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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     

EVENEMENT 

Wissel nieuwjaarswensen uit in een gezellig kader met  
livemuziek en een passend drankje en hapje.

Met warme kledij en je beste dansschoenen dansen we  
het nieuwe jaar in.

Waar en wanneer?
Marktplein Middelkerke op zondag 6 januari 2019,  
van 11 tot 13 u.

Meer info? dienst evenementen - 059 31 91 31 - evenementen@middelkerke.be

Alle inwoners en tweede verblijvers van Middelkerke worden op zondag 6 januari op het Marktplein van Middelkerke  
van harte uitgenodigd om te proosten op het nieuwe jaar.

Gelukkig nieuwjaar

NOODCOMMUNICATIE

Van 112 naar #BeAlert  

Noodnummers
112 bel je enkel voor dringende  
medische bijstand en brandweer.

112 heeft trouwens een erg handige 
app. Wanneer je die gebruikt voor  
een noodoproep ben je meteen  
gelokaliseerd door de hulpdiensten.

101 bel je voor dringende politionele 
bijstand. De centrale stuurt lokale 
ploegen aan op basis van je bellocatie.

1722 wordt geactiveerd bij extreme 
weersomstandigheden en dient om de 
brandweer bij niet levensbedreigende 
interventies te laten tussen komen 
(omgewaaide bomen, losse  
dakpannen...).

Op woensdag 14 november werd Lombardsijde opgeschrikt door een vervuild 
rioleringsnet met sterke geurhinder tot gevolg. Het werd duidelijk hoe 
belangrijk communicatie bij zulke situaties is. Welke noodnummers gebruik je 
voor welke situatie en hoe blijf je geïnformeerd bij noodsituaties.

Lokaal oproepnummer
Bij lokale, beheersbare noodsituaties 
kan het zijn dat het gemeentebestuur 
een eigen noodnummer publiceert via 
www.middelkerke.be. Meestal voor het 
meegeven van praktische informatie.

Sociale media 
Via de gemeentelijke website en sociale 
mediakanalen blijf je op de voet geve-
rifieerde crisisinformatie volgen, want 
de gemeentelijke communicatiedienst 
is bij noodsituaties één van de 5 vaste 
beheersdisciplines. Via een specifieke 
hashtag kan je dan alle gerelateerde 
informatie vinden.

Registreer je bij BE-Alert
BE-Alert is 24/7 ter beschikking om 
burgers en overheden in te lichten 
over updates bij een noodsituatie. Wie 
meldingen van BE-Alert wil ontvangen 
moet zich registreren via www.be-alert.
be.  Het BE-Alertplatform heeft een 
sms-systeem waarbij iedereen binnen 
een bepaalde perimeter van een  
noodsituatie per sms wordt verwittigd.  
Die werd ook gebruikt bij de vervuilde 
riolering in Lombardsijde.

BE-Alert gaat trouwens de uitdaging aan 
om tegen eind 2018 meer dan 520 000 
geregistreerde gebruikers te hebben. 
Check www.be-alert.be/challenge voor 
meer info.

Blijf op de hoogte van 

Volg Middelkerke op sociale media:

Facebook: @gemeentemiddelkerke

Twitter: @gem_middelkerke
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GEMEENTERAAD

Hoe zit dat nu met de  
nieuwe gemeenteraad? 

Installatievergadering
De nieuwe gemeenteraad wordt pas 
actief tijdens de installatievergadering 
op 3 januari 2019. 

Meteen een drukke agenda waarin de 
aanwezigen kennisnemen van de geldig-
heid van de gemeenteraadsverkiezingen 
en aktenemen van de benoeming van 
de burgemeester door de Vlaamse 
Regering en zijn eedaflegging bij de 
gouverneur. Vervolgens leggen de 
nieuwe gemeenteraadsleden de eed 
af, nadat alle geloofsbrieven werden 
onderzocht. Dit onderzoek gaat na of de 
verkozenen voldoen aan de verkiesbaar-
heidsvoorwaarden.

Meer info?

Van zodra alle schepenfuncties 
en raadsleden bekrachtigd zijn, 
verschijnt een volledig overzicht via 
www.middelkerke.be/bestuur.

Voorzitter en schepenen
De eerste beslissingen van de nieuwe 
raadsleden worden de verkiezing van de 
voorzitter van de gemeenteraad en de 
schepenen met hun rangorde. 

OCMW-raad
De leden van de gemeenteraad 
fungeren sinds het nieuwe decreet 
Lokaal Bestuur ook als OCMW-raad. 
Die installatievergadering sluit aan bij 
die van de gemeenteraad. Zij worden 
ook in die hoedanigheid geïnstalleerd. 
De leden van het college worden ook 
de leden van het vast bureau van het 
OCMW, waarvan de burgemeester voor-
zitter wordt.

Plechtige intredes zoals deze van burgemeester Beheyt uit 1937 ( zie foto's 
hieronder) zijn niet meer van deze tijd, maar voor de nieuwe gemeenteraad van 
start gaat gebeurt er heel wat op de installatievergadering. Een kort overzicht. 

Bijzonder comité
Een orgaan in een nieuw jasje is het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 
De voorzitter van dit comité wordt ook 
schepen. Daarnaast telt dit nieuwe 
orgaan 8 te verkiezen leden. Dat is ook 
een taak voor de leden van de OCMW-
raad op de installatievergadering. 

Bevoegdheden
De bevoegdheden van de nieuwe  
schepenen worden officieel bekendge-
maakt na de eerste vergadering van het  
schepencollege.

Blijde intrede burgemeester Beheyt
Deze foto’s van de blijde intrede van de burgemeester 
Simon Beheyt dateren uit 1937 toen hij zijn eerste 
mandaat opnam. Verder was hij burgemeester tussen 
1945 en 1952 en tussen 1965 en 1967.

We zien enkele gilden en verenigingen in een feestelijke 
optocht ter ere ‘van onzen burgemeester’.

Foto: collectie familie Cools

HOE WAS HET VROEGER?
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OPENBARE WERKEN

Middelkerke werkt
Een trage Tarwestraat tussen Wilskerke en Middelkerke, een nieuw 
parkeergebouw in Westende-Bad en een gloednieuwe ‘tramwegel’ 
in Leffinge. Dat zijn, naast de heraanleg van de nieuwe tramlijn 
in Lombardsijde de meest opmerkelijke openbare werken op 
Middelkerks grondgebied in de komende periode.

Parkeergebouw Badenlaan
De oude randparking in de Baden-
laan wordt vervangen door een nieuw 
complex met ruimte voor 443 wagens. 
Einde van de werken? Ergens in het 
najaar van 2019. Momenteel zijn de 
funderingswerken volop aan de gang.  

Meer info? www.middelkerke.be/
openbarewerken 

Trage Tarwestraat
Kwetsbare weggebruikers zoals fietsers 
en wandelaars worden heer en meester 
over de nieuwe ‘trage’ aansluiting tussen 
Wilskerke en de nieuwe woonwijk Ter 
Yde in Middelkerke. Langs de veilige 
fietsverbinding met dito brug over ’t 
Leedje doorkruis je veilig een mooi 
polderlandschap.

Vanaf nu is het lekker bollen langs de 
vernieuwde tramwegel dankzij een 
wortelvrij wegdek met aangepaste 
verlichting. 

Asfalteringswerken 
Vaartdijk-Zuid
Begin februari plant de afdeling wegen 
en verkeer van de Vlaamse Overheid 
asfalteringswerking op de Vaartdijk-Zuid 
richting Leffingebrug. De Vaartdijk-Zuid 
wordt volgens de planning volledig  
afgesloten. 

Tramwegel Leffinge
Voor vele Leffingenaars is de tramwegel 
een prachtige fiets- en wandelweg. 
De tramwegel was dringend aan een 
opknapbeurt toe. Het wegoppervlak 
van de tramwegel werd omhooggeduwd 
door boomwortels en ’s nachts gaf het 
onverlichte pad een onveilige indruk.

Zo zal het nieuwe parkeergebouw 
aan de Badenlaan er uit zien.

Nieuwe tramwegel - Leffinge
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Maandje droogleggen?
Ken je die klassieke voornemens voor 
het nieuwe jaar? Wij voorspellen dat 
‘meer sporten’, ‘minder eten’, ‘minder 
klagen’ en ‘minder drinken’ opnieuw 
hoge toppen zullen scheren. Voor 
dat laatste kan Tournée Minérale 
misschien een handje helpen.

Droge februari
Voor 2019 engageerden zich in 
november al 104 579 Vlamingen zich 
voor Tournée Minérale waarbij ze in 
februari iedere druppel alcohol uit lijf 
en leden bannen. 

Positief verhaal
De Stichting tegen Kanker en De 
Druglijn wijzen met Tournée Minérale 
niet alleen op de negatieve gevolgen 
van regelmatig en overvloedig alco-
holgebruik, maar ook op de positieve 
resultaten. 

Kan misschien geen kwaad?
Wil je beter slapen, meer energie 
hebben, geld uitsparen, een gezonder 
gewicht hebben, en dankzij het gebrek 
aan katers meer tijd hebben voor 
andere dingen, moet je je misschien 
eens inschrijven. Bij dergelijke initia-
tieven is een portie sociale druk altijd 
goed,  
dus kan je ook als vriendengroep of 
sportclub registreren.

3-wielige afvalopruiming
Het hinterland van Middelkerke zal 
de komende tijd het nieuwe wapen 
van de reinigingsdienst te zien 
krijgen: een driewielige afvalophaler. 
Dit klein wagentje met laadbak en 
bestuurderscabine zal gebruikt 
worden om (sluik)afval en kleine 
klusjes in het hinterland aan te 
pakken. 

Proefproject 
De ‘driewieler’ is een proefproject. 
Voordien haalde de reinigingsdienst 
het afval op met een kleine brommer. 
Alle afval werd in afvalzakken  
verzameld en achtergelaten om dan 
na een aantal dagen met de vuilkar 
opgehaald te worden. 

Met dit compacte voertuig kan een 
sluikstortgebied direct opgeruimd 
worden. Daarnaast biedt het voertuig 
beschutting bij een onverwachte bui. 
Dankzij de laadbak zal ook plaats zijn 
om gereedschap voor kleine herstel-
lingen mee te nemen.

Meer info?

www.tourneeminerale.be 

Voordelige groene 
stroom
De provincie West-Vlaanderen 
biedt al haar inwoners opnieuw 
de kans om bewust te kiezen 
voor een groepsaankoop ‘100 % 
groene stroom’. Hoe meer mensen 
inschrijven, hoe voordeliger die 
wordt.  
 

Gas en/of elektriciteit
Je kan inschrijven voor elektriciteit en/
of gas. Nadien krijgt elke deelnemer 
een persoonlijk aanbod en kan er, na 
akkoord, ook effectief worden over-
gestapt. De voorgestelde prijzen zijn 
geldig voor één jaar.  

Inschrijven?
Inschrijven kan via  
www.samengaanwegroener.be of 
0800 76 101 (gratis, elke werkdag  
van 9 tot 17u). Opgelet! Hou je 
eindafrekening bij de hand. 

Let op: ook wie bij een vorige editie 
heeft deelgenomen aan de groeps-
aankoop moet opnieuw inschrijven.

Inschrijven kan tot 6 februari 2019.

ENERGIE GEZONDHEIDPROPERE GEMEENTE
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KONING WINTER

Ben je winterklaar? 
Een vorstperiode of sneeuwbui kan zomaar ‘uit de lucht' komen vallen en 
daarom kan je maar beter goed voorbereid zijn tegen dergelijke winterprikkels. 
Het gemeentebestuur van Middelkerke biedt daarom enkele ondersteunende 
diensten aan. 

Gratis strooizout
Alle gedomicilieerde inwoners van 
Middelkerke, kunnen (van 15 november) 
tot 10 maart éénmalig 10 kg strooizout 
ophalen op het containerpark.  
Het zout is al voorverpakt, dus je hoeft 
geen emmer mee te brengen.

Mindermobielen
Wie minder mobiel is, en niet in staat 
is om strooizout af te halen, kan een 
volmacht geven aan een derde om het 
zout op te halen. 

Wie niet over een gevolmachtigde 
beschikt, en niet aan zijn plicht kan 
voldoen om sneeuw te ruimen op zijn 
voetpad, kan een vraag richten aan 

het Welzijnshuis van Middelkerke om 
sneeuw te komen ruimen. Hiervoor 
wordt wel een vergoeding van € 5 
gevraagd. Aanvragen kan via balie van 
het Welzijnshuis op 059 31 92 10. 

Sneeuw- en ijzelvrije 
voetpaden
Daarnaast wil het gemeentebestuur de 
inwoners wijzen op de plicht om hun 
voetpad sneeuw- en ijzelvrij te houden 
tijdens de wintermaanden. Bij het ruimen 
van sneeuw van het voetpad, mag de 
sneeuw op straat gegooid worden, maar 
niet opgehoopt. Naast het opruimen van 
de sneeuw op het voetpad, dienen ook 
rioolroosters, goten en watermonden 
voor bluswater sneeuwvrij te blijven. 

En wat met de kerstboom?
Wanneer de Kerst- en eindejaarsperiode 
voorbij is, zitten heel wat gezinnen met 
een kalende kerstboom opgescheept. 
Daarom kun je je boom deponeren op 
enkele verzamelplaatsen. De jongens 
van de technische dienst brengen 
de bomen dan naar het strand voor 
‘Winterknetters’.

GEZONDHEID

Bewegen op Verwijzing 

Aangepaste aanpak en locatie
Samen met de coach wordt er een 
beweegplan op maat opgesteld.
De ‘Bewegen op Verwijzing' - coach 
weet welke activiteiten en sporten 
je gemeente en hun verenigingen 
aanbieden en past  
aan de hand van het aanbod en jouw 
mogelijkheden de bewegingslocatie aan. 
Het aantal begeleidingsmomenten bij de 
coach bepaal je zelf. Er is een maximum 
van 7 uur individuele begeleiding per 
kalenderjaar. 

Lagere tarieven
Dankzij ‘Bewegen op Verwijzing’ profi-
teert de deelnemer van lage tarieven. 
Je betaalt de coach maximum € 5 per 
kwartier voor een individuele sessie. 
Deelnemers die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming betalen 
maximum € 1 per kwartier. Er is ook een 
mogelijkheid om groepssessies  
bij te wonen. Die zijn nog  
een stuk voordeliger.

Meer info?

gezondheid@middelkerke.be

www.gezondleven.be/projecten/
bewegen-op-verwijzing 

'Bewegen op Verwijzing' is een 
initiatief van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven en met steun van de 
Vlaamse overheid.

‘Meer bewegen’ is een vaak gehoorde 
remedie bij allerlei kwaaltjes en 
aandoeningen. Om meer bewegen bij 
mensen in gezondheidsbegeleiding te 
promoten zette het Vlaams  Instituut 
Gezond Leven ‘Bewegen op Verwijzing’ 
op. 

Arts verwijst door
Dankzij dit project kunnen huisartsen 
ook mensen in Middelkerke met een 
gezondheidsrisico doorverwijzen naar 
een ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach.  
Zij nemen je mee op een persoonlijk 
bewegingstraject. Vaak is meer bewegen 
echt een goede remedie, dus aarzel niet 
om je arts een doorverwijsbrief te vragen 
om zo snel aan een bewegingskuur te 
kunnen starten.

Foto: Eric Lefevere

Meer info?

www.middelkerke.be/winterklaar
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Medische wachtpost  
in Veurne
Middelkerkenaars die buiten  
consultatieuren medische hulp nodig 
hebben, moeten vanaf 1 januari 2019 
langs bij de medische wachtpost  
in Veurne. 
Huisartsen in Middelkerke houden 
vanaf 1 januari geen weekend- of 
uitzonderlijke consultaties meer in 
eigen praktijk.

Vlakbij ziekenhuis
De wachtpost is gevestigd in een 
nieuw gebouw met alle comfort en 
bevindt zich vlakbij het AZ West 
(ziekenhuis Veurne).

De wachtpost is open van zaterdag-
morgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. 
Op feestdagen is de post open van  
8 u. ’s morgens tot  8u. de dag erop.  
Er is altijd een huisarts aanwezig.

Een afspraak maken hoeft niet.  
Breng wel altijd je identiteitskaart 
mee. Het is aangeraden om zelf naar 
de wachtpost te komen. Als je echt 
een huisbezoek wil, bel dan 1733 voor 
een afspraak.

1733 
= 

wachtnummer
1733 is trouwens ook het centrale 
oproepnummer voor de medische 
wachtdienst tussen 19 en 8 u.  
in de week.

‘Broodje kees’ voor de 
mees?
Je merkt het zelf als mens: als het 
kouder wordt, moet je meer energie 
inslaan. Dus stel je eens voor hoe 
vogels zich voelen. Bied daarom  
onze gevederde vrienden een winters 
buffet aan in je tuin of op je balkon.

Hoe kleiner, hoe meer 
Vooral kleinere vogelsoorten zoals 
mezen, roodborstjes en mussen 
kunnen wel een extra laagje 
gebruiken in de winter. Meeuwen mag 
je absoluut niet voederen.  

Handige serveertips 
Voeder vogels enkel in je eigen tuin. 

Gebruik een voedertafel die enkel 
door kleine vogels kan bezocht 
worden. Ongewenste tafelschuimers 
zoals katten en vossen raken dan niet 
aan de voederplaats.

Koop aangepast voer in een winkel. 
Etensresten hebben zelden de 
geschikte voedingstoffen voor je 
tsjilpende eetgast. Voorzie tevens 
een bakje met water op een vorstvrije 
plek, want voldoende vocht is ook 
broodnodig.

Als je vetbollen aanbiedt, verwijder 
de netjes errond want vogels blijven 
daar in haken met hun pootjes.

Laat je vogelrestaurant open tot 
ongeveer eind maart. Bouw vanaf 
dan stapsgewijs het voederen af, want 
vanaf april moeten de vogels weer 
zelf voedsel zoeken. 

Meer info?

Adres van de wachtpost is  
Ieperse Steenweg 99,  
8630 Veurne.

Telefonisch contact via centraal 
oproepnummer: 1733.

Meer info?

www.middelkerke.be/dieren 

Bescherm je dieren 
tijdens vuurwerk
In Middelkerke en Westende zijn ook 
dit jaar twee Sylvestervuurwerken 
om het nieuwe jaar met een ‘knaller’ 
in te zetten.

Wij mensen vinden dat geweldig, 
maar (huis)dieren staan daar minder 
voor te springen. De luide knallen en 
lichtflitsen zorgen vaak voor angstige 
paniekreacties.

Neem daarom je voorzorg en houd 
indien mogelijk dieren binnen als het 
vuurwerk losbarst.

Registreer je dier bij 
verhuis
Bij een verhuis worden meer dan 
75 % van de huisdieren niet mee 
geregistreerd. Dat betekent dat het 
adres van het dier niet klopt met het 
nieuwe adres. Dat kan dus vervelende 
gevolgen hebben bij verlies of andere 
maatregelen. Je kan dit doen via je 
dierenarts.

DIEREN ER VERANDERT IETS OP 1 JANUARIDIEREN

Meer info?

dierenwelzijn@middelkerke.be 

Sylvestervuurwerken?
Op maandag 31 december 2018,  
om 24 u.
Middelkerke, op het strand ter hoogte 
van Epernayplein

Westende, op het strand ter hoogte van 
de Meeuwenlaan
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PRIVACY

Voorkom identiteitsfraude 
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van je paspoort, identiteitskaart  
of rijbewijs. Bijvoorbeeld als je een huurcontract of telefoonabonnement afsluit.  
Soms willen winkels je identiteitskaart gebruiken als getrouwheidskaart.  
Je hoeft dit niet zomaar te doen.

Identiteitskaart is sleutel
Met een kopie van je identiteitsbewijs kan iemand anders 
gemakkelijk een lening, een contract of een abonnement 
afsluiten op jouw naam en kosten. Alles wat nodig is, staat er 
namelijk op: naam, geboortedatum en rijksregisternummer.

Wees voorzichtig
Geef niet zomaar je identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie 
wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Vaak is het 
voldoende om je kaart even te tonen, zoals wanneer er een 
leeftijdsbeperking staat op een bepaalde film in de bioscoop. 

Beschermd door de wet
Om identiteitsdiefstal te vermijden heeft de wet de gevallen 
beperkt waarbij een kopie (op papier of digitaal) van je identi-
teitsbewijs mag worden genomen. Je moet je identiteitskaart 
voorleggen telkens wanneer de politie erom verzoekt, bij 
iedere aangifte, bij elk verzoek om een attest, bij een tussen-

komst van een gerechtsdeurwaarder, of in het algemeen 
wanneer je identiteit als kaarthouder moet worden vastgesteld. 

Verder moet je je identiteitskaart alleen voorleggen wanneer 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of 
wanneer de wet het voorschrijft. Geef je toch een kopie af? 
Help dan misbruik te voorkomen. 

Noteer zeker deze zaken op de kopie
• Dat het een kopie is en doorstreep niet relevantie gegevens.

• Aan welk bedrijf of organisatie je de kopie geeft.

• De datum waarop je de kopie afgeeft.

Meer info?

veiliginternetten.nl/themes/privacy/situatie/hoe-voor-
kom-je-identiteitsfraude. 

Meer info?  www.middelkerke.be/vacatures

VAKANTIEWERK

Jong M/V/X met talent
Op zoek naar een nuttige en zinvolle vakantiejob?  
De gemeente Middelkerke zoekt ook in 2019 tientallen jobstudenten.

Overzicht online
Wie een volledig overzicht van het jobaanbod wil en zich  
daarvoor wil kandidaat stellen, moet onderstaand webadres in het oog houden. 
Het volledige aanbod vakantiejobs wordt daar weergegeven.
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ER VERANDERT IETS OP 1 JANUARI

Nieuw Vlaams  
woninghuurdecreet 
Alle woninghuurcontracten vanaf 1 januari 2019 vallen onder een nieuwe 
regelgeving.  Wat verandert er? 

Gegevens 
Op het huurcontract moeten verplicht 
een aantal identiteitsgegevens vermeld 
worden, zoals het rijksregisternummer. 
De bijlagen bij het huurcontract zijn niet 
langer nodig.

Aan wooncode voldoen
De woning moet bij aanvang van de 
huurovereenkomst voldoen aan de 
Vlaamse wooncode. Bij dispuut voor 
een vrederechter, dreigt er anders  
van rechtswege nietigheid van het  
huurcontract. 

Waarborg 
De verhuurder mag voortaan een waar-
borg van drie maanden huur vragen. 
De huurder mag bepalen hoe hij de 
waarborg samenstelt. Huurders kunnen  
voortaan bij het Vlaams Woningfonds 
een renteloze huurwaarborglening 
vragen (definitieve inwerkingtreding nog 
niet gekend).

HUISVESTING

Zitdag sociale 
huisvesting 

Iedere tweede donderdag- 
voormiddag van de maand 
(met uitzondering van de 
schoolvakanties)  houden 
WoonWel, de sociale huisvestings- 
maatschappij Ijzer en Zee, 
Welzijnshuis Middelkerke en RSVK 
Westkust een gezamenlijke zitdag. 

 

Wanneer?
De eerstvolgende zitdagen vinden 
plaats op 10 januari 2019 en  
14 februari 2019.  

Deze vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis, van 9.30 tot 
11.30 u. 

Wat meenemen?
De volgende documenten heb je 
nodig om in te schrijven:

-  Identiteitskaart;

-  Aanslagbiljet inkomen 2016 
(aanslagjaar 2017);

- Uittreksel bevolkingsregister;

- Bewijs van huidig inkomen van 
alle gezinsleden (bij voorbeeld 
pensioenfiche, werkloosheidsuit-
kering, …) voorbije zes maanden;

- Eventueel recent attest invalidi-
teit;

- Eventueel vonnis bezoekrecht;

- Kopie huidig huurcontract (voor 
RSVK);

- Eventueel brieven kwaliteitspro-
cedure of ongeschiktverklaring 
van de woning (voor RSVK);

- Opzegbrief (voor RSVK).

VAKANTIEWERK

Jong M/V/X met talent
Op zoek naar een nuttige en zinvolle vakantiejob?  
De gemeente Middelkerke zoekt ook in 2019 tientallen jobstudenten.

Overzicht online
Wie een volledig overzicht van het jobaanbod wil en zich  
daarvoor wil kandidaat stellen, moet onderstaand webadres in het oog houden. 
Het volledige aanbod vakantiejobs wordt daar weergegeven.

Meer info?

www.middelkerke.be/wonen 

Opzegtermijn?
De huurder kan een huurovereenkomst 
van korte duur vroegtijdig opzeggen 
met een opzeggingstermijn van drie 
maanden, mits betaling van een opzeg-
gingsvergoeding. De verhuurder kan de 
huurovereenkomst van korte duur niet 
vroegtijdig beëindigen. 

Huur herzien
De partijen kunnen op ieder ogen-
blik een herziening van de huurprijs 
overeenkomen, omdat de verhuurder 
energiebesparende investeringen aan de 
woning heeft gedaan. 

Rechten en plichten
Het decreet bepaalt wie welke kosten en 
lasten moet betalen en geeft ook een 
lijst van kleine herstellingen waarvoor 
de huurder verantwoordelijk is.

Zowel huurder als verhuurder zijn 
voortaan verplicht om een brandverze-
kering af te sluiten.
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ER VERANDERT IETS OP 1 JANUARI

Kinderbijslag wordt 
groeipakket

Geboren voor 1 januari 
2019
Voor kinderen geboren voor 1 januari 
2019 verandert er niets. Enkel de naam 
van de uitbetaler zal veranderen.

De bestaande kinderbijslagfondsen  
fusioneren en krijgen een nieuwe naam. 
Als er niets in je gezinssituatie verandert, 
moet je niets doen. 

Geboren na 1 januari 2019
Startbedrag bij geboorte
Elk kind krijgt een startbedrag. Je kan 
dit aanvragen ten vroegste 4 maand 
voor de geplande geboorte bij een 
uitbetaler van het groeipakket. Je zal dat 
bedrag ontvangen een tweetal maand 
voor de geboorte. Het startbedrag werd 
vastgelegd op € 1122 per kind.

Maandelijks basisbedrag
Dat bedrag is voor elk kind geboren na 1 
januari 2019 gelijk en bedraagt € 163,20 
per maand, of het nu om een enig of 
meerdere kinderen gaat.

Elk kind dat in Vlaanderen woont heeft 
onvoorwaardelijk recht op het basis-
bedrag, tot 18 jaar. Onder bepaalde 
voorwaarden kan het groeipakket door-
lopen tot 25 jaar.  

Jaarlijkse schoolbonus
In augustus krijgt elk kind ook een extra 
budget, de schoolbonus. Dit bedrag 
hangt af van de leeftijd van het kind.

Sociale toeslag
Gezinnen met een beperkt inkomen 
krijgen een toeslag als hun gezinsin-
komen lager is dan € 30 984 per jaar.

Gezinnen met 3 of meer kinderen, 
waarvan minstens één kind geboren 
is na 1 januari 2019, en waarvan het 
gezinsinkomen lager is dan € 61 200 
per jaar, kunnen eveneens een toeslag 
krijgen.

Bijzondere omstandigheden
Ook bij bijzondere gezinssituaties zoals 
echtscheiding, weeskinderen, pleegzorg 
voorziet het groeipakket ondersteu-
nende maatregelen.

Bij echtscheiding kijkt men naar het 
gezin waar het kind opgroeit om de 
sociale toeslag te bepalen. Bij co- 

“Groeipakket 

biedt ruimte voor 

extra steun

ouderschap wordt de toeslag voor  
50 % toegekend per gezin dat onder  
de inkomensgrens valt.

Handicap of aandoening?
Kinderen met een handicap of een 
aandoening komen in aanmerking voor 
een toeslag. Er wordt gewerkt met een 
puntensysteem om de hoogte van de 
toeslag te bepalen.

Wie voor 1 januari 2019 al een 
verhoogde kinderbijslag kreeg, blijft  
die behouden. Voor elke aanvraag  
na 1 januari, gelden de nieuwe regels.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die beroep doen op kinderop-
vang waarbij geen rekening gehouden 
wordt met het gezinsinkomen, krijgen 
per volle opvangdag een kinderopvang-
toeslag van € 3,23 per kind, zo lang het 
kind niet naar de kleuterschool gaat. 

Je kinderopvang geeft het aantal 
opvangdagen door aan Kind en Gezin. 
Je krijgt deze toeslag apart uitbetaald 
rond de 20ste van de maand. (opvang 
van januari, betaling rond 20 maart).

Onderwijsstimulans
Het groeipakket stimuleert een regel-
matige deelname aan de kleuterklas. 
Ook de schooltoelage zal vanaf volgend 
schooljaar automatisch uitbetaald 
worden via het groeipakket voor wie er 
recht op heeft.

Vlaanderen vormt het geheel aan financiële steunmaatregelen 
voor kinderen en opvoeding om tot een nieuw ‘groeipakket’.  
Wat houdt die verandering in?
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KINDERBIJSLAG

Van 11 naar  
5 uitbetalers
Waar er vroeger 11 uit-
betalers actief waren is dat 
aantal met de komst van het 
groeipakket teruggebracht 
naar 5. Als ouder heb je vrije 
keuze in wie je groeipakket 
beheert en uitbetaalt.  

Eerste kindje op komst?
Vanaf 4 maanden voor de 
geplande geboorte kan je 
je groeipakket aanvragen bij 
één van de 5 onderstaande 
organisaties. Ook dan blijf je 
voor één jaar aangesloten bij 
die organisatie. 

Al kinderen?
Wie al kinderbijslag krijgt, 
schakelt automatisch over op 
een nieuwe uitbetaler.  
Na één jaar; dus vanaf  
1 januari 2020 kan je op elk 
moment beslissen om over 
te stappen naar een andere 
uitbetaler.

welkom@fons.be 
0800 944 34

informatie@infino.be 
078 15 92 99

vlaanderen@kidslife.be  
050 47 42 99 
 

info@myfamily.be 
03 221 08 11

info@parentia.be 
02 549 39 00

groeipakket.be
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OPVOEDINGOPVOEDING

Omgaan met 
hoogsensitiviteit
Onderzoek toont aan dat minimum 
15 % van de bevolking hoogsensitief 
is. Hoogsensitiviteit kan een impact 
hebben op je gedrag. Zeker kinderen 
kunnen sterke gevoelens moeilijker 
plaatsen.  

Driedaags kampje
Opvoedingsondersteuning  
Middelkerke wijst daarom graag  
door naar een driedaags ‘kampje’ 
voor hoogsensitieve kinderen.  
Kinderpsychologe Isabel zoekt 
- samen met maximaal 8 deelnemers - 
hulpmiddelen om beter om te kunnen 
gaan met (over)gevoeligheid.  
De therapie versterkt hun zelfbeeld 
en zet hun kwaliteiten centraal via 
verhalen, verbeeldingskracht en  
creativiteit.

Vraag het aan Veronique
Veronique is de gemeentelijke 
gezinsondersteuner. Zij helpt 
gezinnen met tal van praktische 
vragen over onderwijs en opvoeding.

Gids door de mallemolen
Ze helpt gezinnen door de administra-
tieve mallemolen van studietoelagen 
of onderwijscheques. Ze helpt met de 
zoektocht naar betaalbare uitstappen 
of vakantiekampen. Ze zoekt uit hoe 
je als gezin een duwtje in de rug kan 
krijgen binnen je ziektefonds. Of ze 
toont je hoe je een tussenkomst krijgt 
voor je sportclub, jeugdbeweging of 
andere hobby.

Luisterend oor
Veronique is niet alleen een handige 
‘fikser’, maar ook een goeie luiste-
raar. Je kan bij haar dus ook terecht 
als je even geen raad meer weet met 
je drukke kleuter of je weerbarstige 
tiener.

Afspreken?
Vanaf 7 januari is Veronique  
elke maandagnamiddag in het  
jeugdcentrum (van 14 tot 17 u.).  
Ook op 25 januari (van 9 tot 12 u.) en 
op 4 februari (van 14 tot 17u.) is ze in 
het Jeugdcentrum, Westendelaan 38  
in Middelkerke.

Je kan haar ook via  
opvoeding@middelkerke.be of  
0492 97 69 79 contacteren.  
 
Zij kan ook langskomen bij je thuis.

Meer info?  

Dit kampje vindt plaats op  
2, 3 en 4 januari 2019.

Schrijf je in via Isabel Lamote  
via 0496 81 58 11,  
isabel.lamote@belgacom.net of 
www.isabel-lamote.be 

GEZONDHEID

Mobiel vaccinatieteam 
Het mobiel vaccinatieteam is een 
initiatief van de Vlaamse overheid om 
onvoldoende bereikte doelgroepen 
of mensen die geen toegang hebben 
tot medische voorzieningen te 
sensibiliseren over het belang van 
vaccinatie. Daarnaast kunnen zij 
zich gratis laten inenten voor alle 
basisvaccins. 

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.

Waar en wanneer?
Op donderdag 17 januari 2019  
van 11 tot 14 u. in de Protestantse 
Baptistenkerk ‘Bethel’,  
Dorpsplein 40 in Lombardsijde.

Meer info?

gezondheid@middelkerke.be 
059 31 92 10
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MILIEU

Alert  
voor asbest
Fedris, het federaal agentschap voor 
beroepsrisico’s en Constructiv, een 
steunorganisatie voor de bouwsector 
zetten een ruime campagne op voor 
asbestsensibilisering.

Asbest aanwezig?
De kans dat je woning asbest bevat, 
is namelijk best groot. Zeker als je 
huis ergens tussen 1950 en 2000 werd 
gebouwd of grondig werd verbouwd.  
De app AsbestCheck kan je alvast 
helpen inschatten of je met asbest 
te maken hebt. En vooral: wat je dan 
verder moet doen en hoe je je kan 
beschermen bij werken met asbest. 

Informeer je
Surf naar www.alertvoorasbest.be 
voor bredere informatie rond asbest. 
Ook de medewerkers van het contai-
nerpark kunnen je goed informeren 
over asbestverwerking. 

Specialisten
Als je merkt dat je ergens asbest in je 
huis hebt, verwijst de app je door naar 
erkende asbestverwijderaars.  
Ook aannemers die vaak met de 
stof geconfronteerd worden, krijgen 
gerichte informatie via die kanalen.

Meer info?  

www.alertvoorasbest.be 

milieu@middelkerke.be

MILIEU

Slimmer stoken,  
betere lucht
Op koude winteravonden is een knetterende open haard uiteraard heel gezellig. 
Maar net die energiebron stoot heel wat schadelijk fijnstof uit.  
Een goed onderhouden haard en schouw, het juiste hout en een correcte 
aanmaak verkleinen de vervuiling.

Groeiende vervuiling
Uiteraard blijven industrie en verkeer  
de grootste vervuilers, maar het huis- 
houdelijk aandeel in luchtvervuiling  
stijgt heel snel.

En dat doet het al de laatste 15 jaar,  
vooral door het stijgende gebruik van  
houtkachels. Bij houtverbranding  

15 super stooktips
•  Pas de kachel aan aan de ruimte die hij 

moet verwarmen

•  Vermijd open haarden

•  Zorg voor een goede plaatsing van je 
schoorsteen

•  Pas de aanbevelingen van  
de fabrikant toe

•  Zet de luchttoevoer van je kachel niet 
altijd volledig open

•  Gebruik de as van je kachel niet als 
meststof in de moestuin

• Maak je kachel niet aan met  
krantenpapier

• Leg bij het aanmaken van je kachel het 
meest brandbare materiaal bovenaan 
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• Voeg regelmatig kleine hoeveelheden 
hout toe en sluit de deur zo snel 
mogelijk

• Veeg je schoorsteen minstens één 
keer per jaar 

• Verbrand geen samengesteld hout  
(bv. triplex en vezelplaat) 

• Laat (snoei)hout voldoende drogen 
voor gebruik

• Hou je schoorsteen in ’t oog  
als je stookt

• Sluit nooit de luchttoevoer van je 
houtkachel af als de temperatuur te 
hoog oploopt

• Sluit na enkele minuten de luchttoe-
voer als het vuur gedoofd is en er 
enkel assen overblijven.

komen een aantal schadelijke stoffen  
vrij zoals dioxines en – hou je vast –  
polycyclische aromatische koolwater-
stoffen.

Het gebruik van kachels en haarden is 
zeker niet verboden, maar onderstaande 
tips verkleinen de vervuiling door hout-
verbranding. 
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WELZIJNSHUIS WELZIJN

Basiscursus artistiek 
schilderen
Ben je gefascineerd door tekenen, 
kleur, verf en alles wat met 
schilderkunst te maken heeft? 
Dan is deze reeks geknipt voor 
beginnende artistieke schilders. 
Aan de hand van verschillende 
opdrachten werk je aan je eigen  
‘schilderstaal’. De eerste twee lessen 
wordt er getekend, dus breng voor 
de eerste les potloden, houtskool en 
papier mee. 

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.

Lekkers op komst
Naast het wekelijks aanbod organi-
seren de vrijwilligers tal van andere 
activiteiten. In januari en februari is 
het uitkijken naar het buurtontbijt op 
24 januari (tussen 8.30 en 10 u.) en 
de pannenkoekenbak op 7 februari 
(tussen 14.30 en 16.30 u.).

Primeur: rommelmarkt
Voor de eerste keer zal er ook  
een overdekte rommelmarkt  
georganiseerd worden in het Cenakel 
op zaterdag 16 februari tussen  
7.30 en 16 u. 

WELZIJNSHUIS

Gezocht: lesgever Pilates
In het Welzijnshuis staan enkele 
hongerige pilatesliefhebbers te 
popelen om een nieuwe lesgever te 
verwelkomen.
Pilates is een oefenvorm die mentale 
en fysieke fitheid versterkt en beide 
elementen heel intens combineert.
Heb je een open geest en een getuig-
schrift om les te mogen geven in Pilates, 
dan ben jij de persoon die we zoeken.
We bepalen de lesmomenten in samen-
spraak met de kandidaat, maar ze 
moeten wel op een weekdag plaats-
vinden.

Meer info?  

Voor alle activiteiten dien je in te 
schrijven in 't Buurthuis. Je bent 
ingeschreven wanneer je deelname 
is betaald. 

Buurtontbijt €3

Pannenkoekennamiddag €2

Rommelmarkt is gratis toegang, 
voor een stand op de rommelmarkt 
van 3 m betaal je €5.

't 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?  

De lessen vinden plaats in  
het Welzijnshuis Middelkerke, 
Lokaal dienstencentrum,  
Sluisvaartstraat 17,  
8430 Middelkerke.

De cursus start op 11 januari 2019, 
telkens op vrijdagnamiddag van  
14 tot 16u. gedurende 7 weken.

Schrijf je in via  
welzijnshuis@middelkerke.be  
of bel 059 31 92 10.

Interesse?

Meld je bij Annelies van het  
Welzijnshuis via 059 31 92 10 of 
annelies.vandamme@middelkerke.be 

Gevorderd?
Heb je geen cursus meer nodig,  
maar kan je af en toe wat begeleiding  
gebruiken, dan kan je gewoon 
aansluiten op vrijdagnamiddag bij het 
Kunstig Atelier, van 14.30 tot 16.30 u.
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MANTELZORG

Tussenkomst voor oppashulp

Gezelschap en sociale 
assistentie
Sommige mensen hebben ook wel eens 
behoefte aan wat gezelschap of assis-
tentie als ze ergens heen moeten. Ook 
daarvoor kan een oppashulp inspringen. 
Deze dienst is er trouwens niet enkel voor 
senioren, maar voor iedereen die hulp 
nodig heeft.

Niet voor verzorgende taken
De financiële tussenkomst is er voor 
iedereen gedomicilieerd in Middelkerke 
en geldt voor de zogenaamde erkende 
diensten rond gezelschap. Een oppashulp 
is niet verzekerd voor  verzorgende taken 
of boodschappen. Daarvoor zijn andere 
diensten beschikbaar. 

Aanvragen?
De aanvraag dien je in bij het Welzijnshuis 
Middelkerke – dienst thuiszorg.

Wat breng je mee?
Identiteitskaart, overzicht van het 
aantal uren oppas per kwartaal en per 
gebruiker, vignet van de mutualiteit, reke-
ningnummer.

Hoeveel bedraagt  
de tussenkomst?
Het Welzijnshuis komt voor € 1,25  
per uur tussen. Dat bedrag wordt per 
kwartaal gestort aan de gebruiker.

Heel wat hulpbehoevende senioren kunnen rekenen op de warme steun van 
mantelzorgers of andere helpende handen. Vaak is dat een betrokken familielid 
die de dagelijkse zorg op zich neemt. Maar als die om praktische redenen even 
moet passen, dan kan het Welzijnshuis inspringen als je gebruik maakt van een 
erkende dienst voor oppashulp.

BUURTHUIS

Praatgroep Nederlands
Taal is een belangrijk ‘thuisvoel’ element en het 
versterkt je integratie in je nieuwe omgeving. Dankzij 
de praatgroep Nederlands in 't Buurthuis leer je je 
goed uitdrukken in het dagelijkse leven. 
Deze praatgroep schotelt je geen zware theorie of 
woordenschat voor, maar leert je al pratend en conver-
serend Nederlands.

Meer info?  

De praatgroep vindt plaats in 't Buurthuis Westende, 
Meeuwenlaan 37, 8434 Westende.  
Telkens op vrijdag van 9.30 tot 11 u. (Niet tijdens 
schoolvakanties.)

De eerste sessie is op 11 januari 2019.  
Er is ruimte voor 6 tot 16 deelnemers.  
Breng zelf pen en papier mee.

Inschrijven doe je in 't Buurthuis zelf  
of bel 059 30 08 28

Foto: Luc Cassiman

WELZIJNSHUIS

Lokaal dienstencentrum
Het dienstencentrum wil voor iedereen een gezellige, 
aangename ontmoetingsplaats zijn, waar je terecht  
kan voor vorming, ontspanning, informatie, advies  
en tal van diensten.
Bij het dienstencentrum 
mag je voor bijna alles met 
de deur in huis vallen.  
Je kan er terecht voor  
allerhande vragen,  
diensten en problemen.
Wil je meer weten over 
onze werking, aarzel dan 
niet en kom zeker eens 
langs met je vrienden, 
kennissen of familie.

Meer info?  

www.middelkerke.be/lokaaldienstencentrum 
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GEKIEKT

Chouffetocht
Massale opkomst voor de jaarlijkse Chouffetocht  
op 28 oktober in quasi perfecte omstandigheden  
met een prachtig parcours. 

Doodleuk
Lekker griezelen bij een nieuwe editie van Doodleuk  
op 27 en 28 oktober. Workshops, huiveringwekkende 
verkleedacts en een angstaanjagend spookkasteel  
maakten van Doodleuk een bibberend leuk evenement.

Foto: Eric Lefevere

Verwendag
De bibliotheek verwelkomde op zaterdag  
20 oktober heel wat actiehelden tijdens  
een nieuwe verwendag. En wat is er leuker 
dan lezen met een lekkere koffie van een 
echte barista?
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Champagneweekend
Massale opkomst voor een driedaagse ode aan elegante bubbels 
tijdens het Champagneweekend op 9, 10 en 11 november. 

Geboortebos
Op zaterdag 24 november werd het 
Middelkerkse geboortebos nog een 
stukje groter, want enkele tientallen 
jonge Middelkerkenaars konden er hun 
eigen boompje aanplanten.
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Foto: Luc Cassiman

Intrede Sint
Voor zijn al even bebaarde 
concullega in zijn hippe  
arrenslee door Middelkerks 
luchtruim klieft, effenden de 
goede Sint en zijn Pieten de  
weg met een traditionele  
intrede en begroeting van al  
die brave Middelkerkse kindjes. 
Ook mama en papa deelden in 
de vreugde en in de picknicken.

Momentum
Beklijvend beeld van Momentum, 
het unieke theaterproject in de kerk 
van Slijpe, waarbij de jonge acteurs 
van Volta Projects gestalte aan het 
dramatische oorlogsverhaal van Leo 
Yperman. De vertoningen vonden 
plaats op 2, 3 en 4 november onder 
grote belangstelling.

Boekbaby’s
Nog geen jaar oud en al zo leesgierig? 
Jep, deze kleine rakker liet zich op 24 
november tijdens de Boekstartdag in 
de bib inpalmen door een fijne selectie 
babyboekjes.

Foto's: Luc Cassiman
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De Bassevillestraat

DE STRAAT

De Bassevillestraat is een zeer lange straat die de Zeelaan in Lombardsijde verbindt 
met de Essex Scottishlaan in Westende. Zoals veel straten in Middelkerke wordt het 
verhaal van de Bassevillestraat gekleurd door het landschap, vroegere nijverheid, 
ontluikend toerisme en wispelturige gemeentegrenzen.

Opvallende curve
Op de Ferrariskaart  uit 1770 is de 
Bassevillestraat al duidelijk zichtbaar. 
Toen al kende het zijn typerende curve: 
eerst rechtdoor tot het kruispunt met 
de huidige Matthieulaan om dan af 
te buigen. Die kromming is wellicht 
ontstaan door de nabijheid van lager 
gelegen polders in de IJzermonding. 

Patatjes, prei en vis
Nog vroeger - rond 1706 - loopt 
diezelfde, kromme weg evenwijdig met 
een ‘retranchement’ (Frans woord voor 
‘aarden wal’ of ‘klein vestingswerk’). 
Het is precies langs deze weg dat de 
hoveniers zich toen vestigden om er 
hun ‘dunepatatjes’ en prei te planten. 

Later wordt de achterliggende zone van 
laaggelegen, vruchtbare poldergrond 
ingenomen door talloze boerderijtjes.

De Bassevillestraat diende wellicht 
ook als wandelweg richting duinen en 
zee voor de strand- en paardenvissers, 
een traditie die Lombardsijde dus ook 
gekend heeft. 

Toerisme
Het belang van de Bassevillestraat stijgt 
dankzij het ontstaan van het toerisme 
en de ontwikkeling van de Zeelaan als 
residentiële dreef richting de ‘plage de 
Lombartzyde’. Op het kruispunt met de 
Zeelaan komt er voor 1914 reeds een 
eerste mooi herenhuis, vandaag zien 
we er nog een drietal mooi bewaarde 
exemplaren uit de periode van de 
wederopbouw na WOI. 

Niet verwonderlijk dat de Bassevil-
lestraat een ideale uitvalsweg wordt 
voor campings en andere vakantiefacili-
teiten, zoals het verdwenen kinderhome 
‘Ons Rustoord’. Vandaag de dag nog 
altijd een vakantieverblijf. 

‘Benedenstad’
‘Basse-ville’ betekent letterlijk beneden-
stad en er zijn talloze stadsgedeelten 
(Carcassonne, Quebec) of wijken 
(Leffinge) die deze naam kregen.  
‘Basse-ville’ verwijst net zoals in 
Lombardsijde, naar een lager gelegen 
stadsdeel. Zeker als je weet dat er in 
Lombardsijde-Centrum ook een ‘hoog’ 
gedeelte is, rond de … Hoogstraat  
uiteraard en het centrum waar de  
kerk staat.

“
van benedenstad naar toeristische ader

Van hoveniersweg tot wandel- en fietsstraat
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De Bassevillestraat

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 

Wispelturige 
gemeentegrens
Wakker worden nu, want de Basseville- 
straat was ook een grensstraat tussen 
Lombardsijde en Westende. Voor 
de fusie in 1971 reikte de oorspron-
kelijke grens van Westende tot diep 
in Lombardsijde: van net achter de 
O.L.V.-Visitatiekerk en het kerkhof, 
via het Dorpsplein (de Belle-Vue nièt 
inbegrepen) naar de Bassevillestraat 

(inbegrepen), tot aan de Essex Scottish- 
laan en zo naar de Strandlaan. Voor alle 
duidelijkheid: de huizen in de Basse-
villestraat en de straat zelf zijn dus wel 
degelijk Lombardsijde. De huizen in de 
Lombardsijdelaan zijn ‘Westends’ grond-
gebied.

Vakantiesfeer
Vandaag de dag blijft de Bassevillestraat 
een rustige, groene (fiets)weg met  
residentiële huizen en vakantieverblijven.

Straatbeeld richting Lombardsijde

Voed de 
Beeldbank
Voed de Beeldbank  
Kusterfgoed met  
oude beelden van  
je straat en help ons mee inspireren 
voor volgende edities!

www.beeldbankkusterfgoed.be
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ADVIESRAAD

Help jij het 
cultuurbeleid mee 
bepalen?
De cultuurraad adviseert het 
gemeentebestuur over culturele en 
erfgoedkundige hangijzers en zorgt 
zo voor een inhoudelijke versterking 
van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Dien je kandidatuur in
Zin om daaraan mee te werken? De 
cultuurraad kiest een nieuw bestuur 
gemotiveerde 18-plussers met een 
actieve rol binnen een Middelkerkse 
socio-culturele vereniging of met 
een boontje voor cultuur, erfgoed en 
kunst in de breedste context. Voel je 
je geroepen? Dien je kandidatuur in 
tegen maandag 28 januari.  

Algemene vergadering kiest
Uit die kandidaturen kiezen de  
vertegenwoordigers van alle 
erkende socio-culturele vereni-
gingen het dagelijks bestuur van de 
cultuurraad. Het verkozen bestuur 
duidt vervolgens een voorzitter en 
penningmeester aan.

ADVIESRAAD

Gezocht: kandidaten voor het jumelagecomité
Het is waarschijnlijk de meest zichtbare vorm van Europese samenwerking, 
met duizenden gemeenten en steden die, op borden aan hun gebiedsgrenzen, 
fier aankondigen met welke partners ze gejumeleerd zijn.

Meer info?

cultuurdienst@middelkerke.be 

Jumelagesteden?
Middelkerke is verbonden met 
Büchenbeuren, Sohren, Rauschenberg 
en Ettlingen in Duitsland; Clevedon in 
het Verenigd Koninkrijk; Vresse-sur- 
Semois in België en Epernay in  
Frankrijk.

Overheid en burger
Jumelages zijn succesvol door de 
betrokkenheid van de lokale overheid 
en burgers. En daarom zoekt het 
Middelkerkse jumelagecomité nieuwe 
leden. Dus heb je interesse voor de 

Champagnestreek, passie voor Duits-
land, ben je fan van English breakfast, of 
ben je zot van de Ardennen? Grijp dan 
je kans om een actieve rol in jumelage te 
spelen.

Interesse?
Heb je dus zin om actief mee te denken 
over de invulling van deze jumelages? 
Spreekt de uitwisseling jou aan?  
Stel je dan nu kandidaat.

Kandidaturen dien je in bij de Raad van 
Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw, 
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

CULTUUR

Wat na de WAK?

Laat je horen
Geen nieuw initiatief zonder de 
mening van de talrijke Middelkerkse 
hobbykunstenaars te horen. De overleg-
vergadering vindt plaats op maandag 
14 januari in de foyer van centrum De 
Branding. Je komt er te weten welke 
initiatieven er mogelijk zijn voor ons 
lokaal artistiek talent en dit in navolging 
van de Week van de Amateurkunsten. 
Constructieve en originele voorstellen  
of ideeën zijn uiteraard ook welkom. 

Welkom
Alle inwoners of tweede verblijvers van 
Middelkerke, voormalige inwoners, deel-
nemers van een Middelkerks atelier en 
wie zin heeft om zijn kunst te delen met 
het grote publiek is van harte welkom. 

Voorstel?
Wie een nieuw of ander initiatief voor-
stelt, dient grotendeels zelf voor de 
voorbereiding en organisatie ervan in 
te staan. Inschrijvingen en voorstellen 
verwachten we tegen 9 februari 2019. 

De Week van de Amateurkunsten 2018 werd een allerlaatste keer in  
het gekende concept georganiseerd.  
Toch wil de cultuurdienst de mogelijkheid om je als hobbykunstenaar  
te tonen, blijven aanbieden. Een open overlegmoment moet uitwijzen hoe  
dit best aangepakt wordt.

Meer info?

cultuurdienst@middelkerke.be 
059 31 95 53 
www.cultuur.middelkerke.be
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DUURZAME ONTWIKKELING

Op naar een nieuwe parel van  
de Kust 

Uitdagingen
Waarom is er zoveel leegstand? Waarom 
wil je wonen in Westende en waarom 
niet? Waarom hebben ondernemers 
het niet makkelijk om er een zaak op te 
starten?

In het veld
Onderzoekers van studiebureau 
Maat-ontwerpers, Endeavour, Anno 
architects en Voorland,  voeren in 
opdracht van de provincie West-Vlaan-
deren, de gemeente Middelkerke en het 
departement Omgeving van de Vlaamse 
overheid een intensief veldonderzoek in 
Westende-Bad. Ze brengen de badplaats 
in kaart en spreken met inwoners en 
handelaars om de omgeving te leren 
kennen en begrijpen.  

Op naar masterplan
De studiebureaus gaan nu aan de slag 
met die gegevens en zetten hun onder-
zoek verder in kleine werkgroepen 
bestaande uit  inwoners en andere 
betrokken. 

Het doel is een masterplan ontwikkelen 
voor een duurzame opwaardering en 
herontwikkeling van Westende-Bad op 
meerdere vlakken.

Blijf betrokken
Wil je op de hoogte blijven van het 
project, houd dan de informatiepanelen 

Westende-Bad is een charmante 
badplaats waar jaarlijks tienduizenden 
vakantiegangers genieten van 
strand en zee. Toch zijn er een 
aantal belangrijke zaken die beter 
kunnen: haperende handel en horeca, 
moeilijke integratie van inwoners en 
verouderde huisvesting. Een team van 
(sociale) studiebureaus werkt aan een 
masterplan. Het doel is om samen toe 
te werken naar de oude slogan: ‘Parel 
van de kust’.

Vooronderzoek masterplan voor opwaardering Westende-Bad

Meer info?

Alle info rond het project vind je ook 
online via www.middelkerke.be. 
Daar kan je ook suggesties voor het 
onderzoek meegeven.

in de gaten aan 't Buurthuis, in de Meeu-
wenlaan 37 in Westende-Bad. 

Wil je deelnemen aan het onderzoek? 
Of wens je op de hoogte gehouden 
worden? Of beter: heb je een suggestie 
of vraag? Vul dan het onderstaande 
strookje in en stop dit in de ideeënbus 
van 't Buurthuis. 

Fo
to

: D
ir

k 
D

e 
Sc

he
p

p
er

Blijf betrokken en werk mee met het onderzoek.
Naam

Adres

Mailadres

Telefoonnummer

m Ik wens op de hoogte gehouden te worden van het verdere verloop van  
het onderzoek?

Geef ons je mening?
Wat wens je te verbeteren in Westende-Bad? 

Wat vind je nu al kwalitatief in Westende-Bad?

Deponeer je ingevuld strookje in de ideeënbus van ’t Buurthuis,  
Meeuwenlaan 37, 8434 Westende-Bad.
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Slambacht slaat met  
woorden
De bibliotheek zet voor de poëzieweek  
een alternatieve poëzievorm in de kijker. 
Op vrijdag 1 februari komt het Gentse 
poetry slam - collectief Slambacht een 
robbertje artistiek woordvechten.
‘Slammen’ is Engels voor ‘slaan’ en verwijst naar het 
ritmisch brengen van rake poëzie op muziek (meestal hip 
hop). Het is een dichtvorm waar improvisatie en observa-
ties erg belangrijk zijn.

Slambacht won in 2016 de eerste Belgische team poetry 
slam en nam ook deel aan het Europees kampioenschap. 

Workshop iPad
De iPad of tablet is haast niet meer uit ons leven weg te 
denken. Dan is het toch handig dat het platte toestel geen 
geheimen meer voor je heeft.

Eigen toestel 
In deze workshop gebruik je je eigen toestel, zodat je er 
perfect vertrouwd mee raakt. We nemen enkele standaard 
apps onder de loep en bekijken de basisfunctionaliteiten. 

Opgelet! Deze cursus is er enkel voor inwoners van 
Middelkerke.

Meer info?

De lessenreeks vindt plaats in de Bibliotheek Middelkerke,  
(Populierenlaan 16) op  22, 24 en 29 januari 2019 telkens van  
13.30 tot 16 u.

Kostprijs en reserveringsgegevens?

Deelnemen kost € 15.  
Vooraf inschrijven is verplicht in de bibliotheek en kan vanaf  
3 januari. Breng je iPad mee bij het inschrijven.

 

BIBBIB

BIB

Buddies
Al enkele jaren kunnen bibbezoekers 
terecht bij de computerbuddies op 
zaterdagvoormiddag voor eerste hulp bij 
computerproblemen. 

Versterking
De buddies hebben nu extra versterking 
nodig met één of twee extra personen. 
Ervaring in lesgeven hoeft zeker niet, 
alle problemen worden individueel 
besproken op maat van de ‘patiënt’. 

Mee zijn met digitale nieuwtjes wordt 
met de dag belangrijker. Daarom blijft 
de bib inzetten op digitale lessen en 
ondersteuning. De bib gaat daarvoor 
nu op zoek naar vrijwilligers voor de 
computerbuddies en lesgevers voor 
Middelkerke@Internet. 

Interesse? 

In de bibliotheek Middelkerke (Populierenlaan 16) op 
vrijdag 1 februari 2019 vanaf 20 u.

Volledig gratis! Reserveren hoeft niet.

Lijkt dat iets voor jou? 
Neem dan contact op met  
Patti Bauwens via 059 31 99 10 of  
patti.bauwens@middelkerke.be. 

Ook lesgevers gezocht
Middelkerke@Internet is een toegan-
kelijk lessenpakket voor digitale 
basisvaardigheden in de bib. Daarvoor 
zoekt de bib nog lesgevers. 

‘Vakspecialist?’
Ben je erg vertrouwd met computers, 
digitale toepassingen of computerpro-
gramma’s en wil je hier les over geven? 
Je lesonderwerp kan de basiswerking 
van een computer zijn, of sociale media 
of programma’s waar jij een affiniteit 
mee hebt. 

Interesse? 
Neem dan contact op met Nicole 
Deswaef in de bib via 059 31 99 10 of 
nicole.deswaef@middelkerke.be.

Bib zoekt:  buddies en lesgevers

Foto: Luc Cassiman
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ONDERWIJS

Techniekbad 
Dit succesvolle initiatief laat kinderen 
kennismaken met techniek en techno-
logie.

Via 12 concrete workshops begeleid 
door twee mentoren worden kinderen 
op een unieke manier in contact 
gebracht met: chemie/voeding, hout, 
metaal/kunststof, elektriciteit, elektro-
nica, informatica/robotica, mede door 
een actief bedrijfsbezoek.   

De techniekacademie is terug.  
Dat wil zeggen: 12 workshops  
rond techniek voor kinderen  
uit het 5e en 6e leerjaar. 

De techniekacademie is een 
initiatief van Hogeschool VIVES, het 
gemeentebestuur en met de steun 
van de provincie West-Vlaanderen.

Meer info?  Kinderopvang en onderwijs/team onderwijs  -  patrick.louwie@middelkerke.be  -  059 31 30 16

Techniekacademie

Waar en wanneer?
In gemeenteschool Middelkerke  
(De Zandloper), Onderwijsstraat,  
8430 Middelkerke.

Iedere woensdagnamiddag  
van 23 januari tot 15 mei, telkens van 
13.30 tot 15.30 u., uitgezonderd de 
schoolvakanties. 

Kostprijs en 
reserveringsgegevens?
Inschrijven kon vanaf 15 december via  
www.techniekacademie-middelkerke.be. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot  
20 per groep. De deelnameprijs 
bedraagt € 50, materiaal, fiscaal attest 
en verzekering inbegrepen. Voor het 
tweede kind van hetzelfde gezin is er  
€ 5 korting. 

JEUGD

Nieuw inschrijfprogramma
Vanaf januari gebruikt de gemeente Middelkerke een nieuw programma voor alle inschrijvingen van kinderen  
voor onder meer jeugd-, sport- en cultuuractiviteiten.

Opnieuw registreren
Om praktische redenen zal iedere 
gebruiker zich opnieuw moeten regis-
treren. Dat neemt slechts enkele 
minuten van je tijd in beslag, maar het 
helpt onze administratie een flink eind 
vooruit en het maakt de verwerking van 
je gegevens veel veiliger en overzichte-
lijker. Meteen kan je ook  de medische 
vragenlijst en een privacy-formulier voor 
je kinderen invullen.  

Gebruiksvriendelijker 
Het nieuwe programma wordt erg 
gebruiksvriendelijk, waarbij je zelf je 
eigen login, gezinssituatie, voorkeuren 
en aandachtspunten kan registreren.

Veilig online betalen is uiteraard ook 
weer mogelijk. Net zoals het opvragen 
van de nodige fiscale en sociale 
attesten. Je kan ook zelf aangeven of 
je je facturen per mail of per post wil 
ontvangen.  

Meer info?

jeugddienst@middelkerke.be 

sportdienst@middelkerke.be

cultuurdienst@middelkerke.be 

http://inschrijvingen.middelkerke.be

Zelfde webadres
Inschrijvingen.middelkerke.be blijft de 
weblocatie voor al je online inschrijvingen.

Probeer het gerust zelf, je kan vanaf 3 
januari je kind of gezin registreren, zodat 
later inschrijven heel snel verloopt.
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SPORT

Mountainbiketoertocht
Op de dag voor de Coastrace 
organiseert de sportdienst een 
recreatieve mountainbiketocht. 
Maak kennis met de singletracks  
en het leuke mountainbikeparcours 
van Middelkerke.

Waar en wanneer?
Start aan Sporthal De Bamburg, 
Baronstraat 25, 8434 Lombardsijde,  
op zaterdag 23 februari 2019  
met start tussen 8 en 11 u.

SPORT

Sandman Inferno
Winterduathlon
Een zware winterduathlon over strand en 
door duinen van Middelkerke/Westende 
op 10 februari 2019. Er is keuze tussen  
een XL-duathlon (5 km lopen/ 
40 km fietsen/10km lopen) en een 
light-duathlon (2,5/20/5km). Voor de 
XL - afstand kan je ook kiezen om deel te 
nemen als duo.

Waar en wanneer?
Strand t.h.v. De Kwinte in Westende op 
zondag 10 februari 2019 met start om 9.30 u.

Meer info?  

Individuele inschrijving: € 3.  
€ 4 voor ouder en 1 kind, inclusief 
verzekering, bevoorrading, douches 
en kleedkamers, afspuitstand. 

sportdienst@middelkerke.be

www.middelkerke.be / 
mountainbikeroute

Meer info?  

Op www.middelkerke.be/sportkaart  kun je het hele programma 
raadplegen.  

Meer info?  

Deelnemen voor de light en xl - duathlon 
kost € 25. Wie in duo wil meedoen,  
betaalt € 35. Inwoners van Middelkerke 
krijgen € 5 korting. Inschrijven kan via  
www.sandmanevents.be/sandman-inferno.

SPORT

Wie op zoek is naar een wekelijkse sportbeurt kan gebruik 
maken van de sportkaart.   
Daarmee kan je voordelig 
intekenen op enkele lessen-
pakketten zoals BBB, body 
fit, sportsnack of senioren-
zwemmen. Een sportkaart 
kost € 20. Daarmee krijg je 
12 eenheden die je kan inwis-
selen voor de verschillende 
sportlessen. Iedere activiteit heeft een bepaald aantal eenheden, 
maar de eerste beurt is altijd gratis. 

SPORT

Sportkampen 
Ook in 2019 organiseert de sport-
dienst tal van leuke sportkampen in 
de komende schoolvakanties. Bekijk 
zeker onze website voor het complete 
aanbod. 

Waar? 
Afhankelijk van de periode gaan  
de sportkampen door in  
De Branding in Middelkerke of  
De Barloke in Leffinge. 

Meer info?  

www.middelkerke.be/sportkampen
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SPORT

Waar en wanneer?

Op zaterdag 16 februari 2019, vanaf 
9.30 u. op het sportpark De Krokodiel, 
Westendelaan, Middelkerke 

Praktische info?

Inwoners en tweedeverblijvers kunnen 
toegangskaarten aan gereduceerd 
tarief (€ 6) kopen in de toerismekan-
toren of in het MAC. Beperkt aanbod!

Timing?

10.30 u.  Nieuwelingen

11.50 u. Ridley Cup voor  
 Internationale Junioren

13.40 u.  Superprestige Ladies Trophy 

15 u.  Telenet Superprestige Elite 

Superprestige in Middelkerke
Al enkele jaren kent het oudste en meest prestigieuze circuit in de cyclocross zijn climax in Middelkerke.  
Het technische parcours in Middelkerke wordt nog een fikse laatste uitdaging voor kandidaat eindwinnaars. 

Wie stopt Van der Poel
Alle grote namen verschijnen in Middel-
kerke aan de start. Mathieu van der Poel 
lijkt dit seizoen ongenaakbaar. Ware 
het niet dat zijn eeuwige rivaal Van Aert 
houdt van het Middelkerkse parcours 
aan De Krokodiel en Toon Aerts stille-
tjesaan de kloof met de absolute top aan 
het dichtrijden is. 

Spannende damescross
Waar bij de heren de spanning vooral 
afhangt van de vorm van één renner, is 
het bij de dames echt wel spannend. 
Heel wat topdames deinzen er niet voor 
terug om de koers van in het begin hard 
te maken.

 

Meerdere categorieën
Naast de eliterenners bij heren en dames 
is Middelkerke ook gastheer voor de 
nieuwelingen en de junioren. 

SPORT

Coastrace
De beste strandracers verzamelen in Westende voor de jaarlijkse Coastrace.  
Stuivende topsport verzekerd op een mooi, gevarieerd en uitdagend  
strandparcours in en rond Westende.

Stuivend strandracen
Strandracen is een specifieke wieler-
discipline waarbij je naast een dosis 
fietstechniek vooral een grote motor 
moet hebben. Tijdens de passages langs 
het strand kan je de tegenstand in de 
vernieling mokeren, terwijl de technische 
doortocht langs duinenpaadjes vooral 
de behendige rijders pleziert.

Voor sommige wegrenners is het 
beachraceseizoen ideaal voor de nodige 
intervaltraining. Maar de echte specia-
listen gaan nog iets dieper. De sterkste 
wint altijd. En degene die geen pech 
heeft natuurlijk… 

Verschillende parcours
Het parcours beloopt twee lussen van 
20 km langs strand en duinen. Jongeren 
kunnen intekenen voor één lus.

Praktische info?

Er zijn twee open categorieën: 

•  voor volwassenen: 40 km (2 lussen)

•  voor jongeren (vanaf geboortejaar 
2002): 20 km (1 lus)

Deelnemers uit Middelkerke betalen 
€ 15, deelnemers buiten Middelkerke 
betalen € 20.

Waar en wanneer?

Start: strand t.h.v. De Kwinte

Aankomst: Calidris Westende

Op zondag 24 februari 2019
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TOERISME

De Rotonde  
in boekvorm
De Rotonde is een wekelijks interviewprogramma op 
zondag van 8 tot 10 u. op Radio 2. In dit programma 
praat Christel Van Dyck twee uur lang met een bekende 
gast over ‘de rotonde van het leven’: belangrijke 
gebeurtenissen en keuzes in het leven van de gast. 
Uiteraard opgenomen in Grand Hotel Belle Vue, 
oftewel: de Rotonde.

De meest opmerkelijke verhalen en passages van  
enkele opvallende praatgasten zijn nu opgetekend in  
een mooi boek.

In dit boek opent het populaire Radio 2-programma voor 
het eerst haar deuren voor het grote publiek. Rotonde-
producer Veerle Segers vertelt hoe het populaire Radio 
2-programma gemaakt wordt, en wat de tot nog toe 134 
bekende gasten in Westende beleefd hebben de voorbije 
jaren. Een unieke blik achter de schermen alsof je erbij was 
met prachtige foto’s van Piet De Kersgieter. 
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EVENEMENT

Schaatsen  
op Eisbar
Nog tot en met het einde van het kerstverlof kun je 
op Eisbar, de feestelijke kerstmarkt van Middelkerke, 
terecht voor allerlei leuke en winterse dingen. 

Schaatsplezier
Uiteraard kan je er ook nog de schaatsen aanbinden voor 
een gewaagde pirouette of rustige schaatswandeling. 

Ook voor de allerkleinsten zijn er aangepaste schaatsen 
en hulpmiddeltjes. 

Njam njam
Naast de schaatspiste zijn er ook dagelijks optredens en 
kun je er gezellig smoefelen aan de gezellige chaletjes.

Meer info?  

www.eisbarmiddelkerke.be 
www.facebook.com/eisbarmiddelkerke 

Foto: Luc Cassiman

Meer info?  

Dit boek is verkrijgbaar bij 
• de dienst voor toerisme van Middelkerke en Westende
• Standaard Boekhandel 
• Uitgeverij Nanuq via www.nanuq.be. 
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Ziekenhuizen
AZ Damiaan Oostende 059 41 40 40
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys 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
Nieuwenhuyse (Middelkerke) 059 30 32 73
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 (Westende) 059 71 99 87

Huisartsenwachtpost ijzerstreek & westkust
Centraal nummer 1733

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

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
Packet (Leffinge) 0472 17 24 29 
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



x

www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke

Ook een mooiebeeldenjager?
Woon je in Middelkerke, of ben je er vaak? En is je fototoestel nooit veraf?  
Registreer je dan via www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke 

In ruil krijg je naamsvermelding bij gebruikte foto’s, occasionele workshops  
en exclusieve foto-opportuniteiten.

Foto: Diane Coemans

#MachtigMiddelkerke wint 
Kortom Communicatieprijs
Stoefen met onszelf? Wel neen… Stoefen met de meer dan 169 geregistreerde 
#MachtigMiddelkerke-fotografen, dat wel! Zij verblijden ons wekelijks met honderden prachtige 
foto’s van Middelkerke, zijn inwoners en vakantiegangers.

Wij gebruiken die foto’s heel dankbaar voor 
al onze publicaties, straatcommunicatie 
en onlineberichten en brengen zo onze 
gemeente op een persoonlijke en mooie 
manier in beeld.

Kortom vzw is een organisatie die zich 
specialiseert in overheidscommunicatie. 
#MachtigMiddelkerke won de jaarlijkse 
publieksprijs met de helft van de stemmen.

Dikke merci aan allen die gestemd hebben!


