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Middelkerke wordt steeds netter
Veilig vieren tijdens de feestdagen
Warandetoren biedt prachtig zicht
De Warmste Week in Middelkerke

Foto:  Grace Brackx #MachtigMiddelkerke

Welke diensten  
zijn open  

in de kerstvakantie?

middelkerke.be/ 
openingsuren



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: Gemeentelijke diensten, 
Historisch beeldmateriaal pagina's 18 en 
19: Ronny Van Troostenberghe, Els Bloes en 
Christiane Logier. 

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

JUBILEA

Oproep! Wie vierde in 2018  
een gouden bruiloft? 

Meld je aan!
Koppels die dat wensen worden na 
aanmelding uitgenodigd voor een 
viering op 16 december in De Branding 
Middelkerke.

Leuke viering
Met een ontbijt, een uniek fotomoment, 
een lekker aperitief en een feestelijke 
muzikale act maken de gevierde koppels 
een goedgevulde ochtend mee.

Hoe kan je je aanmelden?
Er belandt een uitnodiging in de brie-
venbus van de jubilarissen. Mocht dat 
niet gebeurd zijn kunnen jubilarissen zich 
aanmelden via onthaal@middelkerke.be 

Hoe kijk jij naar onze gemeente? Ik alvast met veel 
trots, want onlangs werd bekend dat Middelkerke  
in de afgelopen drie jaar veel netter is geworden.  
Dat is zeker een verdienste van onze reinigingsdienst, 
maar ook van jou. Het klinkt als een cliché, maar een 
propere gemeente start echt op je eigen voetpad. 

Sinds eind september kan ik ook anders kijken naar 
Middelkerke en Westende. Letterlijk dan, want dankzij 
de Warandetoren krijg je een prachtig zicht op strand, 
polder en Warandeduinen. De uitkijktoren wordt een 
adembenemende attractie, of een perfect vertrekpunt 
voor je wandel- of fietstocht door Middelkerke en  
deelgemeenten.

Ik kijk ook met veel plezier uit naar de eindejaars-
feesten. Lekker tafelen, vrienden op bezoek, een mooi 
versierd huis. Zorg wel dat je alles veilig en wel  
installeert. Let op de kwaliteit van je verlengsnoeren, 
zorg voor een degelijke kerstboom met  
LED-verlichting. Het risico op brand of andere  
ongevallen wordt daarmee gevoelig kleiner.

Meer info?

De goudenbruiloftviering vindt 
plaats in centrum De Branding op 
zondag 16 december vanaf 8.30 u. 
Verdere info via  
onthaal@middelkerke.be 

Gouden jubilarissen die willen naar de 
viering komen kunnen zich aanmelden 
voor 7 december 2018.

Hoe?
Mail onthaal@middelkerke.be  
Of bel naar het onthaal 059 31 30 16. 
Koppels die zich via deze kanalen  
registreren ontvangen een uitnodiging 
voor de viering op 16 december in  
De Branding. 

Ieder jaar zet het gemeentebestuur koppels in het zonnetje die een 50-jarig huwelijksjubileum vieren.     
Daarom doen we een warme oproep naar koppels die in 2018 een gouden bruiloft mochten vieren om zich  
te melden bij het gemeentebestuur.

MAC

Openingsuren
Aangepaste openingsuren 
tussen Kerst en Nieuw.
In de kerstvakantie zijn heel wat 
gemeentelijke diensten niet open 
voor het publiek.

De kas, de bevolkingsdienst en 
het onthaal zijn beperkt wel open 
tussen Kerst en Nieuw.

Bekijk de aangepaste  
openingsuren via  
middelkerke.be/openingsuren 

Ander veiligheidstroef is de komst van onze eigen ambulance. 
Daarmee kunnen we sneller hulp verlenen in Middelkerke.

Maar vergeet vooral niet hoe fijn die periode ook in onze gemeente 
is. Daarom wens ik jullie allen een bijzonder fijne eindejaarsperiode 
en spetterende overgang naar een hopelijk succesvol nieuwjaar! 

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele
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GEMEENTERAAD

Gestemd in de gemeenteraad
Wat is er gestemd in de afgelopen gemeenteraden? Twee opmerkelijke beslissingen.

Nieuw traject voor 
populair jaagpad 
De provincie West-Vlaanderen vraagt 
een omgevingsvergunning aan om 
het traject van het populaire fietspad 
langs het kanaal Plassendale-Nieuw-
poort tussen Gistel en Middelkerke 
noordelijker te verleggen langs het 
Zandvoordegeleed. Er wordt daarvoor 
een nieuwe verbinding gemaakt tussen 
de loskaai en de fietsdoorgang onder 
de N33.

Op het grondgebied Middelkerke wordt 
dit jaagpad ingedeeld als fietsstraat. 

Kerk Sint-Pieters-Kapelle 
in gemeentelijk beheer
De Sint-Pieterskerk wordt aan de 
eredienst onttrokken. In mensentaal 
betekent dat er binnenkort ook niet 
religieuze activiteiten mogen georgani-
seerd. In samenspraak met het Bisdom 
en de plaatselijke kerkfabriek wordt nu 
een huishoudelijk reglement opgemaakt. 
Het beheer van de kerk is nu voor het 
gemeentebestuur.

Meer info? www.middelkerke.be/
gemeenteraadsverslagen

GEMEENTEHUIS

Groen van kleur,  
groen van impact…
De buitenschil van het oude gemeentehuis wordt momenteel grondig 
gerenoveerd. Een woordje uitleg.

Waarom het gemeentehuis een groen tintje heeft gekregen

Noodzakelijke restauratie
Het statige en opvallende gemeentehuis 
van Middelkerke werd gebouwd in 1924 
naar een ontwerp van de Oostendse 
architect Gustaaf Vandamme en was 
voor die tijd een prestigieus gebouw. 
Na jaren van intensief gebruik, was de 
restauratie van het gebouw echter nood-
zakelijk. Een eerste fase, de restauratie 
van ramen en deuren en de herstelling 
van de dakruiter, loopt nu op haar einde.

Originele kleuren
Het gemeentehuis is sinds juni 2002 een 
beschermd monument. Dat betekent dat 
de restauratie onder toezicht staat van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed en 
dat alle ingrepen met deze overheidsin-
stantie moeten worden afgestemd.  
Het meest opvallende resultaat hiervan 
is wellicht de kleur van het buitenschrijn-
werk. Tijdens de restauratie is immers 

gebleken dat dit oorspronkelijk niet 
het vertrouwde wit, maar groen was. 
Deze kleur is dan ook teruggekomen… 
Voor velen wellicht even wennen. De 
binnenkant van de ramen in de publieke 
ruimte werd geschilderd in de faux 
bois-techniek (imitatiehout). Ook dat was 
oorspronkelijk zo. 

Kleur opvallend, maar niet 
de essentie
Naast het recreëren van het oorspron-
kelijke uitzicht werd meteen ook werk 
gemaakt van het verbeteren van de 
isolatiewaarde van de raampartijen. Aan 
de binnenkant van de oude ramen, die 
moesten worden behouden, worden 
dubbelglazige voorzetramen geplaatst. 
Dit zal uiteraard een positieve impact 
hebben op het energiegebruik in het 

gebouw maar ook het comfort binnenin 
verbeteren. De geluidsoverlast van 
het drukke kruispunt voor de deur kan 
zo immers tot een minimum worden 
beperkt.

Raadzaal en kantoren
Het oude gedeelte van het gemeente-
huis herbergt de raadzaal van  
de gemeente Middelkerke,  
de kantoren van de leden  
van het schepencollege  
en enkele administratieve  
ruimtes.
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NETHEID

Middelkerke netter  
dan drie jaar geleden
Extern onderzoek van OVAM en Arcadis toont aan dat  verschillende inspanningen  
van gemeentebestuur en inwoners, tijdens de afgelopen  drie jaar tot een netter  
openbaar domein hebben geleid. Dat onderzoek resulteerde ook in de opvallende  
Mooimakers-sensibiliseringcampagne. Want … het kan altijd beter.

Meer info?

www.middelkerke.be  
www.mooimakers.be 

Vlaamse netheidsbarometer bewijst

Veel volk, veel afval
Eerst wat cijfers om de hoeveelheid  
opgehaald (huis)vuil te duiden: tijdens 
de afgelopen zomermaanden werd 
495.700 kg (in juli) en 474.570 kg  
(in augustus) restafval vanuit  
Middelkerke naar de afvalverwerkings-
bedrijven gebracht. Enorme tonnages 
die vooral te maken hebben met het 
drukke zomerseizoen.

Constante aandacht
Afvalophaling is echter een jaar-in-jaar-
uit-aandachtspunt van het gemeentebe-
stuur. Toen in 2015 bleek dat Middelker-
ke volgens de netheidsbarometer van 
de Vlaamse overheid een stuk onder het 
Vlaams gemiddelde bleef, besloot het 
gemeentebestuur de afvalophaling aan 
te pakken. Met een herschikking van de 
ophaalrondes en een meer gerichte inzet 
van gemeentepersoneel, vooral tijdens 
het hoogseizoen, is de Middelkerkse 
achterstand op dat Vlaams gemiddelde 
in drie werkjaren weggewerkt. 

Vlaamse netheidsbarometer
Inspecteurs van OVAM (de Vlaamse 
afvalmaatschappij) en Arcadis 
(onafhankelijk adviesbureau voor 
milieuoplossingen) doen vijfmaal per 
werkjaar steekproeven op verschillende 
locaties. Hoe minder (zwerf)vuil in 
die zone, hoe hoger de score. Van al 
die zonescores wordt een algemeen 
gemiddeld percentage berekend. 
Middelkerke klokt voor de periode 
september 2017 - augustus 2018 af op 
een mooie 84,4 %.

Mooimakers
Die goede cijfers zijn ook het resultaat 
van de dagelijkse inzet van de gemeen-
telijke reinigingsdienst. Met de opval-
lende campagne Mooimakers bewijst 
de Vlaamse overheid samen met de 
lokale besturen dat openbare netheid 
niet alleen een verantwoordelijkheid van 
het gemeentebestuur is, maar dat ook 
inwoners hun gemeente mooi en proper 
moeten houden. 

Zwerfvuil blijft probleem
Uit de netheidsbarometer blijken bus- en 
tramhaltes, of evenementenlocaties en, 
oh ironie … afvalverzamelplaatsen zoals 
glascontainers en openbare vuilnisbak-
ken, de vuilste zones.

Investeringen en inzet 
personeel
Met investeringen in aangepast mate-
riaal en gerichte inzet van personeel 
blijft het gemeentebestuur waakzaam. 
Toch blijft het broodnodig dat burgers 
en vakantiegangers in eerste instantie 
hun afval en huisvuil op de juiste manier 
verwerken. Dat vormt de grootste basis 
voor een net openbaar domein.

•  afval en zwerfvuil 
blijvende bezorgdheid van 
gemeentebestuur

•  gerichte inspanningen belonen 
Middelkerke met goede 
netheidsbarometer

•  Middelkerke netjes op het 
Vlaamse netheidsgemiddelde

84,4
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MILIEU

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

MILIEU

Afvalkalenders  
komen eraan 
Tussen 6 en 25 december verdeelt 
IVOO de nieuwe afvalkalenders voor 
2019. 
De verdeling verloopt in fases. Na die 
periode zijn de afvalkalenders ook 
beschikbaar bij het onthaal in het MAC. 
Echt ongeduldig? Raadpleeg de website, 
daar kan je je ophaalregeling per straat 
bekijken.

 

Gras- en haagscheersel 
Wie zijn tuin winterklaar maakt, heeft 
veel groen en haagscheersel. Daarom 
haalt de reinigingsdienst in november 
dat huis aan huis op. De laatste 
ophaaldag voor Middelkerke en de 
andere deelgemeenten is zaterdag 10 
november. Voor Lombardsijde is de 
laatste ophaaldag 12 november.  
In de afvalkalender staat hoe je dat gras- 
en haagscheersel moet aanbieden. 

Meer info?  

Het wedstrijdreglement is beschik-
baar bij de gemeentelijke milieu-
dienst of via www.middelkerke.be/
groeneboei  

Projecten moeten ingediend 
worden via een nota (met motivatie, 
historiek en resultaten) bij: 
Johan Broidioi,  
Vinkenstraat 22 te 8432 Leffinge of 
johan.broidioi@yahoo.com

Meer info?   
www.middelkerke.be/afvalkalender 

Meer info?   
Download de Recycle app op je 
smartphone via www.ivoo.be.

De milieuraad gaat op zoek naar 
projecten die de ecologische voetafdruk 
van hun organisatie of woning vermin-
deren. Beloonde projecten kunnen 
werken rond vermindering van energie-
verbruik, maar ook rond bescherming 
van dier en plant. Kortom, alles wat jouw 
organisatie, woning of school milieu-
vriendelijker maakt, komt in aanmerking 
voor de prijs.

Het gaat niet om de grootte van het 
project of investering, maar om de 
intentie.

Stel je kandidaat
Kandidaturen worden verwacht tegen  
30 november 2018.

Deelnemende projecten maken kans 
op € 500 of een kunstwerk. Zowel 
particulieren als bedrijven kunnen 
deelnemen.

Meer info?  visit.middelkerke.be 

CASINO

Bouw casino begin 2019
Na een lange en uitdagende voorbereidingsperiode is de omgevingsvergunning 
voor het nieuwe casino eindelijk toegekend. Met deze beslissende stap is de 
laatste administratieve fase afgerond en kunnen de effectieve bouwwerken 
binnenkort starten.

Omgevingsvergunning = 
bouwvergunning
Een omgevingsvergunning is wat 
vroeger in de volksmond een bouw-
vergunning werd genoemd. Deze 
nieuwe procedure bundelt nu heel wat 
bouwtechnische aspecten zoals de mili-
euvergunning, verkavelingsvergunning 
of natuurvergunning. De aflevering van 
deze omgevingsvergunning betekent dat 
de bouwheer nu effectief mag starten 
met de bouwwerken van het casino. 

Archeologisch onderzoek
Eerst worden nog de verplichte archeo-
logische onderzoeken uitgevoerd om 
te kijken of er zich op de bouwsite geen 
waardevolle archeologische objecten 
bevinden. 

Zeker start in voorjaar
Volgens de bouwheer zal in januari 
gestart worden met de bouwput voor de 
nieuwe ondergrondse garage onder het 
casino.

Blijf op de hoogte van 

www.middelkerke.be/casinoproject 6

EVENT

Bezoek je favoriete 
champagneboer
Champagneliefhebbers haasten zich 
op 9, 10 en 11 november zeker en vast 
naar De Branding. 10 topchampagne-
boeren uit Epernay en omstreken laten 
de kurken knallen en doen je tintelen van 

plezier dankzij hun sprankelende ‘cuvées’, 
‘millésimes’ en ‘grand cru’s’.

Heel wat lokale restaurants bieden 
aangepaste champagnemenu’s aan en 
het feestprogramma is niet te versmaden.



CASINO

Hoe zit dat nu eigenlijk  
met het nieuwe casino?
Wie doet wat in dat complexe project? We zetten alle betrokkenen en hun rol 
op een rijtje.

Wat met de grond?
Het project wordt gebouwd op grond 
van het Vlaamse gewest. Dankzij een 
‘recht van opstal’ mag de gemeente op 
die grond een gebouw optrekken of be-
paalde economische activiteiten uitoefe-
nen. Dat recht van opstal wordt door het 
Vlaamse gewest verleend voor 50 jaar en 
kan met 10 jaar verlengd worden.

Wat met het gebouw?
Om het nieuwe gebouw te realiseren, 
verleende Middelkerke, na een gun-
ningsprocedure, op haar beurt een recht 
van opstal, onder dezelfde voorwaarden 
als het Vlaams gewest aan Testerep 
bvba/ECK nv. Testerep bvba ontwerpt, 
bouwt, financiert, onderhoudt en  
exploiteert het nieuwe gebouw.  

Waarom een casino?
Slechts 9 Belgische gemeenten mogen 
een casino uitbaten. Middelkerke is 
daar één van. Casino-uitbater ECK nv 
sloot een concessieovereenkomst af met 
Middelkerke voor de uitbating van het 
casinogedeelte. Dat is een voorwaarde 
voor het verkrijgen van een vergunning 
A-klasse van de kansspelcommissie.  

Wie betaalt het project?
Testerep bvba draagt de volledige 
bouwkost, (€ 25 000 000).  Zij mogen 
het gebouw verder ontwikkelen. Om de 
casino-activiteiten uit te mogen voeren 
betaalt ECK nv jaarlijks € 185 000 aan  
de gemeente  Middelkerke.

Vlaamse gewest
verleent recht van 
opstal

Middelkerke kiest ontwikkelaar 
na gunning

Kansspelcommissie
verleent 
casinovergunning

ECK NV
betaalt 
concessiegeld

zorgt voor

• ontwerp
• financiering
• bouw
• onderhoud

Meer dan een casino
Iedereen spreekt over het ‘casino’, 
maar het nieuwe gebouw zal veel meer 
functies hebben dan louter een speel-
zaal en kanspelen. Er is ook plaats 
voor een hotel, kantoren, commerciële 
ruimte en een feestzaal.
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PREVENTIE

Gezelligheid zonder  
vurige bijwerking
Kerstliefhebbers halen vaak alles uit de kast om hun huis extra gezellig te 
maken. Besef dat het gebruik van kaarsen, verouderde kerstverlichting,  
open fondues of hobbyvuurwerk een veiligheidsrisico inhouden.  
Onderstaande tips maken van je versierde huis een gezellige feestplek.

Kerstboom
Haal bij voorkeur een kerstboom in huis met wortel en flinke 
kluit aarde. Controleer of de boom vers is: bij het schudden 
mag ze geen naalden verliezen. Plant de boom in een pot en 
geef deze elke dag overvloedig water. 

Ga je voor een boom zonder wortel, kies dan een recent 
afgezaagde boom. Controleer ook hier op de versheid door 
te schudden. Maak een inkeping van 3 cm onderaan de stam 
en zet de boom in een emmer met water. Zorg dat de boom 
steeds voldoende water heeft.

LED=cool
Een droge boom is zeer ontvlam- en brandbaar. Ook de 
warmte van kerstlichtjes kan een boom doen ontbranden. 
LED-lampjes blijven koel. Vervang je oude kerstverlichting door 
nieuwe LED-lampjes.

Een natuurlijke kerstboom is misschien ‘echter’, maar de heden-
daagse artificiële alternatieven zien er niet slecht uit en zijn een 
stuk brandvaster.

Gebruik van brandbare versiering, haarlak of kunstsneeuw,  
of kaarsen in een echte boom zijn uit den boze. Hang geen 
brandbare slingers of takken aan de muur of het plafond.

Controleer kerstlichtjes voor gebruik: is de kabel intact, zitten 
de lampjes goed vast, werkt de schakelaar goed? Zorg dat 
de schakelaar makkelijk bereikbaar is na het ophangen van de 
lichtjes. Doof de lichtjes indien er niemand in de buurt is.

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige, stabiele houder op een vlakke 
ondergrond. Gebruik enkel kandelaars in vuurvast materiaal. 
Laat kaarsen uit kerststukjes. Laat kaarsen enkel onder toezicht 
branden en hou ze ver weg van je gordijnen.

Gourmet en fondue
Plaats de toestellen op een vlakke, stabiele ondergrond.  
Elektrische gourmet- en fonduetoestellen plaats je het best 
dicht bij een stopcontact, zo valt er niemand over de kabel. 

Vul de branders nooit in de nabijheid van vuur. Een spiritusvlam 
is nagenoeg onzichtbaar. Vul de branders bij voorkeur buiten 
op een veilige plaats. 

Zet een fonduestel op een niet-brandbare vlakke en stabiele 
schotel. Zo kan de tafel niet te heet worden.

Laat kinderen nooit alleen fonduen.

Reik nooit over de fonduepan heen om iets te pakken.

Leg een blusdeken klaar! Gooi nooit water op brandende 
toestellen, dit kan een steekvlam veroorzaken.

Vuurwerk 
Vuurwerk en wensballonnen zijn verboden tenzij je  
voorafgaandelijk een uitdrukkelijke vergunning hebt. 

Meer info?

Surf naar www.oscare.be voor meer brandveilige tips.

Een kerstperiode met veiligheidsgarantie
•  iedere dag lopen  

5 mensen zware 
brandwonden op

• stijgend risico in 
kerstperiode 

• gezond verstand en 
degelijk materiaal 
voorkomt leed
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DUURZAAMHEID

Elektrische deelauto of ‘relighting’
Het Vlaams Energieagentschap lanceerde onlangs een burgeruitdaging: ‘Overal stroomversnellers’.  
Burgers werden via een online stemronde aangespoord  om te kiezen voor twee lokale energieprojecten.  
Het gemeentebestuur ontvangt 1 euro per inwoner als ondersteuningsfinanciering voor het meest populaire project.  

Hoe kunnen burgers 
helpen?
Burgers mochten via een online  
stemronde hun voorkeur bekend maken.  
Effectief 1% van de volwassen inwoners 
stemden voor 7 oktober voor hun  
lievelingsproject. Middelkerke  
ontvangt € 1 per inwoner om die 
'stroomversneller' uit te voeren.

Elektrische deelwagen
Een elektrische deelwagen voor  
inwoners kan een opstapje zijn om zelf 
een elektrische wagen aan te kopen. 
Mensen die amper nood hebben 
aan een auto, kunnen deze auto ook 
uitlenen.  

Dan hoef je geen wagen / verzekering / 
belasting te betalen voor die zeldzame 
ritjes.

Duurzame ‘relighting’ 
gemeentehuis
De verlichting in het gemeentehuis  
is gedateerd. Bij een gelijkaardige 
vervanging in het politiekantoor,  
werden diverse kilowatts per uur 
bespaard door nieuwe, moderne  
en duurzame(re) verlichting te  
installeren.

Meer info?

Surf naar www.stroomversneller.be  
voor alle projecten.

HUISVESTING

Zitdag sociale huisvesting 

Ben je op zoek naar een sociale 
woning, of heb je een gerichte  
huisvestingsvraag?

Schuif dan aan op de zitdag van 
WoonWel, de sociale huisvestings-
maatschappij IJzer en Zee, OCMW 
Middelkerke en RSVK Westkust.

Iedere tweede 
donderdagvoormiddag
Je kan op de gezamelijke zitdag 
terecht op iedere tweede donder-
dagvoormiddag van de maand (met 
uitzondering van de schoolvakanties 
en feestdagen). 

Concreet is dat op 8 november 2018 
en 13 december 2018 in de raadzaal 
van het gemeentehuis, telkens van 
9.30 tot 11.30 u. 

Vergeet volgende documenten 
niet! 
- Aanslagbiljet inkomen 2015 

(aanslagjaar 2016);

- uittreksel bevolkingsregister;

- bewijs van huidig inkomen van alle 
gezinsleden (bijvoorbeeld pensioen-
fiche, werkloosheidsuitkering, …) 
voorbije zes maanden;

- eventueel vonnis bezoekrecht (voor 
RSVK);

- kopie huidig huurcontract(voor 
RSVK);

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

- opzegbrief (voor RSVK).

VEILIGHEID

Rookmelders verplicht  
vanaf 2020
Vanaf 2020 moet ieder Vlaams huis 
verplicht uitgerust zijn met rook-
melders. De Stichting Brandwonden 
verdeelt via alle gemeenten degelijke 
rookmelders voor € 16.

Deze rookmelders zijn verkrijgbaar 
aan de balie van het MAC in  
Middelkerke.

Naast het beveiligen van je huis 
ondersteun je met die aankoop  
de Stichting Brandwonden.
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SENIORENZORG

60 nieuwe  
wooneenheden 
Over een jaar zal de site van het Welzijnshuis en de woonzorgcampus aan 
de Sluisvaartstraat, er helemaal anders uitzien. De oude woningen worden 
vervangen door een zestig nieuwe.

Kwaliteitsinjectie
Op de huidige site wonen er momenteel 
48 mensen (al dan niet met partner). 
De huidige woningen dateren uit 1996 
en voldoen niet meer aan de huidige 
normen op vlak van  toegankelijkheid en 
andere kwaliteitseisen. De beslissing om 
nieuwe zorgwoningen te bouwen kwam 
er na een haalbaarheidsstudie. 

Naam blijft behouden
‘De Stille Meers’, historisch verwijzend  
naar ‘de rustige omgeving met moeras-
sige ondergrond’ blijft als naam 
behouden. 

Eerste steenlegging
De werken zijn gestart op 18 september 
en zullen ongeveer een jaar duren.  
26 september werd de eerste steen 
ingehuldigd in de vorm van een zitbank. 

Hinder?
De werken zullen weinig hinder 
veroorzaken. De Sluisvaarstraat blijft 
toegankelijk, Voor de personeelsleden 
en bezoekers is er een tijdelijke parking.

Meer info?  

www.middelkerke.be/ 
openbarewerken 

OPENBARE WERKEN

Middelkerkse  
invalswegen afgesloten

Nieuw tramtraject N34
Vanaf 5 november wordt het volledige  
traject langs de N34 tussen het kruispunt 
Essex Scottishlaan en het Albert I-  
momument in Nieuwpoort afgesloten.

De N34 (kustweg) en de Cyriel de Grootelaan worden tijdelijk afgesloten  
voor het verkeer. In beide gevallen worden omleidingen voorzien. 

Zowel voertuigen als fietsers in beide 
richtingen worden omgeleid via de 
Nieuwpoortlaan, Lombardsijdelaan, 
Westendelaan en Henri Jasparlaan. 

Nieuwe oversteekplaats 
Cyriel de Grootelaan
Ter hoogte van het wandelpad doorheen 
de duinen wordt op de N34 Cyriel de 
Grootelaan in Middelkerke een nieuwe 
oversteekplaats voor voetgangers 
aangelegd. De werken zijn gestart op 
15 oktober 2018 en zouden mits vlot 
verloop 25 werkdagen duren. 

Gedurende de werken wordt de Cyriel 
De Grootelaan voor doorgaand verkeer 

Donderdagmarkt  
in Kerkstraat
De wekelijkse donderdagmarkt  
wordt op onderstaande donderdagen 
opgesteld in de Kerkstraat:

• 13, 20, 27 december

• 3 januari

Het marktplein wordt die periode 
ingepalmd door Eisbar, de feestelijke 
kerstmarkt.

Vanaf 10 januari vindt de donderdag-
markt weer plaats op het marktplein 
in Middelkerke.

Meer info?  

www.middelkerke.be/markten

MARKT

afgesloten tussen de Zeedijk en  
de Kerkstraat in beide richtingen.

De omleiding verloopt via de Zeedijk 
(De Greefplein) naar de Kerkstraat en 
omgekeerd.

Indien de doorgang naar en van 
Oostende op de N34 Zeedijk  
belemmerd word door zandophopingen, 
verloopt de omleiding van en naar 
Oostende over de N318 Oostendelaan.
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SENIORENZORG

Hoe langer thuis,  
hoe beter 
Senioren die langer thuis wonen, blijven langer gezond en onafhankelijk.  
De dienst thuiszorg helpt oudere mensen met enkele basisdiensten zodat 
zij langer in alle comfort thuis kunnen wonen. Ook andere mensen met een 
specifieke zorgvraag kunnen intekenen op thuiszorg. 

Gunstige invloed op zorg
Langer thuis wonen betekent ook minder 
druk op de gezondheidszorg en de 
familie. Voor de senioren betekent het 
ook een grotere eigenwaarde als ze 
langer in hun eigen huis blijven.

Maaltijden
Een dagelijkse verse maaltijd zonder 
dat je er de deur voor uit moet. Klinkt 
makkelijk toch? Daar zorgt de dienst 
maaltijden aan huis voor. Voor een 
democratische prijs van maximaal € 10 
krijg je soep, hoofdgerecht en dessert 
aan je deur geleverd.

Poetsen
Ook al wil je nog poetsen, soms is het 
fysiek niet meer haalbaar. Dan brengt  
de poetsdienst propere soelaas.  

Met het voordelige systeem van  
de dienstencheques (max € 9/uur) is 
kwaliteit verzekerd. 

Karweitjes
Klein tuinonderhoud? Een piepende 
deur of druppende kraan? De karwei-
dienst van het Welzijnshuis kan daarbij 
helpen. Een dienstverlening die voor 
mensen met een beperkt inkomen het 
verschil kan maken.

Nog meer ondersteuning
Thuiszorg is er niet enkel voor de 
ouderen. Ook jongere mensen genieten 
van ondersteuning als het wat moeilijker 
wordt. De stookolietoelage tempert 
de dure energiekosten, de mantel-
zorgpremie staat je bij als je zorgt voor 
een hulpbehoevende ouder en jonge 
gezinnen kunnen voordelig intekenen op 
een oppas. 

•  langer comfortabel thuis 
wonen, verhoogt levenskwaliteit 
senioren

•  ook familie en omstaanders 
profiteren

•  thuiszorg brengt nodige 
ondersteuning, ook voor mensen 
met specifieke zorgvraag 

Is thuiszorg voor iedereen?
In principe wel, maar het is de bedoeling 
dat zorgbehoevende mensen langer thuis 
blijven wonen.  Daarom krijgen Middel-
kerkenaars ouder dan 65 jaar, bewoners 
van assistentiewoningen in Middelkerke 
en personen met een geattesteerde en 
specifieke zorgvraag voorrang voor de 
thuiszorgdiensten.

Kan je daar vrij op 
intekenen?
Griet, verantwoordelijk voor de  
thuiszorgdiensten behandelt je  
aanvraag. Je kan haar mailen via  
thuiszorg@middelkerke.be. 

Met je identiteitskaart, en inkomsten- 
bewijs in de aanslag dien je een  
aanvraag in bij het Welzijnshuis,  
Sluisvaartstraat 17 in Middelkerke.  
Griet houdt er zitdag op maandag-  
en vrijdagvoormiddag.

WELZIJNSHUIS

Welzijnswinkel  
Teddy Knuffel
Teddy Knuffel geeft degelijke kinderartikelen  
een tweede leven.  In deze welzijnswinkel kun je  
tweedehandskleren en andere kinderartikelen inruilen  
voor gelijkaardige producten. 

Ruilen
Het ruilsysteem is simpel: medewerkers 
controleren de ingeleverde producten 
op hun staat en kwaliteit. Op basis 
daarvan krijg je een aantal punten 
waarmee je andere producten in de 
welzijnswinkel kan ruilen. 

1 zak per bezoek
Om praktische reden kan je per bezoek 
1 zak goederen te ruil aanbieden. Teddy 
Knuffel heeft een aanbod  voor kinderen 
van 0 tot 14 jaar.

De welzijnswinkel bevindt zich in het 
lokaal dienstencentrum De Stille Meers, 
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke,  
verdiep -1 (met de lift toegankelijk). 

Meer info?

Openingsuren: 

iedere eerste woensdag van  
de maand van 9.30 tot 11.30 u.

derde vrijdag van de maand van  
15 tot 17 u.

Heb je materiaal dat je wenst te 
schenken aan de winkel dan  
kan je dit enkel doen tijdens de 
openingsuren.

WelzijnswinkelTeddy Knuffel
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WELZIJN

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. 

Voor wie is deze toelage?
Voor personen die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming in 
de geneeskundige verzorging.

Voor andere personen met een 
beperkt inkomen of die in schuldover-
last zijn of niet in staat zijn hun 
energiefactuur te betalen.

Toelage per liter
De tussenkomst is een toelage per 
liter en geldt enkel voor huisbrand-
olie, verwarmingspetroleum (type c) 
of bulkpropaangas.

Het maximumbedrag tot eind 2018 
bedraagt € 210 voor max. 1.500 liter 
per verwarmingsperiode. 

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

Ga met je identiteitskaart, klever 
van de mutualiteit, rekeningnummer, 
brandstoffactuur en inkomensbe-
wijs naar de sociale dienst van het 
Welzijnshuis.

Meer info?  

Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17, 
Middelkerke

059 31 92 89

NOORD-ZUID

Integratie centraal

Het thema van de nationale 
11.11.11-campagne is integratie. 
Het Middelkerkse Noord-Zuidcomité 
organiseert daarom twee fijne 
evenementen om die campagne te 
ondersteunen.

Jean Bosco Safari
Op 6 november komt Jean Bosco Safari 
optreden in De Branding. Jean brengt 
feestelijk, exotische muziek, maar staat 
ook stil bij integratie. De aanwezige 
campagnestand ‘Allemaal Mensen’  
leert je alles over de voordelen en de 
uitdagingen van moderne integratie.

Meer info?

Concert vindt plaats op dinsdag  
6 november vanaf 20 u. in De Branding.

Kaartjes kosten  € 13 en kan je online 
reserveren via tickets.middelkerke.be 

Tweedehandsboekenbeurs
Snuister door een veelheid aan twee-
dehandsboeken en tik een verloren 
pareltje op de kop. Meer nog: je steunt 
er de gemeentelijke 11.11.11-actie mee. 
Ook op de boekenbeurs kun je ‘Allemaal 
Mensen’ bezoeken. Op 7 en 8 november 
is diezelfde campagnestand te bezich-
tigen in de bib.

Meer info?

De beurs vindt plaats op zaterdag  
10 en zondag 11 november  
tussen 10 en 18 u.  
in de Vrije Basisschool Sint-Jozef,  
Kerkstraat 41a in Middelkerke.
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VEILIGHEID

VEILIGHEID

Minder nutteloze 112-oproepen

Sneller te hulp bij 
spoedgevallen
Middelkerke beschikt vanaf  
17 september 2018 over een eigen 
ambulancedienst die zeven dagen  
per week ter beschikking is van  
7.30 u ‘s morgens tot 19.30 u  
’s avonds. 
Middelkerke heeft een uitgestrekt 
grondgebied met heel wat dorpen 
in het hinterland. Afhankelijk van de 
locatie snelden de ambulancedien-
sten van Nieuwpoort of Oostende 
ter hulp. 

Kortere interventietijd
Dankzij de eigen ambulancedienst 
is de aanrijtijd aanzienlijk ingekort 
en is er dus een snellere en meer 
doeltreffende hulpverlening.

Na 19.30 u ’s wordt de ambulance- 
dienst  opgevangen door het 
andere ambulancenetwerk.

Bel 112, ook via app
Vorm bij ieder noodgeval het 
nummer 112. Naargelang je locatie 
word je doorverwezen naar de 
juiste centrale.

Je kan snel en gericht de nood- 
diensten contacteren via de 
112-app.

Meer info?  

www.ibz.gov.be 

FIETSVEILIGHEID

Nieuw fietspad tussen 
Schore en Mannekensvere
Met het uitgestrekte hinterland heeft Middelkerke een unieke fietstroef in 
handen. Daarom zijn blijvende investeringen in nieuwe fietspaden essentieel. 
Het gemeentebestuur pakt daarom binnenkort de fietsverbinding tussen 
Mannekensvere  en Schore aan.

Voorbereidende werken
In september 2018 werd gestart met 
de voorbereidende werken die uitein-
delijk moeten resulteren in een veilig, 
afgeschermd en dubbel fietspad tussen 
Mannekensvere en Schore.

Het aanbrengen van nieuwe nutsvoorzie-
ningen is de eerste fase. Momenteel  
zijn alle openbare onderzoeken en  
administratieve voorbereidingen  
afgerond. Na de toewijzing van de 
aannemer start de effectieve aanleg van 
het nieuwe fietspad. Bij normaal verloop 
van de aanbesteding zal die fase in het 
voorjaar van 2019 starten. 

Nonstop veilig fietsplezier
Het fietspad loopt via de Schorestraat, 
vanaf de Schoorbakkebrug doorheen de 
Schoorse dorpskern om fietsers verder 
via de pare kant van de Brugsesteenweg 
naar Mannekensvere of Sint-Pieters-Ka-
pelle te leiden. Vlak buiten de dorpskern 
van Mannekensvere is er dan verbinding 
mogelijk naar Nieuwpoort, Westende en 
de IJzerdijk. 

Dorpskernen krijgen voorrang
Voor de realisatie van dit fietspad krijgen 
de werken in de dorpskernen voorrang. 
De technische dienst voorziet geen 
toegangsproblemen voor de verschil-
lende huizen en de afvalophaling.

Tegen de zomer van 2020 moet het 
volledige project afgerond zijn.

Meer info?

https://www.middelkerke.be/ fietspad-schore-mannekensvere   

Het ministerie van Binnenlandse Zaken startte op 1 oktober met een 
proefproject om het gebruik van 112 voor de burger te verbeteren en het aantal 
nutteloze telefonische oproepen te verminderen. De provincies  
West-Vlaanderen en Namen fungeren als testdomeinen.

30% onnodige oproepen
Wie de hulpdiensten nodig heeft, 
vormt vaak automatisch 112.  
Maar dat nummer is er enkel  
voor medische noodgevallen en  
dringende brandweerhulp.  
Gevolg: 30% onnodige oproepen  
die een optimale werking verstoren. 

Antwoordrobot op proef
De bedoeling is dat 112 een uniek 
nummer wordt voor alle noodoproepen. 
Binnenlandse Zaken zal een antwoor-
drobot testen die de gesprekken afleidt 
naar de juiste hulpinstantie. Het proef-
project in West-Vlaanderen zal uitwijzen 
of het vernieuwde antwoordproces de 
beller vlot bij de juiste instantie brengt. 

Geen invloed  
op huidige werking
Het proefproject zal drie maanden 
lopen en zal de normale werking van 
de verschillende noodcentrales niet 
verstoren. 

Gebruik de app
Wie 112 oproept via de app krijgt 
al automatisch een keuzescherm 
waardoor je meteen de gevraagde 
noodhulp contacteert.

13



TOERISME

Met meeuwenoog turen  
over het landschap
Op zondag 30 september werd dit nieuwe bouwwerk officieel geopend. De uitkijktoren biedt een prachtig zicht  
op de Warandeduinen, het strand, de zee en de uitgestrekte Middelkerkse polders.

Meer info?  www.middelkerke.be/warandetoren  

Horizon 2025
De realisatie van de Warandetoren kadert in een 
programma van het provinciebestuur waarbij ze op mooie 
plaatsen in West-Vlaanderen unieke uitkijktorens wil 
bouwen. Het gemeentebestuur Middelkerke kreeg hier-
voor de nodige steun.

Prachtig uitzicht
De nieuwe Warandetoren werd op de bestaande funda-
menten van de watertoren gebouwd. In het overblijvende 
‘onderstel’ bevinden zich trouwens nog altijd pompen die 
grote delen van Westende en Middelkerke van drinkwater 
voorzien. Vanop de toren heb je een verbluffend uitzicht 
op de Warandeduinen, het strand en de zeedijk met de 
opvallende kunstwerken en de polders van het hinterland.

Toegankelijk en sierlijk
Het sierlijke ontwerp verwijst naar het typische helmgras 
dat welig in de duinen groeit. Opmerkelijk is ook dat de 
Warandetoren tot op het eerste platform toegankelijk is 
voor rol- of kinderwagens.
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ONDERWIJS

Duinpieper nu écht 
in de duinen

Grote belevenis
Voor alle leerlingen van gemeenteschool 
de Duinpieper in Westende was de 
afgelopen eerste schooldag een grote 
belevenis. Vanaf nu gaan de leerlingen 
naar school in de Calidris. Een andere 
omgeving, een nieuwe speelplaats, 
nieuwe klaslokalen, een gezellige eetzaal 
en 2 grote turnzalen en dit alles midden 
in de duinen. 

Calidris aangepast
De Calidris was vroeger een home voor 
vakanties aan zee. Het gebouw kent dus 
een rijke geschiedenis waarin kinderen 
altijd een hoofdrol speelden.

Ondertussen zorgden de gemeentedien-
sten voor enkele aanpassingen zodat de 
kinderen ook in hun vervangschool van 
de beste mogelijke omstandigheden 
genieten. 

De leerlingen waren na de eerste 
schooldagen alvast heel enthousiast 
over de grote speelplaatsen midden in 
de duinen. Ze kunnen volop ravotten 
en spelen in het zand, klauteren op 
het grote klimrek en voetballen op het 
grasplein. Ook de ruime klaslokalen zijn 
optimaal. 

Veilige omgeving
Uiteraard primeert de veiligheid van 
kind, locatie en omgeving. Een opzichter 
zorgt voor een veilige oversteek van de 
Koninklijke Baan, het domein is volledig 
afgesloten en er is een shuttledienst  

Gratis fruit en  
groenten dankzij Jolien
Iedere klas van gemeenteschool de Duin-
pieper mag een jaar lang genieten van 
een dagelijkse mand vol gezond fruit en 
groenten. Dat heeft de school te danken 
aan Jolien Vandevyvere uit het zesde 
leerjaar. 

Zij maakte de winnende tekening voor 
een logowedstrijd voor de verpakking 
van snackkomkommers van een bekende 
supermarktketen. 

Meer info?   deduinpieper@middelkerke.be - 058 23 51 03

Meer info?

deduinpieper@middelkerke.be 
058 23 51 03

naar Westende-Dorp. Ook de 
vernieuwde Strandlaan is nu een stuk 
veiliger.

Klaar tegen september 
2020
De afbraakwerken van het oude school-
complex aan de Herni Jasparlaan 
startten in het najaar. De omgevings-
vergunning is verleend, dus de opbouw 
start aansluitend, zodat hopelijk tegen 
schooljaar 2020-2021 het nieuwe 
gebouw ingenomen wordt.

Zaal voor verenigingen
Dat nieuwe schoolgebouw herbergt 
na afwerking ook een multifunctio-
nele gemeenschapszaal, zodat het 
Westendse verenigingsleven er ook een 
vaste stek krijgt.

Hoe verhuis je een volledige school in enkele dagen? Simpel: met de hulp 
van de werkmannen van de technische dienst brachten enkele doortastende 
juffen en meesters de hele inboedel in recordtempo van gemeenteschool  
De Duinpieper in Westende naar de Calidris iets verderop. 

ONDERWIJS

•  nieuwe gemeenteschool  
De Duinpieper tegen 
september 2020

• afbraakwerken in najaar 
begonnen

• Calidris fungeert als 
vervangschool 
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GEKIEKT

Landbouwweekend
Proeven van het landbouwleven vlakbij 
het strand. Het Landbouwweekend lokte 
opnieuw heel wat kijlustigen naar de dijk 
op 15 en 16 september.

Scholenveldloop
Strijd en passie tijdens de 30ste editie van de scholenstrandloop.  
Voor de gelegenheid mocht er al eens een ‘gekke bek’ 
getrokken worden.

Foto: Nathalie Luys

Stripmuren
Met Suske en Wiske (Ijzerlaan) en  
De Kiekeboe’s (Duinenlaan Westende)  
heeft Middelkerke er twee prachtige  
stripmuren bij.
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Foto: Steven Vanhevel

Beaufort 2018
De kunstwerken van Beaufort,  

Navigator en Holy Land brachten heel 
wat mooie beelden en heel wat  

kunstliefhebbers naar Middelkerke. 
Navigator blijft permanent in het 

Middelkerkse beeldenpark.

Intrede Sint
Brief al gemaakt? Schoen al gepoetst? 
Dak al hersteld? Want de Sint maakt zijn 
blijde intrede in Middelkerke op zondag 
25 november! Braaf zijn, hé!

Natuurpracht in Middelkerke
Dit Koolwitje profiteert ook van het goeie leven in Middelkerke.
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Louis Logierlaan:     brouwen,  
 drinken en baden

DE STRAAT

De Louis Logierlaan heeft een speciale ligging, ergens halverwege de badplaatsen  
Middelkerke en Westende. Water speelde duidelijk een grote rol in de ontstaans- 
geschiedenis van deze verbindingsweg: zeewater, drinkwater, brouw-water.

Jean Van Hinsbergh
De Louis Logierlaan verbindt de 
Westendelaan met de zeedijk, ligt 
middenin waardevol duinengebied en 
heeft vandaag een nieuwe uitkijktoren, 
gebouwd op de voet van de ontman-
telde watertoren (1972-2018). 

‘Uithoek’ verbinden met 
zeedijk
De toeristische ontwikkeling van 
Middelkerke kwam er door de inzet 
van privé – investeerders, zoals Jean 
Van Hinsbergh. Die richtten diverse 
vennootschappen op om het grote en 
ambitieuze project financieel en logis-
tiek tot een goed einde te brengen. Van 
Hinsbergh geloofde in de ‘uitbreiding’ 
(vandaar de roepnaam: Middelkerke-Uit-
breiding) van de badplaats richting 
Westende en raakte nauw betrokken bij 
de uitbouw van de zgn. Krokodielwijk. 

Doelbewust wordt de zeedijk naar die 
‘uithoek’ doorgetrokken en wordt er 
een verbindingsstraat aangelegd tussen 
de zeedijk en de Duinenweg, het eerste 
stuk van de toenmalige Crocodillestraat. 

Duinen blijven beschermd
Wanneer in 1904 de Belgische Staat 
het tracé voor de verlenging van de 
Leopoldlaan richting Westende, een stuk 
Crocodillestraat en een duinengebied 
aankoopt, is het de bedoeling om deze 
duinen te vrijwaren van bebouwing en 
open te stellen als een openbaar park. 
Het vormt de basis voor wat later de 
Warandeduinen zullen worden. Op die 
manier komt de wijk Krokodiel voor de 

Eerste Wereldoorlog tot leven. Er is een 
bescheiden toeristische activiteit, met 
o.a. een viertal zeedijkvilla’s, een chalet, 
het ‘hôtel du Crocodile’ en het ‘hôtel 
Mon Plaisir’. Eén van de villa’s en het 
chalet worden een tijdje als kinderko-
lonie gebruikt.

Louis Logier
Aan het andere uiteinde van de straat, 
kant Westendelaan, beweegt er ook iets. 
Op de ene straathoek verschijnt café du 
Crocodil, waarvan beweerd wordt dat 
hier de naam voor de wijk vandaan komt. 
Op de andere hoek komt Louis Logier 
zich vestigen. Hij is niet alleen brouwer, 
maar ook grootgrondbezitter. In de 
buurt heeft hij enkele cafés waar hij zijn 
bier kan leveren.  
 “

Logier stond erop dat de straat 
naar hem zou genoemd worden.

Hôtel Mon Plaisir verrees in de wijk 'Crocodile'.

18



Louis Logierlaan:     brouwen,  
 drinken en baden

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

Laat het weten via  
www.middelkerke.be/destraat 

Meer info?

www.middelkerke.be/destraat 

Water naar de brouwerij
In 1913 laat Logier de bedding van 
het stuk Crocodillestraat tussen de 
Duinenweg en de huidige Westendelaan 
over aan de gemeente Middelkerke. 
Hij behoudt wel het recht om een buis 
te plaatsen waarlangs het water uit zijn 
waterput bij de Duinenweg naar zijn 
brouwerij kan vloeien. Door deze laatste 
transactie worden beide gedeelten van 
de straat verenigd en openbaar bezit. 
Louis Logier zou erop gestaan hebben 
dat de straat daarom naar hem wordt 
vernoemd. 

Tuinwijk
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt 
de bebouwing rond de Louis Logierlaan 
in puin gelegd. Na de wapenstilstand 
wordt de brouwerij met het statige 
woonhuis opnieuw opgetrokken. Door 
architect Gaston Hayois wordt een 

ambitieus verkavelingsproject uitgete-
kend: een tuinwijk aan weerszijden van 
de Logierlaan, met villa’s en maximale 
groenvoorziening (een beetje de Miami-
wijk avant-la-lettre, maar dan vijf keer 
zo groot). Het project werd echter niet 
gerealiseerd, de beoogde stadsuitbrei-
ding kwam er niet. 

Water, water en … water
De Louis Logierlaan kwam er dus door 
het water. Water om mee te brouwen 
voor Louis Logier, water om in te baden 
op Crocodille-Bad, water voor het huis-
houden voor de bewoners en gasten 
van de hotels. We laten dan de grote 
steenbakkerijen, die er tijdens de weder-
opbouw na de eerste oorlog bloeiden, 
nog buiten beschouwing.

Brouwer, grondbezitter en politicus:  
Louis Logier was een bezige bij.

Typewoning in de beoogde tuinwijk
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BIB

Voorleesplezier voor 
(heel) jong en oud
Tijdens de Voorleesweek zet de bib van Middelkerke en ‘Iedereen Leest’ het 
belang en het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar ligt de focus op baby's 
en peuters.  Maar geen nood: de Voorleesweek blijft een feest voor jong en oud.

Voorleesweek
De Voorleesweek zet het meest popu-
laire ouder-kindritueel in de kijker 
met een fijn voorleesprogramma voor 
kinderen van 3 tot 10 jaar. 

Wat staat er op het voorleesprogramma?

Op zaterdag 17 november om 10 u. 
wordt er voorgelezen uit ‘Kippenkop’ 
voor 3 tot 5 - jarigen 

Om 11 u. is de ‘Kippenkop’-versie voor  
5 tot 10 - jarigen aan de beurt.

Volwassenen krijgen hun voorleesmo-
ment op woensdag 21 november om  
15 u. met ‘Vol-au-vent’.

Alle sessies  vinden plaats in de bib 
Middelkerke. 

Boekstartdag
Betover je baby op de Boekstartdag op 
24 november tussen 9.30 en 12.30 u.  
in de bib van Middelkerke. Je kan er 
‘kaffiekletsen’, in de babycollectie 
snuisteren en leuke workshops rond 
babybeleving meemaken.

Kinderen die van bij de geboorte 
verwend worden met boeken, liedjes, 
versjes en verhalen leren later sneller 
lezen. Samen in een boekje kijken is 
bovendien goed voor levenslange herin-
neringen aan warme momenten  
en geborgenheid.

Ouders met een baby van 6 van  
15 maand ontvangen een baby- 
of peuterboekenpakket op de 
Boekstartdag.

Boekstartpakketjes
Speciaal voor je baby tot 6 maand kan 
je via de bib boekpakketjes op maat 
bestellen die dan via de ‘weging’ aan je 
worden bezorgd. Is je baby ouder dan  
15 maanden krijg je op de consultatie 
van kind en gezin een bon voor een 
boekpakketje en een folder over voor-
lezen.

Winterwarmte
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar 
organiseert de bib nog twee voorlees- 
activiteiten. Knus bij elkaar in het Ei 
kunnen ouders of grootouders, genieten 
van een gezellig voorleeshalfuurtje voor 
hun kleinste leesliefhebbers.

Winterwarmte vindt plaats op 
donderdag 3 en zaterdag 5 januari, 
telkens van 10.30 tot 11 u. in de bib  
van Middelkerke.  
Deelname is gratis en inschrijven  
hoeft niet. 

Meer info?

middelkerke.bibliotheek.be of via 
biliotheek@middelkerke.be 20



Tablets zonder geheimen 

Wil je meesurfen op een golf van 
digitale verandering, maar kamp je 
met een beetje watervrees?  
Geen nood. Middelkerke@internet 
biedt je genoeg houvast om 
gemakkelijk digitale watertjes 
door te zwemmen. Deze workshops 
staan enkel open voor inwoners 
van Middelkerke.

Workshops Android tablet
Je leert alle geheimen van de 
Androidtablet in een korte periode 
van 3 namiddagen. Android is het 
meest gangbare besturingssysteem 
voor tablet en smartphone, dus grote 
kans dat jouw tablet op Android 
‘draait’.

Wanneer?
Op 4, 6 en 11 december van 13.30 
tot 16 u. in de bib van Middelkerke. 

Workshop iPad
Dankzij deze workshop raak je 
perfect vertrouwd met je iPad. We 
nemen enkele standaard apps onder 
de loep en bekijken de basisfunc-
tionaliteiten. Na deze cursus kan je 
je toestel gebruiken als een echte 
professional.

Wanneer?
Op 6, 8 en 13 november van 13.30 
tot 16 u. in de bib van Middelkerke. 

Wat kost dat?
Deze workshops kosten  € 15 per 
workshop. Vooraf inschrijven is 
verplicht in de bibliotheek en kan 
vanaf 3 november. Breng je tablet of 
iPad mee bij het inschrijven.

BIB

Contactgegevens?

bibliotheek@middelkerke.be   
059 31 99 10   
middelkerke.bibliotheek.be

BIB

Verander  
de klimaatverandering
Nic Balthazar geeft in zijn voordracht 
duiding waarom hij zich zoveel 
zorgen maakt over de klimaatcrisis. 
Aanzet was een massabijeenkomst 
op het Klein Strand in Oostende waar 
hij de videoclip ‘The big ask’ opnam.
Dit evolueerde naar het concept ‘Sing 
for the climate’, waar hij alle Vlaamse 
gemeenten mobiliseerde om het op 
te nemen voor het klimaat.

Poppentheater Ahoy speelt ‘Mensenkind’
Het Oostendse poppentheatergezelschap Ahoy komt 
regelmatig langs in de bib met ‘Mensenkind’. Het betoverende 
verhaal van Lea vertedert en sleept je mee op een opmerkelijke 
zoektocht naar vriendschap en liefde.
En poppentheater is gewoon leuk en ‘old skool’ kinderplezier…

Extra voordeel voor je 
vereniging?
Erkende verenigingen krijgen van het 
gemeentebestuur enkele exclusieve 
rechten zoals gratis zaalgebruik, de 
mogelijkheid om werkingssubsidies 
aan te vragen of de mogelijkheid 
om specifieke activiteiten zoals 
rommelmarkten te organiseren. 

Jaarlijks aanvragen
Een erkenning moet jaarlijks 
vernieuwd worden, want misschien 
zijn er nieuwe bestuursleden, is het 
adres van je vereniging veranderd of 
is de vereniging stopgezet.

Verenigingen die al erkend zijn, 
krijgen in de loop van december een 
formulier toegestuurd, waarmee ze 
hun erkenning kunnen verlengen. 
Eventuele bovenvermelde wijzigingen 
kun je daarop aanbrengen. 

Nieuwe erkenning?
Niet-erkende verenigingen kunnen 
‘mee’ met de volgende verkennings-
ronde. Deadline op 1 januari 2019.

Dus secretaris, vraag het erkennings-
formulier aan, vul het in en dien het 
in bij de cultuurdienst voor 1 januari 
2019. De cultuuradministratie doet  
de rest.

Meer info?  

Op 22 november 2018 om 20 u. in de 
bib van Middelkerke.

Kaartjes kosten € 5 en reserveer je in 
de bib of via tickets.middelkerke.be  

Meer info?  

Op vrijdag 28 december om 16 u. in de bib van Middelkerke.  
Schrijf vooraf in via bibliotheek@middelkerke.be, 059 31 99 10 of ter plaatse. 
Kaartjes kosten € 2. Plaatsen zijn beperkt.

Meer info?

cultuurdienst@middelkerke.be

BIB

CULTUUR
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Babyfood,  
voor lichaam en geest

Boekstart
Breng je baby in vervoering met kleurrijke voorlees- of voelboekjes  
uit de bib. Je baby wordt gratis lid van de bib en kan dus onbeperkt  
gebruik maken van het ruime aanbod.

Speciaal voor je baby tot 6 maand kan je via de bib boekpakketjes op maat 
bestellen die dan via de ‘weging’ aan je worden bezorgd. Is je baby ouder dan  
15 maanden krijg je op de consultatie van kind en gezin een inwisselbon  
voor een boekpakketje en een folder over voorlezen.

Kersverse ouder van een blakende spruit? Teken dan in op drie speciale 
activiteiten voor baby’s die komende maanden plaatsvinden en geef je 
je nieuwe aanwinst een springende sportieve of artistieke start.

Boekstartdag
Betover je baby met op de Boekstartdag 
op 24 november tussen 9.30 en 12.30 u.  
in de bib van Middelkerke. Je kan er 
‘kaffiekletsen’, in de babycollectie 
snuisteren en leuke workshops rond 
babybeleving meemaken.

Inschrijven?

Meer informatie of je inschrijven  
voor de boekstartdag kan via  
bibliotheek@middelkerke.be. 

Babyzwemmen
‘Splieter-spletter-splater’ samen met 
je baby tijdens een halfuurtje baby-
zwemmen onder begeleiding van een 
erkende monitor. Dat is goed voor de 
watergewenning van je allerkleinste 
waterrat. Je beperkt de kans op latere 
watervrees en je baby ontwikkelt 
meteen de juiste zwemreflex.

Theater voor baby’s
Klinkt een theatervoorstelling met je baby een beetje 
vergezocht? Helemaal niet. Schuif maar aan bij Caban, 
want daar bouwen en ontdekken baby’s en peuters van 
3 maanden tot 3 jaar een prikkelende speelwereld vol 
muziek op hun ritme. Laat hen veilig wriemelen en  
kruipen door de mouwentunnel, de bamboehut en  
zachte stapelkussens. 

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019,  
met vertoningen om 10.30 en 14.30 u.,  
in centrum De Branding, Middelkerke.

Kaartjes reserveren?

Reserveer kaartjes (€ 6) via tickets.middelkerke.be  
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Wanneer?

Op zondagen 17, 24 en 31 maart 2019 in het Duinenbad, Middelkerke

Van 10 tot 10.30 u.: baby’s van 6 tot 10 maanden

Van 10.30 tot 11 u.: baby’s van 11 tot 15 maanden

Wat kost het?

Deze reeks kost € 15.  
( incl.toegang baby + 1 ouder - extra ouder = betalend € 2.30 )

Inschrijven?

Schrijf je in via sportdienst@middelkerke.be 
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Voor lichaam en geest ;-)
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Babyfood,  
voor lichaam en geest

DE DORPEN
 

Ook origami ontdekken? 
Misschien ben jij iemand die uitkijkt naar de wekelijkse fietstocht met vrienden. 
Of misschien doe jij wel een vreugdedansje als die appelflap perfect uit de oven 
verschijnt. Hobby’s heb je in alle geuren en kleuren en zorgen voor een fijne 
afwisseling in een druk leven.

Mannekensvere Smult 
Mannekensvere ontsnapt ook in  
deze eindejaarsperiode niet aan  
de gezellige kerstdrukte, want  
het feestcomité Mannekensvere 
vult het pittoreske centrum met 
eetstandjes terwijl de kerst-dj fijne 
deuntjes speelt.
Kom je dus wentelen in kleinschalige  
gezelligheid op zaterdag  
22 december vanaf 18 u.  
in het centrum van Mannekensvere. 

Kerstconcert  
Dana Winner in kerk 
Westende-dorp  
op 21 december 2018
Mooie kerstnummers afgewisseld  
met passende songs uit Dana's eigen 
rijke repertoire zullen de 2,5 uur 
durende avond vullen in de  
prachtige sfeervolle kerstambiance 
van de parochiekerk.

Meer info?  

participatie@middelkerke.be  

DE DORPEN

DE DORPEN

sporthal de Barloke • Slijpesteenweg 28 • Leffinge
Info: participatie@middelkerke.be 059 31 30 16

organisatie: gemeentebestuur middelkerke

ZONDAG 25.11.18
van 10.30 tot 18 u. 

Ongelooflijk veel shopplezier ! 

4 de

Gratis 
ingang

80 artistieke hobby’s
Op de vierde hobbybeurs in Leffinge, 
maak je kennis met meer dan 80 artis-
tieke hobby’s. Wie weet zit er wel een 
verscholen patchworkprofessor in jezelf. 
Of raak je verslingerd aan het herwerken 
van houten wegwerppaletten. Ontdek 
dus wat jouw potentiële passie is en laat 
je overtuigen door tientallen bevlogen 
hobbyprofeten.

Bloemstukje of loodglas?
Maak in geen tijd een mooi bloem-
stukje, of leer hoe je schildert op 
loodglas. Je kan er dus ook zelf aan 
de slag en voelen wat jouw artistieke 
hart sneller doet kloppen.

Spring binnen op 25 november
De meer dan 80 standhouders  
verwelkomen je op zondag  
25 november in sporthal De Barloke. 
Tussen 10.30 en 18 u. kan je er gratis 
grasduinen tussen alle deelnemers.

Meer info?  

Aanvang: 20.00 u.

Locatie: Sint-Laurentiuskerk

Westende-dorp

Prijzen: 30 - 40 - 50 euro per 
persoon

Tickets bestellen: 
058 23 94 65 
of 
info@westendedorp.be

Ho! Ho!
Ho!
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ERFGOED

Meer info?

www.beeldbankkusterfgoed.be 

Schatkist vol beelden
De Beeldbank Kusterfgoed geeft de rijke historie van 4 kustgemeenten 
weer in meer dan 73.000 oude schoolfoto’s, vakantiekiekjes of statige 
menu’s van luxueuze banketten. Wie nog verborgen beeldschatten heeft, 
kan ze er zelf aan toevoegen. In november gaat de Beeldbank op zoek naar 
oude oorlogsfoto’s. 

ERFGOED

Middelkerke herdenkt  
wapenstilstand 
Na jaren zinloos bloedvergieten werd op 11 november 1918 om 11 uur werd de 
wapenstilstand afgekondigd. Wereldoorlog I was afgelopen, de bevolking kon 
opnieuw vrij ademhalen en denken aan een nieuwe toekomst. 

Meer info?  erfgoed@middelkerke.be 

Plechtigheid 
Het is dan ook met een bijzonder gevoel dat exact 100 jaar 
later het einde wordt herdacht van alle oorlogen ter wereld. 
Om 11 uur gaat een plechtigheid door aan het oorlogs-
monument ter hoogte van de kerk in Middelkerke waar de 
doedelzakspelers zeker hun steentje zullen bijdragen aan 
een geslaagde viering.

Foto’s van de oorlog
November is traditiegetrouw de oorlogsher-
denkingsmaand. Daarom doet de beeldbank 
een warme oproep naar mensen die in hun 
collectie oude oorlogsfoto’s van in onze cont-
reien hebben. 

Verzamelen geblazen
Na een eerste intensieve promotour deze zomer moet  de Beeldbank  
Kusterfgoed verder aangevuld worden.  Daarvoor zijn de initiatiefnemers  
op zoek naar beelden én helpende handen. Beschik jij of je vereniging  
over een mooie collectie oude foto’s, prentbriefkaarten, affiches of andere 
erfgoedobjecten? Laad ze op in de Beeldbank en  help het verleden mee  
in beeld brengen.

Zelf foto’s toevoegen
Als je zelf foto’s wil toevoegen, kan dat relatief eenvoudig, maar misschien  
is het toch handig om je licht op te steken bij de verantwoordelijken van  
de Beeldbank. Naast het uploaden van de foto(‘s) is het ook aangewezen  
om een korte beschrijving en de fotograaf te vermelden. 

Beeld in beeld
Ook in De Sirene besteden we heel wat aandacht aan de Beeldbank.  
In iedere editie van 2019 zetten we een centraal themabeeld in de kijker.
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ERFGOED

Hoe maakt(e) u het?

Vind inspiratie in Leffinge 
Beoefen je zelf een ambacht of wil je rond dit thema  
een activiteit organiseren op Erfgoeddag? Kom dan naar  
het inspirerende infomoment.

Je verneemt er wat het thema ‘Hoe maakt u het?’ kan 
inhouden en hoe je concreet aan de slag kan met de thema’s 
ambachtelijkheid en vakmanschap. Bovendien ontmoet je 
mensen uit andere (erfgoed)organisaties en kan je ervaringen 
uitwisselen. Je leert er hoe je een activiteit registreert,  
hoe je promotiemateriaal bestelt en hoe je je subsidies bij 
Kusterfgoed aanvraagt.

Schrijf je in 

De inspiratiedag vindt plaats op dinsdag 6 november 2019  
van 19u., in het Molenhuis Groenhagestraat 21 in Leffinge.

Inschrijven kan via erfgoed@middelkerke.be  

Erfgoeddag 2019 staat in de kustgemeentes Middelkerke, Oostende, De Haan  
en Blankenberge ligt voor deze editie een bijzondere nadruk op vakmanschap  
in functie van het kusttoerisme. We duiken in de wereld van de badkarbouwers,  
seizoensarbeiders en zandkastelenbouwers van weleer. En wie zelf een activiteit op erfgoeddag organiseert,  
kan daarvoor een financieel duwtje in de rug krijgen.  

Erfgoedcel Kusterfgoed gaat op zoek naar oude ambachten

Subsidies via Kusterfgoed
Wie een activiteit organiseert op Erfgoeddag kan bij 
erfgoedcel Kusterfgoed subsidies aanvragen tot € 1250. 
Je kunt tot 30 november 2018 een subsidieaanvraag indienen. 
De erfgoedcel helpt je daarbij graag. 

Maak een afspraak via info@kusterfgoed.be of 059 270 770. 
Surf ook eens naar www.kusterfgoed.be/subsidies 

Uitleendienst staat paraat
In de uitleendienst van Kusterfgoed vind je bovendien  
logistiek materiaal dat je op Erfgoeddag gratis kan uitlenen. 
Neem een kijkje op www.kusterfgoed.be/uitleendienst  voor 
het volledige aanbod. 

Nog meer steun
Ook voor andere erfgoedprojecten kan je beroep doen op  
de projectsubsidies of de logistieke uitleendienst van 
erfgoedcel Kusterfgoed. Heb je een idee? Neem contact op 
met de erfgoedcel via info@kusterfgoed.be of  059 270 770. 
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GOEDE DOEL

De warmste week   in Middelkerke

Goede doelen?
Er worden centjes ingezameld voor 
Duinhelm, Dyade VZW, Arianefonds en 
School zonder Pesten vzw.

Wat kan je allemaal doen?
Soep van de bib
Ook dit jaar steunt de bib Katrol vzw 
met de verkoop van lekkere verse letter-
soep. Grote honger? Je kan de soep ook 
per liter bestellen.

Terwijl je van deze soep geniet, kun je 
tijdens deze week ook terecht in de bib 
voor een tweedehands boeken verkoop.  

Waar en wanneer? 

Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 
16, 8430 Middelkerke.

Van maandag 17 tot en met zaterdag 22 
december tijdens de openingsuren van 
de bib. Op donderdag 20 oktober kan je 
de soep ook kopen op de markt. 

Hoeveel kost het?

Soep: € 5  voor een liter soep, of € 1 
voor een kop ter plaatse. 

Boeken: € 2 per boek of € 5 voor 3 stuks

Koffiekrijtmok: € 5 per stuk

Meer info?

Bibliotheek Middelkerke 
059 31 99 10

middelkerke@bibliotheek.be   
middelkerke.bibliotheek.be

In plaats van simpelweg je centjes te storten voor de Warmste Week organiseren heel wat Middelkerkse organisaties 
leuke activiteiten om het goede doel te steunen. Tijd voor een overzicht.

Tomatensoep  
van ‘t Slijpertje
Via de gemeenteschool  van Slijpe kan 
je op donderdag 20 december ook daar 
terecht voor een lekkere tomatensoep 
met balletjes! 

Waar en wanneer?

Donderdag 20 oktober  
in gemeenteschool ’t Slijpertje,  
Odiel Spruyttestraat 1, 8433 Slijpe

Meer info?

heidi.mares@onderwijs.middelkerke.be 
059 30 02 97

Andere Middelkerkse 
scholen 
Ook Sint Jozef Middelkerke, Sint 
Lutgardis en de Zeeparel dragen hun 
steentje bij. Steek eens je licht op bij  
die scholen zelf. 

Kids event for Life  
van Chiro
Op zondag 16 december organiseert 
Ter Strepe een Kids event for Life met 
winterkaffee!  

Massa’s dansen in de kinderdisco, je 
haar in de gekste creaties laten kappen, 
schminken en leuke prijsjes winnen met 
een kinderbingo!

In het sfeervolle winterkaffee verwarm 
je hart en ziel met heerlijke drankjes en 
lekkere hapjes. 

Waar en wanneer?

In de Calidris op zondag 16 december 
van 14 tot 20 u.

Padel on the beach met 
sportdienst
Padel on the Beach organiseert Padel 
for life, Salsa for life en Mountainbike for 
life. Trek dus je sportschoenen aan om 
het goede doel te steunen.

Na sport, volgt ontspanning met een 
lekkere BBQ for Life en een fuif in 
de cenakelkerk in Westende-Bad op 
zaterdag. Of wat dacht je van Salsa for 
Life op een winterse zondag om je op te 
warmen?

Waar en wanneer? 

Padel on the Beach, Zonnelaan 61,  
8430 Middelkerke, Westende-Bad  

Vrijdag 14 december: Padel for life, 
vanaf 18 u.  

Zaterdag 15 december: Padel for life, 
van 9 tot 18 u. gevolgd door BBQ for life 
en fuif in cenakelkerk te Westende-Bad

Zondag 16 december: Padel for life, van 
9 tot 18 u; Mountainbike for life, starten 
vanaf 9 u , vast parcours en Salsa for life 
vanaf 14 u tot 20 u in Cenakelkerk te 
Westende-Bad

Meer info?

Padel on the Beach  
0493 75 44 75 
www.padelonthebeach.be  

Een volledige en  
up-to-date overzicht?

www.middelkerke.be/ 
dewarmsteweek 
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De warmste week   in Middelkerke

Koffiekrijtmokken
Schrijf je leuke boodschap op unieke en 
originele koffiekrijtmokken. 

Waar te koop? 

Dienst toerisme,  
Joseph Casselaan, 8430 Middelkerke

Bibliotheek Middelkerke,   
Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke

Gemeentehuis,  
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Wanneer?

Van 10 oktober tot  met zaterdag  
22 december tijdens de openingsuren 
van de verschillende locaties.

Hoeveel kost het?

€ 5  per krijtmok

Meer info en bestellen?

Participatie Middelkerke 
059 31 30 16 
www.middelkerke.be

Middelkerke Anders
Avondvullend evenement over ‘anders zijn’.  
Veel mensen kiezen zelf om ‘anders te zijn, maar 
helaas hebben veel meer mensen niet die keuze. 
Met een interessant panelgesprek krijg je meer 
inzicht in het leven met gedwongen beperking. 
Vooraf kan je smullen van een lekker buffet en Scala 
en Kolacny Brothers sluiten de avond af.

Waar en wanneer? 

Centrum de Branding,  
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Zaterdag 1 december om 18.30 u.

Hoeveel kost het?

€ 25 (aperitief, gluten en lactosevrij buffet, panel- 
gesprek en optreden Scala en Kolacny Brothers)

Meer info en bestellen?

Participatie Middelkerke  
059 31 30 16 
www.middelkerke.be
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Een volledige en  
up-to-date overzicht?

www.middelkerke.be/ 
dewarmsteweek 

Scala & Kolacny Brothers sluiten Middelkerke Anders af.



SPORT

Sporthelden gezocht!
Ken jij een lokale sportheld, of 
kampioenenploeg? De sportdienst 
gaat namelijk op zoek naar 
kandidaten voor de Trofee van 
Sport 2018, de jeugdsporttrofee 
en de trofee voor sporter met een 
handicap.
Het maakt niet uit op welk niveau de 
sporter die resultaten hebben behaald, 
zolang jij het maar uniek en verdiend 
vindt.

Dien je kandidatuur in voor 31 
december via www.middelkerke.be/
sportgala 

Het sportgala vindt plaats op vrijdag 
22 februari in zaal De Zwerver, Leffinge

SPORT

Nieuwjaarscorrida 
12 januari 2019
De nieuwjaarscorrida is 
de jaarlijkse looptraditie in 
Lombardsijde na de jaarwissel. 
Het parcours langs duinen en 
strand schotelt de honderden deelnemers een fikse uitdaging voor, maar de 
beloning is des te fijner  
in de gezellige afterrun bar in de sporthal.
Je kan kiezen tussen 5 of 10 km. Naargelang de leeftijd zijn er drie kinderlopen. 
(300, 600 of 900 meter).

Meer info?  

Sportdienst

059 31 99 50

sportdienst@middelkerke.be   

Meer info?  

Via www.middelkerke.be/sportkaart  kun je het hele programma  
raadplegen en meteen doorklikken naar de inschrijflink.  
http://inschrijvingen.middelkerke.be   

Meer info?  www.corridalombardsijde.be 

SPORT

Dag van de trainer
Als je trainer bent in een sportclub 
kan je best wat inspiratie gebruiken, 
want een uitdagende training 
samenstellen vergt toch wat 
voorbereidend werk.
De dag van de trainer in Gent brengt 
heel wat trainers uit verschillende 
sporten samen en is de perfecte  
gelegenheid om inspiratie op te doen 
en te netwerken.

Meer info?  

De Dag van de Trainer vindt plaats op 
zaterdag 15 december 2018.

Inschrijven doe je op  
www.sport.vlaanderen/ 
dag-van-de-trainer/schrijf-je-in 

SPORT

Op zoek naar je dagelijkse portie sport? Teken dan voordelig in 
op 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. 
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SPORT

Meer info?

Zwembad Middelkerke

059 70 17 78

www.middelkerke.be/zwembad   

Natte herfst in het zwembad
Het sportieve zwaartepunt van de herfst valt letterlijk in het water, want het Duinenbad is het toneel 
voor heel wat spetterend sportplezier.

Champagneduik
Ooit al eens willen duiken? Duikclub 
Actinia organiseert een initiatiemoment 
duiken voor kinderen vanaf 9 jaar.  
De kleinere kinderen kunnen eendjes-
vissen in het peuterbad.

Zweminstuif en  
zwemmarathon
Alle Middelkerkse scholen brengen hun 
waterratten in stelling voor de jaarlijkse 
zwemmarathon. Welke school zwemt de 
langste afstand bijeen?

Meedoen? Meld je via je klastitularis.

De zweminstuif en zwemmarathon 
vinden plaats op woensdagen 21 en  
28 november tussen 13 en 16 u.

Let op! Het zwembad is dan enkel 
toegankelijk voor deelnemers van de 
instuif en de zwemmarathon. 

Jaarlijkse sluiting 
zwembad
Om te bekomen van al dat  
zwemgeweld sluit het Duinenbad  
even zijn deuren voor een grondige 
onderhoudsbeurt, van maandag  
10 tot en met 21 december 2018.De volwassenen krijgen na het duiken 

ook een lekker glas champagne, want 
het is champagneweekend.

De champagneduik vindt plaats op 
zondag 11 november van 10 tot 11.30 u.

Je hoeft niet vooraf in te schrijven.  
Het normale tarief van het zwembad is 
de toegangsprijs.  
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LOKALE ECONOMIE

Koop lokaal en win!
De kerstperiode is ook in Middelkerke cadeautjestijd.  De lokale handelaars 
delen in de kerst- en eindejaarperiode met gulle hand  cadeautjes uit. 

Meer info?  

www.middelkerke.be/krasjeprijs

De actie loopt van zaterdag  
8 tot en met maandag  
31 december 2018.

Dienst toerisme en citymanage-
ment – lokale economie

economie@middelkerke.be

059 31 30 16

Bij jouw aankopen van zaterdag  
8 december tot en met maandag  
31 december 2018, krijg je kraslotjes. 
Dit jaar maak je nog meer kans om in 
de prijzen te vallen dan vorig jaar.  

Dus krassen maar! Misschien win jij wel 
één van 1.600 prijzen, zoals een schaats-
beurt voor op de ijspiste van Eisbar of 
een waardebon om in Middelkerke te 
gaan shoppen.



BURGERLIJKE STAND

Overzicht ‘leven’ 
verdwenen uit Sirene
Onder de noemer ‘leven’ verscheen 
op pagina 30 het recente overzicht 
van de geboortes, huwelijken en 
overlijdens in onze gemeente. 

Nieuw privacywetgeving
De vrije publicatie van deze  
gegevens is door de Europese wet op 
de bescherming van de persoonsge-
gevens niet meer toegelaten. 

Plan van aanpak
De nieuwe wet op de bescherming 
van de persoonsgegevens (de zoge-
naamde GDPR) kent verregaande 
gevolgen. Daarom werkt het gemeen-
tebestuur aan een plan om de talrijke 
gegevensbestanden conform de 
GDPR-wetgeving te beheren en 
die persoonsinformatie optimaal te 
beschermen.

LEVEN

Een boom voor alle 
2015’ers 
Ieder Middelkerks kind geboren 
in 2015 kan een boom in het 
geboortebos planten. Mama en 
papa mogen de spade in de grond 
steken en daarna een lekkere 
warme kom soep slurpen.

Aanplantdag
Een boom is een natuurlijk symbool 
van nieuw leven, daarom organiseert 
Middelkerke deze aanplantdag op de 
Dag van de Natuur op zaterdag 24 
november.

In Middelkerke is het bos niet echt 
een bos, maar een verzameling van 
groenzones waar de geboorteboom-
pjes worden aangeplant.

Dit jaar worden de geboortebomen 
aangeplant in Sint-Pieters-Kapelle en 
daar nodigen we alle gezinnen met 
kinderen uit 2015 op uit.

LEVEN

71 Middelkerkse 
orgaandonoren
Op 18 september kondigde 
het VTM-programma ‘Make 
Belgium Great Again’ aan dat je 
je op zondag 23 september kon 
registreren bij de dienst bevolking 
als orgaandonor.

Expliciete registratie
In principe is iedere overleden 
persoon orgaandonor, maar vaak is 
daarover twijfel bij de nabestaanden. 
Met deze actie registreerden  
71 Middelkerkenaars (27 000 in heel 
Vlaanderen) zich expliciet als donor. 

Wachtlijsten aanpakken
Het federale gezondheidsagentschap 
hoopt zo een oplossing te bieden 
voor de 1212 personen die op de  
donatiewachtlijsten staan.

Meer info?

gdpr@middelkerke.be 

30



NUTTIG
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Ziekenhuizen
AZ Damiaan Ziekenhuis Oostende 059 41 40 40
Serruys Ziekenhuis Oostende  059 55 51 11
AZ West 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 059 701 000
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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Ode aan de zon

Zonsopgangen en zonsondergangen werken altijd.

Dat bewijzen de tientallen wekelijkse inzendingen die onze Machtig Middelkerkefotografen ons bezorgen.

Het prachtige licht van een opkomende of ondergaande zonwerkt steeds betoverend en inspirerend.

Dank jullie voor jullie mooie beelden.

Blijf ze maar sturen.

Dit prachtige werk is van Els Stevens.

www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke


