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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 
algemeen directeur
algemeendirecteur 
@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, algemeen directeur
Fotografen: P11 en 16: Luc Cassiman,  
P21: Luc Monsaert, P21: D&D, P30 Gracy 
Vanhenden, P30 Ludo Coulier 

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,

EERSTE HULP

Nieuwe 
AED-toestellen 

In Middelkerke zijn al 11 AED-toestellen 
geïnstalleerd op centrale openbare 
plaatsen in alle deelgemeenten. Vanaf 
juli zijn er ook AED-toestellen geplaatst 
aan het Welzijnshuis en De Ril.

Een AED-toestel kan cruciaal zijn 
wanneer je geconfronteerd wordt met 
een medisch noodgeval. Het toestel 
geeft schokken wanneer het hart  
fibrileert en is makkelijk te gebruiken 
door de begeleidende stemcomputer 
die je gerichte instructies geeft.  
Het AED-toestel detecteert trouwens 
automatisch als er een schok moet  
afgeleverd worden.

Na een bruisende zomer wordt het wat rustiger in Middelkerke.

Ook wij, Middelkerkenaars, hebben volop kunnen genieten van wat  
onze kustgemeente te bieden heeft.

We waren toerist in onze eigen gemeente: zalig genieten van de leuke  
en gezellige plekjes, dicht bij onze deur. Strand en hinterland hebben  
we kunnen ontdekken in zomerse sferen.

September, het sein voor het verenigingsleven om weer van start te  
gaan.  Vele, gemotiveerde inwoners komen samen om hun hobby  
te beoefenen in de tientallen verenigingen die onze gemeente telt.  
Ik kan dan ook iedereen aanraden om dergelijke “quality time”  
te nemen, naast uiteraard tijd te maken voor jezelf en voor je gezin.   
Lees dus zeker het verenigingsnieuws in deze Sirene.

De gemeente  Middelkerke investeert dit najaar ook verder in  
toegankelijke en publieke laadlocaties voor elektrische wagens.  
In het kader van het burgemeestersconvenant willen we tegen 2020 maar liefst 20 % minder CO²  produceren in onze 
gemeente. Dergelijke laadpalen staan nu reeds verspreid, op verschillende plaatsen, over de ganse gemeente.

Tot slot vestig ik graag nog eens de aandacht op de start van het nieuwe schooljaar en roep ik iedereen op om het veilig te 
houden op de baan. Of je per fiets, te voet of per auto gaat : wees voorzichtig.  Aan alle autobestuurders, matig je snelheid als 
je een school nadert!

Veel leesplezier en tot binnenkort! 

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

PATRIMOMIUM

Verkoop garageboxen
Het AGB verkoopt garageboxen 
op niveau -3 in de ondergrondse 
parking Middelkerke-Centrum.

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
garageboxen

natalie.de.cuman@ 
middelkerke.be  

059 31 30 16
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GEMEENTERAAD

Gestemd in 
de gemeenteraad
Wat is er gestemd in de afgelopen gemeenteraden?  
Een kort overzicht van de meest opmerkelijke beslissingen.

Aangepast tarief voor zaal 
Wilskerke
Sinds enkele maanden is het gemeen-
schapszaaltje in Wilskerke te huur voor 
privé-activiteiten. Normaal gezien 
bedraagt de huurprijs voor dergelijke 
activiteiten € 200, maar omdat het 
zaaltje nog opgefrist moet worden is 
de huurprijs teruggebracht naar € 100 
tot na de opfrissingswerken. De zaal 
reserveren kan via www.middelkerke.be/
zaalverhuur .

Verkaveling Badenlaan 
wordt “Polderrand”
De huisvestingsmaatschappij Ijzer & Zee 
gaat samen met WoonWel een nieuwe 
woonverkaveling ten westen van de 
Badenlaan in Westende-Bad realiseren. 
De gemeenteraad keurde het voor-
gelegde wegentracé goed en keurde 
principieel “Polderrand” goed als naam 
voor dit nieuwe woonproject. 

Fietsverbinding tussen 
Wilskerke en wijk Ter Yde
Tussen de Tarwestraat in Wilskerke en 
de woonwijk Ter Yde in Middelkerke 
zal binnenkort een fietsverbinding met 
fietsersbrug over het Graningateleed 
aangelegd worden. De gemeenteraad 
keurde daarom een kostenraming van  
€ 200 000 goed.  

Overeenkomst met MDK 
voor nieuwe zeedijk
De gemeenteraad keurde een samen-
werkingsovereenkomst goed met de 
Afdeling Maritieme Dienstverlening en 
Kust voor de herinrichting van de zeedijk 
van Middelkerke en Westende. Dankzij 
deze overeenkomst mag de gemeente 
als aanbestedende overheid optreden 
bij dit project. Meer info over dit project 
op p. 15.

Hoe voorkom je 
meeuwenoverlast?
Hoewel de meeuwenoverlast in 
onze gemeente voorlopig binnen 
de perken blijft t.o.v. enkele andere 
gemeenten, kan het geen kwaad 
om enkele gerichte voorzorgen te 
nemen na het broedseizoen.

De meeuw is een beschermde 
vogel. Dit jaar heeft Middelkerke 
een vergunning gekregen voor een 
bepaalde zone om de eieren te 
prikken/schudden. De overlast is 
het grootst als de eieren uitkomen. 
Van zodra de eieren uitkomen en 
de jongen schreeuwen achter eten, 
is het moeilijk om de overlast te 
beperken. 

Graag vragen we jullie hulp om zicht 
te krijgen op de zones met overlast. 
Meld de nesten (met het exacte 
adres) aan" milieu@middelkerke.be 
en zo kan er volgende jaar gerichter 
gezocht en eventueel opgetreden 
worden. Meeuwen komen meestal 
terug naar dezelfde locatie.

Meer info?
Meer nuttige tips en wat je zelf  
kan doen vind je op  
www.meeuwenindestad.be.

Dienst milieu  
milieu@middelkerke.be

Meer info?

Dienst milieu 
milieu@middelkerke.be

Meer info? www.middelkerke.be/gemeenteraadsverslagen

MILIEU

MILIEU

Effe de batterijtjes opladen
Het aandeel hybride en elektrische wagens stijgt zienderogen. Omdat het gemeentebestuur 
in het kader van het burgemeestersconvenant 20% minder CO² wil produceren tegen 
2020 investeert Middelkerke verder in toegankelijke laadlocaties.

Nieuwe laadpalen voor elektrische wagens in Middelkerke

Waar?
In 2017 werden laadpalen voorzien 
op volgende locaties: Duinenweg (thv 
ingang park), Populierenlaan, Arthur 
Meynneplein, Duinenweg (thv Haerle-
bout), Parking Lacodam (thv Britsenlaan) 
en in Leffinge (kerk). Dit jaar kwamen er 
volgende locaties bij: Koning Ridderdijk 
(thv de Kwinte), Arthur Degreefplein, 
Parking Ijzerlaan en Priorijlaan.

Laadpaal op verzoek
Publieke laadpalen zijn ook cruciaal voor 
wie geen privé-oplaadpunt nabij zijn 
woning heeft. 

Vandaag kun je kosteloos de plaatsing 
van een publieke laadpaal in je buurt 
aanvragen via de netbeheerder (www.
infrax.be/laadpaal-aanvragen). Het 
opladen zelf gebeurt tegen betaling,  

op dezelfde manier als bij de andere 
2500 publieke laadpalen. 

4



RUIMTELIJKE ORDENING

Betere doorstroming, minder overlast
De Spermaliestraat is een drukke invalsweg met redelijk wat knelpunten en omwonenden. Dat zorgt op drukke 
momenten voor moeizaam verkeer en behoorlijk wat overlast voor de buurtbewoners.  De Provincie wil Middelkerke  
door een nieuwe ontsluitingsweg beter verbinden met de E40, het toeristisch verkeer uit de Spermaliestraat weren en de 
verkeersleefbaarheid verhogen.

Meer info?

De plannen kunnen geraadpleegd worden via de website  
www.west-vlaanderen.be/PRUPToeristischeOntsluitingMiddelkerke

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor nieuwe toeristische ontsluitingsweg in Middelkerke

Verschillende tracés
Er liggen verschillende voorstellen op  
de tafel. Uit die afwegingen ontstonden 
vijf verschillende tracés. 

Periode van inspraak
Van maandag 14 mei tot en met vrijdag 
13 juli 2018 kon iedereen het dossier 
inkijken en opmerkingen en adviezen 
doorgeven. Daarom werd op 15 mei een 
infodag gehouden.  

Nieuwe aanpak
Dit participatief proces kadert in de 
nieuwe procedure voor de opmaak 

van een provinciaal ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (PRUP), waarbij de bevolking 
op twee momenten in de procedure 
geraadpleegd wordt: bij de publieke 
raadpleging in functie van de startnota 
(huidige fase in het traject) en tijdens het 
openbaar onderzoek (na de voorlopige 
vaststelling van het PRUP).
 

Procedure
De startnota is een eerste stap om te  
komen tot het vastleggen van een  

reservatiestrook voor de ontsluitings-
weg. In het verdere ontwerp van de 
ontsluitingsweg wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de opmerkin-
gen, suggesties of bezorgdheden uit 
de inspraakperiode. Daarna worden de 
plannen voorgelegd om het voorkeurs-
tracé voorlopig vast te stellen en wordt 
het openbaar onderzoek gehouden. 

Na de definitieve vaststelling, zal de 
effectieve realisatie door de Vlaamse 
Overheid gebeuren.

BOUWEN

Omgevingsvergunning bundelt 
bouwaanvragen
Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en 
de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in 
één keer aanvragen via het Omgevingsloket en 
spreken we van de omgevingsvergunning. 

Digitale toepassing
Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van 
de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal 
kan samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf 15 
januari zal er ook een vereenvoudigde versie van 
het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’.  Daarmee 
kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw 
aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en 
het zetten van een tuinhuis. 

Meer info?

Alle informatie over de omgevingsvergunning  
en het loket vind je op de website  
www.omgevingsloket.be of bij de technische 
afdeling in het MAC 
059 31 30 16 - td@middelkerke.be

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

Meer info?   
Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17, Middelkerke - 059 31 92 89

WELZIJN

Voor wie is deze toelage?
Voor personen die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetko-
ming van de mutualiteit;

Voor andere personen met een 
beperkt inkomen die in collec-
tieve schuldenregeling zijn;

Voor personen die een schuld-
bemiddeling hebben bij het 
OCMW. 

Toelage per liter
De tussenkomst is een toelage 
per liter en geldt enkel voor 
huisbrandolie aan de pomp, 

verwarmingspetroleum aan de 
pomp of bulkpropaangas.

Het maximumbedrag tot eind 
2018 bedraagt € 210 voor max. 
1.500 liter per verwarmingspe-
riode. 

Hoe verloopt de aanvraag?
Aanvragen moeten binnen de  
60 dagen na levering gebeuren. 

Ga met je identiteitskaart, klever 
van de mutualiteit, rekening-
nummer, brandstoffactuur en 
inkomensbewijs naar de sociale 
dienst van het Welzijnshuis.
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VERKIEZINGEN

Ook Middelkerke kiest

Op zondag 14 oktober 2018 trekken we met zijn allen naar de stembus. Normaal gezien gaan dan zo’n 8 miljoen Belgen 
stemmen voor de gemeente- en provincieraad. Dat vergt heel wat voorbereiding dus daarom een overzicht van de 
belangrijkste richtlijnen voor een goed verloop van de gemeenteraadsverkiezingen.

Wie moet stemmen op  
14 oktober 2018?
Iedere stemgerechtigde Belg moet 
minstens 18 jaar zijn ten laatste op  
14 oktober 2018; ingeschreven zijn in  
het bevolkingsregister van de gemeente, 
ten laatste op 1 augustus 2018; en mag 
zich niet bevinden in één van de gevallen 
van uitsluiting of schorsing van het  
stemrecht op 14 oktober 2018.

Ook niet-Belgen die zich voor 1 augustus 
2018 hebben laten inschrijven als kiezer 
bij de gemeente kunnen stemmen voor 
de gemeenteraad (niet voor  
de provincie).

Hoe weet ik waar ik moet 
stemmen?
Op je oproepingsbrief lees je in welk 
stembureau je moet stemmen. Breng 
die samen met je identiteitskaart mee 
naar het stembureau op de dag van de 
verkiezing. De oproepingen worden ten 
laatste op 28 september 2018 verstuurd 
via Bpost. 

Wat moet ik doen als ik 
mijn oproepingsbrief kwijt 
ben? 
Daarvoor zijn twee regelingen.

Voor de dag van de verkiezingen?
Kom langs bij de dienst burgerzaken in 
het MAC om een duplicaat te vragen. 

De dag van de verkiezingen zelf.
Je kan bij het lokale politiekantoor 
laten nakijken in welk stembureau je 
verwacht wordt. Je kan dan tot de 
stemming worden toegelaten door het 
stembureau, als je identiteit en stembe-
voegdheid door het stembureau worden 
erkend. 

Hoe kan ik geldig stemmen?
Op verkiezingsdag zijn de stembureaus 
open van 8 tot 13u. Meld je in het 
correcte stembureau met je oproepings-
brief en je identiteitskaart. 

Je krijgt twee stembiljetten, één voor de 
gemeenteraad en één voor de provincie. 

Niet Belgen stemmen enkel voor de 
gemeenteraad.

Je kan een stem uitbrengen op een lijst 
(lijststem), op een of meer personen 
(naamstem), of tegelijkertijd op een lijst 
en een of meer personen (combinatie 
lijst- en naamstem).

Alle stemmen die je uitbrengt, moeten 
op dezelfde lijst zijn. Stem je op (kandi-
daten van) meerdere lijsten, dan is je 
stem ongeldig.

Als je voor geen enkele van de voorge-
dragen lijsten of personen wil stemmen, 
dan breng je een blanco stem uit. 

Stemmen per volmacht  
Kun je om een welbepaalde reden niet 
zelf gaan stemmen, dan kun je een 
volmacht geven aan een andere kiezer. 
Naargelang de reden moet je daarvoor 
wel een attest voorleggen.

Omwille van medische redenen ben 
je niet in staat om naar het stembureau 
te gaan of niemand kan je ernaartoe 
voeren. > Deze volmacht moet gestaafd 
worden met een doktersattest.

Geen “Lik niet aan het potlood!”  
maar echt nuttige weetjes over de stembusgang 2018
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Meer info over de verkiezingen?

Surf naar www.vlaanderenkiest.be  
of de gemeentelijke  
verkiezingswebsite.

Je bent om beroeps- of dienstredenen 
in het buitenland. > Deze volmacht moet 
gestaafd worden met een attest van de 
werkgever met de bevestiging dat je om 
beroeps- of dienstredenen niet kan gaan 
stemmen. Ook de leden van je gezin 
die met jou in het buitenland verblijven, 
kunnen op basis van dat attest een 
volmacht geven.

Je bent student en kan om studiere-
denen niet naar het stembureau gaan. 
> Deze volmacht moet gestaafd worden 
met attest van de directie van de onder-
wijsinstelling waar je studeert.

Je bent in België, maar je moet werken 
op de dag van de verkiezingen. > Deze 
volmacht moet gestaafd worden met 
een attest van de werkgever met de 
bevestiging dat je op 14 oktober 2018 
om beroeps- of dienstredenen niet kan 
stemmen.

Je verblijft tijdelijk in het buitenland om 
andere redenen dan hierboven vermeld. 
> Deze volmacht moet gestaafd worden 
met attest van de burgemeester die deze 
onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 
naar het stembureau te gaan, vaststelt. 
Dit attest moet uiterlijk op 13 oktober 
2018 aangevraagd worden samen met 
de nodige bewijsstukken. Als je geen 
bewijsstukken kan voorleggen, moet je 
een verklaring op erewoord onderte-
kenen.

Je oefent het beroep van schipper, 
marktkramer of kermisreiziger uit > 
Deze volmacht wordt gestaafd met een 
attest afgegeven door de burgemeester 
waaruit de uitoefening van je beroep 
blijkt. Ook de leden van je gezin die met 
jou samenwonen, kunnen op basis van 
dat attest een volmacht geven.

Je verkeert wegens een rechterlijke 
maatregel in een toestand van  
vrijheidsbeneming. > De directie van  
de inrichting waar je je bevindt, moet  
een attest uitreiken. In dit geval ben je 
niet verplicht een volmacht te geven.

Je kan niet naar het stembureau gaan 
wegens je geloofsovertuiging. > De 
(erkende) religieuze overheid attesteert 
dat je op zondag 14 oktober 2018 onmo-
gelijk naar het stembureau kan gaan.

Hoe geef ik een volmacht?
Via een volmachtformulier kan je een 
andere kiezer een volmacht geven.  
Dat formulier vind je online terug op  
de gemeentelijke website of op  
www.vlaanderenkiest.be.

Je kan ook een volmachtformulier 
afhalen bij de dienst burgerzaken.  
Het volmachtformulier moet zowel  
door de volmachtgever als de -krijger 
ondertekend zijn.

TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheidsprijs voor 
Apotheek Orbie
Niet enkel personen met een beperking kunnen nu makkelijker de apotheek 
betreden, ook ouders met een buggy raken er makkelijker binnen en buiten.

Meer info?

participatie@middelkerke.be

Een attest van de burgemeester als 
staving voor tijdelijk verblijf in het 
buitenland, beroep van schipper, markt-
kramer of foorreiziger) krijg je bij de 
dienst burgerzaken in het MAC.

Hoe stem ik voor iemand 
met een volmacht?
Met de ingevulde en getekende 
volmacht, het bijhorend attest.

De oproeping van de volmachtgever, 
je eigen oproepingsbrief en identiteits-
kaart ga je naar het stembureau waar de 
volmachtgever moet stemmen. Dus niet 
in jouw stembureau.

Let op: je kan slechts voor 1 iemand met 
volmacht stemmen. 

Plaatsbezoek
Wie de toegankelijkheidsprijs wint, 
wordt bepaald na een plaatsbezoek bij 
alle kandidaten door de gemeentelijke 
raad voor inclusie en toegankelijkheid 
en adviseurs van  
Inter Vlaanderen.

Drempelloze winkel
Apotheek Orbie investeerde in een 
schuifdeur met bewegingsdetectie en 
een verlaagde kassa met een mobiele 
betaalterminal. 

Uit het officieel rapport van Inter 
Vlaanderen kwam de apotheek als 
winnaar omdat het ‘een duidelijk en 
mooi voorbeeld van een drempelloze 
winkel is.’ 

Kandidaturen gezocht? 
Heb je in 2017 of 2018 als eigenaar van 
een publiek niet-openbaar gebouw 
renovatiewerken uitgevoerd en daarbij 
rekening gehouden met de toeganke-
lijkheid? Stuur dan jouw kandidatuur 
in voor 1 december 2018 via www.
middelkerke.be/toegankelijkheidsprijs 
en registreer je online.

Zo maak je kans op €1250.
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PREVENTIE

PREVENTIE

Propere gemeente, veilige omgeving
De dienst preventie zet met de komst van de herfst enkele belangrijke veiligheids-en netheidscampagnes in de kijker. 
Een proper openbaar domein en veiligheid zijn immers twee belangrijke hangijzers voor het gemeentebestuur. 

Awel zoekt  
luisterende oren
Deze getuigenis bewijst het nut van een laagdrempelig hulpplatform zoals 
Awel. Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij Awel, de Nederlandstalige, 
anonieme hulplijn voor  kinderen en jongeren in België. 

“Af en toe neem ik contact op in moeilijke tijden. En door Awel kon ik er weer door❤” (Meisje, 11 jaar).”

“1 dag niet”
De vierde nationale campagne voor 
inbraakpreventie vindt dit jaar plaats in 
de week van 22 tot en met 26 oktober. 
Op vrijdag 26 oktober is het dan “1 dag 
niet”. Niet toevallig in de week voor het 
winteruur intreedt en potentiële inbre-
kers een uur extra duisternis krijgen. De 
campagne wijst je op hele simpele, maar 
effectieve ingrepen om je huis beter te 
beveiligen. Laat je licht branden tijdens 
je afwezigheid of installeer slotvaste 
raamkrukken. 

Infomoment
Op donderdag 25 oktober 2018 kun 
je van 9 tot 12 uur in het MAC terecht 
voor extra informatie in verband met het 
beveiligen van je woonst. Daarnaast kan 
je steeds de diefstalpreventie-adviseur 
contacteren voor een gratis advies en 
plaatsbezoek. 

Coole slekke
Op maandag 3 september start het 
nieuwe schooljaar. Voor en na schooltijd 
zijn de gevaarlijkste momenten op de 
openbare weg. In de schoolomgevingen 

Hulplijn 
Je kan er terecht voor relaties, je contact 
met je ouders, studieproblemen, vragen 
over lichamelijkheid en seksualiteit en 
nog zoveel meer.  

Succesverhaal
Hoewel Awel dankzij bijsturingen aan 
hun systeem en financiële steun van 
verschillende instanties meer contacten 
kan hebben, blijven de lijnen zo drukbe-
zocht dat heel wat kinderen en jongeren 
met hun verhaal blijven zitten.  

Extra vrijwilligers
Daarom zoekt Awel extra vrijwilligers. 
Na een boeiende basisopleiding, kun 
je aan de slag als beantwoorder en kan 
je jongeren helpen met een bepaalde 
probleemsituatie.

Hondenpoepactie
Achtergelaten hondenpoep is volgens 
inwonersklachten de grootste bron 
van ergernis bij onze burgers. In mei 
lanceerde het gemeentebestuur 
Middelkerke de campagne “Yo! Niets 
vergeten?” De controles op achterge-
laten hondenpoep zijn nog volop aan de 
gang. Wie tijdens een wandeling met 
trouwe viervoeter hondenpoep achter-
laat of geen hondenpoepzakjes bijheeft, 
riskeert een GAS-boete van max. 350 
euro. 

Mooimakers 2018
In de week van 17 tot 23 september 
2018 neemt Middelkerke opnieuw deel 
aan een handhavingsweek binnen de 
Mooimakerscampagne. Tijdens deze 
week wordt door verschillende gemeen-
telijke diensten flink gecontroleerd op 
zwerfvuil en sluikstorten. 

Meer info?

Dienst preventie  
preventie@middelkerke.be  
059 31 30 16

Meer info?

Surf naar www.awel.be en  
registreer je als kandidaat.

geldt telkens 
30km/uur, aange-
geven door een 
elektronisch bord 
of een zone30-
bord. Maar ook 
Coole Slekke zet 
je aan om de voet 
van het gaspedaal 
te halen in de 
schoolomgeving.

Fietsen in het donker
De herfst en daarbij horende kortere 
dagen hoeven niet per se redenen te zijn 
om de fiets op stal te laten. Rij rond met 
een fluohesje en zorg dat je fiets uitge-
rust is met goed werkende verlichting en 
onderdelen. 
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JEUGD

JEUGD/WELZIJN

De toekomst is aan de jeugd
De jeugddienst is dag in dag uit bezig met tal van voorzieningen, activiteiten 
en diensten om kinderen en jongeren het zo goed mogelijk te maken in onze 
gemeente. Hieronder sommen we enkele opmerkelijke acties van de jeugddienst 
voor komende maanden op.

Doorstart infopunt  
opvoedings- en  
gezinsondersteuning
Het gemeentebestuur Middelkerke wil als kindvriendelijke gemeente bouwen  
aan een positieve leefomgeving voor kinderen en jongeren, zonder daarbij de  
ouders of andere zorgenden uit het oog te verliezen. Dankzij een samenwerkings- 
overeenkomst met het Huis van het Kind Louisa kan de gemeente  
Middelkerke zijn infopunt rond opvoeding- en gezinsondersteuning vanaf  
september opnieuw doorstarten.

Word moni
Tijdens de schoolvakanties ontvangt de 
jeugddienst honderden kinderen op de 
speelpleinwerking of de grabbelpas.  
Ze kunnen daarbij rekenen op de inzet  
van tientallen animatoren die de kinderen 
een leuke vakantie bezorgen. Wie 
monitor wil worden bij de jeugddienst 
moet een erkend getuigschrift van 
animator hebben. De Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk organiseert daarom een 
gerichte opleiding. Na een cursus, een 
stage en een evaluatiemoment krijg je je 
attest en mag je je kandidaat stellen als 
animator voor speelplein, grabbelpas  
of andere werkingen. De gemeente 
middelkerke komt tussen voor 75% op  
de cursuskosten.

Vragen rond opvoeding 
Het infopunt opvoedings- en gezin-
sondersteuning is er voor ouders, 
opvoeders, grootouders die met opvoe-
dings- en educatievragen zitten. Dankzij 
de veelzijdige en persoonlijke aanpak 
zoekt het infopunt naar oplossingen 
rond kinderopvang, huiswerkondersteu-
ning of bredere gezinshulp. 

Ook ruimere vragen
Het infopunt helpt je als vragende 
partij ook verder met je zoektocht naar 
goedkope, duurzame kinderkledij, 
babymateriaal of voedselhulp. Kortom 
iedereen die hulp kan gebruiken met 
opvoeden in al zijn aspecten kan terecht 
bij het infopunt opvoedings- en gezins-
ondersteuning. 

Samenwerking
Dit infopunt kan dankzij de samen-
werking met het Huis van het Kind in 
Oostende zijn werking verder voltooien.

Kindergemeenteraad
De kindergemeenteraad biedt gemoti-
veerde kinderen de kans om van zich te 
laten horen. De jeugddienst zal actief 
campagne voeren in alle klassen van de 
derde graad van het basisonderwijs in 
Middelkerke. In oktober vinden per klas 
verkiezingen plaats. In de afgelopen zes 
jaar zorgde de kindergemeenteraad voor 
de octopuspalen aan de scholen, enkele 
nieuwe speelpleinen en kindvriendelijke 
schoolmenu’s en meer speelmogelijk-
heden in het zwembad.  

De jeugdraad zoekt… jou!
Een adviesraad adviseert het gemeente-
bestuur op specifieke domeinen. En voor 
belangrijke jeugdonderwerpen mag de 
jeugdraad zijn mening geven en sugges-
ties doen bij het gemeentebestuur. Je 
moet minstens 16 jaar zijn om lid te 
worden van de jeugdraad.

Meer info?

https://www.speelplein.net/
vorming/cursussen 

Meer info over al deze  
onderwerpen?

Jeugddienst  
jeugddienst@middelkerke.be  
059 30 48 66 
www.middelkerke.be/jeugd 

Meer info?

Het infopunt is gevestigd in de 
Louisastraat 5-7.  Je kan de  
organisatie telefonisch bereiken via 
059 25 53 04. Heb je nood aan een 
luisterend oor, een persoonlijker 
contact?  Dan kan een huisbezoek 
of een afspraak in een gemeen-
telijke locatie dichtbij jouw thuis 
geregeld worden.

Taxi-cheques
Ook dit jaar reikt het gemeentebestuur 
taxicheques uit. Op die manier kunnen 
jongeren tussen 16 en 25 jaar op een 
veilige manier uitgaan.

Vanaf 1 september kun je een bundeltje 
taxi-cheques voor amper € 5 kopen in 
het MAC.

TA
XI

CH
EQ

UE
MI

DD
EL

KE
RK

E 2
01

8-
20

19

Naam:

Taxi Pierre  0475 65 18 07

ECO Taxi  0471  57 11 67

OSTEND Taxi  0800 25 500

Te gebruiken als betaalmiddel voor een taxirit met een taxi van één 

van bovenstaande bedrijven. Enkel geldig tijdens weekends, vakanties 

en op feestdagen van 20 tot 07 uur. Geldig tot 31 08 2019.

Janna Rommel - Opstaele

burgemeester

Pierre Ryckewaert

algemeen directeur

waarde

€5

1

voorbe
eld
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ONDERWIJSCHEQUES

Opnieuw 
onderwijscheques
Wie aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, kan ook dit schooljaar 
onderwijscheques aanvragen. 

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

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

Voorwaarden?
Cheques worden uitgereikt aan 
personen die bruto minder verdienen 
dan € 18.335, 43 (daar komt  
€ 3.394,38 per persoon ten laste bij) of 
recht hebben op een verhoogde tege-
moetkoming in de ziekteverzekering  
of onder budgetbegeleiding of onder 
collectieve schuldenregeling vallen. 

Hoe verkijg je ze?
De Middelkerkse onderwijscheques 
vraag je aan bij het MAC. Ze zijn geldig 
voor één volledig schooljaar. (van één 
september t.e.m. 31 augustus)

ONDERWIJS

Junior techniekacademie 
Sinds enkele jaren volgen 
leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar in Middelkerke de 
Techniekacademie. Maar studies 
en reacties van ouders tonen aan 
dat interesse voor techniek al op 
jongere leeftijd groeit. 
Daarom wil het gemeentebestuur, 
met steun van de provincie West 
Vlaanderen en Vlaanderen, vanaf 
volgend schooljaar de Junior Technie-
kacademie opstarten voor leerlingen 
van het derde en vierde leerjaar. 

Op 10 woensdagnamiddagen worden 
de kinderen ondergedompeld in 
workshops van robot, elektriciteit, 
hout, mechanica en bouw.

Waar en wanneer?
In de gemeenteschool Slijpe (’t Slij-
pertjes), Odiel Spruyttestraat 1, 8433 
Middelkerke

Iedere woensdagnamiddag van 26 
september tot 5 december 2018, van 
13.30 tot 15 u.

Kostprijs en reserverings- 
gegevens?
€ 60 per deelnemer  
(fiscaal attest kinderopvang)

Reserveren via  
www.techniekacademie.be/junior 

Andere aanvullende info?
Voor kinderen van 8 tot 10 jaar

JEUGD

Boemelbij is terug
Tijdens het najaar trekt de 
jeugddienst opnieuw Middelkerke 
rond om te Boemelbijen. De 
Boemelbij is een ‘camionette’ vol 
superleuk buitenspeelgoed die langs 
acht verschillende plaatsen  
in Middelkerke tuft. Kinderen 
kunnen er dus vrij spelen tussen  
14  en 17 u. 

Boemelbij XL
Wie tijdens het voorjaar op de 
boemelbij XL aanwezig was weet dat 
dit telkens een schot in de roos was. 
Onder het motto “wat goed is moet 
je blijven doen” wordt dus ook een 
nieuwe Boemelbij XL in Sint Pieters 
Kapelle met een massa springkastelen 
georganiseerd.

05/09/18 Leffinge

 Speelplein achter de kerk 

12/09/18 Westende

 Henri Jasparlaan 

19/09/18 Middelkerke

 Loskaaistraat 

26/09/18 Sint-Pieters-Kapelle

 Speelplein  
 Sint-Pietersstraat  
 Boemelbij XL

03/10/18 Slijpe 

 Voetbalveld 

10/10/18 Lombardsijde

 Klijtendijkstraat 

17/10/18 Mannekensvere

 Speelplein 

24/10/18 Schore 

 Voetbalveld 

Meer info?  

Dienst onderwijs

patrick.louwie@middelkerke.be

059 31 30 16

Meer info?  

Dienst onderwijs

patrick.louwie@middelkerke.be

059 31 30 16

Onderwijscheque
naam en voornaam

geldig tot 31/08/2019

de burgemeester
Janna Rommel-Opstaele

de algemeen directeur

Pierre Ryckewaert

€ 8,00 schooljaar 
2018
2019

1Voorbeeld

de
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ONDERWIJS

Technopolis on tour
Technopolis wil kinderen warm 
maken voor wetenschap en 
technologie en trekt daarom in het 
schooljaar 2018-2019 doorheen 
Vlaanderen met een gloednieuwe 
reeks wetenschapsshows. 

Waar en wanneer? 
Op maandag 8 oktober 2018 in 
De Zwerver voor de leerlingen van 
gemeenteschool Leffinge, Sint Jozef 
Leffinge, gemeenteschool Slijpe en 
Sint Jozef Slijpe.

Op dinsdag 9 oktober 2018 in  
De Branding voor de leerlingen van 
gemeenteschool Middelkerke,  
Sint Jozef Middelkerke en Rietzang 
Middelkerke.

Op vrijdag 26 oktober 2018 in de 
Calidris voor de leerlingen van 
gemeenteschool Westende, Sint 
Lutgardis Westende, gemeente-
school Lombardsijde en Sint Jozef 
Lombardsijde.

GEZONDHEID

Prikje tot bij jou 
Het mobiel vaccinatieteam is een initiatief van de Vlaamse overheid en trekt 
rond om specifieke doelgroepen te sensibiliseren over vaccineren.

FAIR TRADE

De Waterverkoper
In het kader van de week van de Fair Trade organiseert de dienst 
ontwikkelingssamenwerking voor alle leerlingen van de derde graad een 
theatervoorstelling over het belang van water.  

Meer info?  

Dienst onderwijs

patrick.louwie@middelkerke.be

059 31 30 16

Meer info?  

Woensdag 25 september van  
9 tot 12 u. in centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke.

Meer info?  

gezondheid@middelkerke.be

059/31 92 10

Moeilijk bereikbare  
doelgroepen
Het mobiel vaccinatieteam mikt op 
leerlingen in privé- of thuisonderwijs of 
mensen die geen toegang hebben tot 
medische voorzieningen (zoals daklozen, 
slachtoffers van mensenhandel). Naast 
het effectief vaccineren volgens het 
basisvaccinatieschema, sensibiliseert 
het team over het belang van vacci-
natie. De gegevens worden ingevoerd 
in Vaccinnet zodat elke arts de vaccina-
tiegegevens van zijn patiënt later kan 
raadplegen.

Waarom vaccineren?
Ondanks de hoge vaccinatiegraad telt 
Vlaanderen nog steeds inwoners die 
niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. 
Nochtans is vaccinatie de meest effici-
ente manier om jezelf en je omgeving te 
beschermen tegen infectieziekten die 
ernstige gevolgen kunnen hebben.

SENIOREN

Online gids helpt ouderen 
op weg 
Senioren hebben vaak een concrete vraag over een heel specifiek thema.  
Denk maar aan het pensioen, gezondheid of wonen.

Deze website is opgebouwd met  
acht hoofdthema’s. Het is een handig 
vertrekpunt voor heel wat praktische 
vragen omtrent pensioenen, speciale 
tegemoetkomingen tot zorg, sport en 
openbaar vervoer. 

Aan de hand van gerichte verfijningen 
van het gekozen thema krijgen  
gebruikers zicht via welk kanaal of bij 
welke instantie ze best terechtkunnen. 

Meer info?

Probeer het zelf even via  
www.ouderengids.be 

De verschafte sites en uitleg zijn heel  
erg duidelijk en laagdrempelig. 

‘De Waterverkoper’ is een meeslepend 
verhaal over wat er gebeurt als de 
belangrijkste bron van leven nog maar 
in beperkte mate beschikbaar is. Een 
gevoelig, informatief maar bijwijlen ook 
grappig verhaal. 

Fo
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BUURTHUIS

Stevig sociaal contact
‘t Buurthuis heeft tot doel het 
sociaal contact te verstevigen 
voor mensen uit Westende-Bad. 
Je kan er een praatje komen 
slaan, iets drinken, kaarten, een 
gezelschapsspel spelen of je kan er 
ook gewoon de krant komen lezen.

Naast het wekelijks aanbod organi-
seren de vrijwilligers tal van andere 
activiteiten, zoals thematisch knut-
selen en een tweekelijkse bingo. 

Alle activiteiten worden aangekon-
digd in het Buurthuis zelf of in de 
activiteitenkalender van het diensten-
centrum en Buurthuis.

In het Buurthuis kan je je ook digitaal 
bezighouden dankzij twee computers 
en de gratis wifi. 

De volledige werking draait op de 
enthousiaste inzet van een kleine 
groep vrijwilligers.

Gezondheidswandelingen
Vanuit het thema ‘Blijf in beweging, 
doe het veilig’ van de Week van 
de valpreventie is het lokaal 
dienstencentrum (LDC) gestart met 
gezondheidswandelingen.
Bewegen is één van de belangrijkste 
preventieve maatregelen om valrisico 
bij ouderen te verkleinen. 

Als je lang niet hebt bewogen, is 
wandelen een eenvoudige manier om 
opnieuw te starten. Door een inte-
gratie van beweging in het dagelijks 
leven vermindert het aantal valpar-
tijen en de mogelijke ernstige letsels 
ten gevolge daarvan. 

De wandelingen gaan wekelijks 
door vanuit het dienstencentrum 
op dinsdag en starten steeds in het 
lokaal dienstencentrum.  

Praktisch?
Start aan het Welzijnshuis, Lokaal 
dienstencentrum De Stille Meers, 
Sluisvaartstraat 17  
8430 Middelkerke, wekelijks op 
dinsdag vanaf 4 september 2018 -  
van 10 tot 10.30 u.

Aangepaste wandelkledij kan  
handig zijn.

Ontmoeten en helpen
In Middelkerke wonen heel wat 
actieve senioren. Het lokaal 
dienstencentrum heeft daarom 
heel wat specifieke diensten rond 
vorming, ontspanning, advies en 
informatie in de aanbieding. 

```

Ruim aanbod
Het lokaal dienstencentrum richt zich 
vooral naar inwoners van Middelkerke 
vanaf 60 jaar. 

Het aanbod is erg divers. Het wijk-
restaurant serveert dagelijks lekkere 
maaltijden en je kan er terecht voor 
haar-, schoonheids- en voetverzor-
ging. 

Het vrijetijdsaanbod is ook niet te 
versmaden met rummikub, crea, dans, 
schaken en lezingen over allerhande 
thema’s.

Wie wil deelnemen aan deze waaier 
aan interessante activiteiten moet 
gewoon even binnenspringen in of 
bellen naar het LDC.

Meer info?  

Het Buurthuis is open  
iedere werkdag van 14 tot 17 u.  
en iedereen is er welkom.

’t Buurthuis Westende  
Meeuwenlaan 37, 8434 Westende 
059 30 82 28 

Meer info?  

Welzijnshuis – Lokaal diensten- 
centrum De Stille Meers

lokaaldienstencentrum 
@middelkerke.be

059 31 92 10

Meer info?  

Welzijnshuis – Lokaal diensten- 
centrum De Stille Meers 
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke

lokaaldienstencentrum 
@middelkerke.be

059 31 92 10

WELZIJN LOKAAL DIENSTENCENTRUM
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LOKAAL DIENSTENCENTRUM

WELZIJN

Schrijfgroep Frans
Het is makkelijker om een andere 
taal te onderhouden als je het veel 
spreekt. Toch is het ook belangrijk 
en leuk als je het goed kan schrijven. 
Daarom deze schrijfgroep Frans. De 
enige voorwaarde is dat je enige 
kennis van het Frans hebt.   

Praktisch?
Alle lessen vinden plaats in het 
Welzijnshuis – Lokaal dienstencentrum 
De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, 
8430 Middelkerke

Wekelijks op vrijdag vanaf 7 
september 2018 van 13.30 tot 15.30 u.

Vrijwilligers gezocht

Het Welzijnshuis werkt voor heel wat 
werkingen samen met vrijwilligers 
die diverse taken op zich nemen. We 
zoeken ondersteuning van de huidige 
teams in de welzijnswinkel, het buurt-
huis, en het dagverzorgingscentrum. 
Je krijgt er naast een kleine vergoe-
ding ook heel wat dankbaarheid voor 
terug.

Interesse?
Voor meer info of om je kandidatuur 
te stellen, kan je terecht in het lokaal 
dienstencentrum.

Meer info?  

Welzijnshuis – Lokaal diensten- 
centrum De Stille Meers 

lokaaldienstencentrum@middelkerke.be

059 31 92 10

Meer info?  

Welzijnshuis – Lokaal diensten- 
centrum - Sluisvaartstraat 17- 
8430 Middelkerke

lokaaldienstencentrum@middelkerke.be

059 31 92 10

WELZIJN

Nooit te oud om  
Nederlands te leren
De grootste hefboom tot een geslaagde inburgering is het aanleren van de 
taal. Onlangs sloegen Cervo-Go en het lokaal dienstencentrum De Stille Meers 
uit Middelkerke de handen in elkaar onder het motto ‘levenslang leren’. Het 
resultaat is de start van Nederlandse conversatielessen voor senioren (55+) 
vanaf september 2018 en het aanbieden van cursussen voor anderstaligen. 

Nederlandse conversatielessen 
voor senioren (55+)
In een gezellig kader komen senioren 
samen om met elkaar hun Nederlands te 
oefenen. Elke week komt er een ander 
thema aan bod, de Nederlandse lessen 
zijn toegankelijk voor alle senioren. 

Praktische info?
De conversatielessen vinden elke 
week plaats van 13.30 tot 15.45 u. op 
donderdag. 
De inschrijving kost € 24 daarbij betaal  
je nog € 5 voor het cursusmateriaal.

Andere lessen Nederlands voor 
Anderstaligen in Middelkerke
Vanaf september 2018 starten gloed-
nieuwe lessenreeksen Nederlands  
voor anderstaligen in het lokaal  
dienstencentrum.

Er is een intensieve cursus voor  
beginners (4 x per week) op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag van  
9 u. tot 12.15 u. 

Aanmelden kan bij het Huis van  
Nederlands – Wellingtonstraat 52 in 
Oostende (059 55 62 59) of via mail: 
agata.koniuch@integratie-inburgering.be.

Gevorderden (niveau 5) kunnen 
aansluiten  op maandag en dinsdag  
van 9 u. tot 12.15 u.

Praktisch?
Alle cursussen gaan door in het  
Welzijnshuis, Lokaal dienstencentrum  
De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17 - 
8430 Middelkerke

De cursussen starten in de week van  
10 september 2018.

Meer info?

Op 4 september van 10  tot 12 u. is 
er een inschrijvingsmoment voor alle 
taalcursussen in het Welzijnshuis, 
Lokaal dienstencentrum De Stille 
Meers, Sluisvaartstraat 17, 8430 
Middelkerke

059 31 92 10 

welzijnshuis start met Nederlandse lessen voor 
55-plussers en anderstaligen
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LOKALE ECONOMIE

LOKALE ECONOMIE

Alle klantenvoordeel  
in één app

Opleiding Facebook voor  
ondernemers 

Koudwatervrees
Hoewel het medium erg ingeburgerd is, zijn veel ondernemers nog een beetje terug-
houdend met hun eerste Facebookstappen. Daarom organiseert de dienst lokale 
economie samen met Unizo Middelkerke een bondige maar interessante en gratis 
opleiding gericht naar ondernemers. 

Tips en privacy
Je leert er goeie berichten maken, je krijgt info over het privacy-aspect en inzicht hoe 
je Facebook kan gebruiken in functie van je onderneming.  

Klantenbinding met 
hefboom
Het Joyn-klantenplatform bestrijkt 7.500 
handelszaken en 2,3 miljoen klanten 
over heel België. Dankzij de app of 
de kaart verzamel je bij aangesloten 
handelszaken punten en leuke belo-
ningen in ruil voor je trouwe bezoek. 

Eenvoudig systeem
Al 2 jaar kunnen de klanten van Shelly 
Glacz van Frituur Louis Leffinge 
hun Joyn-klantenkaart in de frituur 
gebruiken. “Ik vind het een ‘proper’ en 
heel eenvoudig systeem. We moeten 
niet meer sukkelen met stempelkaarten. 
In één seconde staan de punten op hun 
kaart. Via de app kunnen mijn klanten 
hun puntenaantallen opvolgen en onze 

In tijden van snel online winkelen moeten kleinhandelaars origineel uit de hoek komen en goed zorgen voor hun trouwe 
klanten. Joyn is een digitaal klantenplatform dat daarvoor kan helpen. De dienst toerisme en citymanagement promoot 
dit platform bij alle Middelkerkse handelaars. 

Van alle sociale mediakanalen is Facebook nog steeds het meest bekende.  
En goed gebruik van ‘de blauwe reus’ kan nuttig zijn voor je onderneming en klantenrelaties.

Meer info?  

Deze opleiding vindt plaats in 
centrum De Branding,  
Populierenlaan 35, Middelkerke  
op maandag 10 september 2018 
van 20 tot 22 u.

Deelname is gratis  
maar inschrijven is wel verplicht via  
www.middelkerke.be/ 
opleidingfacebook 

Eén klantenkaart voor alle Middelkerkse handelaars

openingstijden zien. Ik kan onze klanten 
elk moment op de hoogte brengen van 
onze speciale acties en ze verwittigen 
als we met verlof zijn. Wij zijn heel erg 
tevreden met dit klantenkaartensys-
teem.” 

Persoonlijke band met 
klanten
Corky Desaever van Corky’s scooter 
en daxshop werkt er al 8 maanden 
mee. “Bij ons sparen onze klanten voor 
kortingsbonnen. Dankzij Joyn kunnen 
wij ook onze jarige klanten een verjaar-
dagscadeautje toesturen. Hoewel het 
een digitaal platform is, merken we een 
veel betere en persoonlijkere band met 
onze klanten. Ook toeristen en twee-
deverblijvers zijn vertrouwd met deze 
Joynkaart dus dubbel voordeel dat ze 
ook bij ons terecht kunnen met hun 

kaart. Dankzij het Joyn-platform kunnen 
we de klanten ook onmiddellijk onze 
nieuwste leveringen voorstellen.” 

Voordelig instappen voor 
handelaars
Het gemeentebestuur Middelkerke 
biedt de eerste 50 Middelkerkse hande-
laars dit jaar de eerste 6 maanden gratis 
aan.

Alle uitleg over het Joyn-platform en 
een overzicht van alle (Middelkerkse) 
Joyn-handelaars vind je op  
www.joyn.be. 

Handelaars die informatie willen over 
het Joyn-systeem en die nog wensen in 
te stappen, kunnen contact opnemen 
met Alexander Adams, 0496 05 38 91, 
alexander.adams@joyn.be. 

F
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CASINOPROJECT

“Dat het er maar rap staat”

Bouwperiode 30 maanden
De werken worden meteen na het 
afleveren van een ‘uitvoerbare bouwver-
gunning’ gestart. Dat zal waarschijnlijk 
in het najaar van 2018 gebeuren.

De bouwperiode duurt ongeveer  
30 maanden. Dat is inclusief werfvoor-
bereiding, verplicht archeologisch 
onderzoek en de werken aan de  
zeewering.

De bouwheer garandeerde dat ze alles in 
het werk gaan stellen om de impact van 
de werken tot een minimum te beperken. 
Zo worden er geen torenkranen ingezet, 
maar mobiele kranen die na de werk-
zaamheden ‘ingeklapt’ worden. 

Zeezicht gegarandeerd
Het ontwerp moet ervoor zorgen dat het 
nieuwe gebouw een verbinding vormt 
met het strand en het Epernayplein. En 
dankzij de aparte vorm wordt zeezicht 
bij de omwonenden gegarandeerd. Het 
totale gebouwvolume ligt immers lager 
dan bij het oude casino. 

Zoektocht naar naam
Hoewel dit project nog altijd met ‘casino’ 
wordt benoemd, zal deze vlag na afwer-
king niet meer de lading dekken. Het 
eigenlijke casino is trouwens maar een 
klein deel in het nieuwe gebouw. Met 

Handelaars leveren aan huis
Sinds enkele jaren bundelt de gemeente 
Middelkerke alle handelszaken die aan 
huis leveren in een brochure die via het 
Welzijnshuis wordt bezorgd aan hulpbe-
hoevende mensen. 

Het gemeentebestuur nam dit initiatief 
omdat heel wat handelaars tegemoet 
willen komen aan de stijgende vraag 
van thuisleveringen van vooral minder 
mobiele mensen.  

Registreer je online
Registreer je gratis als thuisleverende  
handelaar via www.middelkerke.be/
handelaarsleverenaanhuis en dat tot  
21 september 2018. 

Meer info?

Dienst toerisme en citymanagement 
– lokale economie

economie@middelkerke.be 
059 31 30 16

Blijf op de hoogte

Registreer je via  
www.middelkerke.be/casinoproject  
en blijf op de hoogte van de werken.

ruimte voor een hotel, winkels en een 
ruime feestzaal wordt het dus een heus 
vrijetijds- en handelscomplex.

Daarom ging de bouwheer op zoek 
naar een nieuwe naam voor het unieke 
gebouw. Er werd een wedstrijd gelan-
ceerd voor die specifieke zoektocht. 
Binnenkort worden de resultaten 
bekendgemaakt. 

Reacties positief
Over dit project is al veel inkt gevloeid, 
maar tijdens de persoonlijke gesprekken 
tussen de bouwheer, de architecten en 
de bezoekers bleek dat het overgrote 
deel van de aanwezigen het project  
zeer positief onthalen. “Dat het er maar 
rap staat”, was de meest gehoorde 
opmerking. 

Op zaterdag 30 juni organiseerde het bouwbedrijf Willemen op vraag van het gemeentebestuur een infomoment over 
het nieuwe casinoproject. Met gedetailleerde presentaties van het architectenbureau en een uiteenzetting over de 
werfplanning van de aannemer kregen de bezoekers concrete informatie hoe de bouwwerken zullen verlopen.

LOKALE ECONOMIE

Middelkerke maakt kennis met het nieuwe casinoproject
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Op zoek naar een hobby?
• Je vindt alle gedetailleerde contactgegevens in de  

verenigingengids (www.middelkerke.be/verenigingengids )  
of in de online evenementenkalender. (www.middelkerke.be/
activiteiten). 

• Wil je zelf nog een activiteit toevoegen, dan kan je dat ook 
makkelijk via www.middelkerke.be/activiteit-melden.

In september starten heel wat Middelkerkse verenigingen en 
diensten opnieuw met hun wekelijkse werking. Zo is er iedere 
weekdag wel een artistieke, sportieve of animatieactiviteit waar 
je op kan intekenen.  Hieronder plaatsen we een overzicht van 
de activiteiten die op regelmatige basis terugkeren, gebaseerd 
op de ingave in onze activiteitenkalender tot en met eind juli 
2018.  De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele 
fouten. Contacteer de organisator voor meer info. 

maandag 
Dagmarkt - 08:00 u.
Arthur Meynneplein, Westende
Gemeentebestuur 059 31 30 16

Praatgroep Frans - 09:30 u.
Buurthuis Westende, Meeuwenlaan 
Buurthuis 059 30 82 28

Badminton en tafeltennis - 10:00 u.
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, 
Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

Avondrit De swaenefietsers - 18:15 u.
Cafè De Swaene, Dorpsstraat, Leffinge 
De swaenefietsers 0494 93 58 81

Petanque - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middel-
kerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Rummikub - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

dinsdag 
Praktisch Engels - 09:15 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Praatgroep Frans - 09:30 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, 
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Praatgroep Engels - 13:45 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Petanque - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Cursus Spaans - 09:30 u.
Buurthuis Westende, Meeuwenlaan
Buurthuis 059 30 82 28

Gezondheidswandelingen - 10:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middel-
kerke
Welzijnshuis 059 31 92 10

Scrabble - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Scrabbleclub Middelkerke 0475 80 12 36

(vanaf 11/09/’18)
Workshop keramiek - 14:10 u. 
Creavleugel De Ril, Sluisvaartstraat, 
Middelkerke
VZW Littera,  0497 90 34 19
Studio Meganck 

vanaf 2/10
BBB (BorstBuikBillen) - 19:30 u.
Zaal Ter Zelte, Odiel Spruyttestraat, 
Slijpe 
Sportdienst 059 31 99 50

woensdag 
Dagmarkt - 08:00 u.
Marktplein, Sint-Pietersstraat, Sint-Pie-
ters-Kapelle 
Gemeentebestuur 059 31 30 16

Yoga en relaxatie – 09.15 u. – 10.45 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

vanaf 3/10 
Start to move: Body Fit - 10:00 u.
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, 
Lombardsijde Sportdienst 059 31 99 50

vanaf 3/10 
Start to move: Body Fit - 10:00 u.
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, 
Leffinge Sportdienst 059 31 99 50

Rammibridge - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Petanque - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Crea - 14:00 u.
Buurthuis Westende, Meeuwenlaan 
Buurthuis 059 30 82 28

donderdag
Dagmarkt - 08:00 u.
Marktplein, Populierenlaan, Middelkerke 
Gemeentebestuur 059 31 30 16

Pilates – 09.30 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middel-
kerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Manillen – 14.00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Badminton - 10:00 u.
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, 
Leffinge 
Sportdienst 059 31 99 50

Schilder-en tekenlessen - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, 
Coloriet 0477 74 61 09

Breiclub de wollebollekes - 14:00 u.
De Kilt, Essex Scottishlaan, 
De Wollebollekes   
desendre.linda@gmail.com

Volleybal Bonte Pier - 19:00 u.
De Barloke, Slijpesteenweg, Leffinge 
VC Bonte Pier Siffer.veronick@gmail.com

Bootcamp – 20:00 u.
Normandpark, Middelkerke 
Bo Maertens  
bootcampmiddelkerke@gmail.com
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vrijdag
Kiko - 09:15 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Badminton en tafeltennis - 10:00 u.
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, 
Lombardsijde 
Sportdienst 059 31 99 50

Schrijfgroep Frans – 13.30 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Dienstencentrum Welzijnshuis  
 059 31 92 10
 
Petanque - 14:00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Welzijnshuis 059 31 92 10

Manillen - 14:00 u.
Buurthuis Westende, Meeuwenlaan 
Buurthuis 059 30 82 28

Schaken - 14:00 u.
Buurthuis Westende, Meeuwenlaan
Buurthuis 059 30 82 
28 

Vlijtige Liesjes – 14.00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Dienstencentrum Welzijnshuis 
 059 31 92 10

Schaken – 14.00 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middel-
kerke 
Dienstencentrum Welzijnshuis  
 059 31 92 10

Kunstig Atelier – 14.30 u.
De Stille Meers, Sluisvaartstraat,  
Middelkerke 
Dienstencentrum Welzijnshuis  
 059 31 92 10

ERFGOED

Bewaar het verleden,  
verrijk de toekomst.
De kans is heel groot dat in je familiearchief foto’s of beelden van vroeger 
verborgen hebt zitten. Die beelden hebben vast een grote persoonlijke 
waarde, maar ze kunnen ons ook een verrijkend beeld van het verleden 
geven. Zeker als ze genomen zijn op openbare plaatsen, bij oude gebouwen 
of tijdens manifestaties. De erfgoedcel Kusterfgoed lanceerde onlangs een 
ruime beeldbank met meer dan 73.000 beelden. 

Kusterfgoed ontsluit meer dan 73 000 beelden 

Meer info?

www.kusterfgoed.be 

www.beeldbankkusterfgoed.be 

Geschiedenis in beeld
Beelden van een dagje naar zee 
tijdens het weekend, hard labeur op 
de akkers, grote pret tijdens stoeten 
en volksfeesten enzovoort zijn dus 
een mooie sleutel naar het leven van 
vroeger.

Beeldbank
Samen met de gemeenten De Haan, 
Blankenberge en Oostende pakt 
Middelkerke uit met een gloednieuwe 
digitale beeldbank waarin al dat 
waardevolle beeldmateriaal op een 
correcte manier bewaard en aan het 
brede publiek getoond kan worden.

73.000 beelden
In die beeldbank grasduin je in het 
rijke verleden van onze kust. De 
beeldbank herbergt meer dan 73.000 
foto’s, prentbriefkaarten, affiches en 
andere erfgoedobjecten. 

Speciale albums
De beeldbank catalogeert ook 
beelden volgens unieke thema’s.  

Zo kun je zien wat de vroegere  
bourgeoisie op het menu kreeg tijdens 
luxueuze banketten, of leer je hoe 
Middelkerke altijd al een kindvriendelijke 
gemeente is geweest.

Middelkerke in beeld
Over Middelkerke vind je verder heel 
wat dia’s over de kust, een collectie 
prentbriefkaarten en enkele unieke 
kustaffiches. Bovendien werkt het 
gemeentebestuur nauw samen met 
erfgoedcel Kusterfgoed om nieuw 
beeldmateriaal op te sporen, te  
registreren en online te plaatsen op  
de beeldbank. 

Haal vanonder het stof!
Heb je zelf sprekende foto’s onder het 
stof liggen? Plaats ze op Beeldbank 
Kusterfgoed en help het verleden 
bewaren. 

Fo
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De Meeuwenlaan

DE STRAAT

Toen de familie Otlet in 1895 de badplaats Westende stichtte, kreeg hun architect  
de opdracht om een eerste stratenplan in dambordpatroon te ontwikkelen.  
De handelszaken zouden daarin gegroepeerd worden, met de Meeuwenlaan als 
centrale as. Een doelstelling die maar deels gelukt is. 

Verbindingsweg met 
trafiek
De Meeuwenlaan was samen met de 
Badenlaan de logische weg naar zee 
voor de eerste generaties toeristen. 
De stoomtram kwam toe aan de hoek 
van de Badenlaan en de Westendelaan. 
De elektrische tram kreeg vanaf 1903 
ongeveer dezelfde halte zoals dat nu het 
geval is. 

Het belang van de Meeuwenlaan werd 
nog versterkt door de vestiging van het 
allereerste postkantoortje. Het was voor 
veel toeristen de onmisbare schakel bij 
het onderhouden van contacten met 
het thuisfront en een reden om naar de 
Meeuwenlaan te gaan.

Hausse in winkels
De grote ‘trafiek’ in de Meeuwenlaan 
zorgde voor een hausse van het aantal 
handelszaken. De allereerste vestiging 
van de Brusselse supermarktketen 

Delhaize kreeg er zijn locatie in ‘Le 
Home’. Dat was tevens een bijhuis van 
het Westend’Hôtel. Ook de eerste 
slagerij van de badplaats, de ‘Boucherie 
Westendaise’, kwam in deze straat. 

Er kwamen steeds meer winkels bij, 
gaande van een kruidenier over een 
dagbladhandel - met de naam ‘Librairie 
Westendaise’ -  tot een schilderswinkel. 
Ook heel wat kustbazars, zoals ‘A la 
Corbeille, waar de toerist zowat alles kon 
kopen doken er op.

Het commerciële hart van 
Westende-Bad. Toen en nu.

Bont gezelschap
Het winkeliersgilde was een bont, 
internationaal gezelschap. Er waren 
Noord-Fransen, zoals de fotograaf 
Gustave Marquis-Dubois. Collega-fo-
tograaf Carl Scholtz, tevens uitbater 
van het pension Flora, was dan weer 
een Duitser. Heel wat Brusselaars ook 
die tijdens de zomer een filiaal aan zee 
hadden en het woord ‘Bruxelloise’ als 
een ‘garantie’ voor vermeende kwaliteit 
aan de naam van hun zaak toevoegden. 
Théophile Géryl, uitbater van de 
vishandel ’Poissonnerie Westendaise’, 
kwam echter uit Nieuwpoort. Sommige 
winkeliers vonden dus dat de verwijzing 
naar ‘Westende’ een overtuigend effect 
zou hebben op de consument.

Wederopbouw, andere 
spelers
Door totale verwoesting in de Eerste 
Wereldoorlog diende de volledige 
badplaats volledig wederopgebouwd te 

Boucherie Westendaise
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Meer info?

www.middelkerke.be/destraat 

worden. Heel wat handelszaken werden 
vrij getrouw aan de vooroorlogse versie 
opgetrokken. Dat was het geval met ‘Le 
Home’ en ‘A la Corbeille’. 

Eén grote wijziging toch. De vooroor-
logse internationale handelaars werden 
vervangen door hoofdzakelijk Belgische 
winkeliers. Kruidenier Deputter, Auguste 
Counye (meubels en decoratieartikelen) 
en Valère Gontier met zijn kustbazar zijn 
bekende namen uit deze periode.

Teren en slapen
De Meeuwenlaan groeide uit tot 
een straat met een gevarieerd logie-
saanbod.  De hotels Splendid en Régina 
mikten op een traditioneel toeristisch 
publiek, terwijl de ‘Home des Invalides’ 
zich specifiek richtte tot de oorlogs-
slachtoffers die massaal uit de Eerste 
Wereldoorlog kwamen. Ook in de ‘Rési-
dentie Beau Site’, waar onderaan ook de 
meubelzaak van Aloïs De Busschere –
Van Hecke gevestigd was, werden logies 
aangeboden. Bij de horeca verschenen 

in die periode ook de eerste terrassen, 
een traditie die tot op heden stand-
houdt. Denk maar aan het café Centre.

Nog steeds handelscentrum
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep 
het winkelbestand gelukkig minder 
schade op. De winkeliers kregen na de 
Duitse bezetter de geallieerde bevrijder 
over de vloer. Het was voor hen even 
aanpassen qua taalgebruik.

De winkeliers hernamen hun zaak na 
de oorlog met daarbij enkele opmer-
kelijke nieuwkomers. Zo kwam na de 
oorlog Firmin Derdeyn er een viswinkel 
uitbaten. Niet vreemd van enige markt-

gevoeligheid noemde hij zijn zaak 
‘Poissonnerie Ostendaise’. Het was 
blijkbaar in dat geval overtuigender om 
te refereren naar de nabije vissershaven 
Oostende dan naar de verre hoofdstad. 
Sommige winkeliers breidden hun actie-
radius uit. De bekendste apotheek uit 
die periode – Verbruggen - was tevens 
bouwpromotor.

We kunnen rustig stellen dat de Meeu-
wenlaan een jarenlange traditie van 
handelsactiviteiten achter de rug heeft. 
Je kunt het niet zo gek bedenken of 
het werd er ooit verkocht. Het belang 
van die straat als commerciële as weer-
spiegelt zich ook in het uitzicht van de 
commerciële panden. We hebben op 
vandaag nog enkele markante voor-
beelden van handelszaken.  
De Meeuwenlaan vormt nu nog steeds, 
met de Distellaan, het handelscentrum 
van Westende-Bad. 

drukte tijdens het feestjaar 1996

de eerste terrassen

Firmin Derdeyn en echtgenote 

kruidenier Deputter

garnaalkruiersfeesten
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ERFGOED

De poort naar Westende
Met het openstellen van meer dan 500 monumenten is Open Monumentendag 
het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. De dienst erfgoed zet 
dit jaar de Westendse Badenlaan, ook wel ‘de poort naar Westende’ genoemd,  
in de kijker.

Welkomstboog
Westende-Bad werd voor 1900 
opgericht door een groep Brusselse 
investeerders. De eerste toeristen 
stapten af aan de tramhalte op het 
kruispunt van de Westendelaan (toen: 
Nieuwpoortse Steenweg) en de Baden-
laan en wandelden dan richting zee. 
Vlakbij het kruispunt met de Graaf 
Jansstraat en de Duinenlaan werden ze 
symbolisch verwelkomd door een triom-
fboog. Deze allereerste boog (foto) is 
ondertussen verdwenen, maar vandaag 
staat er nog altijd een exemplaar aan het 
begin van de Badenlaan.

Laan van de baden
Op weg naar zee, via de Badenlaan, 
passeerden de toeristen een groep 
villa’s met de naam ‘Duvecotten’, waar 
een allereerste kunstenaarskolonie was 
neergestreken. Badenlaan is eigenlijk 
een té letterlijke vertaling van Avenue 
de la Plage; de straat had evengoed 
‘Zeelaan’ kunnen heten, zoals in vele 
andere kustplaatsen. 

Open monumentendag op zondag 9 september in het teken van de Westendse Badenlaan

Typische cottages uit het 
interbellum
Het kruispunt met de Duinenlaan, waar 
vandaag nog veel typische cottages uit 
het interbellum staan, en de Graaf Jans-
straat ligt net als toen een beetje buiten 
het toeristische centrum, maar is een 
buurt met een eigen dynamiek. 

Vereenigde Neringdoeners
De bewoners van de Badenlaan en 
omliggende straten voelden zich anno 
1900 verbonden met elkaar en hielden 
een jaarlijkse ‘Baden Kermis’, de hande-
laars hadden een beroepsorgaan, nl. 
‘De Vereenigde Neringdoenders van 
Westende Baden’, waarbij de voertaal 
Nederlands was. Dat wijst erop dat de 
handelaars uit de streek kwamen, in 
tegenstelling tot de badplaats zelf waar 
in veel filialen van Brusselse handelaars 
vooral het Frans gesproken werd.

Ambachtenconcentratie
Belangrijke nutsvoorzieningen zoals de 
watertoren, de gasketel en het zuive-

Meer info?  

Afspraak op zondag 9 september 
2018. Er start een wandeling met 
gids om 14 u. aan het kruispunt van 
de Badenlaan met de Westende-
laan. Tijdens deze wandeling wordt 
de foto-expo rond dit thema in de 
Sint-Theresiakapel bezocht en er 
wordt geëindigd met een gratis 
geleid bezoek aan de villa  
Les Zéphyrs. Einde omstreeks 17 u.

Inschrijven is niet nodig en  
de deelname is gratis.

Ter gelegenheid van deze activi-
teit loopt de fototentoonstelling 
‘De Poort naar Westende’ in de 
Sint-Theresiakapel, te bekijken 
tijdens de openingsuren, tot en met 
zondag 4 november 2018.

ringsstation stonden in de omgeving 
van de Badenlaan. Zo heette de Graaf 
Jansstraat vroeger de Ambachtstraat, 
precies omdat het een straat was waar 
de vakmensen, de timmerlui of de 
arduinkappers hun ateliers hadden. Zij 
stonden ten dienste van de badgasten, 
maar hun lawaaierige machines had men 
liever niet te dicht bij het strand. 

Open Monumentendag
Het is dit wat minder gekend hoofd-
stuk uit het toeristisch verhaal van 
Westende-bad dat tijdens Open Monu-
mentendag in de kijker wordt geplaatst, 
met de welkomstboog als centraal 
monument.
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CULTUUR

CULTUUR

Doek opnieuw open
Op 27 september start het nieuwe cultuurseizoen. Vanaf dan kun je op geregelde 
tijdstippen opnieuw proeven van theater en muziek in onze cultuurzalen.

Wedstrijd: Nieuw logo cultuurraad
De Middelkerkse cultuurraad viert in december 2018 zijn dertigste verjaardag. Ter gelegenheid van dat jubileum wil  
de cultuurraad een wedstrijd organiseren voor de zoektocht naar een nieuw logo.

Theater
‘Assissen’ van Uitgezonderd.Theater 
(27/09/2018) is de eerste zaalvoorstelling 
van het komende seizoen. Het publiek 
fungeert als volksjury in een spraak-
makend assisenproces. Verder is het 
uitkijken naar ‘Twee zielen, drie levens 
en zes mensen’ van De Kolonie MT 

De cultuurraad adviseert al dertig jaar 
het gemeentebestuur op alle domeinen 
van hun culturele beleid en zijn ze 
actief betrokken bij het opstellen en 
behandelen van reglementen, straatbe-
namingen en culturele activiteiten.

De cultuurraad doet dus een ruime 
oproep naar mensen die willen meedoen 
aan deze ontwerpwedstrijd.

(14/12/2018) en de moderne bewerking 
van ‘Romeo & Juliet’ door Theater De 
Toekomst (22/02/2019 ). 

Muziek
Muziekliefhebbers kunnen zich 
opwarmen aan Buurman (17/10/2018) 
of de passage van Spinvis (31/01/2019). 

Meer info?

tickets.middelkerke.be 

059 31 95 53

Bekijk het volledige programma via 
www.cultuur.middelkerke.be 

Meer info?

Deelnemen kan na het opvragen en 
invullen van een deelnamefiche.

Alle info over deze wedstrijd vind je 
via  www.cultuur.middelkerke.be/
logo-cultuurraad  

De Nederlandse liedjesschrijver komt – 
enkel vergezeld van een celliste – langs 
in De Zwerver in Leffinge. 

Specialletjes
Naast het gebruikelijke aanbod zijn er 
ook de dansnamiddagen om je beentjes 
los te schudden op fijne live dansmuziek 
(24/10/2018 en 20/03/2019). Of wil je je 
licht opsteken over enkele belangrijke 
maatschappelijke thema’s, dan biedt 
Luistervinken in de bib en in De  
Branding een leuke afwisseling.

De Goede Manieren Show
Op woensdag 19/09 om 20.00 uur 
organiseert de cultuurraad zijn  
algemene vergadering.

Brigitte Balfoort komt er dan op 

een humoristische wijze vertellen 
over etiquette en hoe we ons moeten 
gedragen in ons digitale postmoderne 
maatschappij.

Inkom is gratis en iedereen is welkom. 21



Meer info?

De tentoonstelling ‘Een droom aan 
flarden’ loopt nog tot en met 11 
november, dagelijks van 10 tot 18 u. 
in de kerk van Slijpe. Behalve op  
7 en 21 oktober en tussen  
27 en 31 oktober, dan wordt er 
gerepeteerd door Volta in functie 
van ‘Momentum’.

De vertoningen van ‘Momentum’ 
vinden plaats op vrijdag 2 (20u.), 
zaterdag 3 (20 u.) en zondag  
4 november (19 u.).

Kaartjes voor ‘Momentum’ kun je 
reserveren bij alle ticketkanalen van 
de cultuurdienst Middelkerke, ook 
online via tickets.middelkerke.be

ERFGOED/GESCHIEDENIS/CULTUUR

Leo Yperman, een gezicht  
voor de herdenking

Slijpe, poort naar het front
Onze gemeente had het zwaar te 
verduren tijdens WOI. Het ontluikende 
kusttoerisme werd door de plotse Duitse 
bezetting bruusk een halt toegeroepen 
en in onze landelijke deelgemeenten 
fungeerde de IJzer als hellepoort naar 
het front. Het opgedoken dagboek van 
de gesneuvelde seminarist uit Slijpe 
is een bijna dag-tot-dag relaas van de 
waanzinnige oorlog, tot op 14 oktober 
1918 de dag waarop hij door een 
granaat levensgevaarlijk gewond werd. 

‘Een droom aan flarden’
De tentoonstelling ‘Een droom aan 
flarden’ schetst een goed beeld van het 
polderdorp Slijpe gedurende de Eerste 
Wereldoorlog, door de ogen van Leo 
Yperman, tevens de bijtitel van de expo. 

De pittoreske, smaakvol gerestaureerde 
Sint-Niklaaskerk ademt een en al respect 
en geborgenheid uit. De tentoonstelling 
is het resultaat van een nauwe samen-
werking tussen de Kerkfabriek van 

In de zoektocht naar de beste manier om het einde van WOI te herdenken, werd het 
gemeentebestuur gezegend met een waar godsgeschenk: het opgedoken oorlogsdagboek 
van Leo. Dat document en zijn auteur werden de leidraad voor een tentoonstelling en een 
theaterstuk in het teken van de Groote Oorlog.

Herdenking einde van De Groote Oorlog tastbaar in expo en theaterstuk

Slijpe, de familie Yperman, de heemkring 
Graningate en het gemeentebestuur. 

‘Momentum’
Tijdens de voorbereiding van de 
tentoonstelling rijpte plots het idee om 
een theaterstuk rond Yperman te maken. 

Jonge cast, opvallende 
aanpak
Volta Projects maakt het stuk in nauwe 
samenwerking met de Middelkerkse 
cultuurdienst. Regisseur Filip Debos-
schere verzamelde een jonge cast 
acteurs om het opmerkelijke verhaal 
van Leo Yperman te herschrijven voor 
theater.

“
De oorlog werd  

beleefd door  
mensen zoals wij,  

in huizen 
zoals de onze

“Sommige passages in het dagboek 
van Leo Yperman zijn zo aangrijpend 
dat je je als lezer plots in dezelfde tijd 
waant. Dit deed ons beseffen dat de 
wereldoorlog niet enkel een belangrijke 
passage uit de geschiedenislessen is, 
maar een lange, slepende periode was, 
beleefd door mensen zoals wij, in huizen 
zoals de onze, met dromen zoals de 
onze.”, beschrijft Filip.

Mikken op beleving
“We willen ons publiek, jong en oud, 
meenemen in een droomspel van 
muziek, beweging, spel en licht om hen 

te laten voelen dat er tussen deze wereld 
en die van de vorige eeuw wezenlijk 
niets verschilt. 

De kerk speelt een cruciale rol in 
de productie. Het is de plaats waar 
Leo Yperman ‘vorm’ krijgt, maar ook 
dankzij de deskundige begeleiding en 
historische toetsing van Jo Broucke 
en de familie Yperman konden we Leo 
Yperman als  personage verfijnen. 

Jo Broucke, voorzitter van de kerkfa-
briek Middelkerke-Spermalie volgt het 
creatieproces op de voet. “Met vier 
familieleden van Leo hebben we ons als 
voorbereiding op de tentoonstelling een 
jaar lang verdiept in de dagboeken en 
brieven van onze grootoom. Dat was een 
intense ervaring. Wij hopen dan ook dat 
de jonge acteurs van Volta Leo Yperman 
weer tot leven zullen wekken en dat zij 
ons zullen ontroeren met hun getuigenis 
over de weerzin, waanzin en onzin van 
de oorlog.”
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HERDENKING

Helden op ons grond-
gebied
100 jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Om deze herdenkingscyclus 
op een waardevolle manier af te sluiten, eert het gemeentebestuur 
Middelkerke enkele opmerkelijke oorlogsslachtoffers die in Middelkerke 
sneuvelden. 

Middelkerke - Réne 
Mouchotte (WOII)
Vliegenier René Mouchotte wiens 
dode lichaam op 3 september 1943 
aanspoelde op het strand van Westende 
krijgt een nieuw herdenkingsbord. Op 
17 april 1955 werd hij uitgeroepen tot 
ereburger van Middelkerke. Er staat een 
herdenkingsbeeldje van hem in de hall 
van het gemeentehuis. 

Schore - Kenneth 
MacLeish (WOI)
Op 29 september vindt in Schore een 
herdenking plaats van de Amerikaanse 
piloot Kenneth MacLeish die op 14 
oktober 1918 boven Schore werd 
neergeschoten, vlakbij de hoeve Liebae-
rtswaele in de Lekestraat. Daar zal hij 
een infobord ter zijner nagedachtenis 
krijgen. 

Westende - Generaal 
Grossetti (WOI)
Op 3 oktober vindt een huldiging plaats 
van de Franse generaal Paul Grossetti. 
Die komt in oktober 1914 de Belgische 
troepen te hulp. De Franse tegen-
aanval onder zijn leiding is aanvankelijk 
succesvol en brengt het zelfs tot net 
voor Westende-bad, tot op de plek waar 
vandaag zijn monument staat en de 
kustweg zijn naam draagt. Op 7 januari 
2018 was hij precies 100 geleden over-
leden. Hij kreeg een staatsbegrafenis 
en ligt op de begraafplaats van Père 
Lachaise in Parijs.

Vermelding ‘Belgische 
oorlogsgraven’
Het gemeentebestuur gaat op vraag 
van ‘War Heritage Institute’ de aanwe-
zigheid van ‘Belgische oorlogsgraven’ 
vermelden aan de ingang van de 
kerkhoven van Middelkerke, Slijpe, 
Lombardsijde en Leffinge. 

Meer weten over de 
oorlog?
Middelkerke heeft sinds 2014 een 
‘Fietsroute WO I’, waarbij je langs de 
belangrijke oorlogssites fietst, van de 
zwaar gehavende toeristische zone 
in Middelkerke en Westende tot het 
duinenfront in Lombardsijde, naar de 
sluizen van Nieuwpoort en langs de 
IJzer tot aan de Schoorbakkebrug, via 
Leffinge en Slijpe terug naar Middel-
kerke. Op sleutelplaatsen vind je 
infoborden met foto’s, tekst en uitleg.

Bezoekersgids
De begeleidende bezoekersgids 
geïllustreerd met foto’s en originele 
documenten en de routekaart geven een 
overzicht van interessante locaties en 
verhalen.

Meer info?

dienst erfgoed - 059 31 97 96

CULTUUR

Kunstschatten  
voorbij  
de deurmat
Heel wat Middelkerkenaars leven zich 
uit met een artistieke hobby. Ofwel in 
één van onze talrijke kunstverenigingen 
ofwel op zichzelf. Om al die 
hobbykunstenaars in de kijker te 
zetten, organiseert Kunstwerkt op 19, 
20 en 21 oktober een nieuwe editie 
van Buren bij Kunstenaars. Kunstwerkt 
noemt zichzelf een ‘bondgenoot voor 
iedereen die beeldende kunst beoefent’.

Huiselijke sfeer
Over heel Vlaanderen nemen er meer 
dan 2700 kunstenaars deel aan dit 
bruisende open atelierweekend. Uniek 
aan Buren bij Kunstenaars is de huise-
lijke sfeer waarin de tentoonstellingen 
plaatsvinden en dus ook het persoon-
lijke contact tussen hobbykunstenaar en 
bezoeker.

41 Middelkerkenaars
In Middelkerke stellen dit jaar 41 kunste-
naars tentoon. in hun eigen woning of 
atelier, of samen met anderen in een 
woning, atelier of gebruik makend van 
een gemeentelijke zaal, zoals Ter Zelte in 
Slijpe of centrum De Zwerver in Leffinge. 

Meer info?

Alle informatie over de deelnemers,  
tentoongestelde disciplines, 
adressen en bezoekuren, raadpleeg 
je op www.burenbijkunstenaars.be

Daar kan je ook de digitale brochure 
downloaden. De gedrukte brochure, 
is verkrijgbaar in De Branding in de 
loop van september. 23



Waar en wanneer? 

Alle sessies vinden plaats in de bib van Middelkerke, 
Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke  
vanaf oktober 2018.

Alle sessies zijn gratis. Schrijf je wel in via http://
middelkerke.bibliotheek.be 

BIBLIOTHEEK

Dompel je onder  
in de digitale toekomst 

Digitale duik: Mobiele toepassingen  
in de toekomst
Nu bijna iedereen een smartphone heeft en draadloos internet 
overal beschikbaar is, kan de digitale revolutie pas echt goed 
op gang komen. Je krijgt een blik op de nabije toekomst, 
waarin vuilbakken op het internet zitten, je het licht van je 
woonkamer dimt met je smartphone en praat tegen je huis-
robot. Een pak begrippen zoals NFC, VR en AR hebben na 
deze week geen geheimen meer voor je. 

Beeldbank
Grote kans dat thuis in een verborgen kist of album nog oude 
(familie-)kiekjes verscholen zitten. Die - op het eerste zicht – 
gewone beelden kunnen waardevolle historische informatie 
bevatten. Om al die beelden op een correcte manier te verza-

Al enkele jaren zet de bibliotheek tijdens de Digitale Week enkele belangrijke 
digitale toepassingen in de kijker.  Verschillende nieuwe digitale ontwikkelingen 
worden dankzij heldere uiteenzettingen en interessante workshops begrijpbaar.

Digitale week over de toekomst, maar ook over het verleden

Waar?

Bibliotheek Middelkerke   
Populierenlaan 16 - 8430 Middelkerke

Het volledige programma?

Maandag 22/10 om 14u: Wat is het? Moet het? En wat 
doet het? Over veelgebruikte termen in multimedia. – 
Lezing

Maandag 29/10 om 13u:  
Aan de slag met Beeldbank Kusterfgoed. – Workshop

Dinsdag 30/10 om 13u: De kleine MARSrovers. – Kinder-
workshop

Dinsdag 30/10 om 19u30:  
Mobiele toepassingen in de toekomst. – Lezing

Woensdag 31/10 om 15u:  
Scratch: je eigenanimatie of spelletje programmeren – 
Kinderworkshop 

Kostprijs en reserveringsgegevens?

Deelname is gratis.  
Vooraf inschrijven is raadzaam,  
want de plaatsen zijn beperkt.

Dat kan vanaf 3 september in de bib,  
via bibliotheek@middelkerke.be  
of 059 31 99 10

melen ontwikkelde de erfgoedcel Kusterfgoed een digitale 
beeldbank. In een workshop  leer je hoe je beelden raadpleegt 
of zelf toevoegt aan het fotoarchief. 

Maak je eigen robot
Daarnaast kan je kind ook zelf aan de slag. Dankzij specifieke 
programmapakketten zoals Lego Mindstorms of Scratch 
kunnen kinderen zelf leren programmeren en een eigen  
spelletje of animatie ontwerpen. 

Bib zoekt 
Boekbengels
De bib zoekt  
enthousiaste  
jongens en meisjes  
voor een nieuwe  
lichting Boekbengels.
Boekbengels houden  
van verhalen en gaan  
graag creatief aan de slag  
met boeken.  
Beantwoord je aan deze beschrijving?  
Dan heb je alles om een echte ‘Boekbengel’ te worden 
en in kinder- en jeugdjury van de bib te zetelen.

Gedurende 8 weken komen kinderen onder begeleiding 
samen in een leesgroepje en verplaatsen zich een uurtje 
in de wereld van een boek.  
Ze mogen op een creatieve manier hun mening geven en 
verwerken de gelezen verhalen met een tekening,  
een knutselopdracht, een dansje of een lied.
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Meer info? 

Bibliotheek Middelkerke   

bibliotheek@middelkerke.be  

059 31 99 10 

http://middelkerke.bibliotheek.be

BIBLIOTHEEK

Middelkerke@Internet

Basiscursus (6 lesdagen)
Deze basiscursus leert je werken met alle 
toepassingen van de computer: de muis, 
het toetsenbord. Komen verder aan 
bod: bureaublad, vensters, bestanden 
en mappen maken of een kort briefje 
typen met Wordpad. Maak kennis met 
Windows en het internet en leer hoe 
e-mail werkt.

Bij deze cursus hoort een uitgebreide 
syllabus (cursus boekje) met overzichte-
lijke en duidelijke afbeeldingen van wat 
aan bod komt, zodat je thuis of tijdens 
de oefensessies verder kunt oefenen.  
Dit boekje, zonder aankoopverplichting,  
kost €5 

Wanneer?  11, 13, 18, 20, 25 en 
27/09/2018 telkens van 13u30 tot 16u 
(Optionele) oefensessies: 12, 14, 19, 20, 
26 en 28/09/2018 telkens van 10u tot 12u 

Deze basiscursus is gratis. 

In de herfst organiseert de bib twee nieuwe opleidingsessies in het kader van 
Middelkerke@Internet. 

Nieuwe workshop 
“interessante apps”   
2 lesdagen

Het aanbod van apps is enorm, en elke 
dag komen er tientallen nieuwe bij, 
zowel voor Android als voor de iOS-toe-
stellen van Apple. Wij geven je alvast 
enkele suggesties. Er is één dag voor-
zien voor gebruikers van iOS (iPad of 
iPhone) en één dag voor Android gebrui-
kers (o.a. Samsung,… – uitgezonderd 
Windows). 

Belangrijk! Breng je toestel (tablet of 
smartphone) mee bij inschrijving! 

Datum iPad en iPhone: 9 en 11 oktober 
van 13.30 tot 16 u.

Datum Android toestellen: 16 en 18 
oktober van 13.30 tot 16 u.

Kostprijs: € 10

Meer info?

Alle lessen vinden plaats  
in Bibliotheek Middelkerke,  
Populierenlaan 16.

Inschrijven kan vanaf woensdag  
5 september in de bib aan de 
onthaalbalie.

BIBLIOTHEEK

Word een held  
op de verwendag 

Superhelden
Transformeer je tot je favoriete  
personage uit een andere strip of film. 
Professionals inspireren je en helpen  
je om je eigen superheldenkostuum  
te maken.  

Maak zelf je fruitsap
Liever iets anders? Speel samen met ons 
een bordspel, of maak je eigen fruitsapje 
op een fietstrapper. Of kom gewoon 
gezellig een gratis koffie drinken met 
een lekkere donut erbij.  

Tijdens de verwendag wordt de bib platgelopen door allerlei (strip)helden.  
Je kan er poseren voor een selfie met Batman, personages uit Star Wars  
of één van de Power Rangers.

Praktisch?

In de bib Middelkerke, Populierenlaan 
16, op zaterdag 20 oktober van 09.30 tot 
12.30 u.

Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven 
hoeft niet. 

Meer info?

Op zaterdag 3 november 2018. 
Opstapplaatsen: Lombardsijde 
kerk (8u), Westende-dorp 
markt (8u15),  Middelkerke kerk 
(8.30 u.), Leffinge kerk (8.45 u.). 
Terug omstreeks 18 u.

Kostprijs en  
reserveringsgegevens?

De prijs bedraagt 15 euro 
(ingang en vervoer). Er zijn 50 
plaatsen beschikbaar. 

Inschrijven kan in alle uitleen-
punten van de bibliotheek, 
telefonisch via 059 31 99 10  
of via e-mail  bibliotheek@
middelkerke.be  

Met de bus naar de 
boekenbeurs
De boekenbeurs is Vlaanderens 
grootste boekenhappening en 
de Middelkerkse bib gaat er 
traditioneel ook dit jaar op uitstap.
Heel wat auteurs signeren er 
hun werk en je kan er eindeloos 
grasduinen tussen de nieuwste 
publicaties. De bib maakt het je 
trouwens erg makkelijk om er te 
geraken: de bus heeft verschillende 
opstapplaatsen en het ticket is 
voordelig.
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Meer info?

Dienst participatie 
participatie@middelkerke.be

SPORT

DE DORPEN

Scholenloop  
in ’t zand
Een van de klassieke afspraken bij het begin van ieder schooljaar is  
de traditionele scholenloop.
Kinderen van alle graden meten zich 
met elkaar in een sportieve wedstrijd 
waar deelnemen heel wat belangrijker is 
dan winnen.

Iedere graad krijgt een aangepaste 
afstand voor de kiezen. En als kust-
gemeente is het maar logisch dat de 
scholenloop in Middelkerke betwist 
wordt op het Sint-Laureinssstrand aan 
de Strandlaan.

Kom supporteren op vrijdag 28 
september – van 9.50 tot 14 uur   
of op maandag 1 oktober – van 9.50  
tot 14 uur. Bij regenweer op 28/9.

Twee publieksactiviteiten
De nieuwe reeks Luistervinken-
sessies en ook Poppentheater Sloef 
komt weer langs. 

Rem op dagelijkse leven
Linda ‘t Kindt brengt een interactieve 
voordracht doorspekt met praktijkvoor-
beelden rond hoogsensitiviteit. Meteen 
is die herkenning de eerste stap naar 
meer groei in het leren omgaan met 
hoogsensitiviteit.

Praktisch?

In de Bib Middelkerke op donderdag 
18 oktober 2018 om 20 u. Kaartjes 
kosten € 5 en zijn verkrijgbaar bij de bib 
en de cultuurdienst. Reserveer online 
via tickets.middelkerke.be  Inschrijven 
is aan te raden, want de plaatsen zijn 
beperkt. 

Sloef speelt ‘Tik Tak’
Sloefke brengt regelmatig een 
bezoekje aan de bib, deze keer zoekt 
hij een boek over de tijd van vroeger. 
In dat boek vindt hij iets terug, wat 
ook thuis staat, maar zou het ook nog 
werken? Proberen maar! Als dat maar 
goed afloopt. Een fijn en amusant 
poppentheater voor kinderen vanaf  
4 jaar.

Praktisch?

In de bibliotheek Middelkerke,  
Populierenlaan 16 op woensdag 31 
oktober om 15 u. € 2, vooraf inschrijven 
via bibliotheek@middelkerke.be. 
Beperkt aantal plaatsen!

Meer info? 

Bibliotheek Middelkerke   

bibliotheek@middelkerke.be  

059 31 99 10 

http://middelkerke.bibliotheek.be

BIBLIOTHEEK

‘Zwienestroate’
Op zondag 10 juni werd in Schore de ‘Zwienestroate’ ingewijd.  
Deze inhuldiging ging gepaard met verschillende ludieke activiteiten  
en de onthulling van “’t Zwien” het kunstwerk dat keramist Rik Delrue 
exclusief voor dit project maakte. 

De ‘Zwienestroate’ was de vroegere 
benaming voor de huidige Nieuwstraat. 
Daar werd vroeger een markt gehouden 
waar varkens of zwijnen verkocht 
werden. 

De huidige inwoners waren gechar-
meerd door de naam en hadden graag 
de oorspronkelijke straatnaam gebruikt. 
Omdat een straatnaamverandering 
tamelijk wat wettelijkheden en admi-
nistratie met zich meebrengt, werd de 
straat nu symbolisch ‘omgedoopt’ tot  
de Zwienstraote.26



SPORT

Sportprikkels  
voor jong en oud

Sport@Middelkerke
Wie op zoek is naar een wekelijkse 
sportbeurt kan gebruik maken van de 
sportkaart. Daarmee kan je voordelig 
intekenen op enkele lessenpakketten 
zoals BBB, body fit, sportsnack of  
seniorenzwemmen. 

Een sportkaart kost € 12. Daarmee krijg 
je 12 eenheden die je kan inwisselen 
voor de verschillende sportlessen. 
Iedere activiteit heeft een bepaald 
aantal eenheden, maar de eerste beurt 
is altijd gratis. Lessenreeksen kan je 
online betalen. 

Heel laagdrempelig, voor ieder niveau en vaak onder begeleiding van een sportmonitor biedt de sportdienst verslavende 
sportprikkels aan. Voor kinderen biedt de sportdienst een stoomcursus fietsen en een kamp tijdens de herfstvakantie.

Kijk! Ik fiets!
Leren fietsen is voor kinderen een heuse 
uitdaging, met een occasionele bluts en 
buil tot gevolg… Maar als het lukt, lijken 
ze de hele wereld aan te kunnen. De 
sportdienst organiseert een stoomcursus 
leren fietsen met ‘Kijk! Ik fiets!’. Daarin 
leert een gelimiteerd aantal kindjes 
fietsen zonder steunwieltjes. Met enkele 
nuttige tips van de moni en de steun van 
mama of papa zijn de deelnemertjes er 
in drie uur mee weg.

Meer info?

Via www.middelkerke.be/sportkaart 
kun je het hele programma raad-
plegen en meteen doorklikken naar 
de inschrijflink. 

http://inschrijvingen.middelkerke.be  

Halloweenkamp
Zoals volleerde heksen en spoken 
wisselen we toverachtige kookkunsten  
af met spookachtige knutselactiviteiten 
en heksensport tijdens het Halloween-
kamp in de herfstvakantie. 

Meer info?

‘Kijk! Ik fiets!’ vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 6 oktober, tussen 9 en 12 
u. in sporthal De Barloke in Leffinge.

Deelname kost € 12 en kan je online 
reserveren via http://inschrijvingen.
middelkerke.be. 

Meer info?

Alle gegevens voor dit kamp vind 
je via www.middelkerke.be/sport-
kampen 

Van maandag 29 tot en met 
woensdag 31 oktober 2018  
in De Branding, 8430 Middelkerke 
telkens van 9 tot 16 u.

Er is opvang voorzien  
van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.

Deelname kost € 36. 

Voor kinderen van het eerste tot 
zesde leerjaar.

Online inschrijven kan via  
http://inschrijvingen.middelkerke.be.
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STRIPGEMEENTE

Pronken met Suske & Wiske  
en de Kiekeboes

Langst lopende reeks
Niet toevallig figureren deze klassiekers uit het Belgische strip- 
landschap op de nieuwste stripmuren. Suske en Wiske is de 
langst lopende stripreeks in de Benelux. Nadat geestelijke 
vader Willy Vandersteen het schalkse duo creëerde in 1945, 
ontwierp huidig tekenaar Luc Morjaeu een uniek ontwerp voor 
de stripmuur. 

70 in 2018
Merho, de schepper van de Kiekeboes wordt dan weer 70 
in 2018. Reden te meer om de bonte familie te vereeuwigen 
op een reusachtig muurtafereel vol verwijzingen naar onze 
gemeente. 

Unieke collectie
Middelkerke bouwt dus zijn unieke collectie verder uit en zet 
daarbij zijn titel van ‘dé Stripgemeente aan de kust’ extra in de 
verf. Lucky Luke (Onderwijsstraat), Nero (politiegebouw) en 
Robbedoes (Calidris) krijgen er twee kompanen bij.

Suske en Wiske en de Kiekeboes zijn de striphelden die pronken op het meest recente duo 
stripmuren in Middelkerke. De realisatie van de stripmuur van Robbedoes aan de Calidris  
in 2016 was de eerste in wat nu een opmerkelijke reeks van 5 wordt.

Twee nieuwe stripmuren in Middelkerke en Westende

Meer info?

Stripmuur De Kiekeboes: Duinenlaan 58, 8434 Westende

Stripmuur Suske en Wiske: IJzerlaan 25, 8430 Middelkerke

Meer info?

De busreis kost € 50. Wie in een 
gastgezin wil overnachten, betaalt 
hiervoor geen bijkomende kosten. 
Wie in een hotel logeert, betaalt  
dit zelf. Inschrijven kan tot  
21 september 2018. 

mikajmiddelkerke@gmail.com 
Georges Cools - 059 50 56 19  
Kristine Baeckelandt - 059 31 41 08

JUMELAGE

Trip naar Ettlingen
Om meer dan 40 jaar jumelage te vieren trekt Mikaj Middelkerke in samenwerking met het jumelagecomité  
in oktober naar Ettlingen.

Uniek aan deze band is de nauwe band 
met de familie Kolping. Naast een uitge-
breid bezoek aan Ettlingen staan er 
ook tussenstops in Karlsruhe (voor een 
bezoek aan de botanische tuinen) en 
Bühl op het programma. 

Middelkerke telt 7 zustergemeenten. 
Naast Clevedon in Groot-Brittanië, 
Epernay in Frankrijk en Vresse in eigen 
land is Middelkerke ook nog verzusterd 
met Buchenbeuren, Sohren, Rauschen-
berg en Ettlingen.
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ONDERWIJS ONDERWIJS

Speeltijd 2.0
“Wie heeft al dat  
huiswerk uitgenodigd?”

Motoriek 
Spelen is veel meer dan even ontladen. Dankzij aangepaste 
spelkoffers willen de scholen de fijne en grove motoriek van de 
kinderen verder stimuleren tijdens de speeltijd. Voor kleuters 
zijn de stevige kleuterfietsen dan weer de perfecte opstap naar 
hun echte fietscarrière.

Indelen in zones
Sommige kinderen zweren steeds bij dezelfde spelletjes of 
sporten. Om daar meer variatie in te krijgen last ’t Lombartje 
een doorschuifsysteem in zodat iedereen de kans krijgt om 
zowel op de trampoline als op de klimtoren te spelen.  
In De Zandloper wordt dan weer geschoven met de voetbal-
momenten. Want wie weet schuilt er in die toekomstige Rode 
Duivel ook een goeie basketter? 

Speelplaats got talent
In ’t Lombartje galmen iedere week de nieuwste hits en 
weetjes door de speelplaatsether dankzij Radio ’t Lombartje. 
Kinderen kiezen zelfs liedjes en maken eenvoudige nieuws-
berichten die ze dan via een micro verkondigen. Niet te 
verwonderen dat meezingen en dansen geen uitzonderingen 
zijn. Goed voor de muzische vorming dus.

Minder conflicten
Tijdens de lessen is de speelplaats een oase van rust. Tot de 
bel gaat. Dan krioelt het er van de spelende en uitgelaten 
kinderen. Zo nu en dan ontstaat er eens een conflictje over een 
bal of een opmerking. Ook daar wil de speelplaatswerking een 
oplossing voor bieden. Met duidelijke pictogrammen worden 
kinderen gewezen op hoe ze met elkaar moeten leren omgaan. 
Leerkrachten merken dat kinderen op die manier in minder 
conflicten terechtkomen of ze zelfstandig oplossen. 

Constante evaluatie
De speelplaatswerking kent geen vast stramien. Het concept 
wordt constant geëvalueerd door de kinderen en de leer-
krachten om beter te kunnen inspelen op de noden van de 
kinderen en de speeltijd zo nog beter in te vullen. 

Huiswerk. Meerwaarde?
Huiswerk is een van de meest onderzochte onderwijsmateries. 
Vaak gehoorde conclusie: “Goed doordacht huiswerk is een 
erg bruikbare manier om de vaardigheden en leerstof beter 
toe te passen”. Alleen merken de scholen dat veel leerlingen 
vaak moeite hebben om hun huiswerk te plannen en hun taken 
kwalitatief thuis af te werken. 

Eén-op één proefproject
Welke leerlingen in aanmerking komen voor dit proefproject, 
wordt bepaald door de scholen. Je kan je dus niet zomaar 
inschrijven.  

Het nieuwe proefproject - dat ondersteund wordt door het 
Streekoverleg Kust - richt zich vooral op het huiswerkproces. 
Kinderen krijgen dus geen bijles, maar wel tips over hoe ze 
gemotiveerd aan hun huiswerk kunnen beginnen en hoe ze dat 
kunnen volhouden. De nadruk ligt niet op het resultaat maar 
op het aanmoedigen. 

Tips en omgeving
In de bibliotheek van Middelkerke zorgen de begeleiders voor 
een goed huiswerkklimaat. In drie kwartier begeleiden twee 
vrijwilligers telkens acht leerlingen. De huiswerkklas zoekt 
nog vrijwilligers! Heb je een hart voor kinderen? Een gezonde 
portie geduld? Wil je de kinderen motiveren bij het maken  
van hun huiswerk? Geef je graag een schouderklopje /  
complimentje? interesse?  
Neem dan contact op met Patrick Louwie 0474 888 073.  

Schoolkinderen zitten een groot stuk van de dag aan de  
schoolbank gekluisterd. Dan is de speeltijdbel het welgekomen 
signaal om alle energie even kwijt te spelen. Om de kostbare 
speeltijd nog kwalitatiever te maken, zorgen gemeentescholen 
De Zandloper en ’t Lombartje met hun speelplaatswerking voor 
meer variatie in dat kostbare kwartiertje.

Dan heb je een hele dag in de 
klas gezeten, moet je thuis 
nog al die oefeningen doen... 
Huiswerk wordt vaak als 
een extra belasting gezien, 
zowel door leerling als ouders.  
Daarom starten Sint-Jozef 
Middelkerke en de Zandloper 
Middelkerke met een proefproject om een 8-tal leerlingen te 
ondersteunen met huiswerk.

Klassieke hits zoals ‘tikkertje’, voetbal en hinkelen 
krijgen concurrentie

Proefproject huiswerkbegeleiding in Middelkerke

Meer info? katrien.wouters@onderwijs.middelkerke.be  

Meer info?

De huiswerkklas vindt plaats op dinsdag en donderdag, 
telkens van 16.15 tot 17 u. in de bibliotheek van  
Middelkerke.

Dienst onderwijs - patrick.louwie@middelkerke.be

059 31 30 16 29



DIERENWELZIJN

Sticker redt dierenlevens
Bij de gemeentelijke balies kan 
je vanaf nu een specifieke sticker 
afhalen die duidelijk maakt welke 
dieren zich in je woning bevinden. 
Bij huisbrand of andere noodsituaties 
weten de hulpdiensten dat er nog 
andere dierbare wezens in huis zijn en 
kunnen ze alles in het werk stellen om 
hen ook te redden.

De sticker is te verkrijgen bij: 

Kusthistories Middelkerke,  
Joseph Casselaan 1, Middelkerke

Villa Les zéphyrs Westende,  
Henri Jasparlaan 173, Westende

en het MAC,  
Spermaliestraat 1, Middelkerke.

DIERENWELZIJN

Zeehonden op het strand 
Wanneer je een zeehond op het 
strand ziet liggen is dat niet 
meteen een reden om aan te 
nemen dat ze in nood of gevaar zijn.

Zonnen en drogen
Meestal zijn het gezonde dieren die 
gewoon wat liggen te zonnen om hun 
pels te laten drogen. Deze rusttijden 
kunnen wel tot 3 uur duren en zijn van 
essentieel belang voor hun overle-
vingskansen.

Pas op!
Blijf sowieso weg van het dier en hou 
je eventuele hond aan de leiband. 
Aaien is absoluut niet aan te raden, 
want een zeehond is een wild dier 
en kan dus agressief reageren. Een 
zeehond in nood heeft meestal een 
platte houding, er zijn wondjes of de 
zeehond hoest, de zeehond is mager 
en lusteloos en is gemakkelijk te 
benaderen.

Bij het opmerken van noodlijdende, 
neem je het best contact op met Sea 
Life Center in Blankenberge op via 
050 42 43 00.

DIERENWELZIJN

Wat gebeurt er als? 
Er een dier verloren loopt 
in Middelkerke
Wanneer een hond of poes 
verloren loopt in Middelkerke, 
of er wordt gevolg gegeven aan 
dierenverwaarlozing, fungeert het 
dierenasiel Ganzeweide in Koksijde 
als opvangasiel. Sinds 2015 is het 
asiel gehuisvest in een volledig 
uitgerust gebouw in Wulpen. 
De meeste verloren gelopen dieren 
vinden, dankzij de registratie, snel hun 
weg terug naar huis. Dieren die minder 
geluk hebben, krijgen in Ganzenweide 
alle zorg die ze nodig hebben.

Op  zaterdag 1 en zondag  
2 september 2018 geven de  
vrijwilligers, personeelsleden  
en dierenartsen je tijdens dit  
opendeurweekend persoonlijke  
uitleg bij de werking van het  
dierenasiel. 

Toch meegeven dat je tijdens dit 
opendeurweekend geen dieren kan 
adopteren. Maar je leert er wel hoe 
uitgebreid dierenzorg hier wordt 
aangepakt.

Meer info?

Dienst Dierenwelzijn

dierenwelzijn@middelkerke.be 

Meer info?

Dienst Dierenwelzijn

dierenwelzijn@middelkerke.be 

Meer info?

Waar?  
Langeleedstraat 12, 8670 Koksijde

Wanneer?  
Op zaterdag 1 en zondag  
2 september, van 13 tot 18 u.

De gebouwen zijn toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Er is bewegwijzering vanaf de 
Koksijdesteenweg (richting 
Burgweg) of vanaf de Toekomst-
laan (richting Langeleedstraat). 

www.ganzeweide.be   
info@ganzeweide.be 
058 31 40 08
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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 Bruycker (Leffinge)  059 30 28 41
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
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
Jansseune (Leffinge) 0476 77 64 09 
Vets for Pets (Westende)  058 24 02 30

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt Westende 058 23 63 09
Videa (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 - administratie 059 43 29 80

bereikbaar van 8 tot 17 u.  
1= preventie, 2= administratie, 3= andere

Lokale Politie Middelkerke - dringend 101
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen 059 312 312
Zeereddingsdienst Oostende 059 70 10 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
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Van trekpleister naar toplocatie

De fotografen van Machtig Middelkerke bepaalden de route

Machtig Middelkerkefotografen hebben een fiets- en wandelroute samengesteld langs de mooiste fotoplekjes in Middelkerke.  
Je komt uiteraard langs het strand, via de kronkelende hinterlandwegeltjes, de monumentale Beaufortkunstwerken of  
tot in de bunkers uit WO II.

Dankzij de IGmiddelkerke-route (lees: Instagram Middelkerkeroute)  
verken je de mooiste plekjes in Middelkerke.

Meer info?

De volledige IGmiddelkerke-route is 41,5 km lang.  
Maar je kan ook lussen maken van 30 en 26,5 km,  
zonder veel moois te missen. 

De IGmiddelkerke-route kan je downloaden via  
www.middelkerke.be/IGmiddelkerke of je kan het  
fietskaartje aankopen voor slechts € 1  
in de toerismebalies van Middelkerke en Westende.

Wil jij zelf ook meebouwen aan de route? 

Deel je foto’s op social media met #IGmiddelkerke  
of geef ze door via www.middelkerke.be/IGmiddelkerke.

‘Machtig Middelkerke’ is een project waarbij iedereen foto’s kan 
sturen naar het gemeentebestuur. De unieke beelden nemen we 
graag op in onze publicaties en promotiecampagnes.  
Machtig Middelkerkefotografen krijgen vaak de primeur om  
als eerste op evenementen of opmerkelijke gebeurtenissen te 
fotograferen. Zo nu en dan ontvangen de Machtig Middelkerke-
leden ook gerichte opdrachten. 

De trekpleisters van de IGmiddelkerke-route zijn dus integraal 
samengesteld aan de hand van deze inzendingen en hun  
fotografen volgens hun persoonlijke voorkeur.

Als je je registreert via www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke 
kan je ook Machtig Middelkerkefotograaf worden.

Foto:  Ludo Coulier #MachtigMiddelkerke


