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Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel burgerzaken)
Voor een compleet overzicht www.middelkerke.be/openingsuren

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

burgemeester@middelkerke.be

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

Tom Dedecker
eerste schepen

tom.dedecker@middelkerke.be

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

Henk Dierendonck 
schepen

henk.dierendonck@middelkerke.be

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

Natacha Lejaeghere 
schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

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

Eddy Van Muysewinkel 
schepen

eddy.van.muysewinkel@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op dinsdagnamiddag en  
donderdagnamiddag
openbare werken, mobiliteit, afvalbeheer, 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, Middelkerke - 059 31 30 16 

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

De beleidsploeg

Hallo Middelkerke, 
Na een jaar werken besef ik wat een eer het is om burgemeester  

te zijn. Ik ontmoet dagelijks boeiende mensen en neem samen met 

de collega-schepenen bepalende beslissingen.

Tegen 2025 moet onze gemeente dankzij een investeringspakket 

van 141.000.000 euro klaar zijn voor de toekomst. Klemtonen: onze 

ruimte opwaarderen en onze inwoners nog beter bedienen. Iedere 

Middelkerkenaar krijgt ons beleidsplan trouwens toegestuurd’.

Een van de blikvangers wordt het nieuwe casino. Dankzij de  

toparchitecten die meedingen naar de bouw- en ontwerpopdracht 

wordt het gebouw indrukwekkend.

Onze handelaars zijn erg belangrijk voor onze gemeente.  

Het voorjaar bundelt een reeks gerichte initiatieven voor  

lokale ondernemers. Want sterke ondernemers zorgen mee voor 

een sterke gemeente.

Maar uiteraard wens ik jullie allen en vanuit de grond van mijn hart 

een succesvol, warm en gezond 2020 toe! 

Met vriendelijke groet, 
jullie burgemeester 

Jean-Marie

De burgemeester zette dit jaar al duizenden keer zijn krabbel  
op de documenten die Lindsay hem voorschotelde.

zondag 
5 januari 2020 

vanaf 11 u.

Nieuwjaars-
drink

Marktplein 
Middelkerke
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Het gemeentebestuur wil dankzij fundamentele beleidskeuzes 
Middelkerke uitbouwen tot een aantrekkelijke en goed uitgerus-
te woon-, werk- en vakantieplek.

Fundamenten om op te bouwen
Er is een opvallende keuze voor structurele realisaties en hervormingen 
met grote infrastructuurwerken en een stevige inzet op toerisme,  
mobiliteit en netheid. 

Sterk cement
Verder zijn er ‘menselijke’ beleidskeuzes die het leven in Middelkerke nog 
aantrekkelijker moeten maken. Constante aandacht voor huisvesting,  
het verenigingsleven, de uitbouw van een uniek sportcomplex en het 
algemeen welzijn van alle lagen van de bevolking moeten Middelkerke  
voorzien van een sterk bindweefsel.

Efficiënte organisatie
Er is ook grote aandacht voor het ontwikkelen van een toekomstgericht 
gemeentebestuur. Grote katalysatoren zijn daar de oefening voor een 
nieuw gemeentehuis, een sterke digitale inhaalbeweging en een opwaar-
dering van de toeristische promotie.

141.000.000 euro investeringen
Het beleidsplan 2020-2025 vertegenwoordigt een investeringspakket van 
ongeveer 141.000.000 euro verspreid over 6 jaar. Dankzij een recht-
vaardig belastingsbeleid, subsidies van de overheid, het gemeentefonds 
en inkomsten uit de eigen werking financiert het gemeentebestuur dit 
stevige ‘bouwplan’.

Meer info
www.middelkerke.be/beleidsplan-2020-2025

Bouwplan voor 2025
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4 toparchitecten dingen  
naar casino-opdracht

Nu de selectiefase afgelopen is, blijven  

4 bouwteams over die meedingen naar de 

ontwerp- en bouwopdracht van het casino.
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Toekomstplan voor kerken

Het terugvallende kerkbezoek zet het 

gemeentebestuur aan om samen met de 

kerkbesturen een toekomstplan uit te 

tekenen voor de landelijke kerkjes.
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Vakantiewerk bij gemeente of 
Welzijnshuis?

Zin in een zinvolle studentenjob? Er zijn 

tientallen vacatures bij het gemeentebe-

stuur en het Welzijnshuis.

Pagina 17

De Papegaaistraat

Vlogen er echt papegaaien door  

de Papegaaistraat in Leffinge?
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Poëzieweek start op het podium

De bib en de jeugdraad slaan de handen in 

elkaar voor de start van de poëzieweek.
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Als de muren konden spreken...

Twee ex-voorzitsters halen herinneringen 

op naar aanleiding van 25 jaar De Paravang.
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Grote kuis, gezond verstand
Tussen 30 september en 6 oktober controleerde de preventiedienst uit-
gebreid op sluikstorten en hondenpoep in het kader van de Week van de 
Handhaving van Mooimakers. Dagelijkse controles vergen veel mankracht 
en budget, daarom roept het gemeentebestuur iedereen op om zijn buurt 
proper te houden. 

Dagelijkse inspanningen
Het gemeentebestuur besteedt ieder 
jaar honderdduizenden euro’s aan 
de dagelijkse inzet van straatvegers, 
borstelmachines en vuilniswagens.  
Ook inwoners moeten hun afval of  
hondenpoep op de juiste manier  
opruimen en niet zomaar op straat 
achterlaten. Bewustmakingscampagnes 
zoals ‘Mooimakers’ zijn daarom erg 
welkom. 
 

Hardnekkige  
minderheid zorgt 
voor meeste  
overlast
 
107 dumpplaatsen
Maar werken al die campagnes eigenlijk? 
Gedeeltelijk. De controles toonden aan 
dat er op 107 (!) plaatsen afval werd 
gevonden dat er niet hoort te liggen. Iro-
nisch genoeg werd het meeste sluikafval 
gevonden bij glasbollen of kledingcon-
tainers. Een deel van onze inwoners lapt 
dus duidelijk openbare netheid aan zijn 
laars. En toch is er ook positief nieuws: 
langs de landelijke wegen werd geen 
sluikafval gevonden.

Zakje mee?  
Tijdens de controleweek werden  
twee hondenpoepacties gehouden. 
Conclusie: de overgrote overlast wordt 
veroorzaakt door een hardnekkige 
minderheid, want de meeste baasjes 
hadden zakjes bij en ruimden netjes  
de hondenpoep op. 
 

27 verslagen
Tijdens de controleweek werden  
27 sluikstorters geïdentificeerd. 
Die mogen zich aan een fikse boete 
verwachten.

Gezond verstand aub
Het is onmogelijk om het volledige 
grondgebied dagelijks te controleren 
voor iets wat eigenlijk tot het gezond 
verstand zou moeten behoren. Dus 
roept het gemeentebestuur op om die 
hondenpoep gewoon op te ruimen en 
de juiste vuilnisbak te gebruiken.  
Het kost je welgeteld 30 seconden en 
onze straten blijven proper.

Meer info?
www.mooimakers.be 

Ondersteboven 
van sport
Met een nieuw jaar lonkt het cliché van 
de goede voornemens om de hoek.  
De sportdienst zet de spreekwoor-
delijke kat bij de melk en geeft een 
handige brochure uit met wekelijkse 
sportactiviteiten en lessenreeksen in 
onze gemeente.

Sport in  
Lokaal Dienstencentrum
De brochure bundelt ook het sportaan-
bod van het Lokaal Dienstencentrum, 
want daar kan je bijna dagelijks inte-
ressante beweegactiviteiten volgen.

Meer info?
www.middelkerke.be/sportkaart
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Toparchitecten voor nieuw casino
4 bouwteams nemen deel aan de gunningsfase van de ontwerp- en bouwopdracht voor het nieuwe Middelkerkse 
casino. Met de selectie van 4 bouwteams is de eerste fase van deze overheidsopdracht afgerond. Ook voor de 
concessie voor de uitbating van de speelzaal zijn nog vier kandidaten in de running.

Grondige selectieprocedure
7 kandidaten wilden op basis van de selectieleidraad deelne-
men aan de overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw 
van het casino. Iedere kandidaat had een correcte samenstel-
ling en een gezonde financieel-economische toestand. 

Stabiele bouwteams met stevige  
referenties
Het college van burgemeester en schepenen selecteerde  
4 kandidaten met gepaste ervaring. De referenties van de 
architecten gaven de doorslag.

Ieder deelnemend bouwteam bestaat uit een ontwikkelaar, 
architect, landschapsarchitect, aannemer en een onderhouds-
bedrijf.

Gunningsfase: van bestek naar offerte tot 
aanbesteding
Eind februari 2020 valt bij de 4 overgebleven kandidaten het 
bestek voor de ‘design and build’ - opdracht in de bus. Op basis 
van dit bestek kunnen de kandidaten hun offerte en voorstellen 
indienen. Tegen de zomer van 2020 weten we wie het casino 
effectief zal ontwerpen, bouwen en onderhouden.

 

Wie speelt mee voor de speelzaal?
Wie de speelzaal zal uitbaten, is het resultaat van een volle-
dig onafhankelijke procedure. De selectiecriteria vermelden 
onder andere een jaarlijks concessiebedrag van minimaal 
1.000.000 euro. 

De gemeenteraad stemt volgende maand over de concessie-
leidraad voor de speelzaaluitbating. In het voorjaar van 2020 
weten we wie de speelzaal in het nieuwe casino zal uitbaten.

4 kandidaten wagen gok
De 4 aangemelde kandidaten voldeden allen aan de selectie-
criteria. Dat betekent dat Grand Casino de Dinant - Infinity 
Gaming, ECK NV - Napoleon Games, Golden Palace NV en 
Belcasinos NV - Groupe Partouche in de running zijn voor de 
uitbating van de speelzaal in het nieuwe Middelkerkse casino. 

Cruciale fase breekt aan
Binnen enkele maanden worden de verschillende belangheb-
benden en de bevolking ook gehoord. De realisatie van een 
eigentijds casino is een cruciaal element in de toeristische, 
economische en visuele heropleving van Middelkerke. 

Meer info?
Bekijk welke andere projecten de deelnemende architecten al 
eerder realiseerden op www.middelkerke.be/casinoproject.
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Een van de kandidaat-architecten ontwierp ook  
dit nieuwe casino van Utrecht (NL)
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Dakisolatie 
verplicht vanaf 2020
Om de algemene woonkwaliteit te verhogen, moeten 
alle daken tegen 2020 voldoen aan een isolatienorm. 

Normen
De regeling geldt niet voor kamers en daken kleiner dan  
2 m2.  Een R-waarde van 0,75 m2K/W is de minimumnorm.  
Een geïsoleerde zoldervloer bij een onverwarmde en onbe-
woonde zolder, geldt ook als geïsoleerd dak. Als de EPC-score 
van je woning lager ligt dan de grenswaarde van de Vlaamse  
regering, voldoe je ook aan de isolatienorm. 

Deze grenswaarden zijn:

• 600 kWh/m2 voor een open bebouwing,

• 550 kWh/m2 voor een halfopen bebouwing,

• 500 kWh/m2 voor een gesloten bebouwing,

• 400 kWh/m2 voor een appartement.

Strafpunten
Stelt de woningcontroleur een ontoereikende dakisolatie  
van een huurwoning vast, kan dat resulteren in maximaal  
15 strafpunten voor het verhuurattest. Bij appartements- 
gebouwen krijgen alle flats in dat geval strafpunten.

Meer info?
www.wonenvlaanderen.be 

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.  

Wanneer
De eerstvolgende zitdagen zijn op 9 januari 2020 en  
13 februari 2020, in de raadzaal van  
het gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u. 

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

- identiteitskaart,

- aanslagbiljet inkomen 2017 (aanslagjaar 2018),

- uittreksel bevolkingsregister,

- bewijs van huidig inkomen van alle gezinsleden  
(bij voorbeeld pensioenfiche, werkloosheidsuitkering, …) 
van de 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).

Groepsaankoop groene energie 
Heel wat aanbieders op de energiemarkt slaan je om de oren slaan met lage energietarieven. Als consument 
is het moeilijk om het overzicht te bewaren. Daarom is de groepsaankoop groene energie van de provincie 
West-Vlaanderen een garantie op voordelige prijzen. Inschrijven kan tot 11 februari 2020. 

Persoonlijk aanbod
Hoe meer mensen inschrijven, hoe goedkoper de prijs wordt. 
Je kan inschrijven voor elektriciteit en/of gas. De provincie 
opent een prijsvraag bij enkele energieleveranciers. Nadien 
krijg je een persoonlijk aanbod en kan je, na jouw akkoord, 
ook effectief overstappen naar de gekozen leverancier.  

Hoe schrijf je in
Inschrijven kan via www.samengaanwegroener.be of  
0800 76 101 (gratis, elke werkdag van 9 tot 17 u.).  
Hou je eindafrekening van je huidige energieleverancier(s)  
bij de hand. 

Jaarlijks opnieuw deelnemen
Het energiecontract van de groepsaankoop loopt één jaar en 
sluit je af met de gekozen energieleverancier. Als je blijvend 

wil genieten van voordelige groepstarieven moet je jaarlijks 
opnieuw deelnemen aan de groepsaankoop. 

De provincie stuurt je ieder jaar een uitnodiging om opnieuw 
deel te nemen aan de groepsaankoop.

Lees de kleine lettertjes
Wanneer een andere leverancier gekozen wordt, beëindigt  
de provincie je contract wettig.

In de kleine lettertjes van het contract staat vaak dat wie na 
de vervaldatum aangesloten blijft bij de energieleverancier 
automatisch in een duurder tariefsysteem terechtkomt, zodat 
je volgende jaarafrekening gevoelig hoger kan uitvallen.

Meer info?
www.samengaanwegroener.be 
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Nieuw  
recyclagepark
Het gemeentebestuur werkt volop aan  
de bouw van het nieuwe recyclagepark aan  
de Klein Kasteelstraat. Iedere inwoner en  
tweedeverblijver moet er verschillende  
afvalfracties op een duurzame wijze kwijt  
kunnen. Een groot deel is gratis, de kostprijzen  
voor betalende fracties zijn afhankelijk van  
het type afval. 

Toegankelijker
De site wordt ruimer en makkelijker toegankelijk.  
Dankzij het geautomatiseerde toegangssysteem zijn  
files aan de ingang verleden tijd. 

Netter
Dankzij de grotere site zal het nieuwe recyclagepark netter 
ogen. Iedere afvalcontainer krijgt zijn vaste stek en is  
makkelijk te bereiken dankzij de ruimere aanrijplaats. 

Elektronisch betalen
Sommige afvalfracties zijn betalend. Die zullen op een  
andere, afgesloten zone van het recyclagepark  
ondergebracht worden. De tarieven zijn afhankelijk van  
welke fractie je aanbiedt. Betalen kan cash of elektronisch.

Open op 1 april
Momenteel wordt hard gewerkt aan het installeren van  
de site en de toegangsregeling. Het nieuwe recyclagepark 
opent zijn deuren op 1 april 2020. Net op tijd voor de  
grote lenteschoonmaak.

Meer info?
www.middelkerke.be/recyclagepark 

Gehoord  
in de gemeenteraad
Verzet tegen windmolenpark
De gemeenteraad nam een officieel standpunt in tegen  
de plannen voor een groot windmolenpark langs het  
Middelkerkse traject van de E40. Belangrijkste argumenten 
tegen: de inplanting is een bedreiging voor het kostbare  
agrarisch en toeristisch karakter van het gebied en de  
geplande windmolens zijn door hun omvang te belemmerend.

Overlast door wildplassers  
bij evenementen
De bevoegde schepen erkende het erg storende verschijnsel 
van wildplassen en wijst op het gebrek van maatschappelijk 
besef bij de ‘daders’. Hoewel het gemeentebestuur tijdens 
haar evenementen extra toiletten voorziet en dat ook voor-
schrijft aan andere organisatoren blijven wildplassers op de 
meeste ongehoorde plaatsen - tot inkomhallen van appar-
tementsgebouwen toe - hun ‘ding’ doen. Bijkomend moeilijk 
gegeven: politioneel verbaliseren kan enkel na vaststelling 
op heterdaad. Met de installatie van bewakingscamera’s 
op cruciale plaatsen en een nieuwe oproep tot elementaire 
beleefdheid hoopt het gemeentebestuur dat dit extreem 
vervuilende verschijnsel ophoudt.

Meer info?
De volledige agenda’s van de gemeenteraden vind je via  
www.middelkerke.be/formulieren onder het menu  
bekendmakingen.

Opgevallen 
in vragenuurtje
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Oppasvrijwilligers 
staan klaar
De oppasdienst van de CM is een vrijwilligersservice 
die de zorg voor chronisch zieke mensen, personen 
met een beperking en zorgbehoevende ouderen 
tijdelijk overneemt. 

De vrijwilliger biedt gezelschap en toezicht, helpt bij 
beperkte verplaatsingen en neemt een aantal zorgtaken op 
(bv. maaltijden opwarmen, helpen bij het eten, helpen bij 
toiletbezoek...). 

Tarief?
Je betaalt 2,8 euro per uur, met een minimum van twee uur. 
Voor nachtoppas geldt hetzelfde tarief, met een minimum  
van tien uur.  Ook voor de vervangende zorg voor een kind 
(-18 jaar) met een chronische aandoening of beperking  
kan je een beroep doen op de vrijwilligers van CM-Oppas  
aan huis.

Meer info?
Wil je je registreren als vrijwilliger? 
www.cm.be/over-cm/vrijwilligers

Wil je een beroep doen op een CM-oppas? 
CM-Oppas aan huis:  
059 55 40 51  
of oppas.oostende@cm.be

Welkom in ‘t Buurthuis
‘t Buurthuis wil het sociaal contact tussen mensen 
uit Westende-Bad verstevigen. Je kan er dagelijks 
een praatje komen slaan, iets drinken, kaarten, een 
gezelschapspel spelen of er de krant komen lezen.

Meer info?
‘t Buurthuis is open iedere werkdag van 14 tot 17 u. 
en iedereen is er welkom.

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

Dag van de Zorg
Dagelijks komen in het Welzijnshuis en het woonzorg-
centrum honderden mensen over de vloer. Tijdens 
een nieuwe Dag van de Zorg leer je deze locaties en 
hun bijhorende dienstverlening wat beter kennen.

Nieuwe assistentiewoningen
In primeur ontdek je de nieuwe assistentiewoningen en jonge 
gezinnen maken er kennis met de nieuwe groepsopvang voor 
de allerkleinsten.

Meer info?
Zondag 15 maart 2020, van 14 tot 17 u. op de site van het  
Welzijnshuis en het Woonzorgcentrum aan de Sluisvaartstraat.

www.middelkerke.be/dagvandezorg 

Oplaadpunt 
voor budgetmeters
Als je moeilijk je energiefacturen kan betalen, of je 
energiecontract wordt verbroken, heb je recht op  
de tijdelijke, sociale energievoorziening van Fluvius. 

Budgetmeter 
Fluvius zorgt in het geval van betalingsproblemen in een 
sociale energievoorziening en een digitale budgetmeter.  
Die houdt je energiekosten beheersbaar dankzij een prepaid 
budgetmeterkaart. 

Oplaadpunt
In de inkom van het Welzijnshuis staat nu een digitaal 
oplaadpunt voor je budgetmeterkaart die is toegankelijk 
van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 u. Zo kom je niet voor 
verrassingen te staan bij de volgende afrekening. 

Meer info?
www.fluvius.be/nl/meer-weten/oplaadpunten 
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Toekomstplan voor kerken
Een centrale aanpak voor de erediensten en verder onderzoek naar de herbestemming van kleinere kerken zijn 
de twee pijlers van een toekomstplan dat het gemeentebestuur samen met de kerkfederaties op korte termijn 
uittekent. 

Erediensten centraliseren
De kerkfederatie Middelkerke-Spermalie beslist om vanaf  
1 januari de weekenddiensten onder te brengen in Middelkerke, 
Westende en Lombardsijde. Reden: het sterke teruglopen  
van het aantal kerkgangers en het nakende pensioen van een 
van de twee pastoors. Het gemeentebestuur benadrukt dat het 
geen enkele bevoegdheid in deze beslissing van de  
kerkfederatie heeft.

Ceremoniële vieringen
Voor dopen, huwelijken en begrafenissen geldt deze maatregel 
niet. In overleg met de pastoor kunnen families nog kiezen in 
welke kerk deze plechtigheden plaatsvinden.

Investeren in Sint-Willibrorduskerk
Ondertussen investeert het gemeentebestuur de komende  
3 jaar in de renovatie van de Sint-Willibrorduskerk en de pasto-
rie in Middelkerke. 

De komende 5 jaar ontvangen de kerkfabrieken een jaarlijks 
werkingsbudget tussen 25.000 en 95.000 euro.

Verder onderzoek naar herbestemming
In de komende jaren is het onvermijdelijk dat nog andere 
kerken onttrokken worden aan de erediensten. Het gemeen-
tebestuur overlegt met het volste respect met de pastoor en 
de kerkfabrieken over een alternatieve invulling.

Kerk Sint-Pieters-Kapelle
Ondertussen is de kerk in Sint-Pieters-Kapelle formeel 
‘onttrokken aan de eredienst’. Erkende verenigingen kunnen 
daar hun activiteiten organiseren. In afwachting van enkele 
aanpassingswerken staat het gemeentebestuur er volgens 
de geldende veiligheidsvoorschriften nu al activiteiten voor 
maximaal 99 mensen toe. Er is een keukenmeubel en sanitair 
aanwezig.

Meer info?
www.middelkerke.be/kerken 

Wil je de kerk van Sint-Pieters-Kapelle huren? 
cultuurdienst@middelkerke.be 
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Hulpposten, strand- en zwembadredders
Voor een veilig zomerstrand zoeken we voor juli en augustus 
voldoende gebrevetteerde strandredders en postoversten.  
We zoeken er ook voor de twee weken voor en na de zomer-
vakantie. 

Voor het zwembad neemt Middelkerke telkens 1 extra redder  
en 1 kassabediende aan voor de paasvakantie, juli en  
augustus. Tussen 15 juli en 15 augustus komt daar nog 
 1 reddersvacature bij.

Jeugd- en sportanimatoren
Wie graag met kinderen werkt, kan kandideren voor erkende 
jeugdanimator. Tijdens de paasvakantie willen we al  
29 animatoren aannemen, voor de zomer 66.  
Voor de zomer werven we ook nog 2 sportanimatoren aan.

Weldoen in het Welzijnshuis
Ben je student verpleeg- of zorgkunde? Het Welzijnshuis 
zoekt 15 zorgkundigen voor de zomervakantie en 4 die 
bijspringen in weekends en korte schoolvakanties.  
Zorg dat je in het bezit bent van het ‘zorgvisum’. 

Daarnaast zoekt het Welzijnshuis per maand 3 poetshulpen 
voor De Ril en 2 voor de keuken.

Op zoek naar vakantiejob?
Het gemeentebestuur en het Welzijnshuis zoeken tientallen jobstudenten voor de drukke vakantieperiodes.  
Met een veelzijdig aanbod en een mooie verloning is dit een kostbare werkervaring voor jongeren.  
Deze wervingscampagne is er deels ook voor de paasvakantie. Solliciteren kan enkel online vanaf 10 januari 2020.

Toerisme en evenementen
Interesse in een event- of toeristische job? Solliciteer voor 
één van de 4 vacatures baliemedewerker toerisme per 
zomermaand en 6 evenementmedewerkers. 

Handen uit de mouw
Steek je graag je handen uit de mouwen, dan zoeken we per 
zomermaand 8 arbeiders om het strand en de gemeentelijke 
groenzones te helpen onderhouden.

Parkeerstewards en preventie
We werven 14 stewards voor de paasvakantie aan, 14 parkeer-
stewards voor de weekends tussen de paasvakantie en eind 
juni en 10 voor de weekends in september. In de zomermaan-
den engageren we telkens 10 parkeerstewards. We vullen dit 
preventieteam verder aan met telkens 1 jobstudent voor de 
paasvakantie, juli en augustus.  

Solliciteer online

Bekijk alle vacatures, voorwaarden en werkperiodes nog 
eens rustig na op www.middelkerke.be/jobstudenten vanaf 
10 januari 2020. Opgelet: vanaf dit jaar kan je enkel online 
solliciteren.
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Parkeerregeling  
kampeerwagens
Sinds eind november is het verboden om met  
kampeerwagens te parkeren langs de zeedijk vanaf 
de Cyriel De Grootelaan en tot de gemeentegrens 
met Oostende. 

Ruimte op kampeerplaatsen
Middelkerke heeft geen specifieke parkeerplaatsen voor 
kampeerwagens op het openbaar domein. Kampeerwagens 
zijn van harte welkom op de Middelkerkse privécampings, 
waar je ook garantie hebt op de beste voorzieningen.

Specifieke aanduiding
Ook op parkeerplaatsen voor personenwagens is het ver-
boden met je kampeerwagen te parkeren. Wanneer het niet 
specifiek is aangeduid, mag je met je kampeerwagen tijdelijk 
een parkeerplaats innemen. Uiteraard zonder de mobiliteit en 
privé-toegangen te belemmeren.

Verzorg je rijfitheid
Heel wat senioren blijven actief in het autoverkeer. 
Een auto is vaak een vorm van vrijheid en zelf-
standigheid, maar als je een jaartje ouder wordt, is 
autorijden niet altijd even vanzelfsprekend meer.

Regelmatig onderhoud
Net zoals voor je auto, is regelmatig onderhoud belangrijk 
voor je lichaam en geest.

Blijf daarom regelmatig met de auto rijden, pas je rijmoment 
aan de verkeersdrukte aan en laat geregeld je zicht en 
geneesmiddelengebruik controleren.

Misschien overweeg je bij het ouder worden ook de aanschaf 
van een andere wagen met aangepaste uitrusting (hogere 
zitting, automatische versnelling…).

Sommige rijscholen en verkeersinstanties bieden ook rijles-
sen of workshops op maat van senioren aan. Zo blijf je op de 
hoogte van de wegcode en de elementaire verkeersregels.
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Opwarmen voor  
echte horecajob
De opleiding keukenmedewerker van het Welzijns-
huis geeft deelnemers een goed gekruide opstap 
naar een echte horecajob. 

Van koude keuken tot HACCP
In de opleiding krijg je na een kennismakingsgesprek verschil-
lende onderdelen van de keuken onder de knie: je leert er 
koken, je leert er bedienen in de zaal en je leert er alles over 
hygiëne en voedselveiligheid. 

Verschillende startmomenten
Er zijn 5 instapmomenten per jaar en je doorloopt de 
verschillende onderdelen op eigen tempo in groepen van 
maximum 10 mensen. 

Hongerige horeca 
Na de opleiding volg je een verplichte stage van 4 weken in 
een geregistreerd horecabedrijf uit de regio. Die horecabe-
drijven en grootkeukens smeken trouwens om goed opgeleide 
keukenmedewerkers. Zo is er serieuze kans dat je na de 
opleiding een aanbod krijgt voor een echte job in de regio.

Duwtje in de rug
Deelnemen aan deze opleiding biedt een tussenkomst in 
je transport en een kinderopvangvergoeding. Ben je 1 jaar 
werkloos en heb je kinderen ten laste, dan ontvang je een 
stimulanspremie van 100 euro per opleidingsmaand.

Meer info?
opleidingen@middelkerke.be 

Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

059 31 92 24

‘Commesjes’  
tot aan je voordeur
Grote supermarkten zijn de hedendaagse win-
kelnorm. Meestal gemakkelijk en voordelig, maar 
minder mobiele mensen geraken niet zo makkelijk 
bij de supermarkt. 

Handelaars leveren aan huis

Er zijn heel wat lokale winkels die vooraf bestelde bood-
schappen bij je thuis afleveren. Het aanbod is erg veelzijdig: 
van slager tot doe-het-zelfwinkel. Op onze website staat een 
lijst met handelaars die aan huis leveren.

Meer thuisleverende winkeliers welkom
Het gemeentebestuur doet een warme oproep naar de 
Middelkerkse handelaars om thuislevering in hun aanbod op 
te nemen. In Middelkerke leven heel wat oudere en minder 
mobiele mensen die geholpen zijn als hun boodschappen tot 
aan hun voordeur geleverd worden. Registreer je daarom via 
de website als thuisleverende winkelier. 

IJveren voor handelszaken
Naast een bundeling van de thuisleverende handelaars, ijvert 
het gemeentebestuur bij nieuwbouwprojecten in centrum-
locaties voor de inplanting van winkel- of dienstenruimte op 
gelijkvloerse verdiepingen. Misschien dat er zo meer lokale 
winkels zich vestigen in het dorpscentrum.

Markten promoten 
Ook de dagmarkten worden verder gepromoot. Naast de 
succesvolle donderdagmarkt en boerenmarkt op zaterdag in 
Middelkerke, kan je op maandag verse groenten en kip aan 
‘t spit kopen in Westende. Het gemeentebestuur tracht nog 
andere lokale dagmarkten op te zetten.

Meer info?
www.middelkerke.be/handelaars-leveren-aan-huis
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Passage Lokal
Shoppen of snuisteren langs kleur-
rijke etalages zonder kilometers te 
slenteren. Klinkt dat als muziek in 
de oren? Wees welkom op de eerste 
editie van Passage Lokal. 

One stop shop
Passage Lokal is één grote ‘one stop shop’ waar alle deelne-
mende, Middelkerkse handelaars hun producten en diensten 
voorstellen. Met actieve tombola’s, workshops en ateliers 
beleef je aan den lijve wat je in Middelkerke kunt kopen,  
proeven en laten maken.

Mmmmm van Middelkerke
Passage Lokal wordt een gezellige marktplaats met een  
prominente plaats voor Middelkerkse ambachtelijke streek-
producten. Doe je te goed aan de drie Middelkerkse bieren, 
smul van de Tempelierskoekjes of van de verfijnde  
Middelkerkse ‘fruits de mer’.

Bestel nu je stand
Wil je als lokale handelaar tonen wat je in je mars hebt?  
Registreer je dan als standhouder voor Passage Lokal.  
Je krijgt een ruime stand en de garantie op heel wat 
‘passage’ met misschien een flink pak nieuwe klanten.

Meer info?
In centrum De Branding Middelkerke,  
op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2020.

Alle info via www.middelkerke.be/passagelokal 

Digitale etalage 
voor lokale handel
In een maandelijkse nieuwsbrief bundelt Elke van 
lokale economie handig economisch nieuws, nieuwe 
handelszaken en handelsevenementen. 

Sinds mei 2019 vertrekt de maandelijkse nieuwsbrief naar 
honderden geregistreerde lokale ondernemers. Het gemeen-
tebestuur wil zo hun talrijke handelsinitiatieven aankondigen 
en Middelkerkes commerciële hart sneller doen kloppen.

Exclusief communicatiemiddel
Deze nieuwsbrief moet uitgroeien tot het exclusieve  
communicatiemiddel tussen gemeentebestuur en de lokale 
ondernemers. Als je niets wil missen als lokale ondernemer 
en wil weten wat er leeft in commercieel Middelkerke, dan 
moet je je registreren op deze digitale etalage. 

Veel passage
Wanneer ondernemers onderling ervaring uitwisselen  
dan gebeurt er wat. Daarom organiseert de dienst lokale 
economie onder de noemer ‘Passage’ enkele interessante 
netwerkavonden. Wanneer die plaatsvinden lees je enkel in  
de digitale nieuwsbrief.

Meer info?
www.middelkerke.be/nieuwsbriefvoorhandelaars  

Kindvriendelijke handelszaak
’t Bretoentje uit Westende-Bad is volgens de kinder-
gemeenteraad de ‘meest kindvriendelijke handels-
zaak’ van Middelkerke. 

Kinderen kiezen voor kinderen
Niet enkel de grote ijsjes en de grote pannenkoeken gaven de 
doorslag, ook de kindervoorzieningen, de toegankelijkheid en 
de vriendelijkheid speelden een grote rol.

Ook een hart voor kinderen? Ding mee!
Volgend jaar kiezen de kindergemeenteraad en de adviesraad 
voor lokale economie een nieuwe meest kindvriendelijke han-
delszaak van Middelkerke. Hou de digitale handelsnieuwsbrief 
in het oog voor meer nieuws. 

Meer info?

ww.middelkerke.be/ondernemers

Nieuwe indoorrommelmarkt
‘t Buurthuis organiseert dankzij het succes van  
de eerste editie een tweede indoorrommelmarkt in 
de Calidris op zondag 16 februari. 

Succesverhaal
In de zomer kun je haast wekelijks zolderschatten of kelder-
restjes op de kop tikken op verschillende rommelmarkten. 
Maar waarom zou dat niet kunnen in de winter? De vrijwilli-
gers stootten op een succesverhaal, want in een mum van tijd 
waren de standjes voor de eerste editie uitverkocht.

Traditie
Het is de bedoeling om van dit initiatief een jaarlijkse traditie 
te maken, zodat rommelmarktliefhebbers ook in de winter 
hun hart kunnen ophalen.

Meer info?
Een standje van 3 m breed kost je 5 euro. 
Schrijf je in via ’t Buurthuis in Westende-Bad 
059 30 82 28
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Gekiekt

Stort je hart uit…
… bij de cultuurdienst en de bibliotheek 
van Middelkerke. Waar scoor je beter 
mee bij je Valentijn dan met een  
zelfgemaakt liefdesgedicht? 

Ben je tussen 5 en 105? Kruip dan in je 
pen of toetsenbord en doe mee aan de 
poëziewedstrijd met als thema liefde. 
De drie mooiste gedichten krijgen een 
zeer bijzondere plaats in de gemeente. 

Stuur je gedicht naar  
cultuurdienst@middelkerke.be  
vóór 20/01/2020.

Het wedstrijdreglement vind je op 
www.cultuurstek.be en  
https://middelkerke.bibliotheek.be/

#prachtig plaat(s)je
#westtoer plaatste op de mooiste 

plaatsen langs #dekust enkele  
mooie #fotokaders.

@christelvandijck is meter van  
het #fotokader in #westende op  

de dijk bij #derotonde

#westende is haar favoriete  
energiereep

Als je er passeert: neem maar een foto 
en deel die op je sociale media met  

de #middelkerke.

Schuilhokken  
voor zwerfkatten
Vrijgelaten zwerfkatten moeten gecon-
troleerd gevoederd en beschut worden. 
Warme oproep om de dieren met rust 
te laten zodat ze blijven terugkeren 
naar deze plek en niet gedwongen 
worden opnieuw uit te zwerven.

Hoera voor de herfst
Tijdens de herfstvakantie kon je in Otis’ drakennest in het Normandpark lekker  
ravotten, klimmen, klauteren, vallen, springen en weer opstaan!

Slijpse school houdt het droog
Gelukkig bouwden de handige Harry’s van de gemeente-
lijke technische dienst een nieuw afdak toen bleek dat 
die lek was. Enig minpuntje: onder het nieuwe afdak mag 
niet gesjot worden
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Youca-dag voor Guinee
Op donderdag 17 oktober kon het gemeentebestuur rekenen op de extra inzet van  
12 jongeren. In het kader van de ‘Youth for Change and Action-dag’ werkten zij een 
dag mee met verschillende gemeentediensten. Hun integrale dagverdienste schonken 
ze aan een jongerenproject in Guinee.

Onze jongens maken  
kerstverlichting
Wist je dat onze kerstversiering van A tot Z 
gemaakt is door onze eigen diensten?  
Van grafisch ontwerp en minutieus laswerk, 
over versiering tot veilige installatie.

Dikke proficiat met dit sfeervolle vakwerk!

Bekijk het filmpje van het creatieproces op 
de Facebookpagina en het Youtubekanaal 
van Middelkerke. 

Recordbedrag voor MS-liga
Dankzij de puddingverkoop tijdens het 
afgelopen landbouwweekend konden de 
Middelkerkse landbouwers 2.039 euro 
schenken aan de MS-liga. 

Griezelig gesprokkel
400 Middelkerkse schoolkinderen doken een welverdiende herfstvakantie in met  
een goedgevuld zakje lekkers dankzij de eerste ‘herfstsprokkeltocht’. Veel ‘tricks’ 
dankzij de geschminkte kinderen, maar vooral veel ‘treats’ dankzij 65 gulle lokale 
handelaars. “Volgend jaar opnieuw!”, glunderde Chloé!

toegankelijkheid 
duidelijk op de weg



Leffinge vanuit de lucht in het najaar 1916:  
de Papegaaistraat duikt de polders in. 
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Duitse militairen in een drassige Papegaaiestraat.

‘Westweghe’
De Papegaaistraat loopt links van centrum De Zwerver, weg 
van de kerk naar ‘beneden’ richting open veld. Oorspronkelijk 
was dit een landweg. De eerste vermeldingen ‘Westweghe’ 
dateren van in 1503. De straat vertrok vanaf de kerk in 
westelijke richting. Bij gebrek aan andere oriëntering was 
het aanduiden van wegen via de windstreken of nummering 
gangbaar. Ook in de piepjonge badplaats Middelkerke waren 
de straten eind 19e eeuw genummerd. Pas later ging men 
over naar ‘echte’ straatnamen. 

Oeps, foutje…
De naam ‘Papegaaistraat’ dook op in de 19de eeuw,  
maar eigenlijk door een fout: de naam was bedoeld voor een 
straatje dat nu niet meer bestaat, ’t verloren stratje’. Dat 
liep van huis Edelweiss (naast het huidig kantoor Uyttenhove) 
naar de Groenhagestraat (ter hoogte van het laatste gebouw 
van de brouwerij Boutens).  In dat ‘stratje’ moet er eind 15de 
- begin 16de eeuw een herberg/hofstede met de naam ‘de 
Papegay’ geweest zijn. In een kerkelijk document van 1503 
vinden we verwijzingen naar ‘t sloopkin van de Papegaye’ 
(een slop is een steegje zonder uitgang). Dus eigenlijk had 
dat steegje de Papegaaistraat moeten heten.

Schuttersgilden leveren naam
Het woord ‘papegaai’ verwijst hierbij naar schuttersgilden, 
die al eeuwenlang op hoge palen de ‘oppergaaien’ of  
hoofdvogels proberen af te schieten.  

Er zijn sterke aanwijzingen dat de naam ‘papegaai’ afkomstig 
is van het Bourgondisch hof, waar men een voorliefde had 
voor deze exotische vogel. De Oude Grieken schoten tijdens  
volksfeesten zelfs naar levende vogels. Gelukkig werden  
die tijdens de middeleeuwen vervangen door houten,  
geschilderde exemplaren. 

Zoals zo vaak ligt  
het volksverleden aan  
de oorsprong van  
de straatnaam 

Overal ‘papegaaien’
Leffinge is niet uniek. Er zijn ‘Papegaaistraten’ in onder  
andere Gent, Brugge, Vilvoorde, Oostrozebeke, Zulte,  
Lier en Waregem. Ook veel herbergen waar schutters konden 
‘uitrusten’ kregen die naam: zo zijn er voorbeelden in  
Oostende, Gistel, Nieuwpoort en Koksijde. Daarnaast vinden 
we nog brouwerijen (Diksmuide), molens (Gent, Brugge), 
wijken (Gent) en zelfs een bushalte (Leke) en een beruchte 
spooroverweg (Adinkerke) die verwijzen naar ‘papegaaien’.

Van ‘papegaai’ naar ‘mussel’
Terug naar Leffinge. De huidige Papegaaistraat werd pas  
vanaf 1912 geplaveid met stenen. In de volksmond heette 
deze straat rond 1900 eigenlijk de ‘Musselstroate’, genoemd 
naar de eerste inwoner van de straat Hendrik (Hinten)  
Hosten, bijgenaamd Hinten ‘Mussel’, een landbouwer  
die nu en dan ook mosselen verkocht. Hij gooide de resten 
regelmatig in de straat als ‘verharder’.

Met dank aan Jean-Marie Barra voor het opzoekingswerk.

Ken jij ook een interessante straat? 

Laat het ons weten via 

www.middelkerke.be/destraat

In de zogenaamde ‘nieuwe wijk’ van Leffinge zijn heel wat vogelstraten te vinden: 
de Wielewaal-, Patrijs- en Vinkenstraat. Toch is er blijkbaar een kleurrijk exemplaar 
ontsnapt en zich elders gaan nestelen: de Papegaaistraat. 

De Papegaaistraat  
Een kleurrijke naam voor  
de ‘verkeerde’ straat
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Langer in cel kusterfgoed
Middelkerke blijft langer vertegenwoordigd in de erfgoedcel kusterfgoed.  
Ook de komende zes jaar zal Middelkerke de werking van dit intergemeentelijk 
samenwerkingsverband voor kusterfgoed mee invullen. 

Dakpannetjes 
voor MUG-heli 
Middelkerke en Eric Vandewalle overhandigden  
een stevig bedrag aan de vertegenwoordigers 
van de MUG-heli. Dat bedrag komt voort uit  
de verkoop van de dakpannen van het oude casino. 

Bredene komt erbij
Dankzij de unieke geschiedenis van 
de kustvisserij en het toerisme is het 
verhalende erfgoed even belangrijk. 
Een ploeg deskundigen zet sinds 2014 
sterk in op de ontsluiting, archivering 
en een brede publiekswerking rond het 
roerende en onroerende erfgoed van 
de gemeenten Blankenberge, De Haan, 
Oostende en Middelkerke. Volgend jaar 
sluit Bredene ook aan bij Kusterfgoed.

Beelddatabank
Een van de meest opmerkelijke  
realisaties is de opstart van de beeld-
bank. Dit digitale fotoboek bundelt 
bijna 100 jaar kustgeschiedenis ’s. 

Houd de heli in de lucht
De MUG-heli stijgt op vanuit Brugge 
om essentiële hulp te bieden aan wie 
op moeilijk bereikbare plaatsen in een 
noodsituatie verkeert of razendsnel 
medisch transport nodig heeft. 

Belangrijke donaties
De MUG-heli rekent ieder jaar op  
subsidiëring van verschillende  
overheden, maar ook op heel wat 
donaties van het publiek.  

De gemeente Middelkerke wil met de 
verdere participatie in de erfgoedcel 
dit project verder ondersteunen.  

0,30 eurocent
De financiële bijdrage voor een  
zesjarige verlenging van de  
participatie bedraagt  
0,30 eurocent per inwoner per jaar.

Billenkarren
Ondertussen maakte de erfgoedcel 
kusterfgoed hun nieuwe zomerthe-
ma bekend: gocarts of in het dialect 
‘billenkarren’. Kusterfgoed roept op tot 
een brainstorm met alle partners over 
invalshoeken en mogelijke activiteiten 
rond dit typische kustverschijnsel.

Middelkerke is daarom trots dat het 
met een eerste gift kan bijdragen aan 
die broodnodige financiering. 

Nieuwe dakpannetjes
Heel wat bekende figuren gingen 
afgelopen twee jaar creatief aan de 
slag met dakpannetjes van het oude 
casino. Naast de overhandiging van 
de fondsen, onthullen Eric en het 
gemeentebestuur meer dan 60 nieuwe 
gedecoreerde dakpannetjes die vanaf 

Meer info?
www.kusterfgoed.be 

dan deel uitmaken van de tentoonstel-
ling ‘Het dak ging eraf’.

Tentoonstelling loopt nog
De tentoonstelling ‘Het dak ging eraf’ 
loopt nog een eindje in de Oude post. 
Ondertussen worden plannen 
gesmeed om van dit gebouw een 
interactief toerismehuis te maken en 
de onthaalfuncties te updaten.



19

Digitaal bad 
voor senioren
Google Apps
Om je wegwijs te maken in veel 
gebruikte Google apps organiseert het 
Welzijnshuis een maandelijkse infoses-
sie gevolgd door een oefenmoment. 

Middelkerke@internet
In een eerste fase leer je de basis van 
werken met computer, muis en toet-
senbord. In een volgende fase focust 
de cursus op het internet en Google. 
Daarna leer je werken met e-mail.

Meer info?

Google Apps
Eerste sessie op maandag 3 februari, 
oefensessie op 10 februari.  
(Daarna maandelijkse herneming)

Telkens van 10 tot 12 u.   
Kostprijs 3 euro (max 10 personen)

Welzijnshuis, lokaal dienstencentrum, 
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

Middelkerke@internet
Fase 1: basis computers  
op 28 en 30 januari en 4 en 6 februari

Fase 2: Google en internet  
op 11 en 13 februari 

Fase 3: e-mail en gmail  
op 18, 20, 25 en 27 februari 

Telkens van 13 tot 15 u. - gratis

Bibliotheek Middelkerke,  
Populierenlaan 16, Middelkerke

Inschrijven kan enkel ter plaatse  
in de bib, vanaf 6 januari.

Het leven 
zoals het was
Heemkring Graningate is opnieuw te 
gast in de bib voor een boeiende lezing 
van ‘Het leven zoals het was’. Met een 
koffie en een hapje staan ze garant 
voor een boeiende namiddag met 
verhalen over vroeger. 

Mode: Geklid met a slunsje
Wat droeg jij vroeger - zondagskleren  
naar de kerk en werkkledij voor thuis? 
Stond jij met alles goed, had je elke dag 
hetzelfde aan of had je een volle kast 
met kledij om uit te kiezen?  
 
Een stevige overall voor op den buiten, 
bloemenjurk om naar ‘t dorp te gaan 
met een sjaaltje of tasje om het geheel 
af te werken? Of stak jij je net strak 
in jeans en een leren jas? Tijdens het 
‘Leven zoals het was’ praten we samen 
met heemkring Graningate over kledij 
en mode van vroeger.

Meer info?
Bib Middelkerke,  
Populierenlaan 16,  
Middelkerke  
op vrijdag 21 februari 2020  
om 14 u. 

Kostprijs en reservaties:  
3 euro (reserveren hoeft niet)

https://middelkerke.bibliotheek.be 

Cultuurkalender
11/01/2020

Preuteleute
Lekker grofgebekt en pittig.  
Preuteleute spaart niets of niemand.  

12/01/2020

Barbara Dex
De cultuurraad presenteert een fijn 
nieuwjaarsconcert met een van  
Vlaanderens mooiste stemmen. 

15/01/2020

Begijn Le Bleu
Begijn brengt herkenbare huis-, tuin- 
en keukenverhalen met een scherp 
randje. 

20/02/2020

Den beer heeft mij gezien
Sien Eggers, Jessa Wildemeersch en 
Sofie Palmers herwerken Tsjechovs 
‘Drie Zusters’ tot een theaterpareltje. 

28/02/2020

Thomas Smith
De eerste comedian die een  
5-sterrenrecensie kreeg.  

Meer info?
tickets.middelkerke.be 
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Trefpunten  
verhuizen 
Dalende bezoekerscijfers en enkele 
evoluties in het gemeentelijk gebou-
wenbeheer zorgen voor een sluiting 
van de Leffingse en Westendse bib.  
Ook de trefpunten verhuizen.

Trefpunt Leffinge  
in De Wiek
Het gebruik van de bib kende afgelopen 
jaren een sterke terugval.  
Het ‘bibpaviljoentje’ wordt een  
geriefelijke locatie voor verenigings- 
activiteiten in de namiddag.  
Het Trefpunt, met toegang tot kranten 
en computers verhuist naar De Wiek 
aan de Groenhagemolen.

Westends trefpunt  
in Duinpieper 2.0.
In Westende wordt het huidige  
bibgebouw verkocht. Het Trefpunt 
krijgt vanaf het najaar 2020  
een nieuwe locatie in de nieuwe  
gemeenteschool. 

Centrale bibwerking  
breidt uit
De centrale bibliotheek in Middelkerke 
krijgt naast de traditionele uitleningen 
meer en eigentijdse functies.  
De vernieuwde bib zal, naast de 
reguliere en bemande openingsuren, 
toegankelijk zijn van 10 tot 22 u. met 
een badgesysteem.  

Meer info?
https://bibliotheek.middelkerke.be

Poëzie op het podium
De Poëzieweek dompelt heel Vlaanderen onder in de meeslepende wereld 
van gedichten en poëzie. Dichter bij huis slaan de bib en het jeugdhuis  
de handen in elkaar om de traditionele nieuwjaarscomedyshow van  
de jeugdraad te voorzien van een poëtisch voorprogramma.  
Emily, Abby en Jens geven een woordje uitleg.

Uit de comfortzone
Jens is samen met Abby voorzitter van 
de Middelkerkse jeugdraad. Samen met 
het bestuur van het jeugdhuis organi-
seren zij al enkele jaren een comedy-
show op de nieuwjaarsreceptie van de 
jeugdraad. 

“Het was een kwestie van gedeelde 
belangen”, zegt Jens. “Wij zochten een 
originele invalshoek voor onze nieuw-
jaarsreceptie. En wij bij de bib wilden 
een nieuw publiek aansnijden en uit 
onze comfort zone treden”, vult Emily 
Sabbe van de bib aan. 

Abby, covoorzitster van de jeugdraad, 
treedt bij: “We bundelden de krachten 
en brengen naast onze traditionele 
comedyvoorstelling een poëtisch voor-
programma met Arno Braet.”

Lokaal talent werkt
Emily: “Arno is een jonge dichter uit 
Oostende. Hij beschrijft zijn poëzie als 
intens, naïef en onbegrensd. Hij publi-
ceerde al enkele dichtbundels zoals ‘De 
Poel’ en ‘Ka(le)bas’. We merken dat er 
veel jong talent in onze contreien zit”, 
zegt Jens. “Ook onze comedian Moshin 
Abbas komt uit Oostende. Zijn inspira-
tie haalt hij uit zijn kotleven in Gent, 
zijn avonturen in de lokale politiek en 
het leven als Belg met andere roots.”

We brengen 
poëzie  
tot bij jongeren
 
Poëzie op de sofa
“Naast onze inbreng in het jeugdhuis 
organiseren we ook ‘Poëzie op de sofa’. 
Dat zijn korte, intieme voordrachten 
in het gezellige kader van Les Zéphyrs 
in Westende. “We hopen om met deze 
twee activiteiten de kracht van poëzie 
te introduceren bij een breed en jonger 
publiek.”

Meer info?
De nieuwjaarsreceptie van  
de jeugdraad vindt plaats op  
vrijdag 31 januari. ‘Poëzie op de sofa’ 
vindt plaats op zaterdag 1 februari  
in Villa Les Zèphyrs in Westende-Bad.

https://bibliotheek.middelkerke.be 

Jens, Emily en Abby halen poëzie naar het jeugdhuis.
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Nieuwjaarscorrida
Honderden lopers uit de regio 
wagen zich aan het strand- en 
duinenparcours tijdens de 31ste  
editie van de nieuwjaarscorrida. 

Verschillende afstanden
Of je nu de 5 of 10 km loopt: de langere 
strandpassage en de unieke doorsteek 
langs kronkelende duinenpaden staan 
sowieso op het parcours. 

Kids Run
Ook de allerkleinste lopers kunnen 
dankzij drie Kids Runs proeven van de 
corridasfeer. Naargelang de leeftijd 
lopen zij 300, 600 of 900 m.  
 

Verteer de  
eindejaarsfeesten 
en stuif door  
de duinen 
 
Randanimatie

De corrida is er voor de ganse familie, 
want er is een indoor speelplein, leuke 
randanimatie en een gezellige ‘after 
run’ bar.

Meer info?
Start aan sporthal De Bamburg, op 
zaterdag 11 januari 2019, eerste start 
om 13.30 u.

Alle info (tarieven en andere praktische 
info) via www.corridalombardsijde.be

Een weekendje ‘zandfretten’
Op zaterdag 18 en zondag 19 januari  kunnen gemotiveerde fietsliefheb-
bers hun hartje ophalen tijdens een mountainbiketocht en de onder-
tussen klassieke Coastrace. Deels op hetzelfde parcours, maar met heel 
anders verloop. 

Sportkampen in
krokusvakantie
In de krokusvakantie organiseert de 
sportdienst opnieuw sportkampen voor 
kleuters en lagereschoolkinderen.

Dus wie zijn kind een fijne sportieve en 
actieve vakantie wil schenken, houdt 
best www.middelkerke.be/sportkampen 
in de gaten.

Inschrijven voor die sportkampen kan 
via inschrijvingen.middelkerke.be 

MTBtoertocht 
@Middelkerke
Op zaterdag 18 januari kan je naar 
hartenlust ‘off road’ kronkelen door 
duinen en polders. Wie veel ‘poeier’ in 
de benen heeft, tekent best in voor de 
XL-omloop van 67 km.

Gevarieerd parcours
Meteen na de start in Lombardsijde 
duik je meteen de Sint-Laureinsduinen 
in. Daarna volgt een gevarieerde route 
door de polders tot in Middelkerke. 
Langs een strandpassage en nog wat 
duinen kom je in Nieuwpoort om langs 
de tweede polderstrook terug naar 
Lombardsijde te rijden. De XL-versie 
brengt je tot in Oostduinkerke.

Coastrace
De jaarlijkse Coastrace verwelkomt op-
nieuw iedere gemotiveerde beachracer 
met een prachtig parcours. Jongeren 
tekenen in voor één lus, terwijl de 
ouderen er twee afwerken.

Kracht en techniek
De passages langs het strand vergen 
wat kracht terwijl de technische door-
tocht langs duinenpaadjes vooral de 
behendige rijders pleziert.

Meer info?
MTBtoertocht@Middelkerke  
op zaterdag 18 januari, prijs 4 euro.  
Start aan sporthal De Bamburg,  
mogelijk vanaf 8 u.  
www.middelkerke.be/sport 

Coastrace op zondag 19 januari,  
startprijs: 15 euro voor Middelkerke-
naars. Start aan surfclub De Kwinte.  
www.coastrace.be 
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Hoe groot was jullie verantwoordelijkheid toen?
Tine:  Enorm eigenlijk. Als we daar op vandaag op terugblik-
ken, is dat eigenlijk ‘zot’. Nu ondersteunt de jeugddienst heel 
veel, maar vroeger was dat anders.

Lotte:  Inderdaad. Wij moesten toen heel veel administratie  
en boekhouding doen. Gelukkig begeleidde Albane (de toenma-
lige ‘permanent vertegenwoordiger) ons met al haar ervaring.

Het was toch niet enkel hard werken?
Lotte:  Voor een groot stuk wel, want de dagelijkse werking  
kwam ook op onze schouders terecht. Uiteraard maakten we 
hier enorm veel plezier bij ontelbare feestjes en activiteiten.

Tine:  Hoe je het draait of keert. Die verantwoordelijk is   
enorm nuttig geweest en misschien ook beslissend geweest 
in onze gezamenlijke keuze voor het onderwijs. (Lotte knikt 
instemmend.)

Willen jullie sappige anekdotes delen?
In koor: NEEN! (algemeen gelach). 

Tine:  Laat ons het houden bij heel veel plezier en  
onvergetelijke momenten. Maar het gaat verder dan dat.  
Ik ontmoette hier mijn echtgenoot en ondertussen hebben  
we 2 kindjes samen. De Paravang heeft mijn leven dus  
beslissend beïnvloed.

Mochten de muren kunnen spreken…
De Sirene besteedt dit jaar aandacht aan de kleurrijke geschiedenis van het Middelkerkse jeugdhuis en rakelt 
herinneringen op met ‘oude’ Paravangers. Voormalige voorzitsters Lotte en Tine blikken nostalgisch terug naar 
onvergetelijke avonden, niet te onderschatten verantwoordelijkheid en heel veel resterende vriendschappen. 

Hoe zijn jullie ooit in de Paravang  

terechtgekomen?
Lotte:  Mijn vriendin Lotje nam mij eens mee en ik ben hier   
eigenlijk nooit meer weggeraakt. In die tijd woonden wij hier 
praktisch. Op woensdagnamiddag en in het weekend waren al 
mijn vrienden hier. Ik dus ook.

Tine:  Ik kwam hier met de tienerwerking en later als ‘moni’.  
We sloten elke werkdag af in De Paravang. Onze regelmatige 
‘afsluitertjes’ liepen wel vaker uit. Na een snelle douche  
’s morgens gingen we gewoon opnieuw werken. Those were 
the days!

Hoe zijn jullie dan van ‘stamgast’ uitgegroeid 

tot voorzitter?
Tine: Toen het vorige bestuur zo goed als volledig stopte,  
vonden enkele overblijvende bestuursleden dat ik er de  
geknipte persoon voor was. Ik won de daaropvolgende  
voorzittersverkiezing en dat was dat. 

Lotte:  Ik werd zonder verkiezingen voorzitter. Mijn voor-
gangster Kimberly stopte en ik werd aangeduid. Zonder veel 
poespas. 

Ex-voorzitsters Lotte en Tine kijken uit naar 25 jaar De Paravang
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Lotte: Idem voor mij. Ik hou aan mijn   
passage in De Paravang mijn trouw-
getuige, de peter van mijn jongste 
dochter en enkele warme vriendschap-
pen over. 

Onze Paravangtijd  
speelde mee in 
onze beroepskeuze

Zouden jullie je eigen kinderen 

naar De Paravang sturen?
Lotte:  Hmmm, da’s een moeilijke vraag. 
(geheimzinnig lachje). Maar ja, natuur-
lijk! En ik hoop van harte dat ze hier 
ooit een even leuke tijd als ik beleven.

Tine:  Mochten de muren hier kunnen   
spreken, zouden ze waarschijnlijk 
van de ene verrassing in de andere 
vallen. Ik zou het fijn vinden als ze in 
onze ‘voetsporen’ treden. Alleen   
wonen we nu een beetje verder,  
dus praktisch is de kans klein dat ze 
hier belanden, maar je weet nooit.  
Er bestaat namelijk zoiets als een fiets.

Komen jullie naar de viering 

van 25 jaar  De Paravang?
In koor: Ja! Heel zeker. 

Lotte:  Ik popel om hier nog eens een   
pintje te tappen.

Tine:  En ik ben super benieuwd om 
te horen hoe andere oud-leden het 
stellen.

Jeugdbeleid in de lift
Met het aantreden van twee nieuwe voorzitters en een gemotiveerd 
bestuur is er veel contact tussen het gemeentebestuur en  
de georganiseerde jeugd.

Duobaan
Jens (23) en Abby (22) combineren 
het voorzitterschap van de jeugdraad 
“Want als student en jong werkende 
hebben we geen tijd over” stelt Jens. 
“We verdelen het werk naargelang 
onze capaciteiten: Jens zorgt dat onze 
acties bij de jongeren geraken en ik 
zorg vooral voor een strakke adminis-
tratie, vult Abby aan.

Nieuwe locatie jeugdhuis
“Er wachten ons veel uitdagingen.  
Het jeugdhuis verhuist, we willen meer 
samenwerking tussen jeugddienst 
en jeugdhuis en we willen onze zeg 
doen over het gemeentelijk milieu- en 
duurzaamheidsbeleid en de gebrekkige 
uitgaansmogelijkheden”, vat Jens 
samen. 

Meetlatjes 
“Een sterk jeugdbeleid steunt op ster-
ke jeugdbewegingen. De ledenaantallen 
zijn goed, maar Middelkerkse kinderen 
moeten hun weg blijven vinden naar de 
lokale jeugdbewegingen”, zegt Jens. 

“Dankzij onze meetlatjescampagne 
van oktober weten alle Middelkerkse 
schoolkinderen dankzij hun pennenzak 
welke jeugdbewegingen er zijn”, stelt 
Abby trots. 

Ieder kind dat in Middelkerke naar school gaat kreeg een latje met daarop  
alle Middelkerkse jeugdverenigingen

Lotte en Tine zijn het tappen  
nog niet verleerd.

Viering 25 jaar Paravang 
op zaterdag 27 juni 2020.
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Techniekacademie 
opnieuw van start
In 10 interessante workshops de wondere wereld  
van techniek en wetenschap ontdekken, dat is  
het simpele opzet van de Techniekacademie.  
In het voorjaar start een nieuwe reeks voor de  
vijfdes en zesdes. 

Felicitaties van de jury
Leerlingen van het 3e en 4e leerjaar hebben in 10 workshops 
en één bedrijfsbezoek de wondere wereld van de techniek 
leren kennen. Ze hebben hun traject ‘met vrucht’ afgewerkt  
en krijgen nu het officiële Junior Techniek Diploma.  
Mét felicitaties van de jury en het gemeentebestuur.

Ook voor tieners
Ook voor het vijfde en zesde leerjaar is er een  
techniekacademie in 2020. In een heus technieklabo  
met mentoren Els Waerlop en Marc Titeca ontdekken ze 
 de wereld van techniek. Ze proberen oplossingen te vinden 
voor problemen, maken kennis met allerhande  gereedschap 
en ontdekken nieuwe technieken. 

Workshops vanaf 22 januari
Deze bestaat uit elf praktische workshops en één  
bedrijfsbezoek op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 u.

Meer info?
De Tiener Techniekacademie start op  
woensdag 22 januari om 13.30 u.  
in het Welzijnshuis in Middelkerke. 

De inschrijvingen startten al op 14 december,  
maar misschien is er nog plaats:

www.techniekacademie-middelkerke.be

Kerstboom ophalen?
Wanneer je kerstboom uitgewerkt is, kan je die netjes  
deponeren op enkele ophaalplaatsen:

Van 3 tot en met 19 januari 2020

Middelkerke  containerpark - als je enkel  
 binnenkomt met de kerstboom - 
 hoef je geen inkom te betalen

Westende Wilde Wijken Hofstraat 

Lombardsijde Parking aan voetbalplein  
 Bamburgstraat

Slijpe Parking Ter Zelte

Sint-Pieters-Kapelle Marktplein

Mannekensvere parkeerplaats pleintje nabij  
 “Oud Mannekensvere” 

Leffinge Leffinge Leurenplein

Schore parkeerplaats rechtover kruispunt   
 met de Lekestraat

Luc Cicou is officieel held
Op 11 januari 2018 redde Middelkerkenaar Luc Cicou iemand 
uit het water in Oostende. Luc kreeg daarvoor een welver-
diende erkenning van de voltallige Middelkerkse gemeente-
raad en het Carnegie Hero Fund waardoor hij nu officieel een 
‘held’ is. Machtig toch? Proficiat Luc!
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29 nieuwe
geboortebomen
Dit jaar kregen de kinderen die geboren zijn  
in 2016 de kans om hun geboorteboom te planten.  
29 kinderen en hun ouders waren present.  
Het nieuwe geboortebos groeit in de Karel  
Jonckheerestraat. 

Nieuwe bosjes
Naar jaarlijkse traditie krijgen alle kinderen, geboren  
in Middelkerke, de kans een eigen boom te planten op  
het openbaar domein. Zo ontstaan ieder jaar kleine  
geboortebosjes, een waardevolle aanvulling voor ons  
gemeentelijk groen.

3 jaar geleden geboren
Het gemeentebestuur nodigt telkens kinderen uit die  
3 jaar geleden geboren zijn. Dit maakt dat de kinderen  
groot genoeg zijn om hun eigen boom te planten. Terwijl  
de kinderen de bomen planten, krijgen ouders de kans om 
met andere ouders te babbelen bij een lekkere tas soep. 

En, dit jaar planten de kinderen appelen- en perenbomen.  
Hopelijk krijgen de bomen binnen enkele jaren lekkere 
vruchten.

Meer slik en schor
voor IJzermonding
In natuurdomein IJzermonding, aan de grens met 
Nieuwpoort, is wandelen comfortabeler geworden. 
Agentschap Natuur en Bos bouwde er een nieuwe 
duinovergang om de duinen te beschermen en de 
wandelbeleving te vergroten. 

Betere doorsteek
Een nieuwe houten duinovergang en een palenrij op  
het strand moeten wandelaars beter  
van het strand naar het wandelpad langs het vogelreservaat 
en het slikke- en schorregebied brengen.

Natuurcompenserende werken
Naast de duinovergang moeten een ecologische 
strandsuppletie en een vooroeversuppletie op het strand op 
termijn zorgen voor meer slik en schor in het natuurgebied.

Nieuw beheersplan
De duinenstrook grenzend aan het natuurdomein krijgt ook 
een nieuw plan dat de toegang en het beheer regelt.  
Dat kadert in het Europese Life+ FLANDRE – project dat  
de kostbare duinengordel tussen Duinkerke (FR) en Westende 
beschermt.

Beperkte vaarregeling veer
De IJzermonding is een populair wandelgebied tussen 
Westende en Nieuwpoort. Wie de oversteek van de havengeul 
met de veerboot wil maken, moet opletten voor de beperkte 
vaarregeling van het veer tijdens de luwe maanden.  
Het veer vaart dan enkel in weekends, op vrije dagen en  
in de schoolvakanties.
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20.000 viooltjes
In oktober arriveerden meer dan 20.000 viooltjes in  
de gemeentelijke serre. Vanaf december fleuren ze  
het Middelkerkse straatbeeld op. Verrassing: als de eerste 
voorjaarszon haar werk begint te doen, duiken er ook  
narcissen tussen de viooltjes op.
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Groot 
winteronderhoud
Aan zee kunnen de winters guur, 
winderig en nat zijn. Heel wat  
installaties hebben het dan zwaar 
te verduren.  Drie opvallende 
buiteninstallaties krijgen een 
deftig winteronderhoud of gaan 
in symbolische ‘winterslaap’. 

Vlaggen binnen
Heel wat rotondes, straten en kruispun-
ten worden opgefleurd met kleurrijke 
vlaggen.  
Door de herfst- en winterstormen 
raken die jammer genoeg snel  
beschadigd. Uit gezond verstand  
besliste het gemeentebestuur om ze 
voor de winter binnen te halen.  
Tegen de krokusvakantie worden ze 
weer opgehangen.

Olnetop
Het populaire kunstwerk ‘Olnetop’  
van Nick Ervinck krijgt een nieuwe 
verflaag tegen de lente. Sinds 2015  
is ‘Olnetop’ blootgesteld aan de  
elementen aan het strand ter hoogte 
van Grand Hotel Bellevue.  
Een  gespecialiseerde firma schuurt  
het kunstwerk helemaal op voor het 
een frisse tint geel krijgt. 

Lik verf voor Spionkop 
Het opvallende duinenpaviljoentje in  
de Warandeduinen krijgt in het voorjaar 
een nieuwe laag verf. Zo kan het  
schuilhokje in topvorm een nieuwe 
lente en zomer aan.

Nostalgie beach: 
voordelig 
voor inwoners
Op 8 augustus strijkt het hitcircus 
van Nostalgie Beach weer neer 
op het sportpark De Krokodiel. 
Ondertussen is de eerste artiest 
al bekend: Roger Hodgson van 
Supertramp!

Wereldhits van supergroep
Roger Hodgson zorgde samen met  
Supertramp voor wereldhits zoals  
‘Give a little bit’, ‘Take the long way 
home’ en ‘Breakfast in America’.  
In de komende maanden worden  
nog leuke namen aan de affiche  
toegevoegd.

Voordeliger voor inwoners 
en tweedeverblijvers
Om inwoners en tweedeverblijvers  
van Middelkerke de kans te geven  
om aanwezig te zijn, worden kaarten 
aan 48 euro aangeboden in de bureaus  
voor toerisme in Middelkerke en 
Westende.

Er worden 700 kaarten voorbehouden.

• Inwoners kunnen 2 kaarten per 
persoon kopen.

• Tweedeverblijvers 4 kaarten per 
tweedeverblijf.

Deze actie loopt tot einde van  
de voorraad of tot ten laatste 30 juni.

Week van de friet
Eind november zette de Week 
van de friet onze nationale trots 
landelijk in de kijker.

Van Jan Spier?
Sympathieke volksheld Nero staat in 
Middelkerke al jaren te pronken op  
het Epernayplein. Voor de gelegenheid 
had hij in de Week van de friet naast 
zijn glas champagne ook een heerlijk 
pak friet in de hand. 

De goudgele frietjes waren voor  
één keer niet gebakken door zijn  
boezemvriend Jan Spier, maar door  
de tientallen Middelkerkse topfrituren. 
Ook Annemieke en Rozemieke kregen 
frietjes.

Meer info?
www.weekvandefriet.be 
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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
Baudout (Middelkerke)  0468 45 22 80 
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 (Torhoutstesteenweg 287 - Oostende)
www.fluvius.be 078 35 35 34
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
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Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente  
Middelkerke en verschijnt 6 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.

Nuttig



Kampioenenbal op de Krokodiel
De Middelkerkse Noordzeecross is al enkele jaren de finale manche van het oudste crosscriterium  
van ’t land: de Superprestige. Om hun prestigieuze eindklassement te verdedigen, verschijnen alle 
kampioenen aan de start: een garantie op topsportspektakel en sfeer!

Alle info via www.noordzeecross.com

Voor inwoners en tweedeverblijvers:  6 euro  
in de toerismekantoren of in het MAC.

Niet-inwoners: 10 euro via www.noordzeecross.com

Foto: Luc Cassiman #MachtigMiddelkerke


