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Veilig met de hond op het strand
Steun lokale handelaars met leuke acties
Bib XL zoekt vrijwilligers
De Straat: Oude Molenstraat
Foto: Pieter Bauters #MachtigMiddelkerke

De beleidsploeg
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

Toerismebalies meer open
In juli en augustus breiden de toerismebalies van Middelkerke en
Westende hun openingsuren uit.
Toerismebalie Middelkerke De Oude Post,
Joseph Casselaan 1, 8430 Middelkerke, 059 30 03 68
dagelijks doorlopend open van 9.30 tot 18 u.
Toerismebalie Westende Villa Les Zéphyrs,
Henri Jasparlaan 173, 8434 Westende, 059 31 91 28
dagelijks open van 9.30 tot 12.30 u. en van 13 tot 18 u.
toerisme@middelkerke.be - visit.middelkerke.be

In deze Sirene

schepen
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natacha.lejaeghere@middelkerke.be

Steun lokale handelaars
met leuke acties

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

Zoektochten en Middelbon stimuleren
lokale economie

Eddy Van Muysewinkel
schepen
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eddy.van.muysewinkel@middelkerke.be

Politie in zomermodus

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

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege
Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)
vinden plaats in het gemeentehuis,
Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16

De zomer is voor de lokale politie
allesbehalve een luilekkerperiode
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Sport aan zee
Lekker zweten met een gevarieerd
sportaanbod, in- en outdoor

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
Gesloten op 11/07, 21/07 en 15/08

Amuzeer
je met
gezond
verstand
Ook in Middelkerke zorgt een menselijk strand- en circulatieplan dat inwoners en vakantiegangers in optimale
omstandigheden kunnen genieten van een hopelijk warme en zonnige ‘staycation’ aan zee, zonder draconische
beperkingen op te leggen.

Bijsturen waar mogelijk

Extra toiletten

Om goed in te spelen op de realiteit, wil het gemeentebestuur
geen draconische beperkingen op het fiets- en wandelverkeer
instellen. In zijn meest strikte vorm zal het plan als volgt
uitgerold worden.

Dagelijks, gratis van 10.30 tot 18.30 u.
• Koning Ridderdijk t.h.v. Strandlaan (Westende)
• Zeedijk t.h.v. Ooievaarslaan (Westende)
• Zeedijk t.h.v. Vlaanderenstraat (Middelkerke)
• Zeedijk t.h.v. Arthur Degreefplein (Middelkerke)

Aangepast fiets- en gocartverkeer
Om voetgangers maximale ruimte te geven, moeten fietsers
afstappen op de wandeldijk. Fietsen kan altijd in de achterliggende straten, of waar een aparte, afgescheiden rijweg is.
Het gocartverkeer op de wandeldijk wordt beperkt.

Strandcapaciteit bewaken

Op verschillende locaties op de Zeedijk en Koning Ridderdijk
staan extra hygiënezuilen.

Randparkings met uitbreiding
Op piekdagen worden de randparkings aan de IJzerlaan en
Badenlaan uitgebreid.

Op de 8 drukke strandzones wordt de capaciteit bewaakt
door telling.

Wat met andere voorzieningen?
Is het zwembad open? En wat met de Bib XL en
de sporthallen of het cultuurcentrum?

Check www.middelkerke.be om te zien
welke voorzieningen weer open zijn.
1,5 m
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Steunacties voor lokale handel
De coronacrisis hakte ongemeen hard in de lokale economie. Het gemeentebestuur organiseert enkele
steunacties die Middelkerkse ondernemers en handelszaken moeten ondersteunen. Het gemeentebestuur
maakt ook een uitzonderlijke uitbreiding van de terrassen mogelijk.

Uitzonderlijke terrasregeling
Om eventueel plaatsgebrek te compenseren, mogen vergunde
terrassen uitzonderlijk uitgebreid worden tot maximaal het
dubbele van de oppervlakte.

Eenmalige coronapremie
Iedere handelszaak kan tot 31 juli een éénmalige premie van
€ 250 aanvragen voor gemaakte onkosten waarmee ze hun
zaak ‘coronaproof’ konden maken, zoals met de aankoop van
ontsmettingsgels, plexiglas, sanitaire zuilen...
Elke zelfstandige met een fysiek uitbatingspunt in
Middelkerke kan deze premie aanvragen. Alle info over deze
premie via www.middelkerke.be/coronapremie

Middelbon: altijd 20% korting
Om handelaars in de non-foodsector te steunen, verkoopt het
gemeentebestuur de ‘Middelbon’. Die kost 25 euro, maar is
eigenlijk 30 euro waard. Het gemeentebestuur legt dus per
bon 20 % van de aankoopwaarde bij, zodat je met voordeel
kan shoppen bij een breed gamma lokale non-foodhandelaars.
Er zijn 20.000 bonnen beschikbaar en die zijn geldig tot
31 december 2020.
Koop je Middelbon(nen) via www.middelkerke.be/middelbon.
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Zomeractie voor de foodsector
Van 1 juli tot en met 31 augustus maak je dankzij een fiets- en
wandelzoektocht kans op 2500 smulbonnen, inwisselbaar bij
de Middelkerkse foodhandelaars, restaurants, tearooms en
eethuisjes. Win ook 16 waardebonnen van € 1500 voor een
(elektrische) fiets bij de Middelkerkse fietshandelaren.
Het uitgebreide wedstrijdreglement lees je op
www.middelkerke.be/rondevanmiddelkerke.

Veilig plonzen
met Middelkerke
om je arm
Zin in veilig waterplezier voor
je kleinste waterrat? Haal vanaf
1 juli gratis een paar zwembandjes
op aan onze toeristische balies.
Zolang de voorraad strekt!

Fijne veilige zomer iedereen!

Foto : Luc Cassiman

Doggy beach: ultiem strandplezier
samen met je viervoeter
Op het strand aan de Cristal Palace, t.h.v. de Idyllelaan richt de gemeente Middelkerke een hondenstrand in
op een bewaakte zwemzone. Opvallend: honden zijn er altijd welkom, ook tijdens de zomer. Dit telkens aan
de leiband.

Uniek aan onze kust

Strandbeleving prioriteit in beleidsplan

Het strand moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk
mensen. Een toegankelijk hondenstrand is een uniek concept
aan de Vlaamse kust en moet de strandbeleving voor hondenliefhebbers vergroten.

Gevarieerde strandbeleving is een prioriteit in het beleidsplan 2020-2025. Naast dit hondenstrand zijn er plannen
voor een gerichtere strandinrichting en worden er betere en
duurzame strandtoegangen voor minder mobiele gebruikers
aangelegd.

Combinatie met bewaakte zwemzone
in zomer
Ook tijdens de zomer blijft deze zone toegankelijk voor
honden. Honden moeten wel altijd aan de leiband. Zo vermijdt
het gemeentebestuur onveilige situaties waarbij strandgasten met honden noodgedwongen onbewaakte zones opzoeken
om er te zwemmen.

Voor wat, hoort wat
Cristal Palace is de laatste bewaakte zwemzone voor de
gemeentegrens met Nieuwpoort. Traditioneel is het er minder
druk dan in de centrumzones. Uiteraard krijgt dit strand
bijkomende faciliteiten zoals extra afvalbakken. Voor wat,
hoort wat: we geven honden een exclusieve plaats op ons
strand, maar we verlangen extra netheid en opruimreflex van
hun baasjes.
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Laat je niet vangen
Verschillende politiekorpsen roepen op tot waakzaamheid omdat
het aantal diefstallen met list tijdens de lockdown sterk gestegen is.
Dieven slaan vooral toe bij kwetsbare, alleenstaande personen.

Let op
Kijk door het venster of door het
kijkgaatje in de deur of gebruik je
deurketting of deurtelefoon.
Hou je deur vooral gesloten als je
twijfelt aan de bedoelingen van je
bezoeker.
Vraag je bezoeker om zijn/haar
dienstkaart te tonen (als hij/zij dat niet
automatisch doet).

Je kan ook vragen om die kaart onder
de deur te schuiven.
Als hij/zij geen dienstkaart kan laten
zien, weiger dan om de deur te openen.
Vraag of je het voertuig van de firma of
de politie kan zien.
Als je nog twijfelt, kan je steeds vragen
om een afspraak te maken (contacteer
dan een vertrouwenspersoon) of breng
de politie op de hoogte (101).

Rimpelroos
ruimen

Foto : Sandrine Cornette

In de Warandeduinen is de laatste
maanden heel wat begroeiing verdwenen. Geen criminele kaalslag,
maar een bewuste actie van het
Agentschap Natuur en Bos. Reden:
een woekerende exoot genaamd
‘rimpelroos’.

Uit Azië

Wilsverklaring euthanasie
onbeperkt geldig
Op voorstel van LEIF blijft de nieuwe “wilsverklaring euthanasie”
onbeperkt geldig en moet die niet meer om de vijf jaar vernieuwd
worden.

Nog éénmaal verlengen
Wilsverklaringen die voor 1 april 2020
opgemaakt en geregistreerd werden
moeten nog éénmaal na 5 jaar
vernieuwd worden, maar blijven nadien
onbeperkt geldig.

Specifieke zitdagen
Het juridische en administratieve
kluwen van regelingen wilsbeschikkingen, patiëntenrechten, voorafgaande
wilsverklaring euthanasie, ter aarde
bestelling, orgaandonatie of afstaan
lichaam aan de wetenschap is soms
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onoverzichtelijk. Daarom organiseert
LEIF zitdagen voor specifieke
vragen over het ‘levenseinde’ in
het Welzijnshuis.

Meer info?
LEIF-zitdagen: iedere vierde donderdag
van de maand in samenwerking met het
Welzijnshuis.
Maak je afspraak via
het Welzijnshuis.
059 31 92 10
welzijnshuis@middelkerke.be

Afkomstig uit Noord-Oost China en
het Koreaanse schiereiland bezet
die diepgewortelde roos heel wat
duinengebieden in België en Nederland.
Omdat ze heel snel voorplanten en
dichte groepen struiken vormen, zijn
ze een bedreiging voor waardevolle,
inheemse duinvegetatie.

Ruimte voor inheemse
begroeiing
De Warandeduinen zijn een erg kostbaar duinengebied met een bijzonder
waardevolle biodiversiteit. Natuur en
Bos grijpt deze opruimingsactie ook
aan om nieuwe poelen te maken en
de inheemse begroeiing alle ruimte
te geven.

Meer info?
www.natuurenbos.be

Foto : Frank Castelein

Gestemd
in de gemeenteraad
De gemeenteraad keurde in mei enkele belangrijke
bepalingen rond stedenbouwkundige verordeningen
en de open ruimte goed. Het straatbeeld in
Middelkerke moet er in de komende jaren beter
uitzien en de woonkwaliteit moet omhoog.

Hoe meer slaapkamers, hoe meer
oppervlakte
Het belangrijkste criterium wordt de bewoonbare oppervlakte. Hoe meer slaapkamers het pand heeft, hoe meer
bewoonbare oppervlakte er moet gebouwd worden.
Daarnaast valt het verschil tussen bouwen in toeristische
zone en niet-toeristische zone weg, zodat nieuwe
panden over de ganse gemeente voldoen aan dezelfde
kwaliteitseisen.

Slimme indeling van open ruimte
Een nieuw ruimtelijk beleidsplan moet een duurzame
ontwikkeling van onze kostbare open ruimte garanderen.
Prioriteiten: de aanpak van verouderde wijken en een
betere inrichting van woon-, bedrijven-, en recreatie
gebieden. Verder is er aandacht voor architecturaal
waardevolle hoogbouw ter vervanging van verouderde
woonblokken in Westende-Bad en Middelkerke.

Nette straten en pleinen
Een slimme indeling van de ruimte is één ding, hoe de
open ruimte er uitziet is iets anders. Ook daarvoor
maken we in de komende beleidsperiode enkele
beeldkwaliteitsplannen op. Opnieuw is Westende-Bad
daar het meest aan toe. Tegen eind 2020 hopen we
een beeldkwaliteitsplan voor Westende-Bad voor
te leggen.

Veilig naar de markt
De drukke Middelkerkse markten ontvangen
wekelijks duizenden bezoekers. Om alles in veilige
banen te laten lopen stippelde het gemeentebestuur
een logisch marktplan uit. Tot de regels versoepelen staan er maximaal 50 kramen. De marktzone
beperkt zich enkel tot het marktplein zelf.

Twee ingangen, twee uitgangen
Om de capaciteit op de markt goed te kunnen monitoren zijn
er twee ingangen en twee uitgangen. Daar worden de marktbezoekers door medewerkers geteld. Er zijn ingangen op het
kruispunt met de Oostendelaan en aan de Onderwijsstraat.
Aan de Onderwijsstraat is ook een uitgang, net als op het
kruispunt van de Populierenlaan met de Duinenweg.

Volg de pijlen
Op de markt is er een wandelrichting aangeduid. Die moet
je volgen zodat er geen kriskras wandelverkeer ontstaat.
Sommige marktkramers hanteren ook specifieke
beschermingsmaatregelen.

Ook plan voor boerenmarkt
Een groot stuk van het Oudstrijdersplein is verkeersvrij voor
de boerenmarkt. De ingang is aan het bankfiliaal. De uitgang
bevindt zich aan het café aan de andere zijde van de kerk.

Aanpassen aan de maatregelen
Van zodra de regels versoepelen, past het gemeentebestuur
het marktplan aan de geldende maatregelen aan. Hou al onze
digitale kanalen in het oog.

Meer info?
www.middelkerke.be
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Politie in zomermodus
Voor velen is de zomer de vakantieperiode bij uitstek, maar voor de lokale politie in Middelkerke zijn juli en
augustus de drukste maanden. Met de komst van duizenden vakantiegangers en de tendens naar ‘staycation’
zet de politie in zomermodus een tandje bij.

Bewaken van strandplan

Gezond verstand en alles komt goed

Het bewaken en controleren van het strandplan wordt
de zomerse hoofdtaak voor het lokale politiekorps.
“Het strandplan is zeker menselijk”, zegt korpschef Frank
Delva. “Maar we gaan onze ‘dynamische’ patrouilles sterk
opdrijven. Dus verwacht nog meer agenten op de fiets, op
de motor en te paard in het straatbeeld en op het strand.
Dat is de meest efficiënte manier om de coronaregels te
controleren.”

Sleutelbegrip van deze zomer? “Met voorsprong ‘sociale
afstand’”, stelt de korpschef. “We beklemtonen het bewaken
van de sociale afstand en het vermijden van ongeregelde
samenscholingen. Uiteindelijk moet iedereen een veilige
zomervakantie kunnen beleven, dus nogmaals met een goeie
dosis verantwoordelijkheid en burgerzin kan de zomer van
2020 prachteditie worden.”

Samenwerking met andere veiligheidsdiensten
“We zijn er van overtuigd dat iedereen een flinke dosis
gezond verstand aan de dag zal leggen, maar toch is er altijd
een minderheid die het niet zo nauw neemt met de regels.
Onze samenwerking met de reddingsdienst, de brandweer
en de gemeentelijke diensten wordt dus nog belangrijker,
zodat we allen een veilige zomer kunnen beleven.”

Reguliere werking belangrijk
“Gelukkig is de typische zomeroverlast al enkele jaren ferm
aan het veranderen. Onze reguliere interventiewerking blijft
alert op post. We verwachten de gebruikelijke uitdagingen
rond mobiliteit en verkeer en soms een oververhitte
zomeremotie”, knipoogt korpschef Delva.
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Lokale politie op sociale media
De politiezone Middelkerke is actief op Facebook
en Instagram. Volg ze en blijf geïnformeerd
over het reilen en zeilen van
het Middelkerkse korps.

! Lokale Politie Middelkerke
$ lokalepolitiemiddelkerke

Foto : Ludo Coulier

Ontdek de polders
met ‘Expeditie Hinterland’
Deze zomer is een ideaal moment om verborgen plekjes te ontdekken in ons eigen groots hinterland.
Expeditie Hinterland brengt alle lekkere en betoverende troeven van het groene hinterland handig in kaart.
De frisse geur van gemaaid gras is nooit veraf.

Geniet van pleisterplekjes
Op stap of met de fiets door het hinterland? Pauzeer in alle
comfort op de opgefriste picknickplekjes. Gebruik de extra
schuilhutten als parasol of paraplu.

Op snoeptocht?
Het Middelkerkse hinterland is druk bezaaid met lekkere
stopplaatsen om een ijsje te likken, een streekbiertje te
drinken of een verse, zoete aardbei te snoepen. Expeditie
Hinterland zet al die smulplekken op de kaart. En sommige
handelaars voorzien lekkere picknickarrangementen voor de
nodige bevoorrading met zicht op grazende koeien.

Speelexpeditie
Enkele toffe speelplekjes, zoals een houten apenparcours,
enkele petanqueterreinen of een blotevoetenpad zorgen voor
een leuke speeldimensie bij deze lokale uitstap.

Op zoek naar Pol Demol
Onderweg kom je zeker en vast Pol Demol of één van zijn
vriendjes tegen in het gras. Deze mollen zijn kunstwerken van
kunstenaar Rik Delrue uit Sint-Pieters-Kapelle. Zo bezorgt

Expeditie Hinterland je nog meer extra beleving dankzij een
mollenzoektocht die je al wandelend of al fietsend kan doen.

Meer info?
Haal je expeditiegids op aan de toerismebalie in Middelkerke
of Westende of bekijk het volledige aanbod op
www.middelkerke.be/expeditiehinterland

Speelzomer met Hupsakee
Door het kriebelbeest Corona zijn er heel wat speciale
regeltjes waardoor we een beetje verder van elkaar
moeten spelen. Maar met Hupsakee ga je je zeker niet
vervelen deze zomer.
Ga op stap met Krabbie, kriebel het
Hupsakee-vakantieboek vol en doe je
eigen Olympische Spelen in het zand!

Meer info?
Haal je vakantieboekje aan de
toerismebalie “De Oude Post” of
digitaal op www.middelkerke.be/hupsakee.
hupsakeemiddelkerke

!
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Foto : Eric Lefevere

Laat je coachen
door een pro

Hou het hoofd koel letterlijk

Voldoende bewegen? Voor de één is dat een eitje, de
ander weet niet hoe hij daaraan begint of hoe hij dat
volhoudt. Gelukkig zijn er hulplijnen. Zoals een coach
die samen met jou simpele manieren zoekt om elke
dag wat actiever te zijn in en rond het huis.

Bescherming tegen hitte en uitdroging zijn erg
belangrijk tijdens de zomermaanden. De Vlaamse
overheid lanceert een campagne om mensen
duidelijk te maken hoe ze zich het best beschermen
tegen de hitte.

Bewegen op verwijzing

Focus op ouderen

Zo’n coach wordt voluit een ‘Bewegen Op Verwijzing-coach’
genoemd. ‘Op Verwijzing’, omdat de huisarts deelnemers
doorverwijst naar een coach. Iedereen die niet genoeg
beweegt, veel langdurig stilzit en nood heeft aan meer
beweging, kan zo’n coach inschakelen.

Vooral oudere mensen zijn erg kwetsbaar voor hitte en
uitdroging. Zoek een oudere in de buurt regelmatig op en
check of ze genoeg drinken en zich kunnen beschermen
tegen de hitte. Sommige banale symptomen kunnen al
een slecht voorteken zijn.

Laagdrempelige, persoonlijke aanpak

Drinken, checken en smeren

Een Bewegen Op Verwijzing-coach werkt op maat. De coach
zoekt samen naar simpele manieren om meer te bewegen
in het dagelijkse leven en blijft die deelnemer hiervoor
motiveren en aanmoedigen. De coach zet zijn deelnemer
op weg naar een fitter, actiever leven en volgt hem of haar
daarbij nauw op.

Op stap gaan zonder water is uit den boze. Drink meer dan
nodig, want vochtreserves raken sneller op dan je denkt.
Volg de weersvoorspellingen op de voet en pas je activiteiten
daarop aan. Hoofddeksels, zonnecrème en lichte kleding zijn
essentieel tijdens warme dagen.

Ook tijdens corona?

Sporten?
Enkel ’s ochtends vroeg en ’s avonds.

Jazeker! De Bewegen Op Verwijzing-coach zal samen met
jou een beweegplan op maat opstellen zodat jij meer kan
bewegen, op jouw eigen tempo. Natuurlijk zal de coach
maximaal rekening houden met de regels rond hygiëne.
De begeleiding gebeurt via de telefoon of via beeldbellen.

Meer info?
www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/
bov-coaches
In Middelkerke is Sandra een erkende ‘Bewegen Op
Verwijzings-coach’. Je kan haar bereiken via
middelkerke@bewegenopverwijzing.be

Sporten is gezond, maar hoe warmer, hoe meer je zweet, hoe
sneller je uitdroogt. Ook de hitte doet je lichaam extreem
snel opwarmen. Sporten in de middag is dus geen goed idee.
’s Morgensvroeg en ’s avonds wel.

Voor één keer geen warme thuis
Ook je woning moet je hittebestendig maken door de zon
zoveel mogelijk buiten te houden,
ramen en deuren dag en nacht open
te zetten en zo weinig mogelijk
apparaten te gebruiken.

Meer info?
www.warmedagen.be
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Lesgever
Engels
gezocht
Wekelijks organiseert het Welzijnshuis een populaire praatgroep
Engels. Om eventuele afwezigheid
op te vangen, gaan ze op zoek
naar een extra lesgever.

Aangename praatgroep
Tijdens het schooljaar komt de praatgroep Engels wekelijks samen. Je leert
er op een aangename niet–schoolse
manier Engels spreken aan de hand van
persartikels, recepten of muziek.
De tweede lesgever neemt de begeleiding over bij afwezigheid van de eerste
lesgever. Naast een goed voorkomen en
goede sociale vaardigheden verwachten
we dat je een hele goede kennis hebt
van de Engelse taal.

Vrijwilligersvergoeding
Je wordt ingeschreven als vrijwilliger
en krijgt een vergoeding volgens het
gemeentelijk vrijwilligersbeleid.

Meer info?
De lessen vinden plaats in het Welzijnshuis, iedere dinsdag tussen september
en juni, van 13.45 tot 15.15 u. Tijdens
schoolvakanties gaat deze praatgroep
niet door.

Wat een simpel babbeltje
toch kan bereiken
Voor het grote aantal 75-plussers in Middelkerke was de lockdown een
harde periode. Niet alleen door de risico’s voor hun gezondheid, maar
ook door hun sociaal isolement. Dankzij het bezoekersteam en
de psychosociale hulplijn bereikte het gemeentebestuur bijna 90%
van de mensen binnen deze risicogroep.

Grote doelgroep

Psychosociale hulplijn

Meer dan 2600 inwoners van
Middelkerke zijn boven de 75 jaar.
3 op 4 senioren wonen in de relatief
dichtbebouwde kustgemeentes, de
overige 25% in de weidse hinterlandgemeentes. Een hele uitdaging
om die allemaal te bezoeken. Toch is
Middelkerke erin geslaagd om hen te
bezoeken, te kijken of ze hulp nodig
hadden of om gewoon een kort
babbeltje te doen.

7 sociale assistenten bezetten in
het heetst van de coronacrisis een
telefonische psychosociale hulplijn,
waar ze een 60-tal oproepen beantwoordden, gaande van praktische
vragen tot meer specifieke hulpvragen
of zware eenzaamheidsproblemen.

2326 bezoeken
Het bezoekersteam bestond uit
27 personeelsleden van het
gemeentebestuur en Welzijnshuis.
Ambtenaren die door hun takenpakket
niet konden thuiswerken, kregen
de kans om zich in te zetten in
het bezoekersteam. Zij bezochten
maar liefst 2326 75-plussers.

Goed onthaald
Zowel voor het bezoekersteam als voor
het telefoonteam was deze periode erg
waardevol. De mogelijkheid om te
kunnen helpen, biedt een goed gevoel.
Ook bij de bezochte senioren en de
mensen die naar de hulplijn belden,
was er heel veel waardering voor deze
initiatieven.

lokaaldienstencentrum@middelkerke.be
059 31 92 10
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Een brug tussen
klas en thuis

Nieuws over
de studietoelagen

De school speelt een belangrijke rol in ons sociale
leven. Leerkrachten staan dicht bij de gezinnen,
maar kunnen niet altijd alles oplossen. Daarom
helpen Claire en Patrick gezinnen met specifieke
situaties en zorgen ze dat de verbinding tussen
thuis en het schoolleven zo goed mogelijk verloopt.
Ze bieden naast een goed persoonlijk contact ook
enkele ondersteunende initiatieven aan.

Dankzij de introductie van het ‘groeipakket’ wordt de
administratie rond de studietoelagen eenvoudiger.

Betere doorsteek
Sommige gezinnen hebben het niet makkelijk en dat heeft
soms een invloed op het schoolleven van de kinderen.
Claire en Patrick staan die gezinnen bij met gerichte hulp en
ontlasten zo de leerkrachten.

Huiswerkklas
Tweemaal per week krijgen kinderen in kleine groepjes
ondersteuning bij het huiswerk van vrijwilligers op een
centrale plaats. De kinderen worden meteen na school
door de vrijwilligers opgehaald aan school en om 17 u.
kunnen de ouders de kinderen opnieuw komen ophalen.

De Katrol
Tweemaal per week komt een vrijwilliger of student langs bij
jouw thuis om de kinderen te ondersteunen bij schooltaken.
Dankzij De Katrol kan heel gerichte hulp geboden worden.

Automatische toekenning
voor lagere school
Sinds de invoering van het groeipakket begin 2018 wordt de
schooltoelage voor kinderen van kleuter, lager en secundair
onderwijs automatisch toegekend en uitbetaald. Als ouder
hoef je hier geen stappen meer voor ondernemen.

Recht op toelage?
Denk je dat je vorig schooljaar recht had op een
schooltoelage voor je kind jonger dan 18 jaar, maar heb je
die niet ontvangen? Dan neem je best contact op met de
uitbetalingsinstelling van je groeipakket / kinderbijslag.

Hogere studies
Voor studenten van hoger onderwijs of universiteit, wordt
een aanvraag studietoelage nog niet automatisch toegekend.
Je moet dus je studietoelage aanvragen.

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Dan kan je terecht bij de
studentenvoorziening van je hogeschool of universiteit.
Via www.studietoelagen.be is de makkelijkste manier om
je studietoelage aan te vragen. Je hebt daarvoor wel een
identiteitskaartlezer nodig. Heb je die niet? Spring binnen bij
de Bib XL of doe je papieren aanvraag op de post.

Meer info?
Team onderwijs
Westendelaan 38 - 8430 Middelkerke
O59 31 95 76
onderwijs@middelkerke.be
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Duinpieper 2.0 klaar voor gebruik
Na een vlotte bouw is De Duinpieper 2.0 in Westende klaar voor gebruik. Zelfs het coronavirus had bijna geen
invloed op het bouwproces, zodat de meesters en juffen nog in augustus hun klassen kunnen installeren.

Meer dan een school
Naast een splinternieuwe school voor de bijna 150 leerlingen
is De Duinpieper ook een gemeenschapsruimte voor lokale
verenigingen en een locatie voor de plaatselijke buitenschoolse kinderopvang. Het IBO kan perfect onafhankelijk van de
school functioneren dankzij de aparte vleugel en ingang.
Ook het Trefpunt Westende krijgt onderdak in de Duinpieper.

Gebouw inspireert lesmethode
Het nieuwe gebouw biedt heel wat mogelijkheden voor
creatief lesgeven. Dankzij de nauwe verbinding tussen speelplaats en de klassen is er meer ruimte voor buitenlessen en
ontdekking.

Duurzaam en compact
De Duinpieper 2.0 is dus ook een fikse inhaalbeweging op
schoolcomfort en duurzaamheid. Het compacte gebouw biedt
door zijn structuur, kleur en vorm alle ruimte om kinderen
kinderen te laten zijn.

Meer info?
Kom elf het comfort en de duurzaamheid bekijken tijdens de
opendeur op 12 en 13 september 2020.
De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29, 8434 Westende.
deduinpieper@middelkerke.be
www.middelkerke.be/duinpieper

IBO Westende verhuist
Er zit een verhuis aan te komen voor IBO De Strandjutter
in Westende. Na 24 jaar verlaten ze hun oude stek in het
oude gemeentehuis van Westende.

Nieuwe vleugel in de Duinpieper
Hun nieuwe thuis wordt een extra vleugel van de
gemeentelijke basisschool De Duinpieper. De nieuwe
lokalen en de groene buitenruimte zijn een ferme stap
vooruit, maar toch ervaren de begeleiders gemengde
gevoelens. Het oude gemeentehuis was 26 jaar een
thuis voor de vaste kern en de duizenden kinderen die
er passeerden.

Uit de startblokken op 1 september
Linda, Sabine, Dolores, Lindsey en Thaleia bereiden
de verhuis samen met Ann minutieus voor, zodat ze
de kinderen met heel veel warmte
kunnen ontvangen vanaf
1 september.

Meer info?
ibo@middelkerke.be
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Foto : Linda Naert

Steuntje voor
onderwijskosten
Voor gezinnen die in de dure septembermaand een
financieel steuntje nodig hebben, reikt het
gemeentebestuur onderwijscheques uit.

Enkel voor schoolkosten
Met een tegenwaarde van € 40 helpt de cheque je diverse
schoolkosten te betalen zoals boeken, schoolreizen,
activiteiten of andere verplichte schooluitgaven. Jij betaalt
uiteraard een stukje minder dan de tegenwaarde.

Voorwaarden
De onderwijscheques zijn er voor gezinnen die bruto minder
verdienen dan € 18.855,63. Per persoon ten laste mag je daar
€ 3.490,68 bijtellen. Ook wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming in de ziekteverzekering of onder budgetbegeleiding of onder collectieve schuldenregeling valt, kan
onderwijscheques kopen.

Vanaf 1 augustus beschikbaar
De Middelkerkse onderwijscheques voor het schooljaar 20202021 vraag je aan bij het MAC. Dat kan vanaf 1 augustus 2020
tot en met 31 mei 2021. Ze zijn geldig voor het schooljaar
2020-2021.

Junior techniekacademie vanaf
september
Vanaf 23 september kunnen leerlingen van de
tweede graad lager onderwijs deelnemen aan de
junior techniekacademie. Met leuke praktijkgerichte
experimentjes leren ze vanalles bij over wetenschap
en techniek.

10 academies
In groep maken ze tijdens 10 workshops onder begeleiding
van 2 techniekmentoren 5 technische projecten: een unieke
onderlegger uit hout, een LED zaklamp, je bouwt met LEGO
en onderzoekt speelsgewijs hoe alles werkt. Je zaagt, boort
en bouwt met hout en metaal je eigen brug. Met Robot Milo
leer je programmeren, zodat de kinderen verschillende
opdrachten kunnen laten uitvoeren.

Meer info?
De techniekacademie gaat iedere woensdagnamiddag
door van 23 september tot 9 december 2020 (niet tijdens
herfstvakantie), telkens van 13.30 tot 15 u. in het Welzijnshuis
Middelkerke, Sluisvaartstraat 17-19 Middelkerke.

Meer info?

Schrijf je in via
http://www.techniekacademie-middelkerke.be/junior

onderwijs@middelkerke.be

onderwijs@middelkerke.be

‘Spelewest’ voor kinderen met speciale noden
Op initiatief van het gemeentebestuur Middelkerke bundelden
vzw WVA, vzw Metgezel, vzw Tandem West en de gemeenten
De Panne, Veurne, Koksijde, Nieuwpoort de krachten voor
het opvangen van kinderen en jongeren met een beperking
en de inzet van jobstudenten en monitoren. Spelewest is er
van maandag 6 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 voor
kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar.
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De gemeente Middelkerke zorgt voor 2 gratis en aangepaste
locaties in Slijpe: de Buitenschoolse Kinderopvang en zaal
Ter Zelte.

Meer info?
Yarka Neutens, 0471 91 31 57; yarka.neutens@wvavzw.be

Klaar voor je schoolcarrière?

Op zoek naar
sportieve opvang?

Misschien is je kleine peuter komend schooljaar
klaar voor een lange schoolcarrière. Een goede
voorbereiding en correcte informatie zorgen voor
de beste schoolkeuze. Is mijn kind klaar voor school?
Waar kan je als ouder terecht?

Deze zomer organiseert de sportdienst kampen
vol sport, knutselen en leuke uitstappen voor
kinderen geboren tussen 2008 en 2016.
Er is nog plaats voor de kampjes van augustus.

Bij Onderwijs Vlaanderen

Er zijn sportkampen in De Branding in Middelkerke
en De Barloke in Leffinge.

Onderwijs Vlaanderen verzamelt heel wat nuttige
informatie via hun website. Als je met algemene vragen zit,
helpt deze site je al een flinke stap vooruit. Surf naar
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas.

Bij Kind en Gezin
De experts van Kind en Gezin kunnen je helpen bij
de inschatting of je kindje klaar is voor de grote stap
naar school. Net zoals een eventuele onthaalouder.

Bij de school zelf
Heb je een school op ’t oog? Voel dan eens aan den lijve hoe
de school werkt en spreek met leerkrachten en de directeur.
Heel wat scholen organiseren open klasdagen of ontvangen
je graag – met peuter – op afspraak.

7 vaste instapmomenten
In de loop van het schooljaar zijn er 7 vaste instapmomenten:
telkens de eerste dag na een schoolvakantie, op 1 februari en
na het weekend van Hemelvaart.
Via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-deinstapdatum-voor-je-kleuter kan je op basis van de geboortedatum uitrekenen wanneer je kindje naar school mag.

In Middelkerke en Leffinge

Wanneer?
• Maandag 10 tot en met vrijdag 14/08/2020
• Maandag 24 tot en met vrijdag 28/08/2020
De kampdag loopt van 9 tot 16 u.
Voor en na het kamp zijn er verschillende
opvangmogelijkheden. Bekijk onze website
voor het overzicht.

Meer info?
€ 75 (voor inwoners van Middelkerke,
kinderen die naar school gaan in Middelkerke
of ouders die werken in Middelkerke)
€ 90 (als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)
Inschrijven kan via
inschrijvingen.middelkerke.be

Meer info?
Team onderwijs
Westendelaan 38 - 8430 Middelkerke
O59 31 95 76
onderwijs@middelkerke.be
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Patatjes schillen in jeugdherberg Herwig Westende 1938
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De Oude Molenstraat:
een stille getuige
Straten geplaveid met kasseien worden bij ons een zeldzaam gegeven.
In Westende-Dorp hebben we er alvast nog een mooi voorbeeld van:
de Oude Molenstraat, die de Duinenlaan met de Essex Scottishlaan verbindt.

Bedrijvigheid door de jaren heen
Beide uiteinden van deze straat werden tot voor kort nog
geflankeerd door twee gemetselde pijlers, waarvan één aan
de Essex Scottishlaan ondertussen roemloos verdwenen is.
De geschiedenis van dit straatje brengt ons 100 jaar terug in
de tijd. Tussen de twee hekken werden door de jaren heen
heel wat activiteiten ontplooid.

Van Molenstraat naar Oude Molenstraat
De straatnaam verwijst naar de ‘weg die leidt naar de molen’,
maar er stond nooit een molen in de Molenstraat. Bizar dus.
De dichtstbijzijnde molen lag aan de overzijde van de Essex
Scottishlaan. De straatnaam wijzigde met de fusie van 1976,
omdat de gelijknamige straat in Middelkerke meer inwoners
had en dat was toen het criterium om een straatnaam al of
niet te behouden.

De werkhuizen Coulier
Na de Eerste Wereldoorlog lag Westende volledig in puin en
was er voor aannemers werk zat. Gaston en Remi Coulier
richtten in 1921 het bedrijf ‘G en R Coulier en Cie algemene
ondernemingen’ op. Hun werkhuizen stonden tussen de
Duinenlaan en de Essex Scottishlaan. De kasseiweg was een
bedrijfsdienstweg die aan beide uiteinden afgesloten werd
met twee hekken. Het bedrijf besloeg een ruim complex
met stapelplaatsen, ateliers en stallen voor de trekpaarden.
Die waren er toen nog bij, want gemotoriseerd verkeer was
nog schaars. De firma nam de wederopbouw van heel wat
gebouwen in Westende en omgeving voor haar rekening, maar
werd na enkele jaren opgedoekt, omdat de beide zaakvoerders kozen voor andere uitdagingen. Gaston Coulier startte in
Lombardsijde met de uitbating van Café De Wedergeboorte en
een camping.

Betaalbaar toerisme:
een jeugdherberg en
een camping
In 1935 opende in de vroegere
gebouwen van het aannemingsbedrijf
Coulier de jeugdherberg Herwig.
De naam werd afgeleid van het titelpersonage uit ‘Gudrun’ van Albrecht
Rodenbach. Er waren gescheiden
slaapzalen voor jongens en meisjes.
De herberg kreeg bezoek van een internationaal cliënteel. Tot
de gedwongen stopzetting omwille van de Tweede Wereldoorlog, stond de jeugdherberg onder leiding van Jef Van Oeteren.
In de jaren zestig van vorige eeuw werd in de Duinenlaan
en de Oude Molenstraat de originele camping ‘Robin Hood’
geopend. Er stonden immers kleine huisjes voor de toeristen.
Toch werd de exploitatie ervan, na een zestal jaar, in 1969
stopgezet.

Een drukker en een smid
Aan de Essex Scottishlaan bouwde de familie Coulier de villa
‘Zoete Rust’. Die had aan de achterzijde toegang via de latere
Oude Molenstraat. Deze woning werd verhuurd aan toeristen
en die kwamen trouw jaarlijks een tijdje logeren in Westende.
De woning en omliggende gronden werden na de Tweede
Wereldoorlog verkocht aan Daniël Phlips die er een
drukkersbedrijf in onderbracht. Villa ‘Zoete Rust’ werd
opnieuw ingericht voor seizoensverhuring en werd nadien
omgedoopt tot Villa Pétunia.
Een ander deel van de gewezen bedrijfsgebouwen Coulier
werd verkocht aan Firmin Provoost die er als smid werkzaam
was. Uit dat atelier is onder andere de metalen welkomstboog aan de Badenlaan afkomstig.

De 21ste eeuw in
De terreinen van de camping maakten in de jaren tachtig van
vorige eeuw plaats voor private woningen. De gebouwen van
de drukkerij zijn ondertussen ook al een tijdje gesloopt en op
de vrijgekomen terreinen werden vier identieke woningen
gebouwd. De kasseistrook is dan ook - na 100 jaar - een
eenzame herinnering aan heel wat activiteiten die er zich
rondom hebben ontplooid; het is een relict om te koesteren.
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Gekiekt retro

Een zomer vol kusterfgoedspelen
Kusterfgoed wil zorgen voor een zomer vol erfgoed
door gezinnen met kinderen inspiratie te bieden
voor leuke (erfgoed)spelen op en rond het strand.

Veel spelletjes
Zandkastelen bouwen, strandbloemen maken, rijden met de
billenkar… Vanaf midden juli vind je alle nodige informatie
over de erfgoedspelen in de Bib XL
en het toerismekantoor De Oude Post.

Doe mee aan de poll
Op de Facebookpagina van de
erfgoedcel Kusterfgoed kun je actief
meekiezen welke authentieke
strandspelen deze zomer
een rol spelen tijdens je
‘staycation’.

Foto’s delen
Deel bovendien je oude of
recente foto’s met ons waarop
jij met je gezin een erfgoedspel
speelt en maak kans op een
leuk spelpakket.
Begint het al te kriebelen
om aan de slag te gaan?
Neem een kijkje op
www.kusterfgoed.be/erfgoedzomer.

Meer info?
Wil je op de hoogte blijven van
de initiatieven van Kusterfgoed?
Schrijf je in op hun maandelijkse
nieuwsbrief via
www.kusterfgoed.be of
stuur een mailtje naar
info@kusterfgoed.be.

Een duwtje in de rug voor je erfgoedproject
De erfgoedcel Kusterfgoed wil in 2020 zoveel mogelijk waardevolle erfgoedprojecten
ondersteunen. De traditionele indiendeadlines vervallen zodat je tot 30 november 2020
een subsidie-aanvraag voor je erfgoedproject kan indienen.

Voor welke projecten kan je
een subsidie aanvragen?
• behoud en beheer van een collectie;
• een collectie of een erfgoedpraktijk bij het bredere
publiek brengen
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Hoe vraag je zo’n subsidie aan?
Welke projecten komen in aanmerking voor een
projectsubsidie? Hoe stel je een subsidieaanvraag op?
Lees er alles over op
https://www.kusterfgoed.be/hoe/subsidies/.

Retro: Strand van weleer
Honderd jaar geleden keerde men ook terug naar het strand. Niet omdat de toenmalige
pandemie het land uit was, maar wel omdat de Eerste Wereldoorlog eindelijk voorbij
was. Het was voor velen een opgetogen moment om na zo’n lange tijd opnieuw de
vertrouwde vakantiesfeer te kunnen proeven. In de nasleep van de oorlog bleven
Duitse toeristen echter nog een tijdje weg.

Geboorte van een symbool
Na de Tweede Wereldoorlog stond er helemaal geen rem
meer op het toerisme. Appartementstoerisme werd de norm
en steeds meer en meer toeristen vonden de weg naar zee.
Middelkerke introduceerde voor hen de iconische dubbele,
blauw-wit gestreepte zitbanken.

Dresscode doet de ogen fronsen
Was de heropstart nogal moeilijk, het toerisme nam vlug toe
in omvang. Nieuwe trends zoals de commerciële strandwedstrijd en het zonnebaden deden hun intrede. Dat laatste niet
altijd zonder slag of stoot. In Westende sprong men volgens
katholieke middens te laks om met de dresscode op
het strand. De badplaats kreeg net geen banvloek van de
plaatselijke clerus en zijn gevolg.

Toerisme kreeg veel gezichten
Ook in Westende-Dorp doken toeristen op. Daar werden
kamers bij particulieren verhuurd en het Sint-Laureinsstrand
werd een waardige Nederlandstalige tegenhanger voor
Westende-Bad. De amfibieboten maakten het overal mogelijk
om vanop het strand een tochtje op zee te maken.
In Lombardsijde trok men volop de kaart van het kampeertoerisme. Ondertussen bleven de kustredders overal zoals
steeds waakzaam toezien.

Badkabienen bewaken goede zeden
In Middelkerke was de sfeer op het strand veel
gemoedelijker. De badkabienen, waaronder de vertrouwde
op wielen van Albert, stonden ter beschikking van de talrijke
toeristen. Op die manier bleven de goede zeden behouden.
In Lombardsijde opende een eerste dranktent aan het strand.
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Foto : Luc Cassiman

Vooruitblik naar een
‘indian summer’

Is het zwembad
open?
Normaal gezien mag het
Duinenbad open vanaf 1 juli.
Bij het in druk gaan van deze
Sirene, was het echter nog
niet duidelijk onder welke
voorwaarden.

Het evenementenvizier is sinds de laatste versoepeling weer een beetje
breder geworden. Met de alomtegenwoordige coronaslag om de arm
blikken we al voorzichtig vooruit naar een herfst met enkele klassiekers
op de evenementenkalender.

Zaterdag 5 september – parcours
met start in Middelkerke en finish
in Westende
Tijdens het Belgisch kampioenschap op
de weg voor junioren, walsen tientallen
wielertalenten die Middelkerkse wegen
plat. Ook de dames strijden er voor hun
tricolore trui.
Gezellig koerterras
Op het gezellige koersterras op het
Epernayplein beleef je de start van de
koers met een aangepast BK-arrangement met brunch en muzikale animatie.
Alle info op www.bkmiddelkerke.be.

Landbouwweekend

Bier aan Zee
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag
27 september – Epernayplein en
Zeedijk Middelkerke
Zet je lippen aan een lekker, fris
speciaalbiertje en laat je meevoeren
door de rijke Belgische biercultuur
tijdens Bier aan Zee, de hoogmis
voor bierbeleving en degustatie met
zicht op zee.

Meer info?
visit.middelkerke.be
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Check de website

Zaterdag 19 en zondag 20 september
Epernayplein en Zeedijk
Middelkerke
Het Landbouwweekend brengt het
actieve Middelkerkse landbouwleven
dichterbij. Een weekend lang maak je
kennis met verse landbouwproducten,
landbouwmachines van vroeger en
nu, verschillende dierenrassen,
spectaculaire dierenshows,
proevertjes en veel animatie.

Onder welke omstandigheden je
veilig en plezierig kan
zwemmen, lees je op
www.middelkerke.be/zwembad.

Toch nog events?
Foto : Eric Lefevere

BK wielrennen
voor junioren

Mits het organisatorisch kan en
de veiligheidsvoorwaarden het
toelaten, wil het gemeentebestuur
toch enkele evenementen laten
doorgaan. Hetzij in organisatie door
derden, hetzij als eigen organisatie.
Hou alle digitale kanalen van het
gemeentebestuur in het oog.

Wekelijkse updates
Benieuwd welke events
plaatsvinden?
Aan de toerismebalies zijn er
deze zomer wekelijkse
kalenderupdates beschikbaar.

Meer info?
visit.middelkerke.be

Foto : Ludo Coulier

Sport aan zee
Zin in een sportieve strandvakantie boordevol actie, sport, spel en beachworkshops? Dan zit je deze zomer
bij Sport aan zee aan het juiste adres. Zowel indoor, als outdoor speel je al je sportkriebels kwijt.

Van 6 juli tot 21 augustus:
indoorplezier in de ochtend

tocht, workouts,...). Surf naar de Olympische Zomerweken
pagina en vul jouw vakantie boordevol actie!

In De Branding in Middelkerke bundelt Sport aan zee enkele
tornooitjes. Elke dinsdag, woensdag en donderdag kan je
er terecht van 10 tot 12 u. Kostprijs voor deze activiteiten
bedraagt € 1.
• Dinsdag: badminton
• Woensdag: voetbal
• Donderdag: tafeltennis en vrij badminton

Hoe ziet de planning op het strand eruit?

Sporten in het zand
Op het mooiste van de dag sporten op het strand. Beter krijg
je het niet, dankzij het sportstrand aan de Louis Logierlaan.
Je kan er vrij sporten, er zijn verschillende tornooien en er is
een pak sportmateriaal uit te lenen.

Van 10/08/2020 tot 23/08/2020:
O2-Run en Olympische zomerweken
Sporten aan zee is veilig en veelzijdig. Dankzij de O2-run, hots
en bots je op het grootste springkastelenpark in omstreken.
En met de Olympische zomerweken stelde de sportdienst
een pakketje hapklare en leuke, maar vooral ‘corona proof’
sportactiviteiten samen.
Zowel leuke doe-activiteiten voor thuis (workouts, workshops, sport en spel) als op locatie (Geocaching, fietszoek-

Vrij sporten: van maandag tot zondag iedere namiddag van
13 tot 17 u. (Viking Kubb, petanque, volleybal, voetbal en divers
sportmateriaal uit te lenen).
Tornooien (van 14 tot 17 u.)
• Dinsdag en zaterdag: beachsoccer
• Donderdag en zondag: beachvolleybal
Kidsmix op maandag, dinsdag of woensdag (van 14 tot 16 u.)
• 29/07 zandsculpturen
• 13/07 frisbees maken
• 31/07 vliegers maken
• 15/07 Olympische Spelen
• 03/08 schelpenketting
• 17/07 zandschilderen
maken
• 20/07 schelpenketting maken
• 22/07 zandkastelen wedstrijd • 05/08 schattenjacht
• 07/08 strandbloemen
(start: 13.30 u.)
maken
• 24/07 strandbloemen maken
• 10/08 vliegers maken
• 27/07 zandschilderen
• 12/08 viking kubb
• 14/08 smiley’s maken

Meer info?
www.middelkerke.be/sportaanzee
www.middelkerke.be/olympische-zomerweken
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Mensen helpen, sociaal contact en
vrienden maken
In de Bib XL en onze trefpunten zijn heel wat vrijwilligers actief. Van voorlezen tot boeken ronddragen bij
(minder mobiele) mensen thuis: het takenpakket is uitgebreid. Astrid (van het Trefpunt Westende) en Dominique
(computerbuddy en lesgever bij Middelkerke@Internet), maken de potentiële bibvrijwilliger in je wakker, want we
zoeken nog helpende handen.

Waarom zijn jullie vrijwilliger in de bib?
Astrid: Toen ik parttime begon te werken, wilde ik de rest
van mijn tijd nuttig invullen. Ondertussen heb ik met de
andere vrijwilligers van Westende een heel hechte, leuke
groep mensen leren kennen. Dat zijn de twee redenen
waarom ik graag vrijwilliger ben én blijf.
Dominique: Ik wilde na mijn pensioen sowieso vrijwilligerswerk doen. Vooral om mijn kennis en ervaring uit mijn
carrière optimaal opnieuw te blijven inzetten. Ik wilde die
kennis delen en nieuwe kennis blijven opslorpen. Ik voel
me goed als vrijwilliger, en ook voor mij is het sociaal
contact – zowel met de andere vrijwilligers als de wisselende
cursisten – belangrijk.

Wat doe je zoal als vrijwilliger?
Astrid: Zorgen voor een perfect onthaal van de bezoekers:
radio en computers aanzetten, de deur openen en vanaf dan
ben je er voor de mensen die een krant komen lezen, een
koffietje drinken, op het internet zoeken of een kopie nemen.
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Dominique: Als assistent volg ik de lesgever en kijk ik mee
met de leerlingen of ze het wel snappen en goed mee zijn.
Soms kan je een kleine tip geven zodat ze weer inhaken en
de pedalen niet verliezen. Vaak hebben ze gewoon even een
andere bewoording of insteek nodig.

Welke vaardigheden heeft een vrijwilliger
volgens jullie nodig?
Dominique: Het belangrijkste als assistent is luisteren,
proberen de cursisten te begrijpen en te sturen zodat ze zelf
de oplossing vinden. Computerkennis is eigenlijk secundair.

Foto: Gendoline Aesaert
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Astrid: In het trefpunt moet je vooral
met mensen kunnen omgaan, een sociale band opbouwen. Je moet aanvoelen
wat iemand wil: de ene wil gewoon
direct zijn kopie, de ander doet graag
wat langer een babbeltje.

Waarom twijfelen om
vrijwilliger te worden?
Dominique: Aarzel niet, er is niemand
die je met de vinger zal wijzen als je
zelf eens iets niet weet. Alle vrijwilligers helpen elkaar, je sociale cirkel
breidt zeker ook wat uit op die manier.
Astrid: Je hebt gewoon vrije tijd nodig.
Het is echt niet moeilijk, en we leren in
onze vrijwilligersgroep Westende alles
wat aan elkaar. Ik vind het Trefpunt net
heel belangrijk, omdat iedereen hier
terecht kan voor een koffie, babbel of
krant. Iedereen is welkom.

Meer info?
Ben jij ook geïnteresseerd om te
komen helpen in het Trefpunt Westende
zoals Astrid? Of help je, zoals
Dominique, graag mensen met hun
computervragen?
Neem dan contact op met
bibliotheek@middelkerke.be of neem
een kijkje op https://middelkerke.
bibliotheek.be/vrijwilligers
Ook Trefpunt Leffinge kan nog wat
versterking gebruiken!

Nieuwe reeks Luistervinken
komt eraan
Elk jaar verwent de Bib XL met ‘Luistervinken’ haar publiek met een reeks
interessante sprekers en gasten. Een veelzijdig pakket onderwerpen
passeert de revue. En de sprekers? Die zijn allen even kleurrijk.

Perfectionisme
Anja Coppejans trekt de nieuwe reeks
op donderdag 24 september op gang
met een boeiende uiteenzetting
naar één van de meest verraderlijke
verschijnselen van deze tijd:
perfectionisme. Of hoe het gevaarlijk
balanceren is op de dunne lijn tussen
welbevinden en verstikkende stress
in je drang naar perfectie.

Aparte sprekers
Verder op de agenda staan ondermeer
Jean-Marie en Dimitri Dedecker.
Zij gaan het hebben over sport en
recht. Levi Haeghebaert brengt
klaarheid over die mysterieuze
‘bitcoins’ en wetsdokter Wim Van De
Voorde onthult boeiende verhalen uit
zijn zoektocht naar de waarheid
achter misdadige feiten.

Verplaatst door corona
Op de agenda staan ook enkele
overgehevelde Luistervinksprekers die
door corona vorig seizoen niet konden
doorgaan. Tickets voor deze sprekers
(Anja Coppejans, Rudolf Hecke of
Jean-Paul Van Bendeghem) blijven
geldig voor de nieuwe datum.
Als je je tickets wil behouden, meld dit
via bibliotheek@middelkerke.be

Terugbetalingsregeling
Toch liever je centjes terug voor je
geannuleerde Luistervinken?
Geen probleem: stuur een e-mail
naar bibliotheek@middelkerke.be
met het aantal tickets, naam en
rekeningnummer.

Meer info?
059 31 99 10
bibliotheek@middelkerke.be

Wij zoeken jou!
Heb jij een unieke hobby?
Ben je gedreven door een
specifieke sport?
Speel je elke week een
indrukwekkende boardgame?
Wil je dit delen op de verwendag
van Bib XL? Neem contact op via
bibliotheek@middelkerke.be of
059 31 99 10.
Op zaterdag 3 oktober nemen we
een duik in de wondere wereld van
sport, spel, mind & body positivity!

23

Een nieuwe laag voor Les Zéphyrs
Voor de zomertentoonstelling #VillaLesZéphyrs selecteerde Els Wuyts werken
van 7 Belgische kunstenaars die het kleine museum een verfrissende injectie
hedendaagse kunst geven. Els is naast vriendelijke kunstverslindster ook curator
van de Triënnale Brugge.

Dynamiek in de villa
“Mijn opdracht voor Villa Les Zéphyrs
kent een beetje dezelfde dynamiek als voor
Triënnale Brugge: een nieuwe laag leggen in de beschermde,
haast afgesloten cocoon die Villa Les Zéphyrs al zo lang is.”

Kunst vertelt de boodschap het best
“Als tentoonstellingsmaker ga ik op zoek naar werken die ons
verrassen en verfrissen en die onze blik op wat voor ons ligt,
verandert. Ik ga hier niet op zoek naar confrontatie en voor
mij vertelt hedendaagse kunst de boodschap het best.
Dat zul je wel voelen aan mijn selectie.”

7 frisse kunstenaars
“Ik koos voor #VillaLesZéphyrs 7 ‘frisse’ kunstenaars
waarvan ik geloof dat ze die boodschap het beste kunnen
vertellen. Op een ander moment konden het natuurlijk
evengoed 100 andere geweest zijn.”

Gezellig en sfeervol
“De bedoeling is dat de mensen die Villa Les Zéphyrs kennen
nog eens goesting hebben om terug te komen. De gezelligheid en de sfeer blijven onaangeroerd. We bedachten bewust
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“De lieflijkheid van de villa,
de vrouwelijke toets en het
prachtige interieur is fantastisch
geen nieuwe titel om de kernwaarden van Villa Les Zéphyrs
centraal te houden. We leggen hoogstens een nieuwe,
hedendaagse laag op het verhaal. Vandaar de hashtag.”

Bezoek de villa privé
De tentoonstelling loopt nog elke dag tot vrijdag 2 oktober.
Reserveer een tijdslot van 45 minuten en bezoek de
tentoonstelling in je eigen bubbel. Je kan de tentoonstelling
ook virtueel bezoeken, met extra achtergrond over
de kunstenaars. Surf naar www.middelkerke.be/villaleszephyrs.
Elke dinsdag van juli tot september kan je in de voormiddag
(van 10 – 12 u. of op afspraak) deelnemen aan een gegidste
rondleiding in de villa en tentoonstelling met een wandeling
naar de kunstwerken in het kunstpark (t.h.v. Grand Hotel
Bellevue).
Kostprijs bedraagt 5 euro. Plaatsen zijn beperkt.
Voor beide formules schrijf je je in via
toerisme@middelkerke.be

Foto : Jaap Reedijk

Foto : Michel Hakim

Iedereen heeft iets nodig om naar
uit te kijken
Snuisteren in Villa Les Zéphyrs

Piekfijn cultuurseizoen

Het oorspronkelijk plan ‘Salons Les Zéphyrs’ kon helaas niet
plaatsvinden, maar je kan vanuit je luie zetel rondsnuisteren
in het unieke interieur van Villa Les Zéphyrs dankzij een
virtuele toer. Op je scherm kan je de prachtige lambrisering
van Henry Van de Velde en het legendarische salon bewonderen. Ook in het najaar wordt de villa een kunstenhuis voor
kunstenaars die in interactie treden met de unieke ruimte.

Ook het reguliere seizoen zal er een beetje
anders uitzien. Hoe exact, hangt
af van de geldende maatregelen.
Toch staan er opnieuw prachtige
artiesten klaar om de planken
van onze cultuurzalen
te verwarmen.
Je kan zien wat we
in petto hebben op
www.cultuurstek.be.

In het atelier van de kunstenaar
De kunstenaars van #VillaLesZéphyrs leiden je kort rond in
hun atelier dankzij een reportagereeks die je via de website
kan bekijken.

Luuster
Normaal ging de illustratrice Sassafrass De Bruyn een
bijzondere herinnering uit het publiek live vereeuwigen in
een unieke illustratie. Omdat we zoveel prachtige verhalen
binnenkregen, gaat Cultuur Middelkerke enkele van deze
verhalen verwerken tot meeslepende podcasts onder
de noemer ‘Luuster, verhalen die blijven hangen’.

Meer info?
www.cultuurstek.be

Ervinck Nick_Aelbwarts Regenboog

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor het komende cultuurseizoen. Maar Team Cultuur bleef niet
bij de pakken zitten en werkte alvast enkele originele conceptjes uit die je toch een fijne culturele zomer en
herfst bezorgen.
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30 jaar
Tempelierszoektocht

Speelpleinwerking
op 5 locaties

De ‘zoektocht der zoektochten’ in Middelkerke wordt
dit jaar 30 jaar. De Tempelierszoektocht tart dit jaar
het bijgeloof. Initiatiefnemer Eddy Vanhee maakt
allen warm tot deelname.

Voor kinderen met geboortejaar 2008 tot 2015 is er
speelpleinwerking in de 5 gemeentescholen van
Middelkerke. De tienerwerking vindt plaats in het
jeugdcentrum De Paravang in Middelkerke. Uiteraard
gelden de nodige beschermings- en hygiënemaatregelen. Er is voor- en na opvang in de gemeentescholen.

“Heeft het geloof de laatste tijd aan invloed ingeboet,
dan geldt dit niet voor tal van vormen van bijgeloof.
Denk maar aan de voetballers die een stoppelbaard
laten staan voor een belangrijke wedstrijd. Het voorbeeld
bij uitstek echter is zonder twijfel ‘vrijdag de dertiende’.
De Tempeliers hebben op deze, voor hen historische
dag, een stevige duit in het bijgeloofzakje gedeponeerd.
We lichten een tipje van de sluier van wat geloof en bijgeloof
heden ten dage voorstelt.
Ondertussen bollen we door de polders. We strekken even
de benen in de ‘vestzakdorpjes’: Zande, Sint-Pieters-Kapelle
en Mannekensvere.
Zwaluwen brengen ons spreekwoordelijk de lente of
de zomer. We gaan na hoe deze sierlijke acrobaten hun kroost
en huishouden in orde brengen.
Na ongeveer 28 km houden we halt bij het estaminet
‘De Rattevallebrug’ voor de laatste vragen.
De zoektocht wordt in samenwerking met de Slijpse
basisscholen ingericht. De opbrengst ervan is ten voordele
van de schoolgaande jeugd!”

Meer info?
eddyvanhee@outlook.com
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IBO’s voor de allerkleinsten
Kinderen met geboortejaar 2016 en 2017 kunnen terecht
in het IBO van hun woonplaats. De IBO’s zijn iedere dag
open van 06.30 tot 19.30 u. De prijzen zijn dezelfde als
voorgaande jaren.

Meer info?
Inschrijven voor deze werkingen is noodzakelijk en kan via
de volgende link https://inschrijvingen.middelkerke.be/.
Voor meer info kan je steeds terecht op de gemeentelijke
jeugddienst 059 30 48 66 of via jeugd@middelkerke.be

Sinds kort is het
jeugddienst team
versterkt met een
nieuwe medewerker. Jeffrey (foto)
staat o.a in voor de
coördinatie van de
speelpleinwerking.

Neem deel aan de Tempelierszoektocht tot en met
31 augustus.

Heb je nog vragen
of wil je meer informatie?

Start aan parking gemeenteschool ‘t Slijpertje (Gistelstraat), voor
ongeveer 28 km per fiets of auto langs landelijke wegen.

Raadpleeg dan onze Facebookpagina
‘jeugddienst Middelkerke’, neem een kijkje op
onze website of contacteer ons telefonisch.

Nuttige info
Algemeen noodnummer
Brandweer / dringende hulp / Internat. noodnr.
Brandweer Middelkerke - administratie
bereikbaar van 8 tot 17 u.
1= preventie, 2= administratie, 3= andere
Lokale Politie Middelkerke - dringend
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen
Zeereddingsdienst Oostende
Rode Kruis Ziekenwagen
Rode Kruis-Middelkerke
Antigifcentrum

Apothekers
112
059 43 29 80

101
059 312 312
059 701 000
105
0468 12 39 18
070 245 245

Gemeentebestuur
Gemeentehuis
Toerisme
Welzijnshuis (OCMW)
Gemeentelijke werkhuizen (nieuw nummer)

059 31 30 16
059 30 03 68
059 31 92 10
059 31 93 00

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

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

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

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

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer

1733

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

059 30 01 10
058 23 47 95
058 23 61 57
059 30 19 49
059 30 04 48
059 30 01 57
059 30 04 19
059 30 07 67

Wachtdienst apothekers
Alle info over een apotheek van wacht in je buurt
vind je snel en gratis via www.apotheek.be
Er is een nieuw oproepnummer: 0903 99 000 (€ 1,5 / minuut)

Dierenartsen
Baudout (Middelkerke)
Bossee (Middelkerke)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Jansseune (Leffinge)
Packet (Leffinge)
Vets for Pets (Westende)

0468 45 22 80
059 31 06 57
059 31 17 22
0479 28 02 91
0476 77 64 09
0472 17 24 29
058 24 02 30

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende)
Van de Maele (Leffinge)

058 23 63 09
059 30 04 74

Wachtdienst zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u.
www.tandarts.be of 090 33 99 69

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.
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Tour Elentrik

Tour Elentrik geeft Middelkerke een speelse schoktherapie met hoog artistieke voltage om je extra zomerse
energie te geven tijdens een veelzijdige staycation!

Work in progress

Verrassende stroomstoot

De komende drie jaar gaan talentvolle street artists volledig
los op enkele zorgvuldig gekozen elektriciteitskasten. Dit jaar
realiseert Tour Elentrik de eerste 10 werken, maar uiteindelijk ontpoppen 30 grijze elektriciteitskasten zich tot unieke,
frivole kunstwerken.

We bundelen alle kunstige elektriciteitskasten in een mooie
Tour Elentrik en stippelen daarmee een nieuwe toeristische
kunstroute uit.
1. Ingang Normandpark, Kleine Kerkweg, Middelkerke.
2. Toerismekantoor De Oude Post,
Joseph Casselaan 1, Middelkerke.
3. Warandetoren, Louis Logierlaan 51, Middelkerke.
4. Caterpillar + Flatbed trailer, Zeedijk, Middelkerke.
5. Rotonde, Pluvierstraat ter hoogte van de glasbol,
Westende.
6. Portiekenplein, Oorlogsinvalidenlaan 4, Westende.
7. Surfclub De Kwinte, Koning Ridderdijk 100, Westende.
8. Hotel St.-Laureins, Koning Ridderdijk / Strandlaan,
Westende.
9. Spermaliehoeve, Brugsesteenweg 41, Schore.

Meer info?
www.middelkerke.be/tourelentrik

Foto : Luc Cassiman

10. Zijkant Toerismekantoor De Oude Post,
Paul de Smet de Naeyerstraat, Middelkerke.

