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NIEUW SCHEPENCOLLEGE

Eddy Van Muysewinkel - Natacha Lejaeghere - Jean-Marie Dedecker - Henk Dierendonck - Dirk Gilliaert - Tom Dedecker

Nieuwe college van start
Op de eerste officiële zitting van het college van burgemeester en schepenen werden alle bevoegdheden verdeeld. Voor
alle schepenen behalve Dirk Gilliaert is het hun eerste schepenambt.

Rangorde en doel
Als je de gemeenteraad vergelijkt met
het ‘parlement’, is het schepencollege
de verzameling ‘ministers’.
Het college vergadert in principe iedere
dinsdag. Iedere schepen krijgt een
rangorde en een aantal bevoegdheden.

Wie doet wat?
Jean-Marie Dedecker,
burgemeester

tom.dedecker@middelkerke.be

Henk Dierendonck,
tweede schepen
Henk Dierendonck is de sportschepen,
zowel voor het aanbod, als de infrastructuur. Actuele thema’s zoals milieu,
energie, landbouw en groen zijn Henks
andere bevoegdheden.

De burgemeester neemt vastgelegde
taken zoals openbare veiligheid, bevolking en burgerzaken op zich. Daarnaast
houdt de burgemeester toezicht op de
algemene coördinatie, ruimtelijke ordening, patrimoniumbeheer en neemt hij
enkele specifieke dossiers onder de arm.

Henk Dierendonck houdt iedere
dinsdag en donderdag zitdag,
enkel na afspraak.

De burgemeester houdt iedere
woensdag, van 9.30 tot 11.30 u.
zitdag in het gemeentehuis, weliswaar
na afspraak.

Bevoegdheden van Natacha Lejaeghere
zijn jeugd en onderwijs. Ze combineert
die o.a. met lokale economie, citymanagement en markten.

burgemeester@middelkerke.be

Natacha Lejaeghere is iedere
woensdagvoormiddag beschikbaar
op haar zitdag, weliswaar na afspraak
in het gemeentehuis.

Tom Dedecker,
eerste schepen
Hoofdmoot voor Tom Dedecker is
toerisme met daarbij aansluitend het
gemeentelijke evenementenbeleid.
Daarnaast is hij ook schepen voor
communicatie, onthaal en financiën.
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Tom Dedecker houdt iedere dinsdagnamiddag zitdag, na afspraak, in het
gemeentehuis.

henk.dierendonck@middelkerke.be

Natacha Lejaeghere,
derde schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

Eddy Van Muysewinkel,
vierde schepen
Eddy Van Muysewinkel is schepen voor
openbare werken en mobiliteit. Daarnaast vertaalt hij zijn artistieke passie
als vakschepen voor cultuur, erfgoed
en kunst. Eddy neemt ook specifieke
bevoegdheden zoals ICT, milieuvergunningen en afvalbeheer op zich.
Eddy Van Muysewinkel is beschikbaar
op zijn zitdag: iedere dinsdag- en
donderdagnamiddag, na afspraak.
eddy.van.muysewinkel@middelkerke.be

Dirk Gilliaert,
vijfde schepen, voorzitter bijzonder
comité voor sociale dienst
Dirk Gilliaert bewaakt alle sociale en
welzijnsbevoegdheden. Hij is ook
bevoegd voor wonen, huisvesting, kansarmoedebestrijding en volksgezondheid.
Als voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst waakt hij ook over
bepaalde sociale steunverleningen.
Dirk Gilliaert heeft spreekuur op
woensdag tussen en 10 en 11 u.
of na afspraak.
dirk.gilliaert@middelkerke.be

Meer info? De volledige lijst met bevoegdheden en contactgegevens kun je
raadplegen via www.middelkerke.be/schepencollege

Hallo
Middelkerke,
Voila… Ik ben geïnstalleerd. Letterlijk en figuurlijk.
De eerste maanden van mijn burgemeesterschap
zijn hectisch geweest: na de installatievergadering
was het meteen ‘gank’. Tussen het inwerken in
dossiers, moest ik mijn burgemeestersjerp passen
en mijn eerste huwelijk voltrekken. Burgemeester
zijn is een echte stiel, maar met de steun van mijn
collega-schepenen en alle medewerkers
van het gemeentebestuur heb ik snel mijn
draai gevonden.
Tijdens mijn eerste ‘honderd dagen’ als
burgemeester kregen we enkele moeilijke omstandigheden op ons bord: het werd duidelijk dat we ingrijpend
moeten investeren in Westende-Bad; ik moest het acute
probleem met transmigranten op de autosnelwegparking
in Mannekensvere aanpakken en gelukkig zorgden onze
diensten dat de afgelopen winterprikken zonder veel
hinder verliepen.

ongebreideld geravot. Binnenkort kan dat alvast op de
buitenspeeldag in het park, maar je kan ook mee het
strand helpen opruimen tijdens de Eneco Clean Beach
Cup, of de wetenschap een duwtje in de rug geven
tijdens de tweede schelpenteldag. Lees daarover alles in
deze editie van ons infoblad.

Maar wanneer de kabientjes opnieuw op het strand
verschijnen, lonkt de lente. Dat betekent meer ruimte
om buiten te komen. Ook voor de kinderen. Moest ik
kunnen, vaardig ik een besluit uit waarbij het verboden
is om gedurende één bepaalde woensdagnamiddag
binnen te blijven. Ik pleit voor meer vuile knieën en

Met vriendelijke groet,

En hoe meer we buiten zijn, hoe meer kans dat we elkaar
tegen het lijf zullen lopen!

Jean-Marie

TROUWEN
GEMEENTERAAD

Wie zetelt er in
de Middelkerkse
gemeenteraad?
Naast de burgemeester en
de schepenen zetelen
in de gemeenteraad nog
19 andere raadsleden:
Bart Vandekerckhove, Franky Annys,
Francine Ampe-Duron,
Mario Declerck, Katrien
Claeys-Goemaere, Lieve Landuyt,
Geert Galle, Chris Niville,
Dirk De Poortere, Bianca Ryckewaert,
Sandra Van den Bossche,
Anthony Goethaels,
Leen Verstraete, Hans Vanheste,
Ronny Vangenechten,
Marissa Van Boven, Frederick Spaey,
Johan Töpke en Robin De Lille.
Tom Dedecker is voorzitter van
de gemeenteraad.

Meteen klinken
na huwelijk
Voortaan trakteert het gemeentebestuur met een drink na een wettelijk
huwelijk. Dus wanneer het wederzijdse ja-woord gezegd is, kun je meteen
klinken op dit heuglijke feit.

Lokale bieren en frisdrank

Aantal aanwezigen?

Middelkerke heeft het geluk om op het
grondgebied drie biermakers te hebben.
Jus de Mer, Dunekeun en Braven
Apostel worden naast frisdrank en
water aangeboden voor een feestelijke
‘proost’.

Als je een afspraak maakt voor je
huwelijk, geef dan ook mee hoeveel
mensen je verwacht op de ceremonie.
Deze drink is een gratis service bij het
wettelijke huwelijk.

Vaak zijn er meer huwelijken op een dag,
daarom wordt het aanbod beperkt tot
één drankje per persoon voor een maximaal aantal aanwezigen.

Meer info?
burgerzaken@middelkerke.be
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HULPVERLENING

Medische wachtpost in Veurne
Middelkerkenaars die buiten de consultatieuren medische hulp nodig hebben,
moeten vanaf 1 januari 2019 naar bij de medische wachtpost in Veurne.

Vlakbij ziekenhuis

Best zelf komen

De wachtpost is gevestigd in een nieuw
gebouw vlakbij het AZ West (ziekenhuis
Veurne).

Een afspraak maken hoeft niet. Breng wel
altijd je identiteitskaart mee. Het is aangeraden
om zelf naar de wachtpost te komen.

De wachtpost is open van zaterdagmorgen 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.

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.

Meer info?
Adres van de wachtpost is
Ieperse Steenweg 99, 8630 Veurne.
Telefonisch contact via
centraal oproepnummer: 1733
of via www.hijw.be

LOKALE ECONOMIE

LOKALE ECONOMIE

MOBILITEIT

Handelaars
leveren aan huis

Gerichte nieuwsbrief voor
handelaars

Maak foutparkeerders
iets duidelijk

De dienst lokale economie lanceert
een specifieke ‘handelsnieuwsbrief’
voor alle handelaars actief in
Middelkerke.

Mensen met een beperking worden
vaak geconfronteerd met auto’s
die niet-reglementair op hun
voorbehouden plaatsen geparkeerd
staan.

Raak je moeilijk in de winkel, of ben je
(tijdelijk) minder mobiel?
Mensen die tijdelijk immobiel zijn
(alleenstaande moeder/vader met
ziek kind, tijdelijk mobiele beperking),
kunnen vaak niet op pad om de noodzakelijke boodschappen te doen.

De nieuwsbrief informeert je maandelijks over alle specifieke weetjes,
initiatieven
en nieuws over handel drijven in
Middelkerke.
Interessant is dat je gerichte info per
regio kan ontvangen.

Om dat hinderlijk gedrag aan de kaak
te stellen, reikt het gemeentebestuur
nu speciale flyers uit.
Dus als je als wakkere burger een
wagen ziet geparkeerd staan, die daar
eigenlijk niet hoort, kan je dus zo’n
flyer tussen de ruitenwisser steken.

Om dit probleem deels op te lossen,
heeft de dienst toerisme en citymanagement in samenwerking met
verschillende handelaars de handen
in elkaar geslagen. Sommige handelszaken in Middelkerke leveren hun
producten, onder bepaalde voorwaarden, aan huis.

Meer info?
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Meer info?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
via

Meer info?

www.middelkerke.be/
handelaarsleverenaanhuis

www.middelkerke.be/
nieuwsbriefhandelaars

De flyer is verkrijgbaar bij de
onthaalbalie van het MAC.

DUURZAME ONTWIKKELING

Vooronderzoek bepaalt actiepunten voor herstelplan Westende-Bad

Ruimte herstellen en
duurzame woningen bouwen
Na een intense eerste fase, stelden
de verschillende onderzoekers van
het Masterplan Westende-Bad
hun eerste conclusies voor op een
druk bijgewoond publieksmoment.
Voornaamste conclusies: een
eerherstel van de kostbare ruimte,
het stimuleren van duurzame
woningprojecten en de aanpak van de
‘verrommeling’ moeten WestendeBad een nieuw elan bezorgen.

“

Opnieuw
groeimogelijkheden

kwaliteit in Westende-Bad gunstig
beïnvloeden.

Acute problemen
Kernachtige
onderzoeksweek
Tussen maandag 21 en vrijdag 25 januari
kreeg het onderzoek vorm door 5 grote
sociaal-ruimtelijke doelstellingen op
lange termijn en een aantal actiepunten
waar het gemeentebestuur meteen aan
de slag mee kan.

Eerherstel publieke ruimte
Meer woningen en winkels moeten
de centrumfunctie van Westende-Bad
herstellen.

Panelgesprekken met inwoners en
handelaars brachten acute problemen
zoals kansarmoede, vereenzaming en
verloedering naar voor. Het gemeentebestuur zal die opmerkingen ter harte
nemen en een agenda opstellen om die
problemen aan te pakken.

Inspraak
Inwoners en lokale betrokkenen kregen
in verschillende fases van het onderzoek
de kans om hun input mee te geven.
Samen met de visie en aanbevelingen

van een aantal experts moet dit leiden
tot een Masterplan dat Westende-Bad
op termijn moet heropwaarderen.

Tijd voor actie
Ondertussen zitten de plannen voor een
nieuwe zeedijk en het Rauschenbergplein in een vergevorderd stadium. Dat
project wordt een sterke hefboom om
de leefbaarheid en de uitstraling van
Westende-Bad op te krikken. Naast de
realisatie van de parkeergarage aan de
Badenlaan worden een aantal plantsoenen aangepakt.

Blijf betrokken
Wil je op de hoogte blijven van het
project, hou de informatiepanelen in de
gaten aan 't Buurthuis, in de
Meeuwenlaan 37 in Westende-Bad.

Vernieuwende bouwvoorschriften en
strengere controles moeten zorgen voor
een betere woonkwaliteit.
Daarnaast moet de unieke publieke
ruimte in ere hersteld worden door
het opfrissen van pleinen en straten.
Tenslotte moet de meerwaarde van
de nabije, omliggende natuur de leef-

Meer info?
www.middelkerke.be/
masterplanwestendebad
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MILIEU

Europese topnatuur
in Schuddebeurze

Het natuurgebied aan de Schuddebeurzeweg is uniek en zeldzaam. De Vlaamse overheid zal dit kostbare stukje natuur
omvormen tot ‘Europese topnatuur’ dankzij allerlei herinrichtingswerken en de realisatie van een uitkijkplatform.
In 2019 werkt de Vlaamse Landmaatschappij de plannen voor de eerste terreinwerken concreet uit.

Opmerkingen meegenomen
Het openbaar onderzoek dat vorig jaar
werd gevoerd, bracht geen wezenlijke
wijzigingen aan de oorspronkelijke
plannen. Toch werden enkele opmerkingen uit het openbaar onderzoek ter
harte genomen bij de verdere uitwerking
van de plannen.

Beperkte overlast

Europese topnatuur

Meer info?

De werken starten in 2020 en zullen
enkele jaren duren. De terreinwerken
kunnen tijdelijk een impact hebben (bv.
door werfverkeer), maar op termijn zullen
ze het natuurgebied ten goede komen.

Het doel is om in de Schuddebeurze
'Europese topnatuur' te realiseren
door het vormen van zeldzame,
aaneengesloten biotopen van zure
duingraslanden, duinheide, vochtige
duinvalleien en struweel.

Wie vragen of suggesties over
het onderzoek heeft, of het
laatste nieuws over dit project wil
ontvangen,
kan contact opnemen met projectleider: els.ameloot@vlm.be of
via 050 45 81 14.

Uitkijkplatform
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Ook voor omwonenden, bezoekers
en natuurliefhebbers zal dit stukje
Middelkerke een grotere aantrekkingskracht krijgen. Zo zal in 2020 op de
site Bamburgsite een uitkijkplatform
gebouwd worden bovenop een bunker
uit de Tweede Wereldoorlog. De bunkers
zelf worden ook opgelapt.

Ook de overgang van duinen naar
polders zal plaatselijk hersteld worden
door akkerland om te zetten in grasland.
Verder is het de bedoeling om delen van
de Schuddebeurze beter toegankelijk
te maken voor het publiek. Daarvoor is
Europese subsidiëring voorzien via het
Interreg-project ‘Vedette’ (Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

MILIEU

Eneco Clean Beach Cup
Stormen en minder strandbezoek zorgen ervoor dat er tijdens de winter
meer zwerfvuil op het strand en in de duinen blijft liggen.
Tijd om er met de ‘grove borstel’ door te gaan.

Tiende editie
Voor de tiende keer kun je langs de hele kust, samen met
honderden andere gemotiveerde ‘vuilnispekkers’ het strand
opruimen tijdens de Eneco Clean Beach Cup.
De bedoeling is om zoveel mogelijk afval van het strand
te halen.

Meer info?
Plaats van afspraak is De Kwinte in Westende-Bad op
zondag 24 maart tussen 13 en 18 u. Daar draait een
Studio Brussel-dj leuke tunes.

Foto: Veerle Ryssaert

MILIEU

Is de kokkel opnieuw de meest voorkomende schelp op ons strand?

Schelpenteldag brengt
soorten in kaart
De eerste editie van de Grote Schelpenteldag bracht vorig jaar voor het eerst
een duidelijk beeld welke schelpen er op onze stranden te vinden zijn. Dit jaar
krijgt dit initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) opvolging.
Hopelijk in betere weersomstandigheden en met een nog grotere opkomst.

Wat vertelt een schelp?
Schelpen zijn stille getuigen van de
biologische geschiedenis van onze
kuststreek. Heel wat inheemse schelpensoorten zijn ondertussen ‘vervangen’
door exoten. Een verschijnsel te wijten
aan overbevissing en economische
activiteiten.
Vorig jaar was de kokkel de meest
geraapte schelp op onze stranden,
gevolgd door het nonnetje en de
halfgeknotte strandschelp.
Voor mariene onderzoekers is het
schelpenbestand in kaart brengen een
belangrijke bron van wetenschappelijke
informatie.

Welke soort komt het
meest voor?
Op de schelpenteldag moet je honderd
schelpen verzamelen en inleveren op
het infopunt.
Na het weekend, wanneer alle tellingen
binnen zijn, maken de organisatoren
bekend welke schelp in 2019 de titel
‘Meest voorkomende schelp aan de
Belgische kust’ mag dragen.
De verzamelde gegevens zullen ook
aantonen of er verschillen zijn tussen de
west-, de midden- en de oostkust.
Wie weet zijn er zeldzame schelpen bij
of zijn enkele inheemse soorten ‘terug
van weggeweest’?

Wil je meedoen?
Schrijf je in op www.iedereenwetenschapper.be/projects/
grote-schelpenteldag

Meer info?
Op zaterdag 16 maart,
tussen 10 en 16 u.
Start- en infopunt aan De Kwinte
in Westende.
De Grote Schelpenteldag is een
initiatief van het Vlaams Instituut
van de Zee (VLIZ), samen met de
gemeentebesturen, Natuurpunt,
EOS Magazine en de Kusterfgoedcel.
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PATRIMONIUM

Kerkhofmuren gerestaureerd
De tand des tijds is zelfs voor stevige, oude kerkhofmuren onverbiddelijk.
Daarom maakt het gemeentebestuur werk van een restauratie van de kerkhofmuren
in Mannekensvere en Sint-Pieters-Kapelle.
Na de restauratie zullen de
kerkomgevingen in beide
deelgemeenten opnieuw een
propere en stevige indruk
nalaten.
Losse stenen werden
vervangen, de voegen werden
vernieuwd en de muren
kregen een frisse antimosbehandeling en een grondige
reinigingsbeurt.

Uit respect voor het
historische karakter moet
de restauratie het oorspronkelijke karakter van de muren
opnieuw weergeven.
Als er een ‘putje’ in de
steen zat, werd die niet
vervangen. Enkel gebroken
stenen die de stabiliteit van
de muur aantastten, werden
vervangen.

MIDDELKERKE WERKT

Nieuw containerpark in de maak
Op 14 januari startten de werken aan het nieuwe
Middelkerkse containerpark op de site naast de
kantoorgebouwen van Infrax aan de Klein Kasteelstraat.
Momenteel worden de grote infrastructurele grondwerken
uitgevoerd.
Er wordt gewerkt aan een zo vlot mogelijke overgang
tussen het oude en het nieuwe park.Op de site van het
oude containerpark zal een parking
ingericht worden.
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Het nieuwe containerpark zal met de toegangskaart toegankelijk zijn voor alle Middelkerkenaars en
tweedeverblijvers. Verdere praktische informatie volgt
van zodra de nieuwe regeling in de gemeenteraad is
goedgekeurd.

VERKIEZINGEN

Bijzitters gezocht
Op 26 mei trekken we met zijn allen naar de stembus
voor de verkiezing van het Vlaamse, het Federale en het
Europese parlement. Dat betekent dat de traditionele
zoektocht naar bijzitters voor de stem- en telbureaus weer
kan beginnen. Misschien wil jij wel bijzitter zijn?

GOEDE DOEL

Hoe gaat het met …

De dakpannetjes van
het casino
Toen het oude casino vorig jaar werd afgebroken, kreeg
geëngageerde Middelkerkenaar Eric Vandewalle het idee
om een lot oude dakpannetjes te laten beschilderen door
prominente figuren en de integrale
opbrengst daarvan te schenken aan
twee lokale goede doelen. Het initiatief
kreeg heel wat nieuwsaandacht en
navolging.

Is bijzitten een vervelende klus?
Neen, integendeel. Het gaat om een unieke kans om deel te
nemen aan de hoogmis van de democratie. Het is net zoals
bij de voetbal: geen scheidsrechters, geen eerlijke match.
Voldoende geschikte bijzitters garanderen dus een vlot en
correct verloop van de verkiezingen.
Wij bieden een financiële vergoeding, eten en drank en je komt
heel wat mensen tegen.

Wat moet je als bijzitter doen?
Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter zorg je mee
voor een goed verloop van de stembusgang, je controleert
identiteitskaarten en volmachtformulieren en stempelt kiezersbrieven af. Je doet dat vanaf de opening van je stembureau tot
het afgeven van de stembrieven, van 8 tot 14 u.
Ook voor de telbureaus zijn er bijzitters nodig die de papieren
stemmen nauwkeurig tellen. Het tellen van de stemmen loopt
vanaf 15 u. tot het einde van de telling.
Meer info?
Als je interesse hebt,
registreer je dan via
burgerzaken@middelkerke.be
Voorwaarden:
- Belg zijn
- 18 jaar of ouder zijn
- Zelf stemgerechtigd zijn
www.middelkerke.be/verkiezingen

Project swingt de ‘pan’ uit
Eric hoopte om 50 dakpannetjes te verkopen voor het
goede doel. Tot zijn eigen verbazing blies zijn project het
dak eraf. Momenteel staat zijn gepersonaliseerde dakpannenteller op bijna 200.
Bekendste beschilderaars: Herr Seele, Panamarenko,
Adamo, Willem Vermandere, Peter Goossens, Tom
Boonen, Julien Clerc, André
Greipel en vele tientallen
anderen.

Binnenkort te koop
Het publiek kan binnenkort
een onbewerkt pannetje in
kistje met echtheidsstempel
en fotoboekje kopen voor
€ 20.

Uitkijken naar permanente expo
De bewerkte pannetjes worden vanaf zaterdag 11 mei
permanent tentoongesteld in het museum Kusthistories.
Meer nieuws volgt daarover nog via alle gemeentelijke
nieuwskanalen.

Meer info? Wil je verder op de hoogte gehouden
worden van het project: casino3@gmail.com
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ZORG

WELZIJNSHUIS

Premie helpt
mantelzorgers

Welzijnswinkel
Teddy Knuffel

Bij mantelzorg denken we vaak aan de zorg voor ouderen,
maar mantelzorgers nemen ook kinderen en kleinkinderen
onder hun hoede.

Wie nog degelijke kinderartikelen in bezit heeft, kan die
een tweede leven geven dankzij Teddy Knuffel. In deze
welzijnswinkel kun je tweedehandskleren en andere
kinderartikelen inruilen voor gelijkaardige producten.

Mantelzorgers
vinden deze vrijwillige zorg voor hun
naaste ‘vanzelfsprekend’, maar studies
bewijzen dat ondersteuning nodig is.
Heel wat mantelzorgers combineren die
zorg met een job en
dat kan praktische en
financiële problemen
veroorzaken. Om die op te vangen reikt het Welzijnshuis een
mantelzorgpremie uit. Dat is geen grote vetpot, maar het helpt
misschien een aantal uitgaven te dekken.

Wie kan een premie krijgen?
De premie is er enkel voor Middelkerkenaars of geregistreerde
‘vreemdelingen’. De zorgbehoevendheid moet beschreven
zijn in een attest van de FOD Sociale Zekerheid en de zorgbehoevende komt in aanmerking voor de ‘verhoogde
tegemoetkoming’.

Hoe vraag je de premie aan?
De mantelzorgpremie vraag je aan via de dienst thuiszorg van het Welzijnshuis. Breng je identiteitskaart, je
attest FOD Sociale Zekerheid, je attest erkenning 66%
handicap of bewijsstuk dat voor dit kind bijkomende
kinderbijslag wordt uitbetaald en je rekeningnummer
mee.

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

1 zak per bezoek
Om praktische reden kan je per bezoek 1 zak goederen te ruil
aanbieden. Teddy Knuffel heeft een aanbod voor kinderen van
0 tot 14 jaar.
De welzijnswinkel bevindt zich in het lokaal dienstencentrum
De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, Middelkerke, verdiep -1
(met de lift toegankelijk).

Meer info?

Teddy Knuffel
Welzijnswinkel

Open
iedere eerste woensdag van de maand
van 9.30 tot 11.30 u. en iedere derde vrijdag van de
maand van 15 tot 17 u.
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Heb je materiaal dat je wenst te schenken aan de winkel
dan kan je dit enkel doen tijdens de openingsuren.

HUISVESTING

Nieuwe overkoepelende
renovatiepremie
De Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie smelten samen met
de renovatiepremie. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar
toe gegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap.

Samensmelten
Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief de integratie
goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende
renovatiepremie. Daarbij versoepelden enkele voorwaarden, en werd een minimumbedrag voorzien voor mensen met een lager inkomen.

Overbruggen
De overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.
De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot
en met 31 mei 2019.

Aanpassingspremie blijft
De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan. Naargelang de werken kun
je of beroep doen op de nieuwe renovatiepremie, of op de bestaande aanpassingspremie.

WONEN

Zitdag sociale
huisvesting
Iedere tweede
donderdagvoormiddag van
de maand (met uitzondering
van de schoolvakanties)
houden WoonWel, de sociale
huisvestingsmaatschappij Ijzer en
Zee, Welzijnshuis Middelkerke en
RSVK Westkust een gezamenlijke
zitdag. De zitdag gaat door in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Wanneer?
De eerstvolgende zitdag vindt
plaats op 14 maart 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, van 9.30
tot 11.30 u. In april is er omwille van
de paasvakantie geen zitdag.

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, werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;
- Eventueel recent attest
invaliditeit;
- Eventueel vonnis bezoekrecht;
- Kopie huidig huurcontract (voor
RSVK);
- Eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring
van de woning (voor RSVK);
- Opzegbrief (voor RSVK).

Meer info?
Ruimte en wonen (MAC) - Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke
059 31 91 15 - huisvesting@middelkerke.be
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JEUGD

Stevige concerten
in De Paravang
Jeugdhuizen en muziekbeleving gaan hand in hand.
Ook jeugdhuis de Paravang vindt het belangrijk om
lokaal talent of meer ‘gerodeerde’ bands een podium
te geven. Met maar liefst drie optredens kunnen
concertliefhebbers hun hartje ophalen in de Paravang.
Punk met Grimskunk

Vierde Stoner Night

Zin om op te treden

Grimskunk bestaat 30 jaar en bracht
een tiental albums uit met als uitschieter
‘Fieldtrip’ uit 1998. BRLRS uit Oostende
zorgt voor het voorprogramma. Deze
jongens haalden hun inspiratie vooral
bij bands als AC/DC, Rage Against The
Machine en Wolfmother. Ze speelden
onlangs in het voorprogramma van
Satanic Surfers.

Trage, meeslepende gitaren en stevig
dreunende riffs, dat zijn de ingrediënten van stonerrock. De line-up voor
de Stoner Night op zaterdag 20 april
bestaat uit Atomic Vulture (Brugge),
Elefar (ex-Ramon Zarate / Luik) en Fire
Down Below (Gent). Tickets kosten € 7
aan de deur.

Voel jij je geroepen om op treden
in het jeugdhuis? Zend een mail naar
frederick.vanloock@middelkerke.be
of www.facebook.com/
JeugdhuisDeParavang!

Grimskunk komt langs op vrijdag
1 maart. Kaartjes kosten € 12
aan de deur.

Lokale Helden gezocht

JEUGD

Feestje bouwen
in de Paravang

Nieuwe locatie voor
tienerwerking

Word je dit jaar 16 of ouder en ben
je op zoek naar een geschikte locatie
om jouw verjaardag te vieren, dan is
het jeugdhuis daarvoor een uitgelezen
plaats: gratis, met bar en dj-booth,
bonnetjes beschikbaar en open tot
2 of 3 uur.

De gemeentelijke tienerwerking
wordt vanaf dit jaar terug
gehuisvest in jeugdhuis de Paravang.
De perfecte omgeving voor
jongeren vanaf 12 jaar. De tienerwerking is het verlengstuk van de
speelpleinwerking voor jongeren
van 12 t.e.m. 15 jaar en vindt plaats
tijdens de paas- en zomervakantie.

Meer info?
Mail frederick.vanloock@
middelkerke.be
of www.facebook.com/
JeugdhuisDeParavang

Werk je graag met kinderen?
Zit je vol knotsgekke speelideeën?
Weet je wat je dan moet doen?
Een erkende animatorencursus volgen.

A

JEUGD

De voorwaarden zijn: enkel op vrijdagof zaterdagavond, niet privé (dus
open voor iedereen) en de bar wordt
bemand door medewerkers van het
jeugdhuis.
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Op vrijdag 26 april vindt Lokale Helden
plaats in de Paravang. Dat is een project
van Poppunt om zo veel mogelijk lokaal
(muzikaal) talent een podium te geven in
Vlaanderen en Brussel.

JEUGD

Jongerenwerking
de Caravanne
Je bent tussen 12 en 18 jaar, woont
in Lombardsijde, Westende of een
andere deelgemeente en verveelt je op
woensdagmiddag of vrijdagavond?
Breng een bezoekje aan ons lokaal
in de Bamburgstraat of check de
activiteitenkalender van jongerenwerking de Caravanne op
www.facebook.com/caravanne.

Meer info?

Meer info?

Inschrijven doe je via
inschrijvingen.middelkerke.be

059 30 48 66 of
frederick.vanloock@middelkerke.be

JEUGD
JEUGD

Zwarte knieën verplicht
Mama’s! Laat het bad vollopen, maak
de douche gebruiksklaar, of haal in
het ergste geval de tuinslang boven
op woensdag 24 april.
We garanderen jullie namelijk erg
vuile kindjes. Helemaal niet erg als je
weet dat ze dan allemaal moe, maar
tevreden gaan terugkomen van de
Buitenspeeldag.

Vakantie vieren op
Popeiland
Op 26 juni 2019 loopt het provinciaal
Puyenbroeck in Wachtebeke weer vol
voor een nieuwe editie van Popeiland.
Feest!
Beleef een leuke dag vol randanimatie
en optredens van de meest populaire
artiesten.
Het volledige programma van de
optredens kan je vinden op
www.popeiland.be.

Speelpark

Televisie- en gamestaking

Voor de twaalfde keer proppen we het
Normandpark vol met leuke springkastelen en andere speeltuigen. Kinderen
kunnen er naar hartelust hotsen en
botsen, terwijl mama’s, papa’s of andere
begeleiders er kunnen verpozen in de
hopelijk warme lentezon en de aangename ambiance.

Je hebt geen excuus, want geen enkele
televisiezender zendt iets uit en alle spelconsoles en tablets gaan die namiddag
gedwongen met verlof ;-)
Dus trommel al je maten en vriendinnen
op en rep je naar het Normandpark in
Middelkerke.

Amuseer je
Ben je tussen 6 en 12 jaar dan is
Popeiland zeker iets voor jou.
Kinderen van het vijfde en zesde
leerjaar mogen Popeiland
meemaken zonder begeleiding
mits toestemming van de ouders.

Schrijf je in

Meer info? De Buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 24 april en is gratis
toegankelijk vanaf 13 u.

Je kan online inschrijven via
inschrijvingen.middelkerke.be vanaf
donderdag 14 maart om 17 u.

JEUGD

Busregeling?

Speelpleinwerking
tijdens paasvakantie

12.30 u. Kerk
Lombardsijde

19.55 u.

12.35 u. Kerk
Westende

19.50 u.

Net als vorige jaren is er tijdens de paasvakantie opnieuw een open speelpleinwerking. Dit wil zeggen dat de kinderen kunnen kiezen uit een vast aanbod van
speels hoekenwerk of activiteiten in een groene en veilige omgeving.

12.40 u. Jeugddienst
Middelkerke

19.45 u.

12.50 u. Kerk Leffinge

19.35 u.

12.55 u. Kerk Slijpe

19.30 u.

Waar en wanneer?
Het speelplein vindt in de Calidris van maandag 8 april en tot en met
vrijdag 19 april. Iedere dag vanaf 8.30 tot 16.45 u. Heb je voor of na
het speelplein nog opvang nodig, neem dan contact op met de buitenschoolse kinderopvang.

Hoeveel kost het?
Per dag betaal je € 5 (begeleiding, verzekering, dagelijks vers fruit,
busvervoer en een wekelijkse sportnamiddag (in samenwerking met de
sportdienst) inbegrepen.) Wekelijks gaan we ook zwemmen. Hiervoor
wordt € 1 per zwembeurt aangerekend.

Hoe kan je inschrijven?
Inschrijven kan via inschrijvingen.middelkerke.be
Als je kind specifieke zorgen nodig heeft, vragen we om voor de vakantie
contact op te nemen met de jeugddienst. Dit kan gaan over medicatiegebruik, kinderen met een beperking, bijzondere gezinssituatie...

Meer info?
059 30 48 66 - jeugddienst@middelkerke.be
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Foto's: Annick Broucke

40 gouden koppels gevierd
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Op zondag 16 december vierde het gemeentebestuur de
gouden bruiloften. Alle koppels uit
Middelkerke die in de loop van 2018 50 jaar waren getrouwd,
werden door het schepencollege ontvangen. Ze kregen in
De Branding een fijne ochtend aangeboden.

Foto: Frank Castelein

Sneeeeeeeeeeeeeeuw!

Foto: Diane Coemans

Foto: Ludo Coulier

GEKIEKT

ERFGOED

Breng de Middelkerkse geschiedenis van 4 thema’s in beeld

Beeldbank Middelkerke
wil themafoto’s
Herinneringen zijn nog mooier op beeld. Wist je dat de Erfgoedcel Kusterfgoed
vorig jaar een beeldbank ontwikkelde waar je heel wat beelden van vroeger
kan uploaden en bekijken. Voor de komende periode gaan we op zoek naar
specifieke foto’s rond Pasen, ambachten, beroepen en sport.

Pasen

Middenstand

Met Pasen in het verschiet is de beeldbank op zoek naar beelden rond het
paasgebeuren. Hoe gingen je grootouders vroeger paaseitjes rapen? En waren
kinderen dan echt op hun paasbest?

Middelkerke is een gemeente van
middenstanders. Om die rijke geschiedenis in beeld te brengen, zoekt de
beeldbank foto’s van typische middenstanders in Middelkerke. Oude slagers
en karkassen, de groenteboer die trots
poseert voor zijn kraam, de bakker die
zijn ronde doet… Dergelijke beelden zijn
welkom.

Ambachten
Ook voor Erfgoeddag zoekt de beeldbank leuke (oude) foto’s. Dit jaar is het
thema van de erfgoeddag ‘ambachten’.
Misschien was je (overgroot)opa wel een
badkarbouwer of een visnetmaker. Of
heb je in je archief een oude foto van
een lokale hoefsmid? Aarzel dan niet om
die beelden op te laden in de beeldbank.

Sport
Voetbal, veldrijden, turnen … in elk van
die sporten heeft Middelkerke een rijke
historie. Snuister eens in je archief en
haal eventuele sportfoto’s van onder het
stof.

Wat gaan we met die foto’s
doen?
Als die foto’s opduiken gaat de
gemeente Middelkerke ze in het straatbeeld tonen en via de verschillende
gemeentelijke communicatiekanalen
publiceren. Dus ga op zoek en laad ze in
de beeldbank.

Meer info?
Laad je foto in via https://www.beeldbankkusterfgoed.be/upload,
of dien ze in bij de cultuurdienst Middelkerke, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Open iedere werkdag van 9 tot 12 u. Woensdag ook open van 13 tot 16 u.
Of mail ze naar cultuudienst@middelkerke.be

ERFGOED

Een jaar op het veld
Op zondag 3 maart verwelkomen Dorp In Zicht, Erfgoedcel Kusterfgoed en
het Centrum Agrarische Geschiedenis je voor het vijfde landbouwpraatcafé.
Welke gewassen werden op de velden aan de kust verbouwd? En met welke
werktuigen en technieken? Hoe ging de oogst eraan toe?

Landbouwen zoals vroeger

Beeldmateriaal gezocht

Op deze editie van het landbouwpraatcafé wordt bovendien het startschot
gegeven voor een nieuw project: ‘Een
jaar op het veld’. Tijdens dit project
zal een stuk grond met gras en tarwe
verbouwd worden zoals in de jaren 19501960. Bovendien verzamelt Kusterfgoed
verhalen over (het leven op) ‘het veld’ via
het praatcafé en interviews met lokale
landbouwers.

Heb je foto’s of filmpjes over dit thema
om te tonen tijdens het praatcafé of om
te gebruiken in het traject ‘Een jaar op
het veld’? Bezorg ze aan Franky Annys
(franky.annys@telenet.be) of erfgoedcel
Kusterfgoed (info@kusterfgoed.be).
Heb je nog foto’s of dia’s? Breng ze
mee naar het praatcafé en erfgoedcel
Kusterfgoed scant ze ter plaatse gratis
voor je in.

Meer info?
Op zondag 3 maart
van 10.30 tot 12.30 u.
In zaal Ter Zelte
(Odiel Spruyttestraat 5, Slijpe).
Gratis toegang.
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DE STRAAT

Een teletijdmachine
naar de periode
1950-1960

De Langestraat
Trouwe lezers van De Sirene weten dat deze rubriek een bondige geschiedenis schetst
van één van de 345 Middelkerkse straten. Deze keer pakken we het een beetje anders
aan: aan de hand van enkele oude beelden herleven we het dagelijkse leven uit een
straat. Hoe ging het er in de Westendse Langestraat aan toe in de jaren 1950-1960?

“Schoolstroate”

Bedankt

In een ver verleden heette de Langestraat de Schoolstraat, want de
‘jongensschool’ bevond zich op de hoek
met de Westendelaan. Door de fusie
met Lombardsijde en de verhuis van de
school, werd de Schoolstraat hernoemd
naar de Langestraat. Oorspronkelijk was
het een onverharde wegel met langs
weerszijden kleine arbeidershuisjes.
De lange rechte straat verbindt tot op
vandaag het centrum van Westende met
de polders van het hinterland.

Voor de realisatie van dit beeldartikel
konden we rekenen op de hulp en
familiealbums van Raymond
Swyngedauw en de dienst erfgoed.

Geloof
Op het kruispunt van de Langestraat
met de Schuddebeurzeweg staat nog
altijd een kapelletje. Toendertijd speelde
geloof nog een prominente rol in het
dagelijkse leven. In de maand mei
trokken heel wat mensen op bedevaart
naar dat kapelletje.

Ravotten in rustige straat
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Er werd veel gespeeld en geravot:
van ‘katje chaine’ over ‘pekkelen’ tot
‘dokteurtje spelen in alle onschuld’.

Uit het naslagwerk ‘De Schoolstroate’
van Maurice Coene leren we dat het
fijn opgroeien was in de Schoolstraat/
Langestraat. Dat boekje kun je in de bib
uitlenen.

Piekfijn uitgedost
voor het Heilig Vormsel
De Langestraat werd vaak gebruikt als
achtergrond voor vormselfoto’s. Spreekt
voor zich dat het Heilig Vormsel in die
tijd een belangrijke gebeurtenis was.
Heel het gezin was ‘upgetuttematooid’
(opgemaakt) en de ‘plechtige communiekant’ moest voor één dag in het
traditionele witte kleed. Een gebruik
dat op vandaag nog in enkele parochies
wordt toegepast.

Blikveld
Simonne
verpoost even
in de achtertuin
van het huis van
grootvader
Verbanck in het
zogenaamde
‘blikperk’.
Het ‘blikperk’ was een weide waar de
was gedroogd werd. Tuintjes waren vaak
klein en ingesloten, daarom maakte heel
de straat gebruik van de open ruimte
van het ‘blikveld’.

‘Up zijn zundags’
Zondag Hoogdag. De gelegenheid
voor veel dames om er piekfijn uit te
zien en in colonne naar de zondagsmis
te trekken. De obligate ‘foulard’ moest
het haar netjes in de plooi houden. De
Langestraat was toen voor een groot
stuk onverhard. Nefast voor de propere
zondagse schoenen.

Zondagse kleren
voor het kerkbezoek

‘Up zijn wekedags’
Huisvrouwen droegen in de weekdag
altijd een schort. Net zoals de kinderen.
Kleren waren toen kostbaar en er moest
voorzichtig mee omgesprongen worden.
Veel kinderen van toen herinneren zich
nog levendig dat het schortje vaak
schuurde aan de nek.

Bebouwing
Vandaag is de Langestraat aan weerszijden ‘volgebouwd’, zeker in het eerste
stuk vlakbij de Westendelaan. Dieper
richting Schuddebeurzeweg is er nog
flink wat open ruimte, al duiken er ook
enkele nieuwe verkavelingen op. In de
jaren 1950-1960 was de toenmalige
Schoolstraat minder druk bebouwd. Veel
braakliggende gronden werden als open
weide gebruikt.
We zien grootvader Verbanck en
vader Swyngedauw trots poseren met
familie voor het huis, één van de laatste
die toen in de Schoolstraat werden
gebouwd.

Een schortje dat schuurt
Toen het toerisme opkwam verhuurden
heel wat bewoners een ruimte in hun
huis voor vakantiegangers.

Heb je
ook nog
oude
foto’s?
Wist je dat je ons met je
oude familiefoto’s een
flinke dienst kan bewijzen?
Oude foto’s, prentbriefkaarten,
affiches, filmpjes en andere
erfgoedobjecten zitten vaak
verborgen in gemeentearchieven,
collecties van verenigingen of
bij privépersonen. Deze beelden
geven een unieke inkijk in het leven
van alledag: een dagje naar zee
tijdens het weekend, hard labeur
op de akkers, grote pret tijdens
stoeten en volksfeesten...
Kusterfgoed wil samen met
zijn partners dit rijke verleden
opsporen, registreren en digitaal
ter beschikking stellen van een
breed publiek.
Meer info?
www.middelkerke.be/destraat
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CULTUUR

CULTUUR

Amateurgezelschappen
op dreef

Cultuur voor de
allerkleinsten

Starlight Musical Productions
presenteert ‘Reinaert’
Starlight Musical Productions speelt met ‘Reinaert’ een
bewerking van het bekende verhaal van ‘Van den vos
Reynaerde’. Tientallen acteurs worstelden zich door audities
en repetities om zich nu klaar te stomen voor een reeks
meeslepende voorstellingen in de krokusvakantie 2019.

Theater Tieret is een bekend poppengezelschap. Zij werken
samen met Walrus voor de geestige ‘popvoorstelling’ voor
kinderen vanaf 5 jaar. “Meneer Beer en de Woeste Wolven”.
8 acteurs, muzikanten en poppenspelers vullen de scene voor
dit beestig bosverhaal waarin Staf de Uil, Eddy De Vos en
Meneer Beer dolle avonturen beleven.
Na de voorstelling kun je meedoen aan een leuke
knutselactiviteit in het thema van de voorstelling.

Verwacht je aan prachtige livemuziek, ontwapenende
acteerprestaties en een boeiende originele bewerking
van een klassieker uit de Nederlandstalige literatuur.

Meer info?
Op zondag 17 maart 2019 om 15 u. in De Branding.

Praktisch?

Kaartjes kosten € 6 en zijn verkrijgbaar via
tickets.middelkerke.be

De opvoeringen vinden plaats in centrum De Branding
in Middelkerke. Bekijk de uitgebreide speellijst en
reserveer kaartjes (t.e.m. 8 j € 9 - v.a. 9 j: € 15)
via www.cultuur.middelkerke.be of 059 31 95 53.
Meer info? www.starlight-musical.be

Altoos Doende gaat op café
Toneelgroep Altoos Doende uit Leffinge neemt “Cafépraat”
van Gie Beullens onder handen. “Cafépraat” is een origineel
drieluik waarvan de rode draad telkens in een andere stijl
“ontknoopt”. Je hoort hoe een dochter haar vader iets
belangrijks meedeelt, hoe een huurmoordenaar een vrouw
uitlegt wat er mis liep met de moord op haar man en hoe
twee vriendinnen elkaar uit de nood helpen.

Praktisch?
Alle opvoeringen vinden plaats in De Zwerver, Leffinge op:
• donderdag 21 maart 2019 – 20 u.
• vrijdag 22 maart 2019 – 20 u.
• zaterdag 23 maart 2019 – 20 u.
Kaartjes reserveren?
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Meneer Beer en de Woeste Wolven

Kaartjes kosten € 8 in voorverkoop, € 9 aan de deur.
Reserveren kan telefonisch via 0493 68 56 37 of altoos.
doende@gmail.com, of via overschrijving met vermelding
van datum van de voorstelling op BE92 7775 9787 3623.

Babyvoorstelling Caban
Caban is een knusse speelruimte,
voor de allerkleinsten: van 3 maand
tot 3 jaar oud.
Tussen het spelen, bouwen en
ontdekken door, trekken de kindjes
grote ogen met wriemelende
handjes, open monden en kleine
stapjes die zich op eigen tempo laten
meevoeren door wat ze zien, horen
en voelen.
Naast het speelelement brengt
Caban ook twee muzikanten die
meegaan met het speelse ritme van
de jonge kinderen. Soms doen ze
niets, soms laten ze noten klinken,
soms ontdekken ze samen.
Caban wordt dus een totaalbeleving
voor de allerkleinsten en hun ouders.

Meer info?
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019 met telkens
vertoningen om 10.30 en 14.30 u. in De Branding.
Kaartjes kosten € 6 en zijn verkrijgbaar via
tickets.middelkerke.be

Foto's: Mario Kahne

Twee Middelkerkse amateurgezelschappen brengen in
maart hun nieuwste producties. Artistiek plezier, sterke
verhalen en acteerprestaties.

Naast een ruim volwassenaanbod biedt Cultuur
Middelkerke ook een reeks leuke voorstellingen voor
kinderen aan. Zelfs voor de aller-aller-aller-kleinsten heeft
Cultuur Middelkerke iets in petto.

BIB

Jeugdboekenweek in teken van vriendschap

Vrienden voor altijd
Hip Hoi. Het is Jeugdboekenmaand. Dit jaar staat dit leesevenement in
het teken van ‘vrienden’. Goede vrienden, beste vrienden, verloren en
vergeten vrienden, nieuwe vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden,
dierenvrienden, Facebookvrienden.

Zoek inspiratie
De jeugdboekenmaand bulkt van de
boekentips, boekenacties en boekeninspiratie. Surf alvast even naar
www.jeugdboekenmaand.be

Tip tap top, de datum
staat op zijn kop
Houd de bib te vriend. Het grote vriendschapsboek van Middelkerke staat de
hele maand maart in de bib, heb je een
boodschap voor ons? Kom langs en

teken/schrijf een bericht in het grote
vriendschapsboek van bib Middelkerke.

Expo over vriendschap
Heb je op zolder nog een poëziealbum
of vriendschapsboekje liggen uit je vroegere schooltijd?
Wij stellen ze graag tentoon op de expo
over vriendschap in bib Middelkerke.
Poëziealbums of vriendjesboeken, straffe
verhalen, vriendschapsbandjes, grappige
rijmpjes, vriendenknuffels, pennenvrienden.

Verteltheater
in de krokusvakantie
De bib verwent je in de krokus- en paasvakantie met leuk verteltheater voor
kindjes vanaf 5 jaar. Een gericht aanbod voor de allerkleinsten zorgt voor een
afwisselend aanbod in de komende schoolvakanties.

In de krokusvakantie strijkt de bezem van
de Zeeheks opnieuw neer in de bibliotheek van Middelkerke. De Zeeheks
beleeft spannende avonturen. Welke
verhalen tovert ze deze keer uit haar
heksenketel? Komen we te weten hoe
het afloopt met Zeerover Bierbaard?

Paasvakantie
In de paasvakantie kan je in de eerste
week kiezen om op bezoek te gaan bij
de verteltantes. Zij brengen boeiend en
grappig meespeeltheater met verhalen,
versjes en liedjes, overvloedig overgoten
met humor.

Meer info?
middelkerke.bibliotheek.be
De jeugdboekenweek vindt plaats
van 1 tot 31 maart 2019 in Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan
16, 8430 Middelkerke.

BIB

BIB

Krokus

We delen het graag met onze
(nieuwe) vrienden, vanaf maart in bib
Middelkerke.

Welk shirt trekken we aan? Wat eten we
vandaag? Wat zullen we doen? Waar
gaan we naartoe? We willen iets leren...
maar er is zoveel keuze! Kiezen is niet
verliezen!

Annabel Snottebel
De laatste week van de paasvakantie
leven de kindjes in de bib mee met het
verhaal van Annabel Snottebel. Annabel
heeft twee gezichten. Ze lacht, is zoet
en welgezind. Maar plots wordt ze een
ander kind. Dan siddert de aarde en
beeft het heelal, wordt Annabel een
bijtende kwal. Ze schiet met haar ogen
en spuwt met haar mond. Is ze een
meisje, een man of een dier? Of gewoon
Annabel, met en zonder getier?

Games in de bib
Zoals je wel weet, kun je in de bib terecht
voor heel wat meer dan enkel boeken.
Wist je dat de gamescollectie van de bib
heel erg up-to-date wordt gehouden
met o.a. Assassin’s Creed Oddyssey, Pro
Evolution Soccer of “Rush". Zo kan je
er de nieuwste games uitlenen voor € 1
voor een maximumperiode van 3 weken.

Meer info?
Check de volledige collectie via
middelkerke.bibliotheek.be
Lid worden van de bib kost € 2,5/
jaar/gratis t.e.m. 18 jaar. Lenen kost
steeds € 1.

Meer info?
In de bib van Middelkerke,
Populierenlaan 16.
De Zeeheks: op woensdag 6 maart om
14 en 15 u.
De verteltantes: ‘Veel keuze': op
woensdag 10 april om 15 u.
Annabel Snottebel: woensdag 17 april
om 15u.
Kostprijs? € 2. Schrijf vooraf in, want
plaatsen zijn beperkt.

SPORT

Sportieve lente
Langere dagen en beter weer doen de sportkriebels opborrelen.
De gemeentelijke sportdienst heeft daarom ook een passend aanbod
voor de lente.
Welke kampen zijn er
in de paasvakantie?
Rollen en ravotten kan met het skeeleren kleutersportkamp in Sporthal De
Barloke in Leffinge. Van maandag 15
april tot en met vrijdag 19 april 2019,
telkens van 9 tot 16 u.
Liever zwemmen? Doe dan mee met
het zwemkamp in het Duinenbad
Middelkerke van maandag 8 tot en
met vrijdag 12 april 2019 telkens van
9 tot 12 u.

Start to jog
Wil je 30 minuten aan een stuk leren
joggen? Dan is Start to jog zeker iets
voor jou. We bouwen op een verantwoorde manier op zodat het leuk blijft
voor iedereen.
Gegarandeerd de meest duurzame
methode om de loopmicrobe op te
pikken.

Meer info?
Skeelerkamp en kleutersportkamp:
€ 60
Zwemkamp: € 30
inschrijvingen.middelkerke.be vanaf
donderdag 14 maart 2019.

Meer info?
Plaats van afspraak is sporthal
De Branding, Populierenlaan 35,
8430 Middelkerke.
Iedere dinsdag van 23 april tot
25 juni 2019 met start om 18 u.
Deze loopreeks kost € 15.
Inschrijven en betalen kan via
inschrijvingen.middelkerke.be.

Foto: Eric Vandewalle

SPORT

SPORT

Algemene vergadering sportraad

Babyzwemmen

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van
de sportraad worden alle Middelkerkse sportverenigingen uitgenodigd. Naast de traditionele
punten op de agenda worden telkens nieuwe
en interessante feiten en punten omtrent sportbeleving meegegeven.

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

Deskundige?
Sportdeskundigen uit Middelkerke zijn uiteraard
ook welkom. Zij hebben echter geen stemrecht in
deze vergadering.

De lessen vinden plaats in het Duinenbad,
op zondagen 17, 24 en 31 maart 2019.

Schema?

Meer info?

Tussen 10 en 10.30 u.:
baby’s tussen 6 en 10 maand.

De algemene vergadering vindt plaats in
centrum De Branding, Populierenlaan 35,
8430 Middelkerke op vrijdag 29 maart 2019,
start om 19.30 u.

Tussen 10.30 en 11 u.:
baby’s tussen 11 en 15 maand.

sportdienst@middelkerke.be
059 31 99 50
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Interesse?

De reeks kost € 15 en
inkom zwembad voor
1 ouder + baby inbegrepen.
Inschrijven kan via sportdienst@middelkerke.be

KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Speel veilig en proper
Twee jaar geleden kreeg Middelkerke het label ‘Kindvriendelijke gemeente’.
Dat betekent dat het jeugdbeleid in vele diensten en voorzieningen sterk
verweven zit. Een van de meest opvallende kindvriendelijke voorzieningen zijn
de gemeentelijke speelpleintjes.

Goed verspreid

Onderhoud

In iedere deelgemeente heb je er
minimum één. En in de zomer installeert
het gemeentebestuur er nog twee
grote op de stranden van Westende
en Middelkerke. Om nog maar te
zwijgen van het reuzespeelplein in
het Normandpark.

De gemeentediensten besteden veel
tijd en geld aan het onderhoud van die
speeltoestellen, zodat kinderen in alle
veiligheid kunnen ravotten en spelen.
Daarom doen we ook een warme oproep
aan het publiek om de speelpleinen en
hun omgeving proper te houden. Ook
als je schade opmerkt, moet je dat zeker
melden, dan verhelpen onze diensten
dat zo snel mogelijk.

Waar kan ik schade of
afval melden?
Ofwel bij de jeugddienst via
jeugddienst@middelkerke.be,
059 30 48 66.
Ofwel bij het MAC via
onthaal@middelkerke.be,
059 31 30 16.

ONDERWIJS

ADVIESRAAD

Huiswerkklassen
uitgebreid

Hart voor
ontwikkeling en
duurzaamheid?

Het succesverhaal van de huiswerkklassen krijgt
uitbreiding. Naast de persoonlijke huiswerkklassen in de
bib van Middelkerke, komt er ook een ‘huiswerkklas’ in
Westende om kinderen uit de Sint-Lutgardisschool en
de Duinpieper te bedienen.

Net zoals andere adviesraden wordt het Noord-Zuid
Comité opnieuw samengesteld binnen de zes maanden na
de start van een nieuwe legislatuur.

Foto: Luc Cassiman

In de huiswerkklassen krijgt een kleine groep leerlingen
gerichte huiswerkondersteuning met de nadruk op het
creëren van een gunstig huiswerkklimaat en andere tips en
truuks. Wie de huiswerkklassen zal bijwonen, wordt bepaald
door de leerkrachten van de school.

De raad sensibiliseert en informeert rond Noord-Zuid thema’s
sinds 1996. Daarnaast organiseert de raad activiteiten zoals
de 11.11.11-campagne, Fairtrade
gemeente en bevordert ze de
samenwerking tussen de lokale
Noord-Zuid spelers.

In Middelkerke breidt de huiswerklas uit naar 12 leerlingen.
In Westende starten ze met 8 leerlingen.

Het Noord-Zuid Comité komt
zes keer per jaar samen.

Vrijwilligers
gezocht

Maak jij je ook zorgen over de steeds groter wordende ongelijkheid? Zou je je graag inzetten om mensen in het Zuiden
en het Noorden te ondersteunen in hun ontwikkeling? Ben je
geïnteresseerd in fairtrade, eerlijke handel of korte keten?

Gerichte ondersteuning

Daarom zoeken we ook nog
enkele gemotiveerde vrijwilligers met een hart voor
kinderen en gezonde portie
geduld om de huiswerkklassen te begeleiden.
Meld je bij patrick.louwie@middelkerke.be

Meer info?
Stuur je aanvraag voor 1 april 2019 schriftelijk naar:
Noord-Zuid Comité, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
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PARTICIPATIE

VRIJWILLIGERS

Bouw een buurtfeest

Vrijwilligers gezocht voor
gemeentelijke recepties
Heb je wat vrije tijd en zin om
de handen uit de mouwen te steken
en ben je een sociaal dier.
Dan is dit je kans.

Middelkerke moet op zondag 26 mei
het decor worden voor één groot
buurtfeest waar buren en inwoners
elkaar in een ongedwongen sfeer
kunnen ontmoeten.

Het gemeentebestuur Middelkerke is op
zoek naar vrijwilligers voor hun gemeentelijke recepties voor het verzorgen van
tal van gelegenheden zoals de wettelijke
huwelijken, jubilea en openingen.

Wij zoeken mensen in de juiste outfit/
die zich graag kleden naar een gepaste
gelegenheid, die zin hebben voor
initiatief en die van aanpakken weten.

Meer info?
www.middelkerke.be/
dagvandeburen

Druk: Drukkerij Pattyn
Abonnementen: € 6,2 per jaar,
te storten op BE07 091 0082390 66 GKCC BEBB
Verantwoordelijke uitgever:
Pierre Ryckewaert,
algemeen directeur

Fotografen:

Openingsuren MAC

Haal dus alvast je picknickmand van
onder het stof en noteer vrijdag 31 mei.

Meer info?

Redactie en lay-out:
Communicatiedienst samen met
alle gemeentelijke diensten

Gemeentelijke diensten,
Historisch beeldmateriaal pagina's
16 en 17: collectie Raymond
Swyngedauw.

Het concept is eenvoudig: enkele buren
palmen de straat, het voetpad of het
plein in. Iedereen brengt iets kleins om
te eten of te drinken mee en de gezellige avond ontplooit zich vanzelf.

Als je iets plant rond de ‘Dag van
de Buren’, laat het dan weten aan
het gemeentebestuur want je kan
een ondersteuningspakket (tafels en
stoelen) krijgen voor jouw initiatief.

Colofon

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

Dien je kandidatuur in bij
participatie@middelkerke
of via 059 31 30 16

TOERISME

Neem een ‘Sidoniafie’
Na de hugfie, de sunfie of swimfie kun je in Westende
vanaf nu een Sidoniafie nemen.

Je kan er niet naast kijken. Tante Sidonia
zit te popelen om op de selfie te gaan
op het strandgebouw ter hoogte van de
Meeuwenlaan.
Het decor: een traditionele Middelkerkse,
blauwwitte ‘dijkbank’ en het prachtige
zicht op het Westendse strand en de
Noordzee. Perfect voor een origineel
vakantiekiekje in het gezelschap van de
bekendste tante uit onze striphistorie.

Bedankt
Dit project kwam tot stand door Studio
Vandersteen, Standaard Uitgeverij en
Toerisme Middelkerke vzw. Het beeld
werd gemaakt door studio De Wolf uit
Sijsele. Dit Middelkerks stripproject werd
gerealiseerd met steun van de provincie
West-Vlaanderen.
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NUTTIG

Algemeen noodnummer

Ziekenhuizen

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

AZ Damiaan Oostende
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende
AZ West Veurne

Gemeentebestuur
Gemeentehuis
Fax
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
IBO Middelkerke
IBO Westende
IBO Leffinge
IBO Slijpe
Hoofdbibliotheek
Cultuur
Erfgoed
Jeugddienst
Woonwinkel
Welzijnshuis - OCMW
Dienstencentrum De Stille Meers
Woon- en Zorgcentrum De Ril
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze'
Opvanggezinnen
Pwa
Sportdienst
Zwembad
Toerisme
Centrum De Zwerver
Gemeenteschool ‘De Zandloper’
Gemeenteschool ‘De Duinpieper’
Gemeenteschool ‘’t Slijpertje’
Gemeenteschool ‘De Bonte Pier’
Gemeenteschool ‘’t Lombartje’
Vrije basisschool Middelkerke
Vrije basisschool Westende
Vrije basisschool Lombardsijde
Vrije basisschool Slijpe
Vrije basisschool Leffinge
BuSO ‘De Zeeparel’ Middelkerke
BuSO 'Ter Strepe' Middelkerke
De Rietzang aan Zee

059 31 30 16
059 31 43 64
059 31 95 75
059 31 99 55
059 31 95 57
059 30 38 78
059 30 69 53
059 31 99 10
059 31 95 53
059 31 97 97
059 30 48 66
059 31 91 15
059 31 92 10
059 31 92 85
059 31 92 31
059 31 94 05
059 30 48 86
059 31 97 41
059 31 99 50
059 30 17 78
059 30 03 68
059 31 99 70
059 30 70 30
058 23 51 03
059 30 02 97
059 30 29 41
058 23 56 43
059 30 19 39
058 23 35 34
058 23 56 35
059 30 55 37
059 30 06 17
059 30 08 30
059 31 99 30
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

059 41 40 40
059 55 51 11
058 33 31 11

Dokters
Allaert (Middelkerke)
Boydens (Westende)
Daese (Slijpe)
De Bruycker (Leffinge)
De Kerpel (Middelkerke)
De Witte (Slijpe)
Deforche (Lombardsijde)
Dierendonck (Middelkerke)
Glabeke (Leffinge)
Lecointre (Westende)
Loones (Westende)
Nieuwenhuyse (Middelkerke)
Scheirlinckx (Middelkerke)
Trypsteen (Middelkerke)
Vanbeveren (Middelkerke)
Vandenbroucke (Westende)
Vandorpe (Middelkerke)
Verbeke (Lombardsijde)
Vermeersch (Westende)

059 31 11 12
058 23 63 93
059 31 15 75
059 30 28 41
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 46 47
059 30 28 41
059 31 02 10
058 23 31 30
059 30 32 73
059 30 32 73
059 30 45 51
059 30 32 73
059 31 02 10
059 30 32 73
058 23 56 46
059 71 99 87

Huisartsenwachtpost ijzerstreek & westkust
Centraal nummer

Apothekers

Ampe (Middelkerke)
Baeyaert (Lombardsijde)
Catrysse (Westende)
Debruyne (Leffinge)
Orbie (Middelkerke)
Optima (Westende)
Pharveda bvba (Middelkerke)
Trypsteen (Westende)

1733

059 30 01 10
058 23 47 95
058 23 61 57
059 30 19 49
059 30 04 48
059 30 01 57
059 30 04 19
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)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Jansseune (Leffinge)
Packet (Leffinge)
Vets for Pets (Westende)

059 31 06 57
059 31 17 22
0479 28 02 91
0476 77 64 09
0472 17 24 29
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
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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.

www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke

Foto: Mario Dragon #MachtigMiddelkerke

