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Veilig op winterse wegen

Pak de tiet
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De burgemeester beantwoordde heel wat vragen op de  
infodag over het nieuwe sportcomplex. Meer op pagina 24.

Hallo Middelkerke, 

in december stellen we een ambitieus meerjarenplan 
voor. Twee belangrijke elementen daaruit krijgen 
binnenkort vorm. Begin januari 2020 start de bouw 
van het nieuwe sportcomplex Vita Krokodiel en iets 
later bepalen we wie het nieuwe casino bouwt.

Verder maak ik samen met mijn 
collega’s van De Panne, Koksijde en 
Nieuwpoort werk van een nieuwe 
hulpverleningszone. Die moet  
efficiënter werken, aan de noden 
van een dynamische kustgemeente 
voldoen en onze burgers nog  
meer helpen.

Veiligheid primeert, ook wanneer  
het kouder wordt. Wij zijn klaar voor 
de winter. Als het nodig is, zorgen 
onze strooidiensten voor veilige 
wegen. En ik hoop dat iedere burger 
letterlijk zijn eigen ‘voorland’ veegt 
als het sneeuwt en vriest.

Jeugdhuis De Paravang wordt  
25 jaar. Tot september 2020 blikken 
we in de Sirene terug op de kleur-
rijke evolutie van het jeugdhuis en 
zijn medewerkers.

De feestperiode komt er ook 
aan. Gelukkig zit onze kalender in 
december boordenvol activiteiten, 
kerstmarkten en evenementen. 

Dus Middelkerke: profiteer ervan!

Met vriendelijke groet, 
Jean-Marie

Openingsuren kerstvakantie
maandag 23/12 open
dinsdag 24/12 9 tot 12 u.
woensdag 25/12 gesloten
donderdag 26/12 gesloten
vrijdag 27/12 gesloten
zaterdag 28/12  9 tot 12 u. 

(enkel burgerzaken)

maandag 30/12 open
dinsdag 31/12 9 tot 12 u.
woensdag 01/01 gesloten
donderdag 02/01 gesloten
vrijdag 03/01 gesloten
zaterdag 04/01  9 tot 12 u. 

(enkel burgerzaken)

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

Voor een compleet overzicht 
www.middelkerke.be/openingsuren     

Jean-Marie Dedecker 
BURGEMEESTER
burgemeester 
@middelkerke.be

Zitdag: woensdag van 9.30 - 11.30 u.,  
na afspraak
burgerzaken, parkeerbeleid,  
veiligheid en preventie,  
ruimtelijke ordening 

Tom Dedecker
EERSTE SCHEPEN
tom.dedecker 
@middelkerke.be

Zitdag: dinsdagnamiddag,  
na afspraak
toerisme en evenementen,
communicatie, financiën,
overheidsopdrachten

Henk Dierendonck 
SCHEPEN
henk.dierendonck 
@middelkerke.be

Zitdag: dinsdag en donderdag,  
na afspraak
sport, landbouw, groen, duurzaamheid, 
milieu en dierenwelzijn

Natacha Lejaeghere 
SCHEPEN
natacha.lejaeghere 
@middelkerke.be

Zitdag: woensdagvoormiddag,  
na afspraak
onderwijs, jeugd, markten,  
lokale economie, 
ontwikkelingssamenwerking,
participatie

Eddy Van Muysewinkel 
SCHEPEN
eddy.van.muysewinkel

@middelkerke.be

Zitdag: dinsdagnamiddag en  
donderdagnamiddag, na afspraak
openbare werken, mobiliteit, afvalbe-
heer, cultuur, erfgoed en bibliotheek

Dirk Gilliaert 
LID COLLEGE  
EN VOORZITTER BCSD
dirk.gilliaert  
@middelkerke.be

Zitdag: woensdag van 10 tot 11 u.  
of op afspraak - 059 31 92 83
Locatie: Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17
sociale zaken, welzijn, senioren,
armoedepreventie, wonen, huisvesting, 
volksgezondheid, buurthuiswerking

Alle zitdagen van de schepenen  
(behalve Dirk Gilliaert)  
vinden plaats in het gemeentehuis,  
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
059 31 30 16 

Meer info?  
www.middelkerke.be/schepencollege

De beleidsploeg
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Op naar open 
library

De dorpsbibliotheken van Leffinge en Westende sluiten, de centrale bib in Middelkerke wordt een ‘open library’.  
De trefpunten van Leffinge en Westende verhuizen, maar blijven bestaan.  De bib gaat een nieuwe toekomst in. 

Dorpsbibliotheken sluiten 
De sluiting is een moeilijke keuze, maar 
in Leffinge is hoge nood aan meer 
plaats voor de lokale verenigingen 
en in Westende staat het huidige 
bibgebouwtje te koop. De beslissing om 
te sluiten kwam na grondige evaluatie 
van de bezoekersaantallen.

 
Trefpunten blijven
In Leffinge komt het Trefpunt in  
De Wiek, in Westende verhuist die 
functie naar de polyvalente zaal in  
de nieuwe Duinpieper.

Open library
Binnenkort krijgen geregistreerde 
klanten toegang tot de hoofdbib om 
zelf uitleningen uit te voeren buiten 
de openingsuren. Camerabewaking 
garandeert de nodige veiligheid. Tijdens 
de 'normale' diensturen blijven de 
bibmedewerkers uiteraard op post.

Bib naar de mensen
In samenwerking met de lokale 
welzijnscentra en ’t Buurthuis in 
Westende brengt de bib zijn producten 
naar de mensen. 

Het gemeentebestuur voert momenteel  
ook onderhandelingen met De Lijn om 
de lokale verbindingen te verbeteren. 

Nieuwe naam voor bib
Binnenkort stapt de bib in een nieuwe 
toekomst met een nog vlottere service 
en ruimer aanbod. Daar past dus ook 
een nieuwe naam bij. Weet jij een 
nieuwe, mooie naam voor onze bib?  
Laat het ons weten, de winnende 
inzending wordt beloond met een mooie 
prijs. 

Stuur jouw suggestie naar  
bibliotheek@middelkerke.be.

Meer bibnieuws op pag 22

Pagina 8

Wie bouwt het 
nieuwe casino?
Ondertussen konden kandidaat-
bouwteams hun project voorleggen aan 
een onafhankelijke selectiecommissie. 
Hoe verloopt het verder?

Pagina 11

Veilige winter
De strooidiensten zorgen voor  
veilige wegen in Middelkerke.

In deze Sirene

Pagina 13

Pak de tiet
Een nieuwe campagne moedigt aan  
om tijd te nemen voor  
borstscreening en zelfonderzoek.  
Doel: sneller borstkanker opsporen.

Pagina 16

De Straat:  
De Zeelaan
Leer de geschiedenis van  
de Lombardsijdse Zeelaan.

Pagina 23

De Warmste Week
Ook Middelkerke zamelt geld in voor  
de Warmste Week.

Pagina 24

Sporten met zicht  
op de duinen
Duik in het nieuwe zwembad en sport 
mee in Sportcomplex Vita Krokodiel. 
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Rookmelder in huis?

Bedenk een 
vluchtplan

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om 
rookmelders in huis te installeren.

Dankzij de nieuwste modellen hoef je  
niet meer te boren of te schroeven.  
De meeste geschikte modellen hebben 
nu ook een uitvoering met een  
zelfklevende achterzijde.

Op wat moet je nog letten?
•  Rookmelders moeten  

CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de 
norm NBN EN 14604.

•  Zowel types met vervangbare als 
niet-vervangbare batterijen mag je 
installeren.

•  Kies een toestel met een testknop.

•  Stof je rookmelder regelmatig af.

•  Test de rookmelder één keer per 
maand.

Meer info?

www.wonenvlaanderen.be/ 
rookmelders 

Bekijk via deze site ook waar je in huis 
best rookmelders hangt. 

Naast rookmel-
ders installeren 
is een vluchtplan 
een belang-

rijke maatregel om lijf en leden te 
beschermen bij brand. 

Bepaal twee of meer veilige en snelle 
vluchtroutes die je kan hanteren naar-
gelang de locatie van de brand en 
eventuele hindernissen. 

Bij woningen met meerdere verdie-
pingen of flatgebouwen sta je best 
buiten op een balkon of verschans je 
je in een kamer aan de straatkant. 

Nog tips
• Zorg dat vluchtroutes vrij blijven.

• Sluit alle deuren achter je tijdens 
een vlucht.

• Oefen je je vluchtplan regelmatig 
met het ganse gezin.

• Spreek op voorhand een verzamel-
plaats af buiten je huis. 

• Leg sleutels van buitendeuren op 
een vaste plaats. 

• Spreek af wie zorgt voor huisdieren, 
kleine kinderen of ouderen in huis.

• Eens buiten is buiten, ga niet terug 
naar binnen.

Gestemd in 
de gemeenteraad

Makkelijker digitale borden 
kopen
Het wordt makkelijker om specifiek 
schoolmateriaal te kopen, omdat 
het gemeentebestuur aansluit op de 
raamovereenkomst van Farys. Die 
garandeert voordelige en marktcon-
forme aankopen van digitale borden, 
touchscreens of ander didactische 
toestellen.

Gedelegeerd bestuurder  
voor AGB
Voortaan voert een gedelegeerd 
bestuurder het dagelijks beheer van 
het Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB). Het AGB beheert enkele 
gebouwen en diensten van het 
gemeentebestuur. De gedelegeerd 
bestuurder vervangt de taken van het 
directiecomité.

Meer info?

Het volledige verslag van de 
gemeenteraad raadpleeg je via 
www.middelkerke.be/formulieren.

Onder het menu ‘bekendmakingen’ 
vind je een overzicht van de beslis-
singen van o.a. de gemeenteraad. 

De gemeenteraden vinden 
voortaan maandelijks op de tweede 
woensdag plaats. 

Stel je vraag aan  
de burgemeester
Een uur voor iedere gemeenteraad kan 
je persoonlijk een vraag stellen aan  
de burgemeester en de voorzitter van 
de gemeenteraad. 

Vragen staat vrij
Dankzij het vragenuurtje hoort het 
gemeentebestuur wat leeft bij jullie.  
Op de afgelopen vragenuurtjes stelden 
inwoners vragen over mobiliteit, 
parkeren, netheid en de elektrische 
steps. Je mag er ook altijd een vraag 
stellen over iets wat in de gemeenteraad 
aan bod komt.  

Geen persoonlijke vragen
Vragen over persoonlijke zaken of wensen 
kunnen niet. Daarvoor ontvangt de 
burgemeester je op zijn wekelijkse zitdag.

Via de website
Dien je vraag in via de website.  
De bevoegde schepen of de 
administratie bereiden een antwoord 
voor. Vervolgens nodigt het  
gemeentebestuur je uit en kan je  
je vraag mondeling stellen,  
vlak voor de gemeenteraad. 

Dien je vraag in via  
www.middelkerke.be/vragenuurtje 

Het vragenuurtje start stipt om 18 u.  
vlak voor iedere gemeenteraad. 

De zitdag van de burgemeester  
is wekelijks op woensdag  
tussen 9.30 en 11.30 u op afspraak.4



Fietsweb wordt verder gesponnen
Twee nakende realisaties verhogen het fietspotentieel van Middelkerke,  
terwijl in Lombardsijde de tramsporen verdwijnen.   

Nieuwe hulpverleningszone op komst

Niet evenwichtig
Middelkerke maakt sinds 2015 deel uit 
van de Hulpverleningszone 1.  
De Panne, Koksijde en Nieuwpoort 
vormen samen met heel wat landelijke 
gemeenten de ruime brandweerzone 
Westhoek. De risico’s binnen deze zone 
zijn heel uiteenlopend. De landelijke 
gemeenten hebben andere problemen 
dan de kustgemeenten.  

Vrij fietsen in hinterland
De realisatie van een fietspad tussen 
Mannekensvere, Sint-Pieters-Kapelle en 
Schore maakt fietsen tussen de hinter-
landgemeenten stukken comfortabeler 
en veiliger. De fietsverbinding naar 
Nieuwpoort en Diksmuide wordt ook 
makkelijker.

Oude tramsporen weg
Zoals aangekondigd zijn de oude 
tramsporen tussen Lombardsijde en 
Nieuwpoort verdwenen. De gemeen-
tebesturen van Middelkerke en 
Nieuwpoort bereiden samen met de 
afdeling Wegen en Verkeer de aanleg 

van een fietspad op de oude tram-
bedding voor. Als alles volgens plan 
verloopt, starten de werken in het voor-
jaar van 2020.

Zeelaan krijgt grasstrook
De Zeelaan wordt een groene strook 
tussen dorp en strand. In afwachting van 
de nieuwe doortocht van Lombardsijde 
zaait het gemeentebestuur gras in de 
oude trambedding in de Zeelaan, want 
ook daar zijn de tramsporen verdwenen.

Meer gerichte hulp
Ook het aantal interventies, de aard 
van tussenkomsten en de financiering 
verschillen sterk. Om effectiever 
voor de veiligheid van inwoners en 
vakantiegangers te zorgen en de 
hulpverlening uit te breiden, beslist 
Middelkerke samen met Nieuwpoort, 
Koksijde en De Panne om een nieuwe 
hulpverleningszone te creëren. 

Voordelen
Wanneer gelijkaardige gemeenten zich 
verenigen in een nieuwe hulpverlenings-
zone biedt dat voordelen bij aankoop 
van nieuw materiaal, vorming en training 
van het korps en onderlinge ondersteu-
ning bij grotere incidenten.

De oprichting van de nieuwe zone wordt 
nu administratief voorbereid. 

Op naar een fietsboulevard tussen  
Lombardsijde en Nieuwpoort.  

Binnenkort ruimt deze weerbarstige  
rakker plaats voor een strakke grasmat.

Meer parkeerruimte 
In september verwijderde de  
technische ploeg van het gemeente-
bestuur alle ronde bloembakken 
in de Oostendelaan tussen het  
marktplein en de Sluisvaartstraat.

De vrijgekomen ruimte wordt  
parkeerruimte.

Vanaf nu is de volledige Slachthuis- en Loskaaistraat in  
Middelkerke opgenomen in de blauwe zone voor parkeren. 

In de blauwe zone mag je tot 2 uur na het tijdstip dat je parkeer-
schijf vermeldt, parkeren. De blauwe zone is dagelijks van kracht 
tussen 9 en 18 u. ook op zon- en feestdagen.

Wie zich niet aan de regels van de blauwe zone houdt, riskeert 
een boete van € 25.

Langdurig parkeren kan makkelijk op de ruime randparking aan  
de Ijzerlaan of in de betalende parking onder het marktplein.

Blauwe zone breidt uit

De Panne, Koksijde, Middelkerke en 
Nieuwpoort werken samen om een nieuwe 
hulpverleningszone op te richten. 
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Zitdag sociale huisvesting 
WoonWel, de sociale huisvestings-
maatschappij IJzer en Zee, Welzijnshuis 
Middelkerke en RSVK Westkust houden 
een gezamenlijke zitdag. 

Wanneer?
De eerstvolgende zitdagen vinden 
plaats op 14 november en 12 december 
2019 in de raadzaal van het gemeente-
huis, van 9.30 tot 11.30 u. 

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

- aanslagbiljet inkomen 2016  
(aanslagjaar 2017);

- uittreksel bevolkingsregister;

- bewijs van huidig inkomen van alle 
gezinsleden (bijvoorbeeld pensioen-
fiche, werkloosheidsuitkering, …) van 
de 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).

Meer info?

Dienst ruimte en wonen,  
Spermaliestraat 1, Middelkerke 
059 31 30 16 
woonwinkel@middelkerke.be 

Verplichte sterilisatie voor katten
Katten moet je tegen 1 januari 2020 verplicht steriliseren. De Vlaamse  
overheid streeft naar gezondere huisdieren, een kleinere zwerfkatten- 
populatie en minder belaste dierenasielen. Je dierenarts doet het nodige. 

Afvalkalenders komen 
eraan
Tussen 6 en 25 december verdeelt 
IVOO de nieuwe afvalkalenders  
voor 2020. De verdeling verloopt in 
fases. Na die periode zijn de afval-
kalenders ook beschikbaar bij het 
onthaal in het MAC. 

Echt ongeduldig? 
Raadpleeg www.ivoo.be, daar kan je  
de ophaalregeling per straat bekijken.  
Of download de Recycle app op je 
smartphone via www.ivoo.be.

Toch ophaling
Op dinsdag 31 december is er wel 
degelijk een afvalophaling in sector 3 
(Westende en Lombardsijde).  
De informatie op de afvalkalender 2019 
klopt dus niet.

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  
16 november. Voor Lombardsijde is  
de laatste ophaaldag 18 november.  
In de afvalkalender staat hoe je dat  
gras- en haagscheersel moet  
aanbieden. 

Opgelet: op 11 november is er geen 
ophaling. 

Meer info?

www.middelkerke.be/afvalkalender 

In het belang van de kat
Jonge katjes moeten - voor ze 5 maand 
zijn - langs bij de dierenarts voor een 
sterilisatie. Ook in Middelkerke zwerven 
honderden katten rond. Een deel 
daarvan belandt uiteindelijk in het asiel.
De castratieplicht moet de zwerfkatten-
populatie en de onnodige euthanasie 
van (wees)katten in het asiel beperken. 

Vrije scholen in groots 
klimaatproject 
Dit schooljaar stappen alle katholieke 
scholen uit de regio Middelkerke – 
Oostende – Gistel mee in ‘Oceanen 
voor morgen’ een project rond de 
duurzame ontwikkelingsdoelen van  
de Verenigde Naties. 

27 leerkrachtenteams uit het Katholiek 
Onderwijs werken samen met de VN, 
Universiteit Antwerpen en het bijscho-
lingscentrum Valies zodat ‘Oceanen 
voor morgen’ 8000 leerlingen bereikt.

Boeiende lessen
Alle leerlingen van alle vrije scholen  
in Middelkerke krijgen dankzij dit 
project heel wat originele en boeiende 
lessen rond de klimaatdoelstellingen  
en ecologie. Ook De Rietzang en  
Ter Strepe (de Middelkerkse  
scholen voor buitengewoon  
onderwijs) stappen mee in ‘Oceanen 
voor morgen.’

Beach clean up
De startmanifestatie op het Klein 
Strand in Oostende verwelkomde 
op 17 september 1200 leerlingen 
en de internationale pers. Neptunus 
en ‘meter’/zeilkampioene Emma 
Plasschaert gaven de leerlingen 
opdrachten die ze samen met hun 
school in de loop van het schooljaar 
moeten vervullen. 

Door het brede draagvlak koppelden 
de Verenigde Naties er de actie  
‘EU Beach Clean Up’ aan vast.  
De leerlingen maakten meteen  
de stranden van Oostende schoon  
en bouwden ook nog zandkastelen.

Ook oudere katten
De sterilisatieplicht geldt ook voor 
oudere katten en voor katten te koop  
of te geef. 

Katjes geboren bij erkende fokkers of 
bestemd voor het buitenland hebben 
geen castratieplicht. 

Chippen en registreren
Het verplicht ‘chippen’ en registreren 
van katten zijn bijkomende  
beschermende maatregelen voor  
het kattenwelzijn.

Meer info?

https://www.vlaanderen.be/castratie- 
identificatie-en-registratie-van-katten  
of bij je dierenarts
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‘Iedere dag aerobics’
Sinds woensdag 18 september galmt 
op de speelplaats van De Duinpieper 
opzwepende muziek. De school heeft 
namelijk een splinternieuwe geluids-
installatie gewonnen dankzij ‘Breng je 
sportclub naar school’. 

Grote opkomst
De respons was bijzonder groot. Het 
overgrote deel van de leerlingen was 
uitgedost in sporttenue. Turnmeester 
Tim beaamt: “Heel wat kinderen zijn 

De wereld is een klas
Kinderen moeten meer in contact 
komen met natuur en hun omgeving. 
Door te ontdekken wat hen omringt, 
nemen ze beter leerstof op.

Outdoor learning
De Zandloper neemt samen met 
twee andere scholen deel aan een 
project rond ‘outdoor learning’ dat 
leerkrachten inzichten biedt in 'buiten 
leren'.

Directeur op bootcamp
Dit Europees leertraject bracht 
directeur Katrien naar de ongerepte 
wildernis van Finland. 

ONDERWIJS

Extra hulp op frietjesdag
In alle gemeentelijke basisscholen 
worden rommelende maagjes verlost 
van honger en dorst door nieuwe 
vrijwilligers die helpen met de refter-
dienst.

Tijd tekort
Voordien hielp het poetspersoneel 
met het uitscheppen van soep en 
warm eten. Die hulp was niet meer 
te combineren met hun poetstaken. 
Dankzij de inzet van de vrijwilligers 
kunnen de poetsdames zich weer 
concentreren op de netheid van de 
schoolgebouwen.

Hechte band
De vrijwilligers verlichten de taken 
van onderwijzend- en poetsperso-
neel en krijgen een hechte band met 
de kinderen, zeker als ze nu en dan 
een extra portie opscheppen. Op 
donderdag wordt de reftershift uitge-
breid met extra vrijwilligers, want dan 
is het frietjesdag.

Nog vrijwilligers gezocht:  
participatie@middelkerke.be 

lid van een sportclub. We hebben niet 
alleen voetballertjes, maar ook turners 
en golfspelers.”

Aerobics met Metallica
De Duinpieper was tussen 1079 scholen 
één van de uitverkorenen. Tim is in zijn 
nopjes. “We kunnen de installatie voor 
veel dingen gebruiken, maar misschien 
ga ik wel iedere dag aerobics geven met 
muziek van Metallica! Al staan niet alle 
juffen daar voor te springen.”

 “Klinkt idyllisch, maar ik belandde in 
een ‘outdoor learning bootcamp’ met 
intensieve inleefmomenten, minder 
comfortabele zwemsessies in  
koude meren en modderige  
trektochten.”

Speelplaats is ook 
leerplek
“Al die nieuwe inzichten 
passen we meteen toe op 
onze speelplaatswerking waar kinderen  
effectief met elkaar omgaan.  
Dat is een belangrijke impuls voor  
hun sociale ontwikkeling”, besluit 
Katrien. Lees meer op  
www.middelkerke.be/outdoorlearning

Deze leerkrachten doen mee aan outdoor learning sessies in Finland, Engeland,  
Frankrijk, Griekenland en Portugal.

Mooiste tuinen 2019
De familie Stryckmans (Middelkerke)
Ludwine Hessel (Westende)
Daniël Van Belleghem (Middelkerke)
de familie Goderis (Sint-Pieters-Kapelle)
Hubert Vandycke (Leffinge).

Bekijk alle winnende tuinen op  
www.middelkerke.be/ 
bebloemingswedstrijd.
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‘Ruimte bepaalt 
identiteit’
Kersvers gecoro-voorzitter Georges 
Allaert is niet van de minste: de 
professor-emeritus is een gewaar-
deerd expert in ruimtelijke planning 
met internationale erkenning.

‘Middelkerke staat voor heel wat 
ruimtelijke uitdagingen. Denk maar 
aan de zeespiegelstijging, de toeristi-
sche mobiliteit of de veroudering van 
heel wat appartementsgebouwen. 

‘Een slimme aanpak van de ruimte-
lijke ordening bepaalt de identiteit 
van onze gemeente.’

‘Betrek de bevolking daarom nauw 
bij belangrijke projecten zoals het 
casino, de nieuwe zeedijk, het sport-
park en de toeristische ontsluiting 
van de E40’, besluit professor- 
emeritus Allaert.

7 kandidaten voor bouw casino
Het gemeentebestuur ontving 7 kandidaturen voor deelname aan de aanbesteding voor de bouw van  
het nieuwe Middelkerkse casino. 4 kandidaten meldden zich dan weer voor de uitbating van de speelzaal.

Expertise over ruimte benutten
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) behandelt 
een pak dossiers over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Op hun eerste 
werkdag ontdekten ze hun takenpakket en onthulde de nieuwe voorzitter zijn 
plannen voor een sterk beleidsplan ‘ruimte’. 

Niet van de poes
Tijdens de eerste zitting kregen de 
leden zicht op hun ‘boterham’ voor de 
komende beleidsperiode. En die is niet 
van de poes: uiteenlopende bouw- en 
ontwikkelingsdossiers, een ingewikkeld 
juridisch kluwen en een sterke invloed 
van verschillende overheden. 

Neutrale samenstelling
Democratische controle en neutra-
liteit zijn in dit sleuteldomein enorm 
belangrijk. Er zetelen 13 onafhankelijke 
vertegenwoordigers en deskundigen uit 
werkgever- en werknemersorganisaties, 

de toerisme- en landbouwsector en de 
milieuverenigingen. Meer nog, 3 leden 
van de gecoro zijn niet in Middelkerke 
gevestigd. 

Bepalende projecten 
In de komende jaren staan heel wat 
belangrijke stedenbouwkundige en 
ruimtelijke dossiers op de planning. Het 
gemeentebestuur wil de aanwezige 
expertise binnen de gecoro ten volle 
benutten om zich voor realisaties zoals 
het casino, het herstelplan voor Westen-
de-Bad of de toeristische ontsluiting van 
de E40 optimaal te laten adviseren.

Maandelijkse samenkomst
Spreekt voor zich dat in Middel-
kerke heel wat bouwprojecten lopen 
en opstarten. Een overkoepelende, 
frequente en onafhankelijke beleidsvisie 
is dus geen overbodige luxe.

Meer info?

www.middelkerke.be 

Eerste beoordeling
Onlangs beoordeelde een delegatie van 
het gemeentebestuur de ingediende 
referenties. De kandidaten moeten 
kwalitatief samengestelde projectteams 
zijn, bestaande uit een ontwerpbureau, 
een aannemer, een projectontwikkelaar 
en een organisatie die het onderhoud 
van het casino op gaat nemen. 
Ondertussen konden de kandidaten hun 
voorstel een eerste keer toelichten.

Nog geen ontwerpen
Voor visuele ontwerpen of andere 
bouwtechnische voorstellen is het 
nog te vroeg. Het gemeentebestuur 
evalueerde de dossiers enkel op 
juridische, administratieve en financiële 
kwaliteit. 

Volgende stap in november
De gunningsleidraad wordt op de 
gemeenteraad ter goedkeuring 
voorgelegd in het najaar. 

Tegen het begin van 2020 moet duidelijk 
worden welke projectteams volgens 
de gunningsleidraad meedingen voor 
de bouwopdracht van het nieuwe 
casino. Deze procedure wordt begeleid 
door een onafhankelijke expertenjury, 
maar de finale beslissing ligt bij het 
gemeentebestuur. 

Tegen de zomer van 2020 moet duidelijk 
worden welk projectteam het casino zal 
bouwen. 

Burgerinspraak
In de lente van 2020 worden de 
eerste ontwerpen verwacht. Het 
gemeentebestuur wil die voorstellen 
ook voorleggen aan de inwoners en 
tweedeverblijvers.

Ook kandidaten voor uitbating 
speelzaal
Parallel aan de procedure voor de bouw, 
lieten 4 kandidaat weten geïnteresseerd 
te zijn in de concessie voor de uitbating 
van de speelzaal van het nieuwe casino. 
De gunning voor deze uitbating is een 
aparte procedure. Het concessiebedrag 
voor de speelzaaluitbating betekent een 
enorme financiële injectie voor de  
financiering van het casinoproject.

Georges Allaert is nieuwe voorzitter 
gecoro

8 De onafhankelijke gecoro-leden  
leggen de basis voor nieuw beleidsplan 
‘ruimte’.



Maak kennis met  
Kind en Gezin
Van de zwangerschap tot je kind naar school gaat 
staat Kind en Gezin klaar met tips, ondersteunende 
diensten en heel wat nuttige info.  

Middelkerke wordt  
Warme gemeente
1 op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel. Een ontluisterend cijfer, dat zich 
ook  in het hoge zelfmoordcijfer in Vlaanderen manifesteert. De gemeente 
Middelkerke stapt daarom mee in het project ‘Warme steden en gemeenten’. 

Breng een bezoekje
Sinds midden oktober 2019 kan je 
terecht in het consultatiebureau van 
Kind en Gezin in Middelkerke. 

De vrije consultatie vindt elke woens-
dagochtend van 9.15 tot 11.15 u. plaats.

De gehoortest op afspraak vindt  
elke derde donderdag van de maand 
van 9.15 tot 12.15 u. plaats.  
Voor dit najaar is dat op 21 november  
en 19 december 2019.

Waar?  
In zaal Michelangelo,  
Welzijnshuis,  
Sluisvaartstraat 17,  
8430 Middelkerke. 

Weerbare jongeren,  
sterke volwassenen
Een Warme gemeente verenigt alle 
organisaties die werken rond mentale 
gezondheid van kinderen en jongeren. 
Een goede geestelijke gezondheid in de 
jeugdjaren verkleint de kans op psychi-
sche problemen in het latere leven. 

Middelkerke moet een plek worden waar 
veerkrachtige kinderen en jongeren hun 
talenten en identiteit kunnen ontplooien, 
zich kwetsbaar kunnen opstellen en 
daarin gesteund worden door hun 
omgeving en leeftijdsgenoten.  

Kindje op komst
Wil je al tijdens je zwangerschap kennis-
maken met je verpleegkundige?  
Meld je dan aan via de knop  
‘Zwanger?' op www.kindengezin.be.

Maar er is meer: in de magazines  
‘Eerste kind op komst’, ‘Broertje of zusje 
op komst’ en op de website lees je nog 
veel meer tips, checklists en  
praktische info.

Ben je op zoek naar een naam voor je 
kindje? Surf dan zeker eens naar  
www.kindengezin.be/zoekvoornaam. 

Aanmoedigen en steunen 
Een warme gemeente moedigt kinderen 
en jongeren aan en zorgt voor brede 
ondersteuning en verbondenheid. 

Kinderen en jongeren moeten zich goed 
voelen in vel en hoofd. Voorzieningen 
en organisaties die daarvoor zorgen 
moeten toegankelijk en open zijn.

Een warme gemeente betrekt jongeren 
in hun beleid.

 

Warme William
Binnenkort verschijnt Warme William in 
het straatbeeld.  Deze campagne met 
bijhorende app zet de jongeren en hun 
omgeving aan om kwetsbaarheid te 
delen en te luisteren naar elkaar.

Na de geboorte
Vragen over de ontwikkeling van je 
baby of over ouderschap? Kind en 
Gezin is je partner in je zoektocht naar 
kinderopvang. Naast adressen en brede 
informatie helpen ze je ook verder 
helpen met vragen of klachten.

Meer info?

Bel de ‘Kind en Gezin-Lijn’: 078 150 100. 
Elke werkdag van 8 tot 20 u.

Volg Kind en Gezin Middelkerke via 
Facebook: zoek ‘Kind en Gezin Westkust 
en Polder’.

De gratis magazines kun je aanvragen bij 
je verpleegkundige of via  
www.kindengezin.be/ 
brochures-en-filmpjes/brochures. 

Meer info?

www.warmewilliam.be 

www.warmestedenengemeenten.be 

Wie vragen heeft rond zelfdoding,  
kan terecht op de zelfmoordlijn via  
het gratis nummer 1813 of op  
www.zelfmoord1813.be 9



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

De milieuraad zoekt projecten die de 
ecologische voetafdruk van hun organi-
satie of woning verminderen. Beloonde 
projecten werken rond vermindering 
van energieverbruik, of rond bescher-
ming van dier en plant. Kortom, alles 
wat jouw organisatie, woning of school 
milieuvriendelijker maakt, komt in 
aanmerking voor de prijs.

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

Wie volgt Klaas op?
Kandidaturen worden verwacht tegen  
1 december 2019.

Vorig jaar viel Klaas van de  
Caipashoeve in Leffinge in de prijzen.

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

Meer info?

Het wedstrijdreglement is beschikbaar 
bij de gemeentelijke milieudienst 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

Bescherm kippen  

Vossen en steenmarters zijn 
beschermde dieren, maar ze 
bedreigen heel wat kippen en  
hun eieren. 

Hoe hou je ze uit de 
kippenren?
Voorzie een hoge, stevige en  
degelijke omheining. 

Voorzie een goed afgesloten 
nachthok.

Zorg dat je omheining ook bovenaan 
gesloten is. 

Plaats de omheining minstens een 
halve meter diep in de grond. 

Leg een rij tegels aan de buitenkant 
van de omheining zodat vossen en 
steenmarters niet onder de omhei-
ning kunnen graven. 

Sluit voedertonnen goed af.

Voeder je kippen of neerhofdieren 
 ’s morgens, want de meeste  
roofdieren jagen ‘s nachts of  
in het schemerdonker.

Bescherm je afvalzakken  
in afwachting van de inzameldag.

Dode boom vol leven
Aan de rand van het speelplein aan 
het Otletplein in Westende-bad staat 
een dode boom. Voor de natuur zijn 
sommige dode bomen van onschat-
bare waarde. 

Bijengemeente
Duizenden insecten en bijen vinden 
er een schuilplaats en gebruiken die 
beschutting om zich voort te planten. 
Op hun beurt vormen zij een rijk 
gedekte tafel voor vogels. Reden 
genoeg om de boom te laten staan. 

Middelkerke is sinds 2018 een erkende 
bijengemeente en doet heel veel om 
het bijenbestand op te krikken.

Veilig
De dode boom was een ruwe iep, ook 
wel gekend als olm. Dat is een boom- 
soort van hard hout. De takken werden 
verwijderd zodat de boom veilig is 
voor spelende kinderen. 

De stam kan nog 10 jaar in alle veilig-
heid blijven staan.

Als de groendienst nog ‘dode bomen’ 
aantreft, analyseert ze die op hun 
‘hotelkwaliteiten’, want niet iedere 
boom is daarvoor geschikt.

Wie volgt Klaas  
van de Caipashoeve op?
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❅ ❆❄

Middelkerke Anders
Dit jaar focust Middelkerke Anders op het leven met gezichtsbeperking en 
blindheid. Het jaarlijkse evenement brengt Raymond Van Het Groenewoud 
naar Middelkerke.

Niet kunnen kijken, wel kunnen zien
Ieder jaar zet Middelkerke Anders een bepaalde beperking in de kijker. Dit jaar 
is dat dus slechtziendheid of blindheid. Dankzij heel wat hulptechnieken leiden 
slechtziende of blinde mensen een ‘relatief’ comfortabel leven. Toch is blijvende 
sensibilisering nodig, zodat iedereen weet hoe je mensen met een gezichtsbe-
perking kan helpen.  

LaSperanza en Raymond
Slechtziend of blind zijn is geen reden om artistiek beperkt te zijn. Denk maar 
aan Andrea Bocelli of Stevie Wonder. Ook de leden van LaSperanze kampen 
allen met een beperking. Maar dat houdt hen niet tegen om een hartverwar-
mend koorconcert met een breed oeuvre bekende liedjes te brengen. Nadien 
verblijdt muzieklegende Raymond Van Het Groenwoud het publiek met een 
exclusief optreden ter gelegenheid van Middelkerke Anders.  

Lekker eten
Naast een artistiek en informatief luik kun je ook lekker smullen van een  
gevarieerd buffet.

Meer info?

In centrum De Branding, op zaterdag 30 november 2019

Kaartjes reserveer je via tickets.middelkerke.be 

De opbrengst gaat naar de Warmste Week.

Fo
to

 C
ha

rl
ie

 D
e 

K
ee

rs
m

ae
ck

er

Veilig  
in de winter

Elk gezin kan  
een zak strooizout van 10 kg 

afhalen op  
het containerpark.

Maak je eigen voetpad  
sneeuw- en ijsvrij!

❅

❆
❄

❆
❆

❆❄

De stooidiensten 
maken wegen 

sneeuw- en ijsvrij. 
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Op zoek naar  
een leuke hobby? 
Heel wat Middelkerkse verenigingen starten opnieuw met hun wekelijkse werking.  
Zo is er iedere weekdag een artistieke, sportieve of animatieactiviteit waar je op kan 
intekenen. De hobby- en recyclagebeurs zet heel wat creatieve hobby’s in de kijker. 

Hobby- en recyclagebeurs
Op 24 november organiseert het 
gemeentebestuur een nieuwe editie van de 
hobby- en recylcagebeurs. De beurs wordt 
voor het eerst georganiseerd in De Branding, 
Middelkerke. Je krijgt er een inspirerende 
staalkaart creatieve hobby’s.

Verenigingengids
Op zoek naar een hobbyvereniging? 
Alle gedetailleerde contactgegevens  
staan in de verenigingengids:  
www.middelkerke.be/verenigingengids . 

Evenementenkalender
Op zoek naar alle verenigingsactiviteiten? 
Check dan de online evenementenkalender 
via www.middelkerke.be/kalender. 

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

(Window)shoppen met 
kans op prijs
Tussen 21 en 31 december maak je 
dankzij de eindejaarsactie kans op 
tal van tombolaprijzen.

Jij kan op zoektocht langs hun 
prachtig versierde etalages. 

Hoe beter je speurneus, hoe meer 
kans op mooie prijzen.

De deelnameformulieren vind je bij  
de meeste openbare gebouwen en  
bij de deelnemende handelaars.

Meer info?
www.middelkerke.be/eindejaarsactie 

Food en fun
Vanaf 19.30u is iedereen welkom voor 
een fantastische avond vol Food en Fun 
voor groot en klein.  

Om 20 u. bengt Piv Huvluv een speciaal 
eindejaarsspektakel van 30 minuten. 
Daarna gaat een fantastisch vuurkunst-
spektakel van start op het kerkplein. 

Leffinge licht op
Leffingelicht bedekt de Leffingse dorpskern met een warm deken vol 
gezelligheid. Een fijn artistiek programma en lekker eten zorgen voor extra 
sprankeltjes licht.

Muziek en luchtbellen
De ganse avond wordt opgeluisterd 
door DJ’s Jens D’hondt en Brent 
Despodt, terwijl lichtgevende lucht-
bellen de volledige site  
onderdompelen.

Voor de allerkleinsten is er  
doorlopend kindergrime en bellen 
blazen. De handelaarsbond en Chiro 
zorgen voor de nodige drank  
en andere winterse lekkernijen.

Meer info?

Op 27 december 2019  
vanaf 19.30 u. rond de kerk. 

participatie@middelkerke.be12



Pak de ‘tiet’
70% van de Middelkerkse vrouwen gaan tegen eind 2020 langs  

bij de radioloog voor een screeningsmammografie.  
Dat is de ambitieuze doelstelling van ‘Pak de tiet’, een nieuwe gemeentelijke  

overtuigingscampagne over borstkankeronderzoek.

Op naar 70% 
In 2017 lieten 62,4% van de 
Middelkerkse vrouwen zich  
preventief onderzoeken.  
Dat cijfer moet tegen 2020 naar 
70%. Het Vlaams gemiddelde lag 
in 2017 op 65,2 %. De Vlaamse 
overheid wil dat gemiddelde  
tegen 2020 optrekken naar 75%. 
Niet gek, want borstkanker is  
de meest voorkomende vorm  
van kanker bij vrouwen. 

Laat niets aan toeval over
De tweejaarlijkse screenings- 
mammografie is gratis voor 
vrouwen tussen 50 en 69 jaar. 
Waarom zou je het niet doen?  
Dit belangrijke onderzoek spoort 
eventuele borstkankers vroeg op 
en maakt verdere testen onnodig. 
De screeningsmammografie  
laat niets aan het toeval over,  
want minstens twee  
onafhankelijke radiologen  
beoordelen de beelden.  

Pak de ‘tiet’
Ondertussen lanceert het gemeentebestuur 
Middelkerke met ‘Pak de tiet’ een opvallende 
communicatiecampagne die Middelkerkse 
dames en heren aanzet om even de tijd te 
nemen voor zelfonderzoek en de screening.

Meer info?

https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be 
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GEKIEKT Sportieve agenten
Enkele Middelkerkse agenten haalden opmerkelijke resultaten op verschil-
lende kampioenschappen voor politiediensten. 

Eerste steen Duinpieper 
2.0.
De leerlingen van de Duinpieper waren 
voor de eerstesteenlegging verkleed 
als bouwvakkers. Niet zomaar, want zij 
dragen letterlijk hun - versierde - steentje 
bij aan een constructie die op de nieuwe 
speelplaats zal prijken.

Middelkerkse Miss
Celest Decaesstecker uit Leffinge is Miss 
West-Vlaanderen 2020. Schone Celest 
was uitermate gelukkig: “Hopelijk is 
deze titel een mooie springplank naar 
een modellencarrière.”

Westende bevrijd
75 jaar geleden werden Westende en 
Lombardsijde bevrijd door Canadese 

troepen. Op zondag 8 september werd 
deze bevrijdingsstoet nog eens  

feestelijk overgedaan.

Hardlopen: Koenraad Vanhove, Bjorn 
Verpoorte en Kevin Schoutteet:  
Belgisch kampioenen halve marathon in team. Tennis: Tessa Van Crugten en 

Thierry Declercq: tweede plaats 
in dubbel gemengd. Johan 
Tratsaert: kampioen in dubbel 
heren.
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Wereldrecord! 
Op vrijdag 23 augustus vestigden 404 deelnemers 

een wereldrecord simultaan zandsculpturen bouwen 
in Middelkerke. Deelnemers moesten een reuzen-

schildpad sculpteren. Niet toevallig, want deze actie 
vestigde de aandacht op het beschermen van onze 

oceanen en zeeën.

Boer vond strand
Het landbouwweekend op  
14 en 15 september lokte heel  
wat nieuwsgierigen naar  
Middelkerke, om er te proeven 
van het landelijke leven.

Tot gauw!
Het reuzenrad was dé zomerattractie in 
Middelkerke. 40 000 bezoekers draaiden 
een toertje op het ‘Roue de Marseille’.
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De Zeelaan   
Een toeristische  
slagader
In heel wat badplaatsen is er een ‘Zeelaan’ die het dorp verbindt met het strand. Net zo 
in Lombardsijde: waar de plaatselijke Zeelaan gevormd is door golf en tram.

Tuiniers en Ijslandvaarders
Grootgrondbezitter Benjamin Crombez 
bezat op het einde van de negentiende 
eeuw zowat heel Lombardsijde. Het 
was niet meteen zijn plan om daar een 
winstgevende badplaats uit te bouwen. 
Sterker nog: het interesseerde hem  
helemaal niet.

Lombardsijde bleef daardoor een 
gesloten gemeenschap van tuiniers en 
Ijslandvaarders. De kerk was de navel 
van het dorp en een gekend bede-
vaartsoord om de behouden terugkeer 
van verre visgronden af te smeken. 

Slagader voor ontluikend 
toerisme
De aanleg van de Zeelaan, richting 
‘Lombartzyde Bains’ op het einde van 
de negentiende eeuw bracht daar 
verandering in. Ontluikende toeristische 
activiteit zou de plaatselijke bevolking 
resoluut uit hun isolement halen.

De Zeelaan werd een toeristische slag-
ader dankzij de eerste vakantiewoningen 
van overwegend Brusselse toeristen. De 
eerste was die van Alfred Madoux, een 
Brussels krantenuitgever. De villa’s van 

enkele toeristen uit Doornik, de thuis-
stad van Crombez volgden snel. Aan het 
begin van de straat bouwde een lokale 
ondernemer de verbruikszaal ‘Patisserie 
Bruxelloise’ en speelde zo in op de 
toeristische noden. Crombez verkocht 
echter sporadisch grond aan wie hem 
goedgezind was, zodat de echte bouw-
boom uitbleef. 

Verwarring om de naam
In het begin was er verwarring over de 
straatnaam: soms was het ‘Polderdreef’, 
dan weer ‘Avenue Benoît’ (naar een telg 
van de familie Crombez), of ‘Avenue de 
la Reine’. Het was een rustige straat met 
veel groen. De eerste toeristen kuierden 
of reden er ongestoord te paard. Enig 
minpunt? Het smalspoor om zand vanuit 
de duinen af te voeren, getuigde van 
weinig ecologisch respect.

Zelfs tijdens het interbellum was de auto nog een zeldzaam verschijnsel. (Verz. Constandt-Bloes)

De Zeelaan was voor de Eerste  
Wereldoorlog een groene oase.  
(Verz. Constandt-Bloes)16



Meer info?

www.middelkerke.be/destraat 

Van Marcke zijn intrede. Na enige tijd 
besloot Crombez om het golfterrein 
opnieuw aan te leggen en een succes-
volle toeristische toekomst met de 
Zeelaan als belangrijkste as lag in het 
verschiet.

WOII remt groei
In 1928 kondigde zich een nieuwe dyna-
miek aan: de komst van de elektrische 
kusttram verbond Lombardsijde met de 
andere kustplaatsen. De tram sneed de 
Zeelaan in twee door zijn bedding.

“Tram en WOII:  
gas geven en  
meteen weer  
afremmen

Helaas: door de 
oorlogsdreiging 
in het interbellum 
werd het golfterrein 
een militair vlieg-
veld wat de facto 
de verdere groei 
van de badplaats 

Lombardsijde en het effect van groei-
ende toerismeverkeer belemmerde. 

Golf keert terug 
We spoelen door naar 1977: de fusie-
operatie voegde het gedeelte van de 
Zeelaan ten noorden van de Koninklijke 
Baan bij Nieuwpoort. Het militair kamp 
dat op de terreinen van de vroegere golf 
lag was voortaan Nieuwpoorts grond-
gebied. De Zeelaan als toeristische 
slagader werd dichtgesnoerd.

Gelukkig opende in 1995 het golfterrein 
Westgolf de deuren en keerde, zij het 
echter op een andere plaats, de golf-
sport terug in Lombardsijde. De Zeelaan 
ontsnapte niet aan de steeds toene-
mende druk om steeds meer mensen 
aan zee te huisvesten. De recente verka-
veling Havenzijde en de toenemende 
bouw van meergezinswoningen zijn daar 
uitingen van.

Nieuwe toekomst
De toekomst van de Zeelaan zal er na 
het verdwijnen van de tram in 2019 
ongetwijfeld anders uitzien. De vrij-
gekomen zone biedt immers heel wat 
kansen voor een creatieve invulling.

“Golf versnelt  
toeristische 
ontwikkeling

Het belang van de Zeelaan vergrootte 
toen er in 1911 een golfterrein ver-
scheen. Heel wat rijke toeristen vonden 
via de Zeelaan de weg naar de golf. 
Tegelijk verschenen de eerste auto’s in 
het straatbeeld, waardoor de rust toch al 
wat minder werd.

Nieuwe start na WOI
De oorlog vernielde de Zeelaan volledig, 
zelfs de bomenrij werd niet gespaard. 
De vooroorlogse eigenaars keerden 
met mondjesmaat terug en de weder-
opbouw begon. Naast de vertrouwde 
cottagestijl deed ook de modernistische 
architectuur van de plaatselijke architect 

Een desolate straat 
kort na WOI.  
(Verz. Constandt- 
Bloes)

Beeld uit de jaren vijftig van vorige eeuw met de kusttram in aantocht. (Verz. Constandt-Bloes)



Tweede leven  
voor kleren  
en speelgoed

Onmisbare schakels  
gezocht

Het Welzijnshuis Middelkerke zoekt gemotiveerde mensen om hun ploeg van 
meer dan 100 vrijwilligers te versterken. Ze ondersteunen allerlei taken in het 
Welzijnshuis zoals helpen bij de cafetaria, ondersteunen van de verpleging en 
bijstaan van de zorg in het woon- en zorgcentrum.

Geven en nemen
Kinderen groeien razendsnel op. Soms 
wil de portemonnee niet mee, maar 
moeten kinderen wel een nieuwe jas, 
warme truien of laarzen. Teddy Knuffel 
biedt een kwaliteitsvolle en voordelige 
ruiloplossing. Medewerkers van Teddy 
Knuffel controleren de ingeleverde 
goederen op staat en kwaliteit. Op 
basis daarvan krijg je een aantal punten 
waarmee je andere producten in de 
welzijnswinkel kan ruilen. 

Altijd met de glimlach 
Annelies van het Welzijnshuis bena-
drukt het belang van de vrijwilligers: 
“Ze zijn echt een onmisbare schakel in 
de werking. De inzet is niet te onder-
schatten. Toch staan al onze vrijwilligers 
steeds paraat met de glimlach.”

“Wij zijn specifiek op zoek naar vers  
volk om het team in de Welzijnswinkel 
Teddy Knuffel te versterken. 

Sociaal en verzorgd
We zijn op zoek naar sociaalvaardige, 
flexibele mensen met een verzorgd 

Sparen voor later
Dankzij het ruilsysteem verandert het 
aanbod regelmatig. Dus als je niet 
meteen iets naar je goesting vindt, kan 
je je punten sparen voor een ander 
bezoek.

‘Eéntje met een keer’
Beperk je om praktische reden tot 1 zak 
per bezoek. Teddy Knuffel heeft een 
aanbod voor kinderen van 0 tot 14 jaar. 

voorkomen. Je werkplaats wordt het 
Welzijnshuis Middelkerke.

“Gezocht:  
vrijwilligers  
voor Teddy Knuffel  
en de klusjes-
dienst.”

“Er is echt wel veel te doen, dus wie zich 
geroepen voelt: asjeblieft, meld je aan. 
Ook als je iets anders wil doen.”

Personeel helpt
Op de diensten zelf krijg je meer info 
over de specifieke taken. Het personeel 
ondersteunt je en je krijgt een vrijwilli-
gersvergoeding. 

Meer info?

Welzijnshuis Middelkerke,  
lokaal dienstencentrum,  
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

lokaaldienstencentrum@middelkerke.be

059 31 92 10

Kom langs
De welzijnswinkel vind je in het lokaal 
dienstencentrum De Stille Meers,  
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke,  
verdiep -1 (met de lift toegankelijk).

Open op iedere eerste woensdag van 
de maand van 9 tot 11.30 u. en iedere 
derde vrijdag van de maand van  
14 tot 17 u.

Materiaal indienen kan enkel tijdens  
de openingsuren.

Geef degelijke kinderartikelen een tweede leven en krijg er andere kleren of 
speelgoed voor in de plaats. Dankzij de welzijnswinkel Teddy Knuffel ruil je 
tweedehandskleren en andere kinderartikelen in voor gelijkaardige producten: 
duurzaam, voordelig en solidair. 
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Twee dagen feest
Op maandag 25 en dinsdag  
26 november organiseert de  
seniorenraad samen met het  
Welzijnshuis een groots feest  
in De Stille Meers. 

David Van Dyck, Heidi Gabrielle,  
Gino Fox en Eddy Bru zorgen voor  
de muzikale ambiance. 

Op je dag van keuze ben je vanaf  
13 u. welkom. De optredens starten 
om 14.15 u. Pauzeren met taart en  
koffie kan vanaf 15.15 u., zodat je in 
volle vorm bent voor het tweede deel 
van de optredens. Vanaf 17 u. keer je  
voldaan terug naar huis.

Kies tussen maandag of dinsdag en 
schrijf je in voor 15 november bij  
het onthaal van het lokaal 
dienstencentrum.  
Kostprijs: € 10.

Meer info?

Lokaal dienstencentrum
Sluisvaartstraat 17
8430 Middelkerke
059 31 92 10
lokaaldienstencentrum@middelkerke.be

Beter in je vel
Bewegen op verwijzing bezorgt 
je een persoonlijk bewegingsplan 
om snel en makkelijk conditie op te 
bouwen.

Arts verwijst door
Meer bewegen is goed voor je fysieke 
en psychische gezondheid. Je huisarts 
verwijst je na een screening door naar 
een lokale bewegingscoach. 

Op stap
De bewegingscoach stelt op basis van 
je dagelijkse activiteiten en leefstijl 
een persoonlijk bewegingsplan 
voor. Simpele beweegsuggesties die 
vastgeroeste en ongezonde patronen 
vervangen. 

Voordelig beweegkrediet
Voor je beweegtraject krijg je 84 
punten voor maximum 2 kalenderjaren. 
De Vlaamse overheid komt tussen in de 
kosten. Heb je recht op een verhoogde 
tegemoetkoming? Dan is die tussen-
komt hoger.

Meer info?

www.bewegenopverwijzing.be

Hoe langer thuis, hoe beter
De dienst thuiszorg helpt oudere mensen met enkele basisdiensten zodat zij langer in alle comfort thuis wonen.  
Ook andere mensen met een specifieke zorgvraag is er thuiszorg. 

Gunstige invloed op zorg
Langer thuis wonen betekent ook 
minder druk op de familie. Senioren 
behouden eigenwaarde als ze langer in 
hun eigen huis blijven.

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

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

Karweitjes
Klein tuinonderhoud? Een piepende 
deur of druppende kraan? De karwei-
dienst kan het verschil maken.

Nog meer ondersteuning
De dienst thuiszorg biedt nog andere 
steun. De stookolietoelage tempert de 
dure energiekosten, de mantelzorgpre-
mie staat je bij als je zorgt voor een hulp-
behoevende ouder en jonge gezinnen 
kunnen voordelig intekenen op een 
oppas. 

Is thuiszorg voor 
iedereen?
Zorgbehoevende mensen ouder dan 60 
jaar, residenten van de assistentiewonin-
gen, of mensen die met een specifieke 
zorgvraag krijgen voorrang.

Eénloket
Voor al je vragen kan je terecht bij  
het éénloket, waar één contactpersoon 
al je vragen bundelt.  
thuiszorg@middelkerke.be. 

Met je identiteitskaart, en inkomstenbe-
wijs in de aanslag dien je een aanvraag 
in bij het Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17 
in Middelkerke. Het éénloket heeft zit-
dagen maandag-dinsdag en donderdag 
van 9-11.30 u. in Welzijnshuis  
Middelkerke of op afspraak.

Sandra is  
bewegingscoach  
in Middelkerke

“Van de coach  
naar de 
wandelclub”

‘Meer bewegen hoeft geen afmattende 
kalvarietocht te worden. Doorbreek 
je gewoonten en je zal een stuk meer 
bewegen dan voordien.’

‘Voor alle duidelijkheid: ik sport niet 
met de mensen. Na een gesprek geef 
ik praktische tips om meer te bewegen. 
Tijdens terugkomsessies sturen we 
samen het traject bij en is er ruimte voor 
bijkomend advies‘.

‘Soms gaan mensen na hun 
bewegingstraject bij de wandelclub of 
yoga. Heerlijk toch!’. 

‘Bewegen is ook belangrijk voor je 
sociaal leven. In je zetel ontmoet je geen 
andere mensen, dus wie vaak wandelt, 
fietst of sport komt sneller andere  
mensen tegen. En je hebt meteen iets 
om over te praten.’

Meer info?

middelkerke@bewegenopverwijzing.be 19



Kindergemeenteraad van 
start
De jeugddienst startte in september 
voor de negende keer met de kinder-
gemeenteraad. Een groep kinderen uit 
de derde graad van het lager onder-
wijs van Middelkerke gaan in dialoog 
over belangrijke kinderthema’s zoals 
verkeersveiligheid, natuur, schoolvoor-
zieningen en zo veel meer. 

De kindergemeenteraad bestaat uit  
18 kinderen die 6 keer samenkomen 
om deze thema’s op een leerrijke, maar 
ook leuke manier te bespreken. 

De eerste vergadering wordt traditio-
neel afgesloten in de raadzaal samen 
met de burgemeester en de schepen 
van jeugd.

Meer info?

www.middelkerke.be/ 
kindergemeenteraad 

De Caravanne
Bij jongerenwerking De Caravanne 
bepalen jongeren tussen 12 en 18 jaar 
samen een gevarieerde kalender met 
sport, spel, koken en uitstappen. 

Ondersteuning
Jongeren krijgen er alle kansen om 
hun ideeën uit te voeren en worden 
maximaal ondersteund.  
De maandkalenders vind je terug op 
onze facebookpagina en Instagram 
account. (zoek op ‘De Caravanne’).

De Caravanne is open op woensdag-
namiddag (van 14.30 tot 18.30 u.) en 
vrijdagavond (18.30 tot 22 u.). 

Meer info?

De Caravanne,  
Bamburgstraat 115,  
Lombardsijde (aan het skatepark).

Jongerenwerking De Caravanne  
is een samenwerking tussen  
Jeugddienst Middelkerke en  
Arktos vzw.  

Contacteer Gilles van Arktos  
(0499 87 66 28) of Frederick van de 
jeugddienst (0474 88 80 46).

Prikkelende 
Paravangkalender
Elke woensdag, vrijdag, zaterdag en 
alle weekdagen tijdens de school-
vakanties kun je als +12-jarige in het 
jeugdhuis terecht. 

De Paravang loopt in de herfst storm 
voor enkele fijne activiteiten.

Zaterdag 9 november vanaf 19.30 u.  
Thrash-O-Para met Pink Room, Arson 
en Speed Queen: een helse avond met 
punk, rock, metal en thrash. (10 euro /  
7,50 euro voor leden)

Vrijdag 15 november van 19 tot 24 u.  
Dropping in samenwerking met 
jongerenwerking De Caravanne (gratis 
deelname).

Zaterdag 7 december van 20 tot 
23.30 u. > Paravang Quiz 2019 voor 
groepjes van minimum 3 en maximum 
5 personen, inschrijven via jip@
middelkerke.be met vermelding van 
groepsnaam en aantal deelnemers.  
(5 euro per groepje).

Zondag 22 december van 14 tot 20 u. 
De Warmste Pannenkoekenslag  
(lees meer op pagina 30).

Meer info?

frederick.vanloock@middelkerke.be  

www.facebook.com/ 
JeugdhuisDeParavang

059 30 48 66

Jeugdhuis de Paravang,  
Westendelaan 38 in Middelkerke, 
ingang via de Paravangdreef.

25 jaar De Paravang

Jeugdhuis De Paravang wordt 25 
jaar. Dit heuglijke feit krijgt op enkele 
momenten aandacht in De Sirene. In de 
‘Gekiekt’ rubriek selecteren we enkele 
foto’s die de geschiedenis van het 
jeugdhuis typeren.  

We laten ook enkele bepalende figuren 
aan het woord. Een jeugdhuis is veel 
meer dan een plek waar de jeugd leert 
pintjes drinken en fuiven. Dat vertellen 
je de pioniers van weleer en de trekkers 
van nu in de volgende edities. 

Heb jij verhalen over 
De Paravang?
We verwerken graag sappige anekdotes, 
memorabele optredens, of waardevolle 
momenten in onze terugblikartikels. 
Daarom hebben we jullie input nodig.

Laat ons jouw  
Paravangmoment weten via 
communicatie@middelkerke.be 
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Feest  
in de kerk

Is jouw vereniging 
erkend?

Erkende verenigingen krijgen gratis gebruik van gemeentelijke zalen, 
lenen gratis materiaal en mogen specifieke activiteiten organiseren.  
Als je vereniging erkend is, heb je ook recht op werkingssubsidies.

Plaats voor 99 mensen
De kerk wordt opgenomen in de  
culturele infrastructuur. Dat betekent 
dat je er als erkende vereniging gratis  
je activiteit kan organiseren. 

Momenteel biedt de ruime kerk 
volgens het brandweerverslag 
plaats voor 99 mensen. Na enkele 
aanpassingswerken zal die capaciteit 
vergroten. In de toekomst moet het 
mogelijk zijn om er concerten, of andere 
activiteiten te houden. 

Subsidie
Om de subsidies voor de culturele 
verenigingen te berekenen, verzamelt 
de cultuurdienst alle noodzakelijke 
gegevens voor begin maart van ieder 
kalenderjaar.

Alle erkende Middelkerkse socio- 
culturele verenigingen ontvangen  
begin februari een document waarop  
ze via aangifte van hun activiteiten  
en gegevens hun dossier kunnen  
vervolledigen. 

Aanpassingswerken
Het gemeentebestuur plant momenteel 
enkele broodnodige aanpassingswerken 
en voorziet meubilair.

Zaal in iedere deelgemeente
Met opname van de kerk in 
de zaalverhuur heeft iedere 
Middelkerkse deelgemeente nu een 
gemeenschapszaal. Naast de kerk van 
Sint-Pieters-Kapelle zijn vier van die 
zaaltjes beschikbaar voor privégebruik. 
Privégebruik (24 u.) in zaal Ter Zelte 

Hou je activiteiten bij
Het subsidiebedrag wordt bepaald aan 
de hand van het reglement, het principe 
is: hoe meer waardevolle activiteiten, 
hoe hoger de subsidie. Daarom is de 
opgave van een volledige en accurate 
activiteitenkalender cruciaal voor een 
goede beoordeling van het ingediende 
dossier. 

Democratisch controle
De subsidiedossiers worden na verza-
meling beoordeeld door een speciale 
commissie met vertegenwoordigers van 

in Slijpe, Scora in Schore of het 
Oud Gemeentehuis in Mannekensvere 
kost € 200. Zaal Wilskerke kost € 100. 

Zaal De Zwerver in Leffinge, De Kilt in 
Westende en De Branding in  
Middelkerke zijn niet beschikbaar voor 
privéverhuur, maar wel voor allerlei  
verenigings- of commerciële activiteiten.

Meer info?
www.middelkerke.be/zaalverhuur 

het verenigingsleven. Daarna worden 
alle ingediende dossiers overgemaakt 
aan de financiële dienst die de uitbeta-
lingen coördineert.

Herziening in de maak
Momenteel werkt de cultuurdienst 
samen met de cultuurraad aan een aan-
gepast subsidiereglement. 

Meer info? 

Wie erkenning wil voor zijn vereniging of 
wie hulp wenst bij het invullen van zijn 
subsidiedossier kan een afspraak maken 
via cultuurdienst@middelkerke.be.

De kerk van Sint-Pieters-Kapelle is geen kerk meer.  
Het bisdom, het gemeentebestuur en de kerkfabriek 
‘onttrokken’ de kerk aan de eredienst’. De kerk belandt  
zo in het geheel van culturele infrastructuur.

In de kerk staat nu al  
een eenvoudig keukenmeubel  

en er is sanitair aanwezig.
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Groot dictee 2.0.
‘Creatief schrijven’ organiseert in 
samenwerking met de bibliotheek  
‘Het groot Dictee heruitgevonden’. 

Na meer dan een kwarteeuw was het 
Groot Dictee der Nederlandse Taal 
aan vernieuwing toe. De nieuwe versie 
wordt een speels dictee dat zowel je 
spellingskennis, je creativiteit en je 
zenuwen uitdagen. 

Trommel je taalminnende vrienden op 
en speel mee. 

Waar en wanneer?
Bib Middelkerke,  
Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke 
op vrijdag 6 december om 20 u.

Inschrijven is gratis  
en kan vanaf 5 oktober via  
https://middelkerke.bibliotheek.be  
of in de bibliotheek.

Warme chocomelk en 
pannenkoeken
Tijdens de Warmste Week breidt de 
bib haar aanbod uit met warme choco-
melk en pannenkoeken. Om je tijdens 
je boekenjacht van krachtvoer te voor-
zien? Ook ja. Maar vooral om centjes 
in te zamelen voor De Katrol vzw.

Fan van snelle service? Je kan ook 
pannenkoeken op voorhand bestellen.

Tweedehandsboeken
Terwijl je hiervan geniet, kun je tijdens 
deze week ook terecht in de bib voor 
een tweedehands boeken verkoop. Alle 
winst van de chocomelk, pannenkoeken 
en boekenverkoop is integraal voor De 
Katrol via Music for Life. Hopelijk is de 
opbrengst nog groter dan vorig jaar.

Waar en wanneer?
Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 
16, 8430 Middelkerke, van 16 tot en met 
21 december tijdens de openingsuren 
van de bib.

Het volledige programma en alle info 
vind je op onze website:  
http://middelkerke.bibliotheek.be

Boordevolle bibkalender
Donderdag 21 november om 20 u.  
Luistervinken: ‘Internet en Privacy’   
(5 euro. Kaartjes in de bib of de Branding)

Vrijdag 22 november om 14 u.  
Het leven zoals het was: ‘Toneel’  
(3 euro. Reserveren hoeft niet)

Donderdag 19 december om 20 u. 
Luistervinken: ‘Het leven van een 
undercoveragent’ (5 euro. Kaartjes in  
de bib of de Branding)

Vrijdag 27 december om 15 en 16 u.  
Poppentheater Ahoy (2 euro. beperkte 
capaciteit)

Zaterdag 28 december 2019 en 
zaterdag 4 januari 2020 van 10.30 tot 
11 u. > Winterwarmte (4-7 jaar): hartver-
warmende voorleeshalfuurtjes in het Ei. 
(Deelname is gratis en inschrijven hoeft 
niet.)

Meer info?

Alle activiteiten in Bib Middelkerke,  
Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke

Kaartjes reserveren?

https://middelkerke.bibliotheek.be  
bibliotheek@middelkerke.be 
059 31 99 10 of ter plaatse.

Wat is jouw 
voorleesritueel?
Een verhaaltje na het tandenpoetsen? 
Een leuk tekstje voor de schoolbel? 
Een gedichtje bij de fruitpap in het 
kinderdagverblijf? De voorleesweek 
zet dit ritueel centraal.

Waar en wanneer?
Van 16 tot 24 november 2019 in 
bibliotheek Middelkerke, Populieren-
laan 16, 8430 Middelkerke

Workshop ‘Voorleeskriebels’ 
Tilde van ‘Wonderling’ geeft je op 
woensdag 20 november (om 19 u.)   
een uitgebreide voorleesworkshop 
over opwarmen, voorleesrituelen, 
'weet wat je leest', 'weet voor wie je 
leest', interactief lezen, lichaamstaal, 
klemtonen en mimiek. 

Iedereen is welkom: ouders, grootou-
ders, leerkrachten, kinderverzorgers 
en al wie interesse heeft in voorlezen.

Deelname is gratis, maar schrijf je 
vooraf in via https://middelkerke.
bibliotheek.be, 059 31 99 10 of ter 
plaatse.

Leren klikken en surfen
Middelkerke@internet leert je  
alle basiskennis over de computer  
en het internet.  

In de basiscursus legt een team van  
vrijwilligers helder en op aangepast 
tempo uit hoe een muis en keyboard 
werken, of hoe je bestanden en mappen 
maakt. 

De vervolgcursus focust op internet en 
e-mail.

Waar en wanneer?
In de bibliotheek Middelkerke,   
populierenlaan 16, 8430 Middelkerke.

Op 5, 7, 12 en 14 november:  
Basis computers, muis, keyboard, 
mapjes en bestanden.

Op 19 en 21 november:  
Google en internet.

Op 26, 28 november,  
3 en 5 december: E-mail en gmail. 

Telkens van 13 tot 15 u.

Meer info?

Deelname is gratis, inschrijven kan enkel 
in de hoofdbib.

Hee jij daar!
Met je engelengeduld, positief  
digitaal aura en computerkennis.

Versterk ons team lesgevers voor 
Middelkerke@internet.

Wil je je computervaardigheden 
overbrengen aan anderen?

Wil je les geven aan senioren?

Heb je zin om vervolglessen te 
geven?

Ja? Goed zo: meld je bij de  
bibliotheek voor een gesprek.

Regel je afspraak via  
bibliotheek@middelkerke.be.
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Steun voor  
je erfgoedproject 
 
Erfgoedcel Kusterfgoed ondersteunt verenigingen en 
particulieren die met lokaal cultureel erfgoed bezig zijn.  
Ook in Middelkerke zit er heel wat waardevol erfgoed. 
Kusterfgoed biedt subsidies om erfgoedprojecten te steunen. 
Nog tot en met 30 november kun je voorstellen indienen. 

Diverse activiteiten
Zet je vereniging zich in voor de bewa-
ring van historische postkaarten? Is jouw 
vereniging dringend toe aan een digitale 
inventarisatie van haar collectie? Plan 
je een activiteit op Erfgoeddag 2020? 
Of wil je een tentoonstelling of een 
publicatie maken over een typisch kust-
gebonden erfgoedthema? 

Twee subsidierondes
Kusterfgoed geeft 
twee keer per jaar 
financiële steun aan 
erfgoedprojecten in 
het werkingsgebied 
van de erfgoedcel. 
Je kunt tot 1250 euro 
krijgen. De huidige 
indienperiode loopt 
tot 30 november 2019.

Vanalles te doen for life
Wil je je sportschoenen aantrekken om het goede doel te steunen, spring dan 
binnen bij Padel on the beach. Ook de bib en het jeugdhuis verwarmen lijf en 
ziel met lekkere dingen ten voordele van de Warmste Week.

Padel for life
Padel is hip. Wil je het uitproberen en 
ondertussen het goede doel steunen, 
dan is Padel for life zeker de moeite. Je 
betaalt € 10 per uur. Alle materiaal is ter 
plaatse.

Vrijdag 6/12 : van 18 tot 24 u. 

Zaterdag 7/12 : van 10 tot 18 u.

Zondag 8/12 : van 10 tot 18 u.

In Padel on the beach.

Mountainbike for life
Wie liever door de duinen crosst voor 
het goede doel schrijft zich best in voor 
Mountainbike for life. Vanuit de Calidris 
rij je langs berijdbare duinenstroken, de 
polders en het vaste mountainbikepar-
cours van Middelkerke. Dankzij de ‘après 
fietsbar’ kun je meteen rehydrateren.

Zondag 8/12 : van 10 tot 18 u. 

Salsa for life
Wie liever de beentjes loswerkt  met 
zwoele salsa kan dat tijdens de salsama-
tinée in de Calidris

Zondag 8/12: vanaf 14 u in de Calidris.

Golf for life
In de Westgolf kun je swingen en putten 
voor het goede doel. Voor alle details 
check www.padelonthebeach.be 

Barbecue en fuiven for life
Na sport volgt ontspanning met een 
lekkere ‘BBQ for Life’ en een fuif in de 
Calidris in Westende, Strandlaan 1, op 
zaterdag 7 december. Kostprijs: € 25. 

Alle opbrengst gaat naar Okidoo vzw en 
Beautiful After Breast Cancer vzw. 

Middelkerke Anders zie p11

Bib en jeugdhuis 
De bib verkoopt warme chocomelk en 
pannenkoeken terwijl je rondsnuistert op 
de tweedehandsboekenbeurs ten voor-
dele van De Katrol vzw.

Van 16 tot en met 21 december tijdens 
de openingsuren van de bib,  
populierenlaan 16, Middelkerke.

Ook jeugdhuis De Paravang bakt verse 
pannenkoeken ten voordele van  
De Warmste Week. Kom ervan genieten 
met een tasje koffie of een warme 
chocomelk, en/of koop een pak om mee 
te nemen. Je betaalt 2 euro voor  
2 pannenkoeken ter plaatse.  
Een meeneempak van 8 pannenkoeken 
kost 5 euro.

Zondag 22 december van 14 tot 20 u.  
in jeugdhuis De Paravang, ingang via 
Paravangdreef, Middelkerke.

Ook in Middelkerke
In Middelkerke genoten vzw  
De Zwerver, de kerkfabriek Leffinge  
en de Werkgroep Groenhagemolen  
van de erfgoedsubsidies.

Meer info?

Erfgoedcel Kusterfgoed
Zandvoordeschorredijkstraat 289A,  
8400 Oostende
059 270 770 - info@kusterfgoed.be
www.kusterfgoed.be/subsidies  
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Functioneel en mooi
Het nieuwe sportcomplex verzamelt 
splinternieuwe zwem- en sportfaciliteiten 
in een mooie architectuur. Het ontwerp 
vermengt zich met het duinenlandschap 
en vormt één natuurlijk geheel met veel 
organische kleuren en materialen.

Duurzaam
Alle technieken ademen duurzaamheid  
uit: van temperatuurbeheer van het 
zwemwater, over de zonnepanelen, tot  
de waterhuishouding. 
 

Beleving
Het zwembad krijgt naast een sportief 
deel ook een groot recreatief luik. Alle 
onderdelen kunnen ofwel samen, ofwel 
apart gebruikt worden. Ook de wellness. 
De sporthal ligt een beetje ‘onder’ het 
zwembad en combineert vijf veldcombi-
naties voor basketbal, volleybal, tennis, 
badminton en voetbal. De horecazone 
krijgt een ruim terras met toegang tot 
de outdoor speelzone.

Nieuwe ventweg
Een nieuwe ventweg langs de Westen-
delaan, 191 parkeerplaatsen en een 
toegangsweg garanderen veilige circu-
latie van en naar het sportcomplex. 
De Duinenweg blijft de belangrijkste 
toegangsweg voor fietsers en voet-
gangers. De bushalte komt zo’n 100 m 
dichter bij de ingang van het sportcom-
plex te liggen.

Start in januari 2020
In januari 2020 starten de grondwerken. 
Het werfverkeer verloopt hoofdzakelijk 
via de Westendelaan en de bouwele-
menten bestaan zoveel mogelijk uit 
prefabsystemen.

Open op 1 juli 2021
De totale bouwtijd bedraagt 19 
maanden. Na een testfase van 1 maand 
gaat het zwembad open op 1 juli 2021.

02. gebouw wind- en waterdicht01. ruwbouw 03. afwerking 
technieken

9 maanden 4 maanden 5 maanden

TOTALE BOUWTIJD: 19 MAANDEN

najaar ‘19
  o.v.v. verkrijgen vergunning

Sporten met zicht  
op de duinen

Op maandag 30 september stelden het 
gemeentebestuur en Vita de plannen voor 
het nieuwe zwembad en de sporthal in 
sportpark De Krokodiel voor. 

snel:
• werken starten  

in januari 2020

• open op 1 juli 2021

• site veilig bereikbaar  
via nieuwe ventweg

Wanneer gebeurt wat?
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Wat vroegen jullie?
Heel wat geïnteresseerden, dus heel 
wat vragen. Gunter van de Vita-groep, 
architect Peter Baas en de burgemeester 
gaven tekst en uitleg.

Is site toegankelijk voor 
mindervaliden?
Het gebouw is volledig toegankelijk. Er 
zijn speciale parkeerplaatsen vlakbij de 
inkom, alle deuren zijn verbreed en de 
drempels verlaagd. De zwemfaciliteiten 
zijn ook aangepast aan specifieke noden.

Blijft het tenniscomplex 
toegankelijk?
Ja, de huidige toegangen blijven. Als het 
zwembad er staat, blijft het tenniscom-
plex voor fietsers en voetgangers ook 
bereikbaar via de Duinenweg.

Hoe zit het met het personeel?
Alle redders van het huidige zwembad 
krijgen de kans om in het nieuwe 
zwembad te werken. Het is hun keuze 
om dat al dan niet te doen. Vita wil er  
15 voltijdse equivalenten tewerkstellen.

Is er ruimte voor alle clubs?
Dat moet zeker lukken mits doordacht 
overleg met de clubs en flexibele plan-
ning. Niet vergeten dat de sporthal in 
Leffinge open blijft en de turnclub haar 
vaste stek in Lombardsijde krijgt.

Is er ruimte voor 
evenementen?
Dat is mogelijk, maar sportbeleving 
krijgt absolute prioriteit. Het nieuwe 
casino wordt de evenementenlocatie bij 
uitstek.

Sportcomplex Vita 
Krokodiel in cijfers

Zwembad
• 25 m lang x 16 m breed, met  

6 banen en beweegbare bodem
• Maximum 2 m diep
• 42 individuele kleedkamers
• 50 m lange buisglijbaan
• Tribune voor 120 personen 
• Instructiebad: 12,5 lang x  

8 m breed

Sporthal
• 44 m lang x 32 m breed
• 7 m hoog
• Modulaire tribune voor  

250 personen
• 2 basket-, 4 volley, 10 badminton-, 

1 zaalvoetbal- en 2 tennisvelden

Omgeving
• 2 speelpleinen
• Klimtoren van 12 m hoog
• 191 parkeerplaatsen
• 680 zonnepanelen

Heb jij ook een vraag?
info@vitagroep.be

Bekijk de volledige presentatie: 

www.middelkerke.be/ 
sportcomplexkrokodiel  

03. afwerking 
technieken

04. testfase

5 maanden 1 maand

zomer  ‘21
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Fotosalon Candela
Lokale foto-
club Candela 
verzamelt 
sinds 1980 
fotografie-
liefhebbers 
uit Middel-
kerke en 
omstreken. 

Op hun jaarlijkse fotosalon bundelen 
ze portretten, modelfotografie, 
architectuurfoto’s, prachtige reis-
foto’s of pakkende natuurbeelden 
waarbij de klemtoon altijd ligt op  
de persoonlijkheid van de fotograaf. 
Candela besteedt veel aandacht aan 
de presentatie van hun beelden en 
gaan daarin een stapje verder dan 
het traditionele ‘kader’. 

Meer info?

In centrum De Branding,  
Middelkerke, op vrijdag  
15 november (vernissage  
vanaf 19.30 u.), zaterdag 16 en 
zondag 17 november 2019,  
van 10 tot 18 u. 

In het vrijetijdsmagazine Visit Herfst 
2019 stond het fotosalon  
aangekondigd met foutieve datum.  
Onze excuses.

De SantaTrail brengt je het beste van 
twee werelden: het is een workout voor 
jong en oud, maar ook een originele 
ontdekkingsloop door de Middelkerkse 
kerstsfeer. Ondertussen ontdek je met 
je familie of vrienden enkele locaties in 
Middelkerke. 

Je loopt, zonder voeten vegen, door het 
MAC en het gemeentehuis, het Huis van 
de Kerstman, centrum De Branding, het 
Sint-Jozefsinstituut en De Zandloper. 
Uiteraard loop je ook door het sfeervol 
verlichte Normandpark.

Wie geen loopkriebels ervaart, kiest 
voor een leuke wandeltocht. Gezellig 
nakeuvelen kan sowieso met een gratis 
kerstbiertje. De Santa Trail is een organi-
satie van Ondernemend Middelkerke en 
de sportdienst.

Loop door Middelkerke 
met kerstmuts 

Meer info?

De SantaTrail@Middelkerke vindt plaats 
op zaterdag 28 december 2019, van 18 u.

Starten doe je aan De Branding,  
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Voorinschrijving: € 10

Daginschrijving: € 15

Inschrijven doe je via   
https://www.middelkerke.be/nl/ 
vrije-tijd/sport/evenementen/ 
santatrailmiddelkerke

Contactgegevens?

sportdienst@middelkerke.be 
059 31 99 50

Op de SantaTrail kun je ook  
wandelen door aparte gebouwen.

Welkom Sint
en kerstsfeer
 
In december krijgt Middelkerke 
bezoek van Sinterklaas. En de kerstvakantie wordt ook heel feestelijk.

Hij komt…
Hopelijk is iedereen dit jaar braaf 
geweest, want eind november  
arriveert de Sint met zijn Pieten in 
België. Ben je klaar om een overdosis 
aan letterkoekjes en speculoos te 
smullen, want hij komt, hij komt …  
die lieve goede Sint. 

Centrum Middelkerke, op zondag  
24 november 2019 vanaf 14 u.  
met start op het Epernayplein.

Alle info vanaf 1 november 2019  
op visit.middelkerke.be.  

Sterren in het Park
‘Sterren in het Park’ brengt een  
vuur- en lichtshow met prachtige 
creaturen en vuurartiesten. Een  
spetterend vuurwerk zorgt voor  
een mooie apotheose. 

Op 26/12 in het Normandpark, 
Middelkerke.

Eisbar
Tijdens Eisbar wordt het Middelkerkse 
marktplein een vurig warm en uiterst 
sfeervolle ontmoetingsplaats voor 
vakantiegangers en inwoners met  
feestelijke muziek, de ijspiste en  
warme chaletjes. 

Van woensdag 18 december 2019 tot 
en met zondag 5 januari 2020 
op het marktplein. 

Huis van de Kerstman
De kerstman heet je welkom in zijn 
gezellige huis op het Epernayplein.  
Op regelmatige tijdstippen kun je er 
ook op de foto met de kerstman zelf.

Vrijdag 20 december 2019 tot zondag 
05 januari 2020, van 10 tot 19 u.   
De kerstman is er: 21 – 24/12/2019, 
telkens van 10 tot 12 u. en  
14 tot 16 u. 

Alle info via visit.middelkerke.be26



NUTTIG

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
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
Toerisme 059 30 03 68
Welzijnshuis (OCMW)  059 31 92 10

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Klein Kasteelstraat 5 - Middelkerke)
www.fluvius.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

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
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

Colofon

De Sirene is het informatieblad van de gemeente  
Middelkerke en verschijnt 5 keer per jaar (oplage: 16 000) 

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

Verantwoordelijke uitgever:  
Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Met dank aan 
alle (Machtig Middelkerke) fotografen:  
eventuele credits worden bij de foto vermeld. 

De inhoud van De Sirene wordt met de grootste zorg 
bewaakt, heb je toch een opmerking of heb je een  
(spellings-)fout opgemerkt, meld dit via  
communicatie@middelkerke.be.

De redactie behoudt het recht om artikels te wijzigen of  
niet te publiceren. Het gemeentebestuur Middelkerke  
aanvaardt geen aansprakelijkheid omwille van ontbrekende 
of foutieve berichtgeving. 27



Volgende keer  
jouw foto hier?
Woon je in Middelkerke, of ben je er vaak.  
En heb je je fototoestel vaak bij de hand?

Registreer je dan via  
www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke.
Stuur je prachtige foto’s van onze gemeente  
door en krijg in ruil een plaats in onze publicaties,  
naamsvermelding bij gebruikte foto’s,  
themaworkshops en exclusieve  
foto-opportuniteiten.

www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke 
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