste flauwe bocht naar rechts 
komen we op grondgebied Leffinge, 
waardoor de straatnaam verandert in 
Kalkaartweg. Op dit punt zien we al 

drie belangrijke Leffingse ankerpunten 
liggen: het Groot Kalkaertsleen, de 
Fleriskothoeve en de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk van Leffinge. Deze weg  
was vroeger al een verbindingsweg 
tussen de zee en Leffinge. Welk dorp  
lag er toen aan zee? Walraversijde.  
Een middeleeuws vissersdorp uit de 
15de eeuw dat uitstierf maar vandaag 
gedeeltelijk gereconstrueerd wordt op 
het domein Raversyde. 

Camping aan de plas
Wie op dit grenspunt links afslaat,  
komt op een kasseiweggetje terecht. 
Dat leidt naar de oude ingang van 
camping De Kalkaert en de gelijkna-
mige waterplas. Die plas ontstond 
begin jaren zestig bij de aanleg van de 
luchthaven. Leffingse kinderen kwamen 
hier zwemmen, op weg naar Raversijde. 
Vandaag dient de plas als waterbuffer. 
De camping bloeide in de jaren zeventig 
maar bleek zonevreemd en werd onder-
tussen opgedoekt.18



Kalkaertstraat/ 
Kalkaartweg

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.middelkerke.be/destraat 

Historische kasseien
Het is verwonderlijk om vast te stellen 
dat dit kasseibaantje recht naar het 
domein Raversyde loopt, ware het niet 
dat je op de luchthaven botst. Op een 
stratenplan uit 1819 zien we dat de weg 
doorliep tot aan de huidige Nieuw-
poortsesteenweg. Daar vind je nog een 
restant van dit kasseibaantje, naast de 
eerste woning aan de rechterkant, net 
voorbij het vogelopvangcentrum. Het 
volledige traject naar Leffinge (inclusief 
huidige Fleriskotstraat) heette toen 
Heerweg van Raversijde naar Leffinge. 
Later werd dit de Fleriskotstraat, inclu-
sief huidige Kalkaartweg. Pas sinds 1980 
heet dit stuk Kalkaartweg. Het kleine 
stukje kasseiweg aan de luchthaven 
(‘richting Walraversijde’) heet nog altijd 
… Fleriskotstraat. Het officiële adres  
van camping De Kalkaert was:  
Fleriskotstraat 8, Oostende. Nog mee?

Van Kalkaertsleen tot 
Fleris
Verderop passeren we het Groot 
Kalkaertsleen. Deze mooie hoeve met 
walgracht, lag op een schorreneiland in 
de Testerepgeul en werd wellicht rond 
1100 in gebruik genomen. De oorspron-
kelijke naam, Hof ter Waese, verwijst 
naar de drassige ondergrond. Sinds de 
18de eeuw heet het Groot Kalkaerts-

leen, naar de familie 
de Kalkere die het 
in de 14de eeuw in 
leen kreeg. Het hof 
heeft nog steeds een 
unieke 18de - eeuwse 
rosmolen, een graan-
molen aangedreven op  
paardenkracht. 

De recent heraangelegde 
Kalkaartweg eindigt vandaag op 
een rondpunt bij die andere belangrijke 
hoeve, het Fleriskot en de straat richting 
Leffinge die naar de hoeve vernoemd 
werd.

Duidelijker kan een grens niet zijn: slechts 20 cm tussen het afsluithek 
van de Oostendse luchthaven en het Middelkerkse straatbord.
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ERFGOED

Hoe heet jouw huis?
Waarom kregen (vakantie)huizen aan zee een naam? En hoe werd die naam gekozen? De dienst erfgoed deed een oproep 
en trok samen met fotograaf Pieter Clicteur op pad. De resultaten werd gebundeld in een fijne foto-expo ‘Villa Zeerust, 
namen van vakantiewoningen aan zee’, die start op Erfgoeddag.

Erfgoeddag verklaart naamgeving van (vakantie)huizen

Vroeger noodzakelijk
Huisnamen zijn vandaag eerder vrij-
blijvend, in vroegere tijden waren ze 
vooral nuttig, bijna noodzakelijk. De 
eerste namen duiken op bij herbergen 
en boerderijen, die zich op die manier 

als bakens in het landschap konden 
onderscheiden. In de steden 

verschijnen namen op 
de huizen vanaf 

de 16de 

eeuw, met de opkomst van de burgerij 
en de steeds complexer wordende 
wijken. Die verwijzen dan naar natuur-
lijke kenmerken van de omgeving of 
eigenaardigheden van het gebouw zelf, 
of naar de eigenaar. 

Status
Als visitekaartje op de voorgevel koos 
men toen voor iets wat nauw aan het 
hart lag, typerend was, verwees naar het 
beroep of zelfs statusverhogend was. 
De burgerij was maar wat trots om het 

eigen familiewapen te tonen, waar-
naar de huisnaam dan verwees. 

Villa Elise of 
l’Ensoileillée
Pas rond 1800 deed de 

huisnummering zijn 
intrede en 

vermin-

derde het nut van een duidelijke 
identificatie door een huisnaam.

Wanneer het kusttoerisme van start 
gaat rond 1880, zien we dat het stulpje 
aan zee meteen een naam krijgt. Nuttig, 
want op die manier konden bezoekers 
uit het binnenland ter plaatse de weg 
vragen naar een villa die ergens midden 
in de duinen stond. Wanneer we de 
namen van de kustvilla’s voor 1914 
bekijken, stellen we vast dat de naam-
geving vooral een emotionele lading 
meekrijgt zoals de naam van de echt-
genote of dochter, het specifieke doel 
van de woning of iets typisch voor de 
omgeving. 

Knipoog naar verleden
Vandaag stellen we vast dat veel namen 
gebleven zijn, als eerbetoon aan het 
verdwenen gebouw. Ook de verwij-
zingen naar dierbaren, zoals partners, 
kinderen of huisdieren(!) zijn gebleven. 
Vandaag is wellicht meer plaats voor 
spielerei, waarbij de naam meer een 
interne aangelegenheid of ‘inside joke’ 
is. Het gaat hier helemaal niet meer 

om ‘gevonden worden’, de naam 
lijkt enkel bestemd voor inge-

wijden, of voor wie het 
lef heeft om aan te 

bellen en verdui-
delijking te 

vragen.

Meer info?

‘Expo Villa Zeerust’ opent tijdens 
Erfgoeddag op zondag 22 april 2018

Waar?  
Villa Les Zéphyrs, Westende-Bad

“
Huisnamen waren 
vroeger nuttig en 

noodzakelijk, 
nu spielerei
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DE DORPEN

PARTICIPATIE

Versterken van de lokale gemeenschap
In Middelkerke zijn vijf Dorp in Zichtgroepen (DIZ) actief. Gemotiveerde inwoners die samen met het gemeentebestuur 
belangrijke thema’s en oplossingen aanreiken voor het dagelijkse leven in onze landelijke deelgemeenten en er ook 
zorgen voor de nodige zwier.

Dag gebeur!
Dag van de Buren is een  initiatief dat 
buren stimuleert om een leuke dag 
met elkaar door te brengen.

Meer info?

Wanneer en waar?  
Zondag 4 maart 2018 vanaf 10.30 u. 
in de refter van de gemeenteschool. 

Meer info?

Wanneer? Op zondag 18 maart 
2018, van 14 tot 16 u.

Waar? Verzamelen aan:  
Zaal Scora, Lekestraat 1, Schore of 
Oud gemeentehuis, Brug-
sesteenweg 85, Mannekensvere 

Meer info?

Wanneer?  
Vrijdag 25 mei van 8 tot 21 u.

Inschrijven? 
Via www.middelkerke.be/ 
dagvandeburen   
of via onthaal@middelkerke.be

Landbouwpraatcafé in Slijpe
De landelijke deelgemeenten kennen 
een rijke landbouwgeschiedenis. 
Daarom organiseert Dorp in Zicht Slijpe 
samen met de Heemkundige Kring een 
nieuw landbouwpraatcafé over ‘Dieren 
op de boerderij van vroeger’. Slachten 
en dierenhouden gebeurde toen heel 
anders dan nu. En de ‘veterinair’ was 
toen ook al bedreven in het uitvoeren 
van keizersneden. 

Paasontbijt in Sint-Pieters- 
Kapelle 
Op zondag 1 april wordt het smullen 
geblazen in Sint-Pieters-Kapelle. Het 
lokale dorpscomité organiseert er voor 
het eerst een paasontbijt voor alle 
dorpsbewoners in de kerk. Let wel op 
dat de paashaas niets van de ontbijttafel 
wegsmoefelt!

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

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

Propere gemeente
Net zoals vorig jaar pluizen de dorps-
comités de lokale bermen, pleinen en 
straten uit op zoek naar hardnekkig 
zwerfvuil. Iedereen kan vrij aansluiten. 

Dag van de Buren is een gratis activiteit. 
Er is een prijs voor de mooist versierde 
stoelen/straat/buurt met een tegen-
waarde van € 250. 

Let op!
Als je van plan bent om een straat of 
plein te gebruiken, schrijf zeker in voor  
1 mei 2018. 

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

Project ‘De Wiek’ van start
Geïnspireerd door de renovatie van het 
molenaarshuis van de Groenhagemolen 
begeleidt DorpinZicht Leffinge en de 
dienst participatie een nieuw sociaal- 
artistiek project in Leffinge. De Batterie 
vzw zal de komende tijd verhalen in 
Leffinge sprokkelen en daar een veel-
zijdig project rond bouwen.

Meer info?

dienst participatie

participatie@middelkerke.be

Een eerste buurtfeest is gepland op 
vrijdag 13 april 2018.

21



CULTUUR

Gericht aanbod maakt kinderen warm voor cultuur

Plant een artistiek zaadje…
Naast de bekende avondvoorstellingen organiseert de cultuurdienst  
een gevarieerd aanbod voor kinderen. In schoolverband en  
in de vrije tijd, want hoe rapper de cultuurprikkel, hoe meer kans op  
een artistiek vervolg.

Babyconcert groot succes
Op zondag 7 januari bracht het Brusselse 
ensemble Pantalone een vertoning van 
hun babyconcert ‘Hemelsblauw’.  
In een gezellige podiumopstelling 
stonden de vleugelpiano, cello en viool 
centraal, daarrond konden tientallen 
ouders met hun kleinste spruit genieten 
van een feeëriek lichtspel en betove-
rende klassieke muziek. Papa Peter nam 
zijn 6 maanden oude Cyriel mee op 
podium. “Cyriel heeft het hele stuk geïn-
teresseerd rondgekeken en zich laten 
meevoeren op de klanken van Bach, 
Beethoven en Brahms. De vele objecten, 
de 3 muzikanten, de 2 zandmannetjes en 
de originele lichteffecten kregen allen 
een goedkeurende blik. (… ) Ik denk dat 
we een eerste stap hebben gezet in de 
grote cultuurwandeling”, besluit Peter.

Meer info?

Alle info over het familie- en kinder-
aanbod vind je via  
www.cultuur.middelkerke.be/ 
familietheater 

Kaartjes reserveren voor ‘Pinocchio’ kan 
online via tickets.middelkerke.be 

Vroeg prikkelen voor 
later vervolg
Kinderen die zo vroeg met kunst en 
cultuur in contact gebracht worden, 
hebben een grotere kans om daar iets 
mee te doen in een latere fase van hun 
leven. Naast het familie-aanbod dat zich 
vooral concentreert rond de school-
vakanties worden alle Middelkerkse 
schoolkinderen drie keer uitgenodigd in 
één van onze zalen voor een theaterstuk, 
een workshop of een film. Daarnaast 
ondersteunt de cultuurdienst de lokale 
muziek- en kunstacademie Bizart vzw. 

Pinocchio in paasvakantie
Het is nu uitkijken naar de volgende 
familievoorstelling in het laatste 
weekend van de paasvakantie.  

Op zondag 15 april brengt Tweelicht  
en Zoon hun eigentijdse versie van de 
klassieker ‘Pinocchio’. Kinderen kunnen 
zich tegoed doen aan opvallende  
personages en een leuke omkadering  
in het thema van de voorstelling.

VERENIGING IN DE KIJKER

Altoos Doende speelt  
'Koningin Lear'
Eind maart 2018 verzamelen de acteurs, vrijwilligers en medewerkers van  
Altoos Doende voor drie dagen theaterplezier in De Zwerver, Leffinge. 

Knipoog naar de rederijkers 
De Leffingse toneelvereniging is actief 
sinds 2001 en is vernoemd naar de 
lijfspreuk van de rederijkerskamer die 
tussen de 15de en 20ste eeuw (!) actief 
was in Leffinge. Rederijkerskamers waren 
verenigingen van dichters, schrijvers en 
voordrachtkunstenaars. 

Altoos Doendes eerste voorstelling was 
‘Lieve Lotte’ in 2003. Sindsdien brengen 
ze jaarlijks een theatervoorstelling in zaal 
De Zwerver in thuisgemeente Leffinge. 

Koningin Lear
Hun nieuwste werkstuk is ‘Koningin Lear’ 
van Tom Lanoye. Daarin raakt een vrou-
welijke ‘captain of industry’ het zicht op 
de realiteit volledig kwijt. Begonnen als 
gerespecteerde zakenvrouw, eindigt ze 
- versleten, dementerend en doodsbang 
- aan de rand van de afgrond. Lear toont 
ons de mens op zijn eindpunt, beroofd 
van wat een moeder aan grootste 
rijkdom kán bezitten: een kind dat van 
haar houdt. 

Speelmomenten? 
Donderdag 22 maart 2018 om 20 u. 
Vrijdag 23 maart 2018 om 20 u. 
Zaterdag 24 maart 2018 om 20 u.

Waar? 
Centrum De Zwerver,  
Dorpsstraat 95, 8432 Leffinge 

Prijzen? 
Basistarief: € 8  
Aan de deur: € 9

Reservatie? 
altoos.doende@gmail.com 
0493 68 56 37
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KUNST

Beaufort2018 terug naar de essentie  
Dankzij Beaufort krijgen Middelkerke en de Kust 
kunstwerken die de publieke ruimte verrijken, 
helemaal in de lijn met het vrijdenkende karakter 
van de Kust. 

Nieuwe aanwinst
In Middelkerke worden twee grote kunstwerken  
geïnstalleerd. Eén daarvan zal permanent deel uit maken 
van het beeldenpark. 

Zesde editie
De kunsttriënale aan de kust is aan zijn zesde editie toe. 
Na een rake evaluatie met de deelnemende kustge-
meenten keert Beaufort nu, na de experimentele vorige 
editie, terug naar de essentie. Heidi Ballet is de nieuw 
aangestelde curator en volgens haar moet Beaufort “dé 
reden zijn om deze lente en zomer naar de kust af te 
zakken”. 

Beaufort2018 gaat van start vanaf 30 maart 2018.

ERFGOED

Kleurrijke sportgeschiedenis 
Erfgoeddag 2018 staat in het teken van 'kiezen'. 
Erggoedcel Kusterfgoed nomineert de grootste 
lokale sportheld en bundelt alle activiteiten voor 
Erfgoeddag in een brochure.

Verkiezing grootste lokale  
sportheld of team
In 2018 geeft Kusterfgoed de aftrap 
voor een jaar vol sporterfgoed. De 
erfgoedcel gaat hiervoor op zoek naar 
de grootste sportheld of het grootste 
sportteam uit Middelkerke, Oostende,  

De Haan en Blankenberge. 
Breng via www.kusterfgoed.
be/degrootstesportheld 
jouw stem uit op je favoriete 
sportheld door er op het 
hartje te klikken.  
Staat jouw grootste sport-
held niet in het overzicht? 
Mail de naam van die 
sporter naar  
info@kusterfgoed.be.

Erfgoeddag 
Kom op zondag 22 april naar Villa Les Zéphyrs  
voor een kleine tentoonstelling over de Middelkerkse 
sporthelden. Dit is bovendien je laatste kans om te 
stemmen op jouw grootste Middelkerkse sportheld.

Meer info?

Alle gedetailleerde informatie over de werken, de 
kunstenaars, locaties en randactiviteiten vind je 
vanaf 26 maart via alle communicatiekanalen van 
Middelkerke en Beaufort2018

www.beaufort2018.be 

Meer info?

Hou de website van Kusterfgoed in het oog voor 
meer informatie: www.kusterfgoed.be/sporterfgoed 
of in het handige overzichtsbrochure.

Tip: knip de bon uit het brochure en wissel dit op 
erfgoeddag in voor een leuke verrassing.
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BIBLIOTHEEK

Jeugdboekenweek gaat op zoek naar antwoorden 

‘Eureka!’
Tijdens de jeugdboekenmaand daagt de bib groot en klein uit om uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit, hoe de 
dingen werken en waarom. 

Wie wil weten hoe iets in elkaar zit, 
heeft vaak vragen in het hoofd. Je bent 
nieuwsgierig. Je wil het uitzoeken. Het 
bekijken. Iets proberen. Uitvinden. 
Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw 
proberen. In boeken vind je vaak veel 
antwoorden, of vind je de juiste zoek-
richting. Het ene boek brengt je bij het 
andere. Tot je uiteindelijk misschien wel 
antwoord vindt op je vraag. 

Tante Roos’ mysterieuze 
machine
Tante Roos heeft ingenieuze ideeën en 
handige handen. Samen met haar nichtje 
bouwt ze graag de gekste machines 
met alles wat ze kunnen vinden. In de 
bib van Middelkerke werkt ze aan een 
groot project: een mysterieuze machine. 
Niemand weet waarvoor ze dient. Dat 
wil tante Roos nog even geheim houden. 

Deel je idee
Kriebelt het om zelf een machine te 
ontwerpen? Kom dan op zaterdag  
17 maart naar de bib en deel je idee 
met tante Roos. Wie weet deelt zij dan 
haar geheim met jullie en zien we haar 
machine in werking. 

Wanneer?  
Zaterdag 17 maart van 14 tot 16 u.

Voor wie?  
Kinderen van de 3e kleuterklas en 
1e graad

Waar?  
Bibliotheek Middelkerke,  
Populierenlaan 16 

Inschrijven?  
stephie.anseeuw@middelkerke.be 
059 31 99 10. 

Wees er snel bij, want de plaatsen 
zijn beperkt.

Schrijf nu in !

t
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‘Een dag op school’: 
praten over de klas van 
toen
Moest jij vroeger ook prentjes in 
je boek plakken? Heb je vlijtig de 
catechismus geleerd? Hoe was het 
eten op school? Kreeg je vaak straf 
en moest je strafwerk thuis dubbel 
maken? Was jij ook zo’n klakpotter 
met die inktpen en moest je een 
schabbe aan om te knutselen? 

‘Vreemde luizen’: praten 
over het seizoen en de 
toeristen
Wanneer begon indertijd het seizoen? 
Zag jouw familie de toeristen graag 
komen? Wie ging met de ezeltjes 
rond? Wie zette strandzetels klaar? 
Wie verhuurde fietsen op de dijk? 
Moest jij je kinderkamer ruimen voor 
logees? Ging jij ook naar de ‘valiezen-
koers’ kijken?

Fototentoonstelling 
‘De bunkers van 
Atlantikwall’   

Met de ondersteuning van Erfgoedcel 
Kusterfgoed maakte fotografe 
Nadine Vlaminck een reizende foto-
tentoonstelling over de bunkers van 
de Atlantikwall. Een fascinerende 
tentoonstelling over de donkere 
schoonheid van oorlogsarchitectuur.

De kleinste bioscoop van 
Vlaanderen  
Tijdens de paasvakantie toveren we 
‘het Ei’ om in de kleinste bioscoop 
van Vlaanderen. Je kunt er vier  
voormiddagen terecht voor een  
grappige of spannende gezinsfilm. 
Voor kinderen én ouders.

Theater in de bib 

Confi op versiertoer
Confi is verliefd op de prinses, maar 
hij is niet alleen. Ook de Groene Trol 
heeft plannen met de prinses. Lukt 
het Confi om de Groene Trol voor 
te zijn? Dit kan hij niet alleen. Hij 
heeft de hulp nodig van de kinderen. 
Prettig poppentheater voor kinderen 
vanaf 5 jaar.

Waar en wanneer? 

Bibliotheek Middelkerke,  
vrijdag 20 april om 14 u.

Kostprijs? € 3 

Waar en wanneer? 

Bibliotheek Middelkerke, 
vrijdag 23 maart om 14 u.

Kostprijs? € 3 

Meer info?

Bibliotheek Middelkerke,  
van 3 tot 30 april, tijdens de 
openingsuren van de bib.  
Gratis toegang.

Waar en wanneer? 

Bibliotheek Middelkerke,  
telkens om 10 u., op:

donderdag 5 april;  
vrijdag 6 april;  
maandag 9 april;  
dinsdag 10 april. 

Toegang is gratis, vooraf 
inschrijven hoeft niet.

Waar en wanneer? 

Bibliotheek Middelkerke,  
woensdag 4 april om 15 u.

Kostprijs? € 2

Waar en wanneer? 

Bibliotheek Middelkerke,  
woensdag 11 april om 15 u.

Kostprijs? € 2

Reserveren  
voor al deze activiteiten?

bibliotheek@middelkerke.be  

059 31 99 10

of ter plaatse in de bib.

De verhalen van Roald Dahl
Schrijver Roald Dahl veroverde de 
harten van Hilde Rogge en Rein 
De Vos. Die liefde willen ze met de 
wereld delen. In een muzikale vertel-
ling nemen ze je mee op reis naar 
Dahls wereld vol wonderlijke verhalen.   

Foto: Nadine Vlaminck
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Bib blijft belangrijk  
De bibliotheek is een laagdrempelige plek waar 
iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur. 

De actie #bibvooriedereen roept iedereen op om het 
bibcharter te ondertekenen. Zo geven we samen een 
sterk signaal dat de bibliotheek belangrijk is én blijft.

Meer dan twintig organisaties en meer dan vijftig 
ambassadeurs steunen de actie. Teken het charter op 
www.bibvooriedereen.be, of spring even binnen in de 
bibliotheek 

Het bibliotheekcharter is een campagne die opgezet 
werd door VVBAD (de belangenbehartiger van de 
Vlaamse bibliotheken) om de maatschappelijke waarde 
van de bibliotheek in de gemeente toe te lichten en 
onder de aandacht te brengen.

Meer info?

Alle lessen vinden plaats in Bibliotheek Middelkerke, 
Populierenlaan 16.

Inschrijven kan vanaf zaterdag 3 maart om 9.30 u., 
ter plaatse aan het onthaal in de bib.

BIBLIOTHEEK

Middelkerke@Internet 
Basiscursus (6 lesdagen)
Een essentiële basiscursus voor wie nog geen computer- 
ervaring heeft. De dag na de les is telkens een extra 
oefenmoment voorzien (van 10 tot 11 u.)

6, 8, 13, 15, 20 en 22 maart van 13.30 tot 16 u. / € 5 voor 
de syllabus

Nieuw: Workshop Android Tablet  (3 lesdagen) 
Aan de slag met je tablet. Deze workshop maakt je 
wegwijs op je Android-toestel (opgelet! geen iPad/
Windows-tablet). 

Belangrijk! Breng zelf je tablet mee, ook bij het 
inschrijven.

17, 19, 24 april van 13.30 tot 16 u. / € 15

Doe mee aan de 10.000 
stappenclash
Wil je meer bewegen? Dat kan heel 
eenvoudig: met 10.000 stappen per dag 
(of 8000 voor 65-plussers) beweeg je al 
voldoende voor een goede gezondheid. 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en  
de Vlaamse Logo’s organiseren met steun 
van de Vlaamse overheid de ‘Vlaamse 
10.000-stappenclash’. Dit is dé stappen-
competitie tussen alle Vlaamse en Brusselse 
gemeenten en steden.

Van 1 t.e.m. 31 mei kun je het al stappend  
op tegen de inwoners van alle andere  
150 Vlaamse gemeenten en steden. 

Registreer je gratis op www.10000stappen.
be en sluit aan bij de groep van Middelkerke. 
Bovendien maken alle deelnemers wekelijks 
kans op leuke prijzen.

De gemeente of stad die na één maand de 
meeste stappen zette is de grote winnaar.

SPORT

Meer info?

www.1000stappen.be

Meer info?

www.bibvooriedereen.be 
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Algemene vergadering 
sportraad
Op vrijdag 9 maart 2018 
organiseert de sportraad haar 
jaarlijkse algemene vergadering. 
Dit jaar vindt de algemene vergade-
ring plaats in De Zwerver (Leffinge). 
De vergadering start om 19.30 u. 
Alle leden ontvangen een schrif-
telijke uitnodiging. Deskundigen 
inzake sport  die woonachtig zijn 
in Middelkerke zijn uiteraard ook 
welkom. Zij hebben echter geen 
stemrecht in deze vergadering.  

SPORT

Ontdek de ‘runners high’?
toegankelijke lessenreeks voor startende lopers

Schoenen en wilskracht
Joggen is een van de beste sporten om 
een goede basisconditie op te bouwen. 
Je hebt er behalve een paar degelijke 
schoenen en een portie wilskracht 
eigenlijk niets extra’s voor nodig. In ruil 
voor die minimale input krijg je heel snel 
resultaat. 

Lichaam en geest
Naast de opbouw van conditie heeft 
joggen ook een heilzaam psychologisch 
en medisch effect. Lopen is uitermate 
goed voor longen, hart en bloedvaten 
en wie thuiskomt van een paar kilo-
meters joggen heeft zijn drukke hoofd 
leeggemaakt.

 

Lopen is 'hot'. Recreatieve loopwedstrijden kunnen de inschrijvingen niet bijhouden en op zondagochtend struikel je op 
Vlaamse weggetjes over lopende medemensen. In Middelkerke kan je met ‘Start to jog’ vanaf 17 april intekenen voor  
10 loopsessies onder begeleiding, zodat je comfortabel 30 minuten kan joggen. 

Start to jog
Er zijn dus weinig redenen om het  
niet te doen, daarom organiseert  
de Middelkerkse sportdienst een 
toegankelijke lessenreeks ‘Start to jog’. 
Haalbare doelstelling? 

In 10 loopsessies onder begeleiding  
van een gebrevetteerde monitor,  
trainen tot je 30 onafgebroken minuten 
kan joggen. 

Meer info?

Vanaf dinsdag 17 april  
van 18.30 tot 19 u. 

Kostprijs? € 15 voor de lessenreeks.

Inschrijven kan via  
www.middelkerke.be/starttojog   
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Paassportkampen   
Tijdens de paasvakantie gaan er 2 
sportkampen door. 

De eerste week gaat het skeeler-
kamp door in sporthal De Barloke 
in Leffinge. Je leert spelenderwijs 
de basisvaardigheden in een veilige 
omgeving. We wisselen de skeeler-
sessies af met omnisport.

De tweede week wordt er een 
zwemkamp georganiseerd in 
Middelkerke. Er zijn verschillende 
niveaugroepen, dus snel inschrijven 
is de boodschap.

Kijk! Ik fiets!
Op zaterdag 24 maart van 9 tot  
12 uur gaat Kijk! Ik fiets! door in  
de sporthal De Barloke in Leffinge. 
Een ouder en kind activiteit waar-
door uw zoon of dochter in een 
drietal uur leert fietsen zonder  
steunwieltjes. 

SPORT TOERISME

ECONOMIE

Middelkerkes  
mooiste plekjes

Opleiding  
Facebook voor  
ondernemers

Welke plekjes vind jij het mooist in 
Middelkerke? Weet je een ongekend 
idyllisch polderlandschap liggen, een 
verborgen statig gebouw of dé lokatie 
om een zonsondergang te fotograferen? 
Meld ns die lokaties en wij maken met 
jouw voorstellen een speciale instagram-
route.

Onze beeldambassadeurs van Machtig 
Middelkerke maakten al een shortlist 
van hun favoriete plekjes, maar welke 
moeten er volgens jou nog zeker bij?

Facebook is vandaag onmisbaar als je 
je zaak via sociale media wil promoten. 
Hoe start je er mee en trek je de 
aandacht van (nieuwe) klanten? 

Unizo Middelkerke en de dienst toerisme 
en citymanagement - lokale economie 
bieden de lokale ondernemers een 
gratis, maar vooral leerrijke opleiding 
aan. Er is ook aandacht voor privacy op 
sociale media.

Foto: J. T.

Foto: C. D.

Foto: L. Co.

Meer info?

Wanneer? dinsdag 27 maart 2018, 
van 8 tot 10u.

Waar? Raadzaal gemeentehuis, 
Spermaliestraat 1, Middelkerke

Inschrijven is verplicht via 
www.middelkerke.be/ 
opleidingfacebook

Meer info?

Kostprijs bedraagt € 12.

Inschrijven kan via  
www.middelkerke.be/
kijkikfiets

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
sportkampen

Meer info?

Geef je mooiste plekjes door via  
www.middelkerke.be/ 
instagramroute  
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EVENEMENT

DIERENWELZIJN

Pasen  
in ’t park

Nieuwe adviesraad  
voor dierenwelzijn
Voor de samenstelling van de gloednieuwe adviesraad voor dierenwelzijn gaat  
het gemeentebestuur op zoek naar gemotiveerde dierenliefhebbers.

Meer info?

van 5 tot 10 april 2018

evenementen@middelkerke.be

visit.middelkerke.be

Meer info?

Voor een kandidaatstelling of  
meer vragen kan je terecht bij  
maxime.depoorter@middelkerke.be 

Circustent
Voor de gelegenheid wordt Middel-
kerkes groene long ingepalmd door 
een unieke circustent omgeven door 
avontuur en plezier. Ervaren artiesten 
tonen je de wereld van het circus. Je kan 
er workshops volgen of een leuke voor-
stelling meepikken. Maar je kan er ook 
een heus avonturenparcours afleggen, 
een klimmuur overwinnen of langs een 
deathride naar beneden suizen.

Aandacht voor dieren
Heel wat gemeentelijke beslissingen 
kunnen invloed hebben op het 
dagelijkse leven van dieren op ons 
grondgebied. Omdat dieren voor veel 
mensen een belangrijke en soms essen-
tiële rol spelen in hun dagelijkse leven, 
wil het gemeentebestuur daar funda-
menteel aandacht aan besteden om 
betere beslissingen te kunnen nemen. 

Eivolle paasvakantie
Niet enkel in het park kan 
je de ontluikende paassfeer 
opsnuiven. Met Eileuk in 
Westende en veel bezigheid 
in het ‘Ei’ van de Middelkerkse 
bib zal de paasvakantie ‘eivol’ 
zitten. Daarnaast zetten heel 
wat verenigingen ook hun 
paasbeste beentje voor tijdens 
de schoolvakantie. 

Interesse?
Wil je actief een positief preventiebeleid 
voor hondenpoep uitwerken, of inspraak 
hebben in de aanleg van bepaalde 
dierenfaciliteiten? Heb je zelf construc-
tieve ideeën ter bevordering van het 
Middelkerkse dierenwelzijn?

Paaskrant
Het volledige aanbond wordt  
netjes gebundeld in een handige  
overzichtskrant. De paaskrant wordt  
dus je persoonlijke gids voor een niet  
te missen paasvakantie. 

Wie tijdens de paasvakantie in 
Middelkerke vertoeft, zal het 
geweten hebben. De paasklokken 
en -eieren vliegen je rond de oren 
terwijl je kan ravotten en genieten 
van een gloednieuw paasevent met 
basiskamp in het Normandpark: 
‘Pasen in ’t park’.
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Geboorten 
Vantomme Jayden – Middelkerke 05 november 2017

Hillebrant Eline – Westende 06 november 2017

Zaharia Henri – Middelkerke 08 november 2017

Colautti Lorenzo – Westende 22 november 2017

Syryn Matisse – Slijpe 22 november 2017

Vandenabeele Lilly – Middelkerke 22 november 2017

Verbeke Leya – Leffinge 23 november 2017

Kinane Alice – Leffinge 24 november 2017

Sandelé Jake – Middelkerke 25 november 2017

Bogaerts Yassien – Westende 30 november 2017

Vanoverschelde Rosie – Slijpe  01 december 2017

Degroote Marie – Mannekensvere 01 december 2017

Janssens Fleur – Middelkerke 06 december 2017

Bernaert Nelles – Slijpe 07 december 2017

Debergh Assaya – Westende 08 december 2017

Ahmad Shokri Amen – Lombardsijde 18 december 2017

Dupont Cato – Lombardsijde 29 december 2017

Ester Mathis – Westende 01 januari 2018

Jonckheere Lukas – Mannekensvere 02 januari 2018

Matton Nina – Leffinge 03 januari 2018

Marico Emiel – Mannekensvere 03 januari 2018

Matten Chloë – Lombardsijde 09 januari 2018

Vanbellingen William – Middelkerke 10 januari 2018

Overlijdens
De Beuckelaere Eric – Wilskerke °12.01.1942 + 10.11.2017

Atanassov Ludmil – Middelkerke °16.05.1958 + 14.11.2017

Vanroelen Maurice – Westende °07.06.1940 + 14.11.2017

Decraemer Pierre – Leffinge °02.11.1943 + 15.11.2017

Aerts Raoul – Leffinge °29.11.1953 + 19.11.2017

Vervecken Gerard – Middelkerke °20.10.1934 + 19.11.2017

Vanderweyen Albert – Middelkerke °16.01.1928 + 20.11.2017

Goosse Lucien – Middelkerke °29.09.1948 + 21.11.2017

Van Wolput Eric – Westende °13.08.1942 + 22.11.2017

Vanhove Lutgarde – Westende °06.04.1949 + 22.11.2017

Goegebeur André – Westende °07.07.1931 + 23.11.2017

Van Wezemael Florent – Middelkerke °24.12.1931 + 02.12.2017

Bartholomeus Danny – Mannekensvere °31.05.1970 + 26.11.2017

Swaenepeol Monique – Middelkerke °16.11.1940 + 26.11.2017

Dejaegher Maria – Westende °11.02.1924 + 26.11.2017

Demol Jeannine – Wilskerke °29.04.1931 + 03.12.2017

Lonneville Noël-Jozef – Westende °05.02.1957 + 09.12.2017

Vanloo René – Middelkerke °16.04.1929 + 10.12.2017

Boedt Pierre – Middelkerke °03.08.1952 + 10.12.2017

Dierickx Gustavus – Middelkerke °29.07.1933 + 11.12.2017

Roose Jenny – Westende °23.11.1945 + 12.12.2017

VanIseghem Suzanne – Middelkerke °23.10.1921 + 15.12.2017

Wils Guillaume – Westende °14.06.1947 + 15.12.2017

Bostoen Agnes – Middelkerke °30.01.1931 + 17.12.2017

Bruneel Jean – Middelkerke °24.09.1945 + 18.12.2017

Vanderstocken Nelly  - Middelkerke °30.01.1949 + 20.12.2017

Peelos Maria – Westende °08.03.1935 + 21.12.2017

Ceuppens Joseph – Middelkerke °31.07.1929 + 22.12.2017

Ryckeboer Blanche – Middelkerke °27.01.1923 + 23.12.2017

Boulanger Marie – Middelkerke °14.02.1931 + 23.12.2017

Mousty Marie – Westende °03.01.1937 + 24.12.2017

Coulier Ivan – Westende °26.10.1959 + 27.12.2017

Bernaert Elrich – Middelkerke °19.04.1940 + 28.12.2017

Questier Georges – Lombardsijde °31.12.1925 + 29.12.2017

Mortier Lily – Middelkerke °29.04.1921 + 02.01.2018

Plancke Elza – Wilskerke °20.07.1922 + 03.01.2018

De Meirsman Daniel – Westende °12.07.1934 + 03.01.2018

Vanbelle Christine – Leffinge °23.07.1964 + 04.01.2018

Cogge Robert – Middelkerke °15.12.1930 + 07.01.2018

Sinnaeve Firmin – Mannekensvere °15.11.1928 + 09.01.2018

De Zaeyer Claudinne – Slijpe °24.05.1942 + 13.01.2018

Lingier Rachel – Wilskerke °21.04.1923 + 16.01.2018

Cools Kamiel – Middelkerke °08.05.1933 + 18.01.2018

Huwelijken
Peeters Stefan & Allemon Kim  18 november 2017

Pittery Jeroen & Danis Annelies 18 november 2017

Callebaut Fernand & Desendre Linda 25 november 2017

Soeters Cornelia & Van Boven Pierre 02 december 2017

Van Broeck Joris & Brackx Grace 22 december 2017

Lippens Antony & Belet Laetitia 23 december 2017

Tourlouse Tony & Verbeken Nancy 13 januari 2018
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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
Glabeke - De Bruycker (Leffinge) 059 30 28 41
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 43 29 82
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 beeldambassadeur van 
Middelkerke.

Foto: Diane Coemans #MachtigMiddelkerke

#MachtigMiddelkerke


