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Mooimakers houden buurt net 
Werken Vita Krokodiel van start
Maak kennis met een heldin van de zorg
De Straat: de Kerkstraat

maart / april 2020

de Sirenewww.middelkerke.be



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 
schepen 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, 
Er breekt een mooie periode aan voor Middelkerke. We verwachten de 

ontwerpen voor ons nieuwe casino, we werken verder aan een veilig 

fietsnetwerk in het hinterland en we openen het nieuwe recyclagepark.

We doen dagelijks heel veel moeite om onze straten proper te houden, 

maar soms zijn zelfs die middelen niet genoeg. Daarom doe ik een 

warme oproep om je eigen buurt net te houden. Een kleine moeite die 

een wereld van verschil maakt. Misschien kan je al meedoen aan twee 

grote opruimacties op het strand en in het hinterland.

Ondertussen zijn de werken voor Vita Krokodiel gestart. Het nieuwe 

sportcomplex staat echt in de steigers. De site is nu grotendeels een 

werfzone, dus wees voorzichtig als je er moet zijn.

Op de Dag van de Zorg op zondag 15 maart maak je kennis met  

de ruime zorgfaciliteiten van het Middelkerkse Welzijnshuis.  

Niet alleen voor senioren, maar ook voor jonge gezinnen.

Misschien blikken jullie al vooruit naar de zomer. Vakantie aan zee is 

nog altijd een succesformule. Het verheugt me enorm dat enkele van 

onze mooiste campings de handen in elkaar slaan om sociaal toerisme 

te promoten.

Dus beste Middelkerkenaars, gooi die grijze winter van jullie af en 

geniet van de lente. 

Met vriendelijke groet, 
jullie burgemeester 

Jean-Marie

Burgemeester Dedecker is een kunstliefhebber, daarom kijkt hij samen 
met curator Heidi Ballet graag vooruit naar Beaufort 2021.
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In de loop van 2020 bouwt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
het volledige Schuddebeurzegebied om tot een toegankelijk 
natuurdomein. Tientallen vrijwilligers ruimden de bunkers op 
de site op, want die krijgen er een centrale rol.

Uitkijkplatform
De bunkers uit de Tweede Wereldoorlog worden letterlijk blikvangers in 
het gebied. Eén ervan wordt een uitkijkplatform, in de andere bunker 
krijgen de vleermuizen vrij spel.

Opkuisdag
Je kan je wel voorstellen hoeveel rommel en vuil er zich de afgelopen 
jaren heeft opgestapeld. Gewapend met schop en kruiwagen ruimden 
enkele vrijwilligers de bunkers grondig op.

Zeldzame biotopen
Via allerlei terreinwerken creëren de Vlaamse Landmaatschappij en  
het Agentschap voor Natuur en Bos een aaneengesloten gebied met  
zure duingraslanden, duinheide, vochtige duinvalleien en struweel.  
Dat zijn zeldzame biotopen aan de Vlaamse kust. VLM krijgt daarvoor  
de steun van het Interregproject Vedette van de Europese overheid.

Natuurgebieden
Het Schuddebeurzegebied is naast  
de Warandeduinen, de Puidebroeken,  
de Ijzermonding en de Schapenweide  
één van de vijf erkende  
Middelkerkse natuurgebieden.

Grote kuis  
in de Schuddebeurze

Pagina 4

Mooimakers houden buurt net

Twee opruimacties en de Mooimakers- 

campagne houden je buurt proper en net.

Pagina 7

Vita Krokodiel: bouw gestart

De bouw van het nieuwe zwembad  

en de sporthal is gestart.  

Bekijk de werfinrichting.

Pagina 8

Korpschef Duchi blikt terug

Na 20 jaar leiding over het Middelkerkse 

politiekorps, blikt Joos Duchi terug op een 

boeiende carrière en prijst hij zijn korps.

Pagina 17

De Kerkstraat

Van krakkemikkige zandwegel tot  

essentiële hoofdstraat in Middelkerke.

Pagina 18

Moeder Paravang spreekt

Invloedrijke PV van de Paravang haalt 

herinneringen op.

Pagina 25

Zeejemee promoot sociaal toerisme

Sociaal toerisme is belangrijk.  

Een opendeurweekend op 9 en 10 mei 

onderstreept dat. Fo
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Dikkedarmkanker snel 
opsporen
Ben je tussen de 50 en 74 jaar? Doe dan mee aan 
het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek door een 
stoelgangtest. Vroegtijdige opsporing biedt de beste 
bescherming tegen dikkedarmkanker.

Vermijd verder onderzoek
Een laboratorium zoekt in je stoelgangstaal bloedsporen op. 
Te veel bloed in de stoelgang wijst op eventuele poliepen, 
sluimerende voorlopers van dikkedarmkanker.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Dankzij het  
onderzoek kunnen poliepen vroeg worden opgespoord en 
verwijderd vóór er zich kankercellen vormen.

Door de ziekte of het risico erop tijdig op te sporen, vermijd 
je verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling en is  
de kans op volledige genezing gevoelig groter.

Net onder het gemiddelde 
In 2018 lieten 61,8 % van de Middelkerkse mannen en  
vrouwen tussen 53 en 74 jaar zich preventief onderzoeken. 
Dat is 3 % onder het gemiddelde van de provincie 
West-Vlaanderen, dus deze keer moet het beter.

Meer info?
info@bevolkingsonderzoek.be 
dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

Werk mee aan  
een mooie buurt
Dankzij Mooimakers werk je als burger actief aan een 
propere omgeving door zelf een stukje op te ruimen. 
Motiveer anderen om aan te sluiten bij Mooimakers, 
want vele handen maken licht werk.

Maak het verschil
De dagelijkse inzet van straatvegers, borstelmachines en  
vuilniswagens is onvoldoende om ons openbaar domein  
volledig kraaknet te houden. Jouw inzet kan het verschil 
maken in jouw buurt.

Materiaal beschikbaar
Wandelaar of jogger? Ruim ondertussen zwerfvuil op.  
Het hoeft niet per se een extra bezigheid te zijn.  
Indien je dat wil, kan je na registratie als Mooimaker  
een grijper, handschoenen en een fluovestje bij het  
gemeentebestuur krijgen.

Zwerfvuilactie op strand en hinterland 
Het strand is een plek waar zwerfvuil zich makkelijk opstapelt. 
Daarom organiseert het gemeentebestuur een zwerfvuilactie 
op zondag 22 maart tussen 13 en 18 u. Start aan surfclub  
De Kwinte om samen het strand en de duinen zorgvuldig uit  
te kammen. Iedere deelnemer krijgt het nodige materiaal.  
 
Ook in het hinterland is er op die dag een grootschalige  
opruimactie. Daarvoor zijn er vier verzamelpunten:  
• Schore: petanqueplein, Schorestraat;  
• Leffinge: De Wiek Groenhagestraat; 
• Mannekensvere: Oud gemeentehuis; 
• Slijpe: voetbalveld.

Meer info?
De opruimactie in het hinterland is een organisatie van Dorp 
inZicht Slijpe, Dorp inZicht Mannekensvere, Gezinsbond Slijpe, 
Dorp inZicht Sint-Pieters-Kapelle, Dorp inZicht Leffinge,  
de Wiek Leffinge en Dorp inZicht Schore 
https://mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/individu

Villa Les Zéphyrs is tijdelijk gesloten wegens  
opfrissingswerken van 1 maart tot 5 juni 2020.

Toerismebalie blijft open
Gedurende de werken blijft de toerismebalie in  
Villa Les Zéphyrs open.

Les Zéphyrs  
wordt kunsthuis
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Gehoord  
in de gemeenteraad
Geen werken in paasvakantie
Het uitvoeren van bouwwerken in de toeristische zone is 
vanaf dit jaar ook in de paasvakantie verboden.  
De toeristische drukte van de paasvakantie rijmt niet  
met werfverkeer en andere werfactiviteit. Kranen en andere 
vaste werfopstellingen mogen wel blijven staan.

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

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 donderdag  
12 maart 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis,  
van 9.30 tot 11.30 u. Opgelet, in april is er geen zitdag!

Meer info?
Woonwinkel, MAC (groene zone)  
059 31 91 15 – woonwinkel@middelkerke.be

Recyclagepark  
open op 1 april
In april opent het nieuwe ‘containerpark’ aan  
de Klein Kasteelstraat. Binnenkort gebruiken we  
de nieuwe officiële term ‘recyclagepark’.

Toegang met ID-kaart
Met je identiteitskaart krijg je toegang tot het park. De gratis 
fracties zoals PMD, karton en hout lever je comfortabel aan  
in de daartoe bestemde containers. Tweedeverblijvers,  
bedrijven en verenigingen krijgen een specifieke toegangspas 
die je online kan aanvragen.

Diftarsysteem
Voor het betalende gedeelte kies je via een interactieve  
Diftarzuil welke fractie je wil deponeren. De weegbruggen aan 
het begin en einde van de betalende zone bepalen de kostprijs 
van je lading. Afrekenen kan met de bankkaart of cash. 

Meer info?
www.middelkerke.be/recyclagepark.

Hoe is het leven in  
je gemeente?
Dankzij de gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse over-
heid krijgen openbare besturen een helder inzicht over wat 
inwoners denken over hun gemeente. Jij kan vrijwillig meedoen 
aan dit belangrijke onderzoek.

400 000 meningen
De gemeentemonitor is een ruime vragenlijst over  
verschillende domeinen, zoals: sport, cultuur of netheid..  
Via een steekproef verstuurt de Vlaamse overheid de  
vragenlijst naar 400 000 potentiële deelnemers tussen  
17 en 85 jaar en dat tussen 25 maart en midden juni 2020.

Vrijwillige deelname
Als je zo’n vragenlijst ontvangt, krijg je een unieke en  
vrijwillige kans om je mening over het beleid van je gemeente 
te geven. Daarnaast bied je de overheid heel wat inzicht over 
het beleid van je lokaal bestuur.

Privacy en beloning
De Vlaamse overheid beschermt en respecteert de privacy van 
de deelnemers en beloont hen met een waardebon van 12 euro.

Meedoen?
www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be 

Parkeergebouw Badenlaan 
open 

Met drie verdiepingen en een dakniveau biedt het ruime 
parkeergebouw met 443 plaatsen een antwoord op  
de drukke vakantiemobiliteit en parkeernoden in de 
badplaats. Volg alle ontwikkelingen via: 
www.middelkerke.be/parkeergebouw-badenlaan
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Gezonde schooldag vol beweging 
 
De tijd dat leerlingen een hele dag stilzitten achter hun schoolbank is voorgoed voorbij. De traditionele lessen 
lichamelijke opvoeding, sportdagen en sportklassen krijgen bij zowel de vrije als de gemeentelijke basisscholen 
een stevige aanvulling op de speelplaats en in de klas. En dat is enorm belangrijk voor de concentratie van de 
leerlingen en hun algemene gezondheid. 

Bewegingsdriehoek
De vrije basisscholen werken volgens het principe van de 
bewegingsdriehoek: op weekbasis beweeg je voldoende met 
verschillende intensiteit. 

Ravotten op groene speelplaats
In Sint-Jozef Leffinge klimmen en klauteren de kinderen  
dagelijks op de groene speelplaats en ze maken er een  
erezaak van om iedere dag een kilometer te lopen. 

Podium voor kleine kunst

Sint-Jozef Middelkerke vult het bewegingsaanbod tijdens 
iedere middagpauze aan met dans en optredens op het  
nieuwe ‘podium voor kleine kunst’. Uit die muzikale  
speeltijden ontstond ‘Sint-Jozef’s got talent’. 

Bewegen voor het goede doel 
In Sint-Jozef Lombardsijde lanceerde de leerlingenraad  
dans en muziek op maandag en vrijdag. Dankzij de speel-
plaatskoffers bewegen, ontdekken en spelen de kinderen 
meer samen. Alle leerlingen lopen op donderdag 19 maart  
ten voordele voor het goede doel.

Gezonde voeding met beweging
Dankzij kookworkshops verdringen in Sint-Lutgardis Westende 
gezonde tussendoortjes de koeken en snoepen. Bij slecht 
weer wordt de sportzaal een arena met actieve spelletjes, 
terwijl de kleuters crossen in hun eigen garage. Tijdens de 
middagspeeltijd op vrijdag kiezen de kinderen hun favoriete 
muziek om op te dansen.

Lopen naar de zon
Ook de gemeentescholen kiezen voor meer beweging tijdens 
de schooldag. Naast de bewegingstussendoortjes nemen de 
gemeentescholen deel aan ‘Zontijd’. Tijdens één schooljaar 
leggen ze de afstand tot de zon al bewegend af. 

Stimuleren van de fiets
Vanaf de tweede kleuterklas starten de gemeentescholen 
samen met de VSV aan een intensief fietsproject. Kinderen 
leren zo heel jong fietsen, zodat ze vaker met de fiets naar 
school komen. 

Meer info?
www.middelkerke.be/onderwijs 

Op de groene speelplaats in Leffinge  
ravotten de kinderen naar hartenlust
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Werken Vita Krokodiel gestart 
 
De oude voetbalgebouwen op de Krokodielsite zijn afgebroken en het archeologisch onderzoek is afgerond.  
Met de funderingswerken van het nieuwe zwembad zijn de eerste echte werken begonnen.  
Zowel de petanqueterreinen als de tennishal blijven bereikbaar. 

Toegang tennishal en petanquecomplex
Via een vrijgehouden graspad tussen de petanqueterreinen 
en de werfzone van Cordeel blijven de tennishal en het  
petanquecomplex vanaf de Duinenweg toegankelijk voor 
fietsers en voetgangers.

Auto’s kunnen de tennishal en het petanquecomplex enkel 
bereiken via de Westendelaan.

Parking Duinenweg blijft toegankelijk
Tot aan de start van de omgevingsaanleg (begin 2021) blijft  
een stuk van de parking aan de Duinenweg beschikbaar.  

Werfverkeer
Pas op! Met de start van de werken neemt het werfverkeer 
gevoelig toe. Alle werfverkeer verloopt uitsluitend via de 
Westendelaan, meestal tussen 7 en 18 u. Wees dus waakzaam 
als je naar de site komt.

Werfbeheer bij Cordeel
Deze werf is niet in het beheer van het gemeente- 
bestuur. Bouwgroep Cordeel is verantwoordelijk voor de 
bouwwerken, de signalisatie en de veiligheid op de site. 

Als je specifieke vragen hebt, kan je altijd mailen naar  
de werfverantwoordelijke: Hannes Desmet  
(hannes.desmet@cordeel.eu).

Meer info?
Volg alle ontwikkelingen over het nieuwe sportpark op  
www.middelkerke.be/sportcomplex-vita-krokodiel 

Werfinrichting
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Middelkerke heeft flexibel korps
 

Op 1 maart gaat Middelkerks korpschef Joos Duchi met pensioen. Zijn carrière lijkt sterk op de recente  
politiegeschiedenis, gekenmerkt door de versnelde evolutie van directe ordehandhaving naar een brede maat-
schappelijke rol. Met 45 jaar bagage bij het leger, de rijkswacht en de politie blikt Joos terug, maar ook vooruit.  

Voor u korpschef in Middelkerke werd, had u wel 
al wat watertjes doorzwommen.

Dat is het minste wat je kan zeggen. Na mijn studies aan  
de militaire en de rijkswachtschool kreeg ik in 1982 een 
opdracht bij de algemene rijkswachtreserve ‘openbare orde’. 
Dat was een eenheid die nationaal opereerde bij belangrijke 

incidenten. 

Kort daarna werd ik ingelijfd bij de Groep Diane, het speciale 
interventie eskadron. Ik was betrokken bij de afhandeling van 
de ontvoeringen van Anthony De Clerck en Ulrika Bidegard, 
maar ook bij de repatriëring van Patrick Haemers uit  
Brazilië. In 1996 werd ik officier bij de West-Vlaamse  
wegpolitie.

U werd in 2001 korpschef van Middelkerke.  
Was dat een drastische ommezwaai?

Ja en neen. Tijdens mijn Groep Dianeperiode veranderde ik 
stilaan van operationeel agent naar manager. Ik was in 2000 
net majoor geworden, kon dicht bij huis werken en een korps 
leiden. Als ik het toen niet deed, wanneer dan wel. De eerste 
jaren waren wel pittig: de samensmelting van rijkswacht met 
gemeentepolitie had een grote impact op ons kleine korps.

Ik ga er prat op dat onze kleine ploeg – zonder overdrijven – 
een toonbeeld is van een modern en flexibel politiekorps.

U zegt “kleine ploeg”. Door de constante aan-
wezigheid op straat krijg je net de omgekeerde 
indruk.

Klopt, wij zijn inderdaad maximaal op straat aanwezig en dit 
levert vooral een nauw contact met de bevolking op en de 
mogelijkheid om snel te anticiperen op problemen.  

“Een sterke aanwezigheid 
op straat voorkomt heel wat 
problemen
 
Klopt het dat de samenwerking tussen korpsen  
en parket verbeterd is?

Absoluut. Vooral als het om informatiedeling gaat.  
Daar zijn we echt een stap verder. Criminaliteit stopt niet 

Joos Duchi was 20 jaar lang korpschef in Middelkerke
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aan de dorpsgrens. Dankzij correcte informatie-uitwisseling 
pikken we bepaalde zaken sneller op. Ook daar moeten we  
de eenmaking een beetje dankbaar voor zijn.

Is Middelkerke een veilige gemeente?

Ja. Uiteraard zijn er diefstallen, inbraken en verkeers- 
problemen. Maar echte uitschieters zijn er niet.  
De opmars van drugs lijkt me wel een groot probleem,  
maar dat beperkt zich niet tot Middelkerke alleen.  
Dat is maatschappelijk.

Hoe ziet u de toekomst van de politie  
in Middelkerke?

Volgens mij blijven de huidige thema’s nog lange tijd actueel: 
verkeer en maatschappelijke overlast (lawaai, zwerfvuil, wild-
plassen...). Daarnaast ijver ik voor een sterke vinger aan de 
pols zodat fenomenen die niet passen in onze maatschappij 
of gemeente meteen aangepakt kunnen worden.

Pensioenadvies gevraagd bij ‘lotgenoten’?

Ja eigenlijk wel, maar elk vult dat in op zijn eigen manier. 
Kijk, ik ben nu 60 jaar. Ik ben al 45 jaar actief op  
verschillende vlakken van ordehandhaving. Ik leg die  
periode met een gerust hart naast me neer. Het was een 
fantastische tijd. Ik prijs me gelukkig dat ik het meegemaakt 
heb en dat ik in mijn eigen gemeente een belangrijke functie 
kon vervullen.

Lees het volledige artikel op www.middelkerke.be 

Vul bij je aankoop op de (boeren-) markt in Middelkerke van  
9 en 11 april een deelnemerskaartje in en deponeer die bij de 
preventiemedewerkers. Op de donderdagmarkt van 16 april 
trekken we de winnaars.

Bart Peeters en Clouseau op 
extra dag Nostalgie Beach
De organisatoren van Nostalgie Beach Festival 
kondigen een tweede dag van het zomerfestival aan. 
Op zondag 9 augustus vullen Clouseau, Bart Peeters 
en Raymond van het Groenewoud de nu al sterke 
affiche verder aan.

Zaterdag met Anouk en Roger Hodgson
Eerder kondigde Nostalgie Beach voor zaterdag 8 augustus al 
Anouk, Supertrampfrontman Roger Hodgson, Ronan Keating 
en The Stranglers aan.

Ticketactie voor inwoners en  
tweedeverblijvers
Voor inwoners en tweedeverblijvers biedt Nostalgie Beach 
Festival tussen 10 februari en 30 juni extra actietickets voor 
de zondag aan 35 euro. Die tickets zijn enkel te koop aan de 
toerismebalies en niet via de webshop van Nostalgie Beach.

Weekendtickets voor zaterdag en zondag kosten 113 euro. 

Meer info?
www.nostalgiebeachfestival.be 

Frank Delva 
waarnemend korpschef
Frank Delva (60) volgt Joos Duchi op als waarnemend 
korpschef .

Frank was als hoofd van de bestuurlijke eenheid in 
Middelkerke verantwoordelijk voor de cellen verkeer, 
interventie en evenementen. 

 “We staan voor een cruciale fase. Daarom teken ik in 
nauw overleg met de burgemeester een toekomstplan 
voor de lokale politie in Middelkerke uit’, stelt Frank.
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Bib XL
De nieuwe naam is zowel herkenbaar als allesomvattend.  
Wij kregen een massa inspirerende inzendingen,  
waarvoor dank. Uiteindelijk werd gekozen voor een simpele, 
maar toch duidelijke en open naam: Bib XL.

Het Open+ systeem 
De grootste verandering is de toegang van de bib na de 
bemande openingsuren danzkij het Open+ systeem. Tijdens 
Open+ is er geen personeel in de bib aanwezig. Je kan je 
registreren om gebruik te maken van de bib tijdens de Open+ 
uren na het volgen van een infosessie. 

Alle informatie en hoe je je kan aanmelden voor  
deze nieuwe manier van werken vind je via  
middelkerke.bibliotheek.be/openplus. 

Make-over voor romanruimte
De boeken staan opnieuw volledig in the picture dankzij een 
volledige make-over van de romanruimte. Er is meer open 
ruimte en nieuw meubilair. Perfect voor een aangenaam  
lees- en snuistergevoel.

 van traditionele bib  
 naar ‘open library’
Op 1 maart start de bib van Middelkerke aan een nieuw hoofdstuk in haar rijke geschiedenis. Een verregaande 
automatisatie, een verdubbeling van de toegangsuren en een herinrichting worden binnenkort aan het publiek 
voorgesteld. Om die evoluties kracht bij te zetten, krijgt de bib ook een nieuwe naam: Bib XL.

Maker space
In de ‘maker space’ met 3D-printers en eenvoudige  
programmeervoorzieningen worden op termijn al je  
creaties en dromen werkelijkheid.

Verdubbeling van openingsuren voor nog 
meer uitleningen
Met de komst van het Open+ systeem verdubbelen de  
openingsuren van 30 naar 60 uren per week. Op naar nog 
meer uitleningen? Dat kan perfect, want de uitleencijfers 
zijn trouwens gevoelig gestegen van 128.000 in 2018 naar 
140.000 in 2019. De Middelkerkse bib wordt de eerste 
West-Vlaamse ‘open library’ met geautomatiseerde toegang 
buiten de openingsuren.

Meer info?
Op zondag 1 maart, tussen 13 en 16 u. organiseert Bib XL  
een introductiemoment.

http://middelkerke.bibliotheek.be 

BIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK IN IN BBEWEGING

EWEGING
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Dag ‘Gosia’. Hoe komt iemand van Polen in een 
rusthuis in Middelkerke?

“Ik volgde de liefde! Ik was afgestudeerd in Polen als 
verpleegster. Toen ik mijn huidige man leerde kennen, kwam 
ik mee naar België. Het grote geluk was dat mijn diploma per-
fect geldig is op de Belgische arbeidsmarkt, maar ik moest 
wel een taalcursus volgen. Die periode was het zwaarst, want 
je wil werken, maar je kent de taal niet.” 

Als je Nederlands (AN) leert, kan je dan uit de 
voeten in een West-Vlaams rusthuis?

“Niet echt. Gelukkig kreeg ik een taalcoach van de VDAB 
en vertaalden de collega’s alles uit jullie moeilijke dialect.
(lacht)” 

Sterke band met bewoners
“Wist je dat ik er speciaal voor gekozen heb om in een 
rusthuis te werken? In een ziekenhuis werken is bandwerk. 
Iemand komt binnen, ondergaat een ingreep, gaat terug 
buiten.

Hier leer je de mensen kennen en bouw je een band op.  
Je ontdekt niet alleen het medische of zorgverhaal van de 
persoon, maar ook zijn familie en hobby’s.”

Heldin van de zorg
Op 15 maart vieren alle Vlaamse zorginstellingen de Dag van de Zorg. Ook Middelkerke doet hieraan mee.  
Een ideaal moment om enkele onbekende helden van de zorg te leren kennen, zoals Rog ‘Gosia’ Malgorzata.  
Een verpleegster die haar geboorteland Polen achterliet en de liefde volgde naar België.

Naast de taal, waarin verschilt de werkvloer van 
Middelkerke met die in Polen?

“Alles is hier véél informeler. In Polen heb je een strikte, 
hiërarchische structuur. Als je met ‘de baas’ wil praten, moet 
je eerst een afspraak maken. Hier is er weinig verschil tussen 
je baas en je collega’s. Iedereen spreekt iedereen aan, ook 
over informele zaken. Hier is alles veel socialer. Je hebt meer 
inbreng in je job.” 

Wat zijn je toekomstplannen?

“Sinds september studeer ik voor mijn masterdiploma.  
Ik werk parttime in De Ril en ga parttime studeren. Zo kan ik 
mijn studies afwerken, zonder het contact met de bewoners 
van De Ril te verliezen.”

De Dag van de Zorg vindt plaats op zondag 15 maart,  
van 14 tot 17 u.

Maak via een interactief parcours kennis met de ruime 
dienst- en hulpverlening van het Welzijnshuis. Kom een-
kijkje nemen in onze gloednieuwe assistentiewoningen! 
Of werp een blik op de nieuwe groepsopvang.

Sluit je gezellige familie uitstap af in onze cafetaria.
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Passage Lokal
Twee dagen lang ontmoet je op Passage Lokal meer 
dan 40 Middelkerkse handelaars en ondernemers op 
hun standjes.  

Interactieve belevingsbeurs
Passage Lokal is niet zomaar een handelsbeurs. Na check-in 
bij de hostessen krijg je een ‘boarding pass’ voor je trip langs 
meer dan 40 commerciële hotspots. Met workshops, proef- 
sessies of demonstraties leer je actief de Middelkerkse  
handelaars kennen. Je gaat met boordevol ideeën en  
‘freebees’ naar huis.

Van alle markten thuis
Op Passage Lokal proef je van de Middelkerkse horeca, kun 
je gezellig cocoonen met de beste lifestyletips, adviseren 
heel wat vakmannen je bij je renovatieplannen en staan de 
Middelkerkse streekproducten in de kijker. 

Lokale handel stimuleren
Passage is een verzamelnaam voor de ondernemerswerking 
van de gemeente Middelkerke. Door kennisuitwisseling en 
netwerken wil het gemeentebestuur de lokale handel  
stimuleren.

Meer info?
Passage Lokal vindt plaats op  
zaterdag 14 en zondag 15 maart 2020  
in centrum De Branding,  
Populierenlaan 35, Middelkerke.  
De toegang is gratis.

www.middelkerke.be/passagelokal    

Nieuw fietspad 
op oude trambaan
Hoe lang duren de werken?
Zonder weersvertraging duren de werken van 17 februari  
tot en met de eerste week van maart in drie grote fases:

1. Wegnemen resterende tramsporen en opritten;

2. Effen leggen van aanwezige steenslag; 

3. Asfalteren: toplaag en markeringen in de week van 1 maart.

Hoe zal het nieuwe fietspad eruitzien?
Een volledig geasfalteerd fietspad in twee delen:

• Van aan de Santhovenstraat tot aan de Okay:  
éénrichtingsfietspad richting Nieuwpoort.

• Van aan de Okay tot aan het Albert I-monument:  
tweerichtingsfietspad.

•  Oversteekplaats en snelheidsremmer aan de Okay.

Hoe verloopt het verkeer op  
de Nieuwpoortlaan tijdens de werken?
De Nieuwpoortlaan is enkel bereikbaar voor éénrichtingsver-
keer vanuit Nieuwpoort naar Lombardsijde. Verkeer vanuit 
Lombardsijde naar Nieuwpoort verloopt via de Zeelaan en de 
Kustweg (N34).

Dorpsplein afgesloten voor doorgaand 
autoverkeer.
Vanuit de Zeelaan zal het Dorpsplein niet meer als parallelle 
doorgangsweg voor autoverkeer gebruikt worden. Enkel 
fietsers kunnen nog doorrijden over het kruispunt met de 
Schoolstraat.

Na de aanleg van dit fietspad krijgt de oude trambedding 
langs de Zeelaan een grasbedekking.

Meer info?
www.middelkerke.be/nieuw-fietspad-lombardsijde 
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Blik op de billenkar
Erfgoedcel Kusterfgoed verdiept zich deze zomer in de wereld van de kustrijwielen, ofte ‘billenkarren’.  
De erfgoedcel verzamelt verhalen, foto’s en herinneringen van dit authentieke kustverschijnsel en bundelt  
die in een mooie publicatie die deze zomer gratis verkrijgbaar zal zijn.

Eerste trap in de jaren twintig
De ‘billenkarre’ maakte zijn intrede in de jaren twintig. Tussen 
de twee wereldoorlogen kende het kusttoerisme een sterke 
ontwikkeling. Snel na de verhuur van fietsen doken de eerste 
kustrijwielen op. Door het gewicht evolueerde de ‘billenkarre’ 
snel van functioneel naar recreatief rijtuig.

In alle geuren en kleuren
De vindingrijke verhuurders van kustrijwielen zagen al snel 
het potentieel. Kinderen konden zich voor even politieagent 
wagen in een mooie politiebillenkar, terwijl grotere  
groepen het ‘kind’ konden uithangen op een exemplaar  
van 8 personen.  

Nog altijd een klassieker
De ‘billenkarre’ is nog steeds een klassieker onder de  
typische kustrecreatie. In Middelkerke/Westende alleen al 
zijn er elf verhuurders. En het is uniek in Europa.  
Het is dus erfgoed dat we moeten koesteren en waar  
ongetwijfeld heel wat unieke verhalen aan gekoppeld zijn.

Deel je verhalen en foto’s
De erfgoedcel Kusterfgoed gaat op zoek naar typische billen-
karrenverhalen. Of je nu verslaafd was aan een kinderlijk ritje 
op een overvolle zeedijk, of je bent (of was) verhuurder van 

kustrijwielen: laat van je horen en stuur je verhalen, foto’s en 
herinneringen in via info@kusterfgoed.be. 

Meer info op www.kusterfgoed.be/billenkarren. 

Speciale lusjes
Ter gelegenheid van deze ‘billenkarrenzomer’  
stippelt onze dienst voor toerisme, samen met  
Westtoer en Kusterfgoed enkele interessante  
‘billenkarrenroutes’ uit die je op een veilige  
manier langs de mooiste plekjes in Westende  
en Middelkerke leiden. 

Meer info daarover op www.middelkerke.be/billenkarren. 
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‘Billenkarren is het zomerthema van Erfgoedcel Kusterfgoed’

Een ‘billenkarre’ van de eerste lichting
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Gekiekt

Nieuwe plunjes voor onze 
technische dienst
Onze jongens (en dames) van de 
technische dienst kregen begin dit jaar 
een nieuwe plunje. Zo kunnen ze ‘snelle 
’n oalf’ zorgen voor een veilige en 
propere gemeente.

Prijs voor  
Padel on the Beach
Padel On the Beach Westende kreeg 
naar aanleiding van ‘Maand van de 
sportclub’ een materiaalcheque ter 
waarde van 250 euro. Daarmee instal-
leren Katrien en Jan een basketring 
naast de padelvelden.

Nieuwe leden van de pensioenclub!
Op dinsdag 28 januari zwaaide het gemeentebestuur enkele gepensioneerde  
collega’s uit. Op de foto zien we van links naar rechts:

Joris Vaneessen, Jurgen Vergauwe (waarnemend algemeen directeur)  
Nadine Tyberghein, Marianne Segers, Danny Ryckewaert, Chris Cordier,  
schepen Henk Dierendonck, schepen Eddy Van Muysewinkel, Margareta Roosen,  
Ronny Hoornaert, Jean-Pierre Verwichte, Eddy Pallemaerts, Caroline Naeyaert,  
Maria Martens, Rachel D’haene, burgemeester Jean-Marie Dedecker,  
Anne-Marie Berteloot, Linda Coopman, Marleen Berings, Francine Pollin,  
Pellegrino Troisi, Filip Desseyn, schepen Dirk Gilliaert.

Uit naam van alle collega’s duizendmaal bedankt voor jullie jarenlange inzet  
en proficiat met jullie welverdiende pensioen!

Stuivende zandfretters
Op zondag 19 januari stoven meer dan 350 beachracers over het strand aan surfclub 
De Kwinte. Voormalig Belgisch kampioen cyclocross Klaas Vantornout was winnaar 
van deze succeseditie.

42 gouden koppels
Op vrijdag 20 december vierden 42 
gouden koppels hun 50ste huwelijks-
verjaardag in zaal De Stille Meers in 
Middelkerke.
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Lekker feestelijk
De kerst- en eindejaarsfeer  

in Middelkerke was lekker feeste-
lijk dankzij gezellige evenementen, 

prachtige kerstverlichting en heel veel 
plezierige mensen.

storten hun hart uit…
Tot 15 december konden Middelkerkse  

dichters hun ‘verliefdheid’ en ‘literaire 
 amoureuze verzuchtingen’ neerpennen 

 in een gedicht.

Drie prachtige inzendingen verleidden de jury.  
Lees het derde gedicht op de achtercover. 

Geniet ervan en raak zo nog een beetje  
meer verliefd op Middelkerke.

Grenzeloos
We leggen elkaar bloot.

Letterlijk en figuurlijk.
Verwijdering en vereniging

In één gebaar.
We tasten elkaars grenzen af.

Letterlijk en figuurlijk.
Zoekend naar waar we beginnen

En eindigen voor elkaar.
Silke Stalpaert 

op straat, in de bus 
of in de tram
overal zie ik iets
een stukje van jou
dat met de vreemde
steeds weer verdwijnt
en mij eenzaam achterlaat
elke vermeende flits van jou
vormt het mozaïek van mijn dromen
zo puzzelen mijn ogen je
bij gebrek aan het origineel
steeds weer bij elkaar
Gwen Deprez

Nieuwe agenten in dienst
Het Middelkerkse politiekorps sloot  
negen nieuwe en gepromoveerde  
agenten in de armen:

eerste rij: Lies Vanroose,  
burgemeester Jean-Marie Dedecker,  
Nele Michielssens, Mieke Wets.

Tweede rij: Kevin Schoutteet,  
Lars Strubbe, Nick Sesier.

Derde rij: korpschef Joos Duchi,  
Manuel Baugniet, Gaetan Passchyn en 
Pascal Crabeels.
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In 1904 was de volledige Kerkstraat in kasseien gelegd.

Al in 1936 stond een benzinestation in de Kerkstraat.
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Bochtige, zanderige wegel
De Kerkstraat was aanvankelijk een bochtig, zanderig  
wegeltje, van de kerk tot aan de Duinenweg. In 1876,  
net na de stichting van de badplaats, hielpen al een 70-tal 
mannen mee met het recht trekken en ophogen van de weg 
die steeds belangrijker zou worden. Toen in 1885 de stoom-
tram werd aangelegd, kwamen er steeds meer toeristen naar 
Middelkerke. In strak tempo werden villa’s gebouwd, nam 
de Zeedijk uitbreiding en werd de Kerkwegel, zoals hij toen 
genoemd werd, een drukke verbindingsweg met toeristen die 
met de paardenkoets naar hun villa aan zee trokken.

Buurtweg 5
Tijdens een gemeenteraad in 1885 werd algemeen aange-
nomen “dat buurtweg 5 (= de Kerkstraat) geroepen is om 
de belangrijkste straat van de gemeente te worden”. De 
gemeenteraad oordeelde dat “de verbreding en ‘rechtlijning’ 
zowel de Dorpsplaats als de Zeedijk veel zal bijdragen”.

Onteigeningen en protesten
Er werd een onteigeningsplan opgemaakt om de straat te 
verbreden, maar de onteigeningen worden jaren vertraagd 
door discussies, protesten en beroepen. Bewoners  
schrijven hartstochtelijke en boze brieven aan het bestuur, 
met de vraag waarom zij uit hun huis gejaagd worden met 
een aalmoes.

”Protesten en discussies  
vertragen groei Kerkstraat 

De Gouden Leeuw bijt van zich af
Treffend voorbeeld van een gecontesteerde onteigening is  
die van is het café De Gouden Leeuw op de hoek met de 
Oostendelaan. Om het dorpsplein voor het gemeentehuis 
te vergroten. De café-uitbaatster eist een forse schadever-
goeding en wijst boos het voorgestelde (lage) bedrag van 
de gemeente af: “Ik heb met verontweerdiging uw spotbrief 
ontvangen”, schrijft ze bits. Ze moet voor de rechtbank  
verschijnen. Die kent haar een bedrag toe, dat ze in beroep 
nog weet te verhogen, maar uiteindelijk moet De Gouden 
Leeuw inbinden.

Kasseien en lantaarns
Nadat de straat is rechtgetrokken in 1902, zien we de  
gestage evolutie naar de verkeersader die we nu kennen: in 
1902 werd een kasseistrook van 4 meter voorzien, in 1904 
was de volledige breedte in kasseien gelegd en werd de 
straat verlicht met gaslantaarns. In de jaren dertig verschijnt 
er een benzinestation in de Kerkstraat en vanaf dan zal de 
auto steeds meer een prominente plaats beginnen innemen. 
In 1987-1989 kreeg de Kerkstraat nog een volledige facelift.

Heemkring Graningate heeft een themanummer  
‘100 jaar Kerkstraat’ (tekst Julien Desseyn) uitgebracht.  
Meer info : info@graningate.be.

Ken jij ook een interessante straat? 

Laat het ons weten via 

www.middelkerke.be/destraat

De Kerkstraat mag vandaag één van de hoofdstraten genoemd worden in de 
badplaats Middelkerke. Een mooie, rechte straat die wat oploopt richting zeedijk, 
geflankeerd met winkels, een school, een postgebouw en een pastorij. Ooit was 
het anders.

De Kerkstraat  
Van scheve zandwegel  
tot rechte hoofdstraat

Schilderij van Louis Van Engelen uit 1880 met rechts de nieuwe 
vrije school.
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”Huidige indeling Kerkstraat 
dateert van 1989
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Onvergetelijke vrijdagavonden  
aan de toog 
 

De terugblik op 25 jaar De Paravang  levert een pak verhalen en anekdotes op. Maar wanneer de ‘moeder aller 
Paravang-pv’s’ Albane Vangheluwe aan het woord komt, zetten we ons schrap. Dankzij haar spontane aanpak 
groeide De Paravang uit van een organische ontmoetingsplaats voor enkelingen tot een volwaardig  
jeugdhuis voor alle jongeren.     

Risicootje genomen
“Het was waarschijnlijk door een buikgevoel dat ik solliciteer-
de naar die job in Middelkerke. Ik kon starten in Roeselare. 
Daar waren mijn ouders ook voorstander van, want die job 
was voor mij een stuk praktischer, maar het Middelkerkse 
aanbod was echt op mijn lijf geschreven dus gokte ik daarop. 
Ik beklaag het me nog altijd geen seconde. In 2002 werd 
ik – blij en opgelucht - permanent verantwoordelijke (PV) van 
jeugdhuis De Paravang in Middelkerke.”

Man met exotische roots
“Ik ben gepokt en gemazeld in het jeugdwerk. Noem het  
een roeping. Ik was zelf lid van mijn lokale jeugdhuis  
De Closjard in Torhout. Die kans in Middelkerke was zoals van 
je hobby je beroep kunnen maken. Op mijn eerste werkdag 
zag ik wel enkele verraste blikken, want Henk Vergaerde had, 
door mijn aparte voornaam, de jongeren in het jeugdhuis 
wijsgemaakt dat ik een man met exotische roots was!”  
(lacht uitgelaten).

Geen gras erover laten groeien
“In het begin hield ik De Paravang open op woensdag.  
Eerlijk: het was er kalm. Mijn eerste vaste klanten waren 
Lotje Van Hoof en Maren Desseyn. Toen kreeg ik het idee om 
de fin-de-saisons van de speelpleinwerking in het jeugdhuis 
te vieren. Later bracht ik er ook de SWAP (tienerwerking) 
in onder. Op slag maakten heel wat lokale jongeren kennis 
met De Paravang. Dat leverde het jeugdhuis een dynamische 
werking en nieuwe leden op. Sommige bestuursleden van de 
vzw waren ook SWAP-monitor.”

Neem het zelf in handen
“Ik liet jongeren zelf actie ondernemen. Met de jeugddienst 
zorgden we voor de nodige ondersteuning. Ik maakte  
drie ‘besturen’ mee en ‘eigen initiatief’ en ruimte voor  
experiment was eigenlijk altijd de rode draad.”

Massa’s activiteiten
“Resultaat was dat we bijna wekelijks een jeugdhuisactiviteit 
hadden, denk maar aan de Paravangquiz, het Pinkweekend, 
de legendarische Bals Masqués, Springcore, Winderige  
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Lente in de Paravang
Elke woensdag, vrijdag en zaterdag en alle  
weekdagen tijdens de schoolvakanties kun je  
als +12-jarige in het jeugdhuis terecht.  

Zaterdag 7 maart van 20 tot 24 u. 

Paravang Food Challenge
Eet je rijk met verschillende eetuitdagingen.  
Echt iets voor bourgondiërs.

Vrijdag 20 maart van 20 tot 03 u.

Beursfuif met lokale dj’s. 
Tijdens een beursfuif worden de prijzen van de dranken  
aangepast naarmate de verkoop.

Zaterdag 4 april van 20 tot 02 u. 

Paravang on Tour
Maak kennis met de Paravang en andere jeugdhuizen in  
onze regio met de jeugdhuizentocht.

Zaterdag 18 april van 19.30 tot 03 u. 
Vijfde Stoner Night 
Denderende avond met het legendarische Zoe uit Calais,  
Rawdriguez (met leden van Channel Zero en Cowboys & Aliens) 
en Beaten by Hippies (ingang: 10 euro / 5 euro voor leden).

Meer info?
059 30 48 66 
www.facebook.com/JeugdhuisDeParavang 

Cadeautje van de Caravanne
In de Caravanne zijn alle jongeren uit Westende en Lombardsijde welkom. Meer nog! Als bezoeker van de Caravanne bepaal je 
gewoon zelf de activiteiten. Maandelijks posten we de activiteitenkalender op onze facebookpagina. Een nieuw gezicht in de 
Caravanne mag gratis deelnemen aan één van deze activiteiten. 

www.facebook.com/caravanne 

Nachten voor 11.11.11, uitwisselingsweekends overal te lande… 
te veel om op te noemen.” 

“Lekker lang leuteren aan de 
toog op vrijdag. Onvergetelijk 

“Tijdens één van onze Bals Masqués waren twee leden 
verkleed als geraamten. Niemand in het jeugdhuis wist wie 
de twee waren. De hele avond probeerden we hun identiteit 
te achterhalen. Geen enkele valstrik werkte. Tot iemand van 
onze vrijwilligers de schoenen herkende… Het waren haar 
ouders.”

Heruitvinden
“Ik heb niets dan warme herinneringen aan mijn periode in 
Middelkerke. Het was wel even zweten toen we ons door de 
vzw-boekhouding moesten worstelen, na de aankondiging 
van een belastingscontrole. Samen met het jeugdhuisbestuur 
klaarden we dat klusje met vlag en wimpel. Opnieuw een  
teken dat verzelfstandiging zijn vruchten afwerpt ook al 
moest ik daarom mijn rol als PV soms anders invullen.”

Onvergetelijke avonden
“In 2008 was het tijd om andere horizonten op te zoeken, 
maar niet zonder De Paravang in topvorm achter te laten. 
Mijn laatste project met de vrijwilligers was de volledige 
herinrichting van het interieur. Ik ben nog altijd trots op  
de ‘zitpit’.“

“Mijn warmste herinneringen zijn die talloze, spontane 
vrijdagavonden aan de toog. Lekker lang leuteren tot in de 
vroege uurtjes. Onvergetelijk.”

“Mijn afscheidsfeestje was tevens de heropening van de 
vernieuwde Paravang en dus ook onvergetelijk. Ik voelde me 
zo gewaardeerd toen ik een speciaal herinneringsboek kreeg 
en mijn ‘portret’ in het jeugdhuis werd opgehangen. Mijn pa 
zei passend: “Ze hebben je graag gezien in Middelkerke”.  
Een mooier compliment kun je volgens mij niet krijgen.  
En wees maar zeker: het is 100% wederzijds.”

Op zaterdag 27 juni viert De Paravang officieel  
haar 25-jarig bestaan. Deel je anekdotes via  
communicatie@middelkerke.be 
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Alles loopt op wieltjes
In de tweede week van de paasvakantie organiseert 
de sportdienst een skeelerkamp..

Alles loopt op wieltjes  
(kinderen geboren tussen 2008 en 2013)
Met de gouden tips van juf So kun je op het einde van de 
week skeeleren als een echte pro. Je leert er onder andere 
hockeyen op skeelers en je wordt een stuk behendiger op 
wieltjes. Geen nood! Gewone rolschaatsen zijn zeker ook 
welkom.

Meer info?
Beide sportkampen vinden plaats in sporthal De Barloke,  
van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april 2020, telkens van  
9 tot 16 u.

Opvang voor en na is mogelijk via het IBO.

Kostprijs: 60 euro per kamp voor inwoners, kinderen die 
schoollopen in Middelkerke of waarvan de ouders werken in 
Middelkerke.  
Pas je niet in die voorwaarden, betaal je 72 euro.

sportdienst@middelkerke.be 
059 31 99 50 
www.middelkerke.be/sportkampen 

Zwemkamp 
in paasvakantie
Voor kinderen die geboren zijn tussen 2011 en 2014 
organiseert de sportdienst een veelzijdig zwemkamp 
van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april. 

Combinatie met speelpleinwerking
Om de namiddag te overbruggen kunnen deelnemers aan het 
zwemkamp optioneel aansluiten bij de speelpleinwerking in 
de Calidris. De kinderen worden naar de speelpleinwerking 
gebracht.

Meer info?
Kostprijs: 35 euro voor inwoners, kinderen die schoollopen in 
Middelkerke of waarvan de ouders werken in Middelkerke.  
Pas je niet in die voorwaarden, betaal je 42 euro.

Inschrijven doe je via inschrijvingen.middelkerke.be

Oogje op de zomer?
Houd www.middelkerke.be/sportkampen in het oog  
voor de planning en inschrijvingsmomenten van  
de zomersportkampen.

Meer info?
sportdienst@middelkerke.be 
059 31 99 50 
www.middelkerke.be/sportkampen

Behendig met de (E-)fiets
Met ‘Kijk! Ik fiets!’ leert je zoon of dochter in slechts 3 uur 
tijd fietsen zonder steunwieltjes. Deze spoedcursus vindt 
plaats in de Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg 28, Leffinge 
op zaterdag  28 maart 2020  van 9 tot 12 u.  
Kostprijs is 12 euro.  
Inschrijven doe je via https://inschrijvingen.middelkerke.be

Testdag E-fiets
Voor zowel gevorderde als beginnende E-fietsers is er op het 
marktplein van Middelkerke een testdag op woensdag 22 april.
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Algemene 
vergadering 
sportraad
Op vrijdag 20 maart nodigt de 
Middelkerkse sportraad al haar 
leden uit voor de jaarlijkse alge-
mene vergadering in centrum De 
Branding, om 19 u.

Nuttige informatie
Naast nieuwe reglementen, campagnes 
en projecten van Sport Vlaanderen 
geeft de sportraad een overzicht van 
nuttige opleidingen voor sportvereni-
gingen.

Sportverenigingen
Op zoek naar een sportclub? In de 
gemeentelijke verenigingsgids staan ze 
allemaal netjes opgelijst.

Ondersteboven van sport
‘Ondersteboven van sport’ is een han-
dig overzicht van alle sportactiviteiten 
van de sportdienst en het Welzijnshuis. 
Van recreatief baantjeszwemmen tot 
een lessenreeks BBB. 

Meer info?
Alle erkende sportverenigingen krijgen 
een uitnodiging voor de algemene  
vergadering.

De brochure ‘Ondersteboven van 
sport’ vind je in de meeste openbare 
gebouwen.

Liever online?  
www.middelkerke.be/sport 

Wie wint 
Middelkerkse 
sporttrofee
Op zaterdag 9 mei kiest  
Middelkerke nieuwe winnaars van 
de Middelkerkse Trofee van Sport 
voor de beste sportprestatie en 
verdienste van 2019. 

Middelkerkse sporter
Wie een sportprijs of – titel behaalde in 
2019, minstens op Vlaams niveau kan 
de Trofee van Sport winnen. Uiteraard 
komen ook ploegen in aanmerking. De 
sporttrofee wordt uitgereikt in  
5 categorieën.

De hoofdvogel is uiteraard de Trofee 
van Sport. Daarvoor moet je minstens 
18 jaar zijn en lid zijn van een erkende 
Middelkerkse sportvereniging of in 
Middelkerke wonen.

Jeugdtrofee en verdienste 
binnen club
Genomineerden onder de 18 jaar maken 
kans op de Jeugdsporttrofee. Verder 
maken ook ploegen, sporters met een 
handicap en verdienstelijke clubmede-
werkers kans op een sportrofee.

Wie volgt Lieselot en  
Arnaud op?
Vorig jaar waren Lieselot Spaey (atle-
tiek) en Arnaud Dejonghe de winnaars. 

Kandidaturen kan je indienen tot  
15 maart 2020  
via sportdienst@middelkerke.be. 

Gezocht: 
busvrijwilligers
De jeugddienst Middelkerke is 
op zoek naar vrijwilligers om de 
kinderen op de bus te begeleiden 
tot aan de speelpleinwerking.

We zoeken warme  
mensen die: 
•  graag met kinderen werken;

•  mobiel en goed te been zijn;

•  nauwkeurig en rustig zijn;

•  tijdens de paas- en zomervakantie 
’s ochtends en in de late namiddag 
beschikbaar zijn.

Meer info?
jeugddienst@middelkerke.be

059 32 54 86
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Dorpen 
op hun paasbest 
Het paasweekend is dé gelegen-
heid om met familie of vrienden 
de ontluikende lente te vieren. 
Met een paasontbijt en een 
paaseierenraap vind je alvast je 
goesting in onze dorpen.

Paasontbijt in ‘Kapelle’
Op zondag 12 april geniet je van een 
uitgebreid paasontbijt in de kerk van 
Sint-Pieters-Kapelle. 

Inschrijven doe je via  
eric.bulcke@telenet.be.  
 
• + 12 jaar: 12 euro

• 6 - 12 jaar: 6 euro 

• - 6 jaar: gratis

Paashaas in Westendse 
Wilde Wijk
De paashaas laat op zaterdag 11 april 
lekkers achter op de terreinen van 
Wilde Wijken in Westende, aan de hoek 
van de Hofstraat met de Voetbalstraat. 
Ieder kind jonger dan 12 jaar kan er 
vanaf 14.30 u. naar hartenlust paasei-
eren rapen. Maar ook de familie kan er 
smullen van veel lekkers. 

Organisator: Wilde Wijken Westende. 
Inschrijven is verplicht via  
wildewijkenwestende@gmail.com. 
Deelnemen kost 5 euro.

Meer info?
participatie@middelkerke.be 

Bijleren over 
de boerenstiel
‘De Nacht’ is het centrale thema 
van erfgoeddag 2020. Dankzij het 
landbouwpraatcafé krijg je inzicht 
in enkele eigenaardigheden van 
de boerenstiel. 

Van de nacht een dag maken
Boeren werken anno 2020 ’s nachts  
gewoon door als het moet. Maar vroe-
ger bood de nacht rust. Het landbouw-
praatcafé kruipt in de bedstee van de 
boer en ontfutselt nachtverhalen over 
het leven op en van het land.

‘Superstitie’ in de stal
Heemkring Graningate zoekt daar-
naast uit welke heiligen de zaai- en 
oogstkalender bepalen. Welke gebeden 
dwingen een goede oogst af? Welke 
wijsheden over het weer leerden 
landbouwers door de jaren heen? 
Moderator en landbouwer Franky Annys 
leidt het gesprek in goede banen. Naar 
aanleiding van haar boek ‘Stories uit de 
Stal’ is Katrien Vervaele van de partij 
met enkele boeiende verhalen over 
bijgeloof bij veeartsen.

Meer info?
Op zondag 26 april van 10.30 tot 12 u.  
in café De Tempelier,  
Tempelhofstraat 16, Slijpe.

Een organisatie van Dorp inZicht 
Slijpe i.s.m. Kusterfgoed en Heemkring 
Graningate.

participatie@middelkerke.be 

Android 
voor dummies
Android is een besturingssysteem 
voor mobiele toestellen.  
Na het volgen van deze cursus 
haal je het beste uit je tablet  
of smartphone met Android- 

besturing.

Betere doorsteek
Deze wekelijkse cursus leert je hoe je 
surft, foto’s beheert en je mobiele  
toestel perfect bedient in een 
Androidomgeving.

De meeste merken (Samsung,  
Huawei …) gebruiken het Adroid- 
systeem voor hun besturing.  
Voor Apple-gebruikers is deze cursus 
minder geschikt, want dit merk heeft 
met iOS hun eigen besturingssysteem. 

Meer info?
De cursus vindt plaats in  
De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, 
Middelkerke, van woensdag  
22 april tot en met woensdag 24 juni 
2020, telkens van 9 tot 12.15 u.

Kostprijs: 60 euro, syllabus inbegrepen. 
Er is plaats voor 16 deelnemers.

lokaaldienstencentrum@ 
middelkerke.be 

059 31 92 10
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Het leven 
zoals het was
Heemkring Graningate is opnieuw 
te gast in de bib voor boeiende 
lezingen over het leven van  
vroeger. Met een koffie en een 
hapje staan ze terug garant voor 
een boeiende namiddag.

Van beddebak tot  
kookeiland
Op 20 maart blikken publiek en 
sprekers terug op hoe wooncomfort 
geëvolueerd is. Sliep jij samen met je 
broers of zussen? En waarom mocht er 
vroeger niemand zitten in de zitkamer? 

Kiek no ‘t veugeltje
Terwijl we nu letterlijk in een vinger-
knip foto’s maken en ze posten op  
sociale media, was een portret of  
familiefoto vroeger een unieke  
gelegenheid. Rakel je fotografie- 
verhalen op en deel ze met de anderen 
op vrijdag 24 april.

Meer info?
BibXL Middelkerke, Populierenlaan 16, 
Middelkerke op vrijdagen  
20 maart en 24 april 2020 telkens  
om 14 u.  
Kostprijs en reservaties: 3 euro  
(reserveren hoeft niet)

https://middelkerke.bibliotheek.be

Kinderexpo 
en Toots
In de lente kun je je cultureel hart 
ophalen met twee opmerkelijke 
activiteiten: een originele  
kinderexpo en een ode aan  
Toots Thielemans.

Prachtige  
kindertekeningen
Tot 19 april 2020 exposeert illustratrice  
Vicky Lommatzsch haar zotte  
tekeningen in de foyer van de Branding. 
Op vrijdag 10 april (in de paasvakantie) 
geeft ze enkele tekenworkshops voor 
kinderen én ouders. Deelname aan  
die workshop kost 3 euro.  
Eén deelnemend kind mag vergezeld 
worden door één ouder.

Ode aan Toots
Toots Thielemans was niet alleen  
een mooie warme mens, hij was ook 
een internationaal muziekicoon.  
Eric Melaerts, Bart De Nolf, Patrick 
Deltenre en Bruno Castelluci speelden 
vaak met hem samen. Een avond lang 
brengen ze je zo dicht mogelijk bij  
het warme universum van Toots  
Thielemans.  
Kaartjes kosten 13 euro.

Meer info?
Alle info via 
www.tickets.middelkerke.be 

059 31 95 53

Luistervinken
Nieuwe lenteafleveringen van een 
interessante reeks voordrachten.

Perfectionisme: valkuil of 
talent – 26 maart
Perfectionisme is veel meer dan kleren 
op kleur hangen, oog voor detail, orde 
en netheid of alles op elk moment  
perfect onder controle hebben.  
Je leert er alles over stress door  
perfectionisme. Uiteraard komen  
mogelijke oplossingen aan bod en 
bieden we tips en tricks om het  
anders te doen.

Waarom vergissen wij ons 
zo vaak? – 30 april
Wij mensen vergissen ons vaak en veel. 
Hoe komt dat? Niet alleen misleiden 
onze zintuigen ons meer dan veel, 
maar wanneer we ons verstand  
gebruiken, maken we ook behoorlijk  
wat fouten. 

Deze lezing wordt gegeven door 
wiskundige en filosoof Jean Paul Van 
Bendegem.

Meer info?
BibXL Middelkerke,  
Populierenlaan 16, Middelkerke  
op donderdagen  
26 maart en 30 april 2020 
telkens om 20 u. 

Kostprijs en reservaties: 5 euro 

https://middelkerke.bibliotheek.be/
luistervinken 
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Goed gevoel in je vrije tijd
Het Lokaal Dienstencentrum en ’t Buurthuis in 
Westende bieden leuke originele activiteiten voor 
‘jaggers’, ‘activo’s’ of ‘actieve senioren’.  
In de lente zijn er drie nieuwe evenementen om  
in ’t oog te houden. 

‘Koek is troef’
Manillen… dat is bijna mentale topsport of stratego met  
kaarten. Doorzien welke hand je medespelers hebben,  
uitkomen op het juiste moment… en dat op ’t scherpst  
van de snee. Voor het eerst organiseert het Lokaal Diensten-
centrum een manillentornooi met echte prijzen op donderdag 
12 maart van 13 tot 17 u. Je betaalt 1 euro per ronde  
per persoon.

Soul collage
Benieuwd hoe je echt bent? Misschien moet je eens ‘soul 
collage’ proberen. Je leert aan de hand van je gevoelens 
tegenover beelden verborgen aspecten van je persoonlijkheid 
kennen. Verrijkend en misschien verhelderend?  
 
Breng je eigen beelden mee en probeer het eens in  
het Lokaal Dienstencentrum op vrijdag 20 maart van  
13.30 tot 17 u. Kostprijs is 13 euro.

Vertelavond
Vertelcollectief Mandragora voert je mee naar het  
verdwenen fenomeen van verhalen vertellen.  
Over duivels, heksen, tovenaars en andere fenomenen.  
 
Op donderdag 16 april van 16.30 tot 18 u. in ’t Buurthuis, 
Meeuwenlaan 37, Westende-Bad.  
Kostprijs is 2 euro.

Meer info?
lokaaldienstencentrum@middelkerke.be 

Derde schelpenteldag 
met uitdaging
Intussen is de Grote Schelpenteldag aan zijn  
derde editie toe. 80.000 door 1200 deelnemers  
getelde en geïdentificeerde schelpen wezen  
in 2019 50 verschillende soorten schelpen aan.  
Maar er is meer. 

Verschil tussen linker- en rechterschelp?
Hopelijk is het op zaterdag 14 maart 2020 mooi weer.  
Zo zoeken de organisatoren deze keer of de verhouding 
tussen linker- en rechterschelphelften een rol speelt.  
Lokale stromingen zouden die verhouding kunnen  
beïnvloeden. Klopt dit? Testen kun je enkel dankzij vele ogen 
en handen. De verzamelde schelpen worden na de telling 
overigens teruggebracht naar het strand.

Ook voor families
Ook gezinnen zijn welkom: op verschillende locaties krijgen 
kinderen een prachtig zeeverhaal te horen, met enkele  
schelpendieven in de hoofdrol.

Stille getuigen
Schelpen zijn stille getuigen van de biologische geschiedenis 
van onze stranden en kuststreek. Voor mariene onderzoekers 
is het schelpenbestand in kaart brengen een belangrijke bron 
van wetenschappelijke informatie. 

Meer info?
De Grote Schelpenteldag is een organisatie tussen VLIZ, 
Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed, de Provincie West-Vlaanderen, 
de Strandwerkgroep en alle kustgemeenten.

 
Schrijf je (gratis) in aan surfclub De Kwinte  
of via www.groteschelpenteldag.be.
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Kamperen in volle ontwikkeling
“We verwelkomen graag bezoekers met tent en slaapzak, 
maar zien door de glampingtrend de vraag naar meer comfort 
duidelijk stijgen. Toch ben ik er trots op dat we door onze 
sociale aanpak jonge gezinnen de kans geven te starten met 
kamperen.”

Campingroots bewaken
“Kamperen is een sociale bezigheid. Neem het van mij aan: 
als je problemen hebt met je tent, staan er binnen enkele 
ogenblikken helpende handen klaar om je piketten in te slaan 
en je spandraden te ontwarren.”

Onze kust is en blijft een topvakantiebestemming in  
Vlaanderen, zeker voor mensen die geen zin of budget 
hebben voor verdere bestemmingen. We mogen die stijgende 
groep mensen niet vergeten.”

Meer info?

Het opendeurweekend van vzw Zeejemee vindt plaats op 
zaterdag 9 en zondag 10 mei. Bekijk het volledige programma 
op www.zeejemee.be. 

Zeejemee promoot sociaal toerisme
 

”Dankzij sociaal toerisme kan iedereen op welverdiende vakantie. Wij bieden daar een antwoord op.“  
Guy Mertens, directeur van camping De Lombarde in Lombardsijde bundelt de krachten met 13 andere  
vakantiecentra aan de kust en promoot met vzw Zeejemee het sociaal toerisme. Op 9 en 10 mei 2020 organiseert  
vzw Zeejemee een eerste opendeurweekend.

Sociaal toerisme in ‘Duinendorp’
“In Lombardsijde zitten we met drie kampeerterreinen op een 
zakdoek, wij noemen dat ‘Duinendorp’. Er zijn veel verschillen 
tussen onze campings, maar we werken meer en meer samen. 
Zeker nu die ‘verzuiling’ aan het verdwijnen is.” 

“Wij kiezen bewust voor sociaal toerisme. Iedereen heeft recht 
op vakantie, ook mensen die het moeilijker hebben. Iedereen 
komt hier voor hetzelfde: een zorgeloze vakantie aan zee.”

Zeejemee verbindt sociale vakantiecentra
“Ondertussen maken vakantiecentra uit Nieuwpoort,  
Mariakerke-Oostende en Blankenberge deel uit van vzw 
Zeejemee. Wij zijn samen met de buren van Camping Kompas 
de enige deelnemende campings, maar ook het Middelkerkse 
zorghotel Middelpunt doet mee aan dit project .”

Welkom in alle deelnemende centra 
“In het weekend van 9 en 10 mei zetten 14 diverse vakantie-
centra hun deuren open. Je ontdekt er een brede waaier aan 
verblijfsmogelijkheden en we verloten gratis vakantieweek-
ends. Iedereen is welkom. We hopen met dit initiatief Westtoer 
en de Vlaamse overheid te motiveren om sociaal toerisme nog 
meer in de kijker te plaatsen.”
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Wijn bouwen 
in eigen tuin
In april start wijnbouwer  
Eddy Durnez met een opvallende 
workshop ‘wijnbouw aan de kust’. 
Eddy is daar specialist in, want 
sinds twee jaar verbouwt hij zijn 
‘Zeewientje’ vanop zijn wijngaard 
in Wilskerke. 

Elementaire wijnbouw
Eddy maakt deze workshop luchtig en 
niet te technisch. Uiteraard heeft hij 
het over ‘terroir’, plantenkeuze, onder-
houd en aanplanttechnieken en geeft 
hij de beginselen van wijnbouwen mee.

Plezier voor 
levensgenieters
Geen lekkere wijn zonder lekker eten, 
daarom bevat de workshop een  
gezellig, culinair deel met foodpairing, 
koken en veel plezier maken. 

Zes zaterdagen
De workshop vindt plaats op zes zater-
dagen in Eddy’s wijntuin in Wilskerke.

Meer info?
eddy@zeewientje.be

www.zeewientje.be

0471 46 45 49

Kunst over 
Lombardsijde
Op 26 en 27 september 2020 
organiseert de Lombardsijdse 
kunstvereniging Lomb’art een 
nieuwe overzichtstentoonstelling 
in de Zeekameel. Iedere fervente 
amateurkunstenaar kan  
deelnemen op één voorwaarde. 

Lombardsijde inspireert
Lomb’art doet een warme oproep  
naar kunstenaars over alle genres 
heen om hun komende werken over 
Lombardsijde te maken. Schilder het 
brede strand, maak een keramiekwerk 
over de bunkers in de Schuddebeurze, 
of leg er de prachtige natuur vast met 
een fascinerende foto.

Wie dus zijn/haar volgende werk maakt 
over Lombardsijde mag tentoonstellen 
op Lomb’art. 

Meer info?
Bij Marie-Claire van Lomb’art: 
mercymcl@hotmail.com 

Feest jij voor
Vlaanderen Feest?
Wie samen met zijn vereniging 
of buren een evenement voor 
‘Vlaanderen Feest’ organiseert, 
kan tot 180 euro terugbetaald 
krijgen van de Vlaamse overheid.

11 dagen feest
Onder het motto ‘eenheid in ver-
scheidenheid’ stimuleert de Vlaamse 
overheid buurt- en wijkfeesten ter 
gelegenheid van de Vlaamse feestdag. 
De activiteit mag zelfs in de periode 
van vrijdag 3 tot en met zaterdag  
11 juli 2020 plaatsvinden. Ook activitei-
ten op zaterdag 27 en zondag 28 juni 
2020 komen in aanmerking voor de 
financiële tussenkomst.

Diverse feesten
De Vlaamse overheid wil zoveel 
mogelijk organisatoren motiveren om 
een feest ter ere van 11 juli te organi-
seren en ondersteunt naast de grotere 
activiteiten graag kleinere buurtfees-
ten, wijkbarbecues of straatconcertjes, 
zolang er maar gevierd wordt om onze 
rijke Vlaamse feesttraditie in de kijker 
te zetten.

Dien je voorstel in
Vanaf 11 maart 2020 kun je een  
feestvoorstel indienen. Uiteraard zijn 
er enkele voorwaarden verbonden aan 
de tussenkomst, maar die kun je rustig 
nalezen op de projectsite. 

Meer info?
www.vlaanderenfeest.be
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Misschien is dit Lombardsijdse 
dorpsgezicht een inspiratie
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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

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer 1733

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.

Nuttige info



Iemand         
Je ging voor mij staan
tot ik je herkende 
en liefde is op stelten
onder mijn huid gekropen
kom maar liggen, liefste,
ik ben nu uw plekje 
in’t fijnste wit zand
waar uw lijf  precies in past
jaren al wisten mijn dromen 
wat ík voor je wou zijn
die holte in het malse zand
voor úw immer warme lijf
Nu zijn we voor eeuwig
jij ik en ik jij geworden
we leerden de woorden
onze waarheid is echt

In’t warme witte zand
is ons plekje gebleven
en liefde loopt nog altijd
nog altijd… op stelten
Monique Cox

Foto: Adolphe Vydt #MachtigMiddelkerke


