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Shoppen met Middelbon
Vechten tegen kinderarmoede
Boekstartdag
De Straat: de Cuyleweg

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

Alles onder
voorbehoud
Bij het in druk gaan van deze Sirene was het niet duidelijk hoe de
geldende coronamaatregelen de opgenomen projecten en diensten
zullen beïnvloeden.

Tom Dedecker
eerste schepen
tom.dedecker@middelkerke.be
Zitdag: na afspraak op dinsdagnamiddag
toerisme en evenementen, communicatie,
financiën, overheidsopdrachten

Henk Dierendonck

Check onze digitale kanalen voor de meest recente stand van zaken:
• www.middelkerke.be
> algemene website
• visit.middelkerke.be
> toeristische en eventwebsite
• #middelkerke
> hashtag voor sociale media
• info@middelkerke.be
> algemeen mailadres
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrieven via www.middelkerke.be.

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

In deze Sirene
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Ontdek waarom jij onze nieuwe
collega moet worden.

schepen
eddy.van.muysewinkel@middelkerke.be
Zitdag: na afspraak op dinsdagnamiddag en
donderdagnamiddag
openbare werken, mobiliteit, afvalbeheer, cultuur,
erfgoed en bibliotheek
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Maak kennis met de vernieuwde
welzijnswinkel en de pamperbank.

Dirk Gilliaert
schepen en voorzitter BCSD

Pagina 20

dirk.gilliaert@middelkerke.be

Nieuwe gymhal zorgt voor
sportkriebels in Lombardsijde.

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

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
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Shoppen met Middelbon
Vlak voor de zomer lanceerde het gemeentebestuur de Middelbon. Met die waardebon shop je bij
een brede waaier Middelkerkse handelaars altijd met 20% korting. Lokaal winkelen met een gegarandeerde
korting, wat een droomcombinatie! Het gemeentebestuur reikt voor heel wat gelegenheden waardebonnen uit,
registreer je als ondernemer als je die waardebonnen in je handelszaak of onderneming wil ontvangen.

Altijd 20% korting
Lokaal shoppen is dus meer dan ooit de boodschap. Om alle
handelaars te steunen en de inwoners aan te zetten om
lokaal te shoppen, lanceerde het gemeentebestuur vlak voor
de zomer de Middelbon. Voor deze waardebon betaal je als
klant 25 euro, maar je krijgt 30 euro koopwaarde in ruil. Altijd
20% korting dus. De Middelbon is inwisselbaar bij tientallen
handelaars en ondernemers.

Hoe werkt het?
• De Middelbon is te koop via
www.middelkerke.be/middelbon.
• Je vindt er een overzicht van alle deelnemende handelaars.
Kies hoeveel bonnen je bij welke handelaar wil kopen en
reken elektronisch af via het winkelmandje.
• Je ontvangt je gekochte Middelbon in je opgegeven mailbox.
• Als klant mag je voor maximaal 1000 euro bonnen kopen.
• De Middelbon is geldig tot 31 december 2020.
Je kan de Middelbon niet inruilen voor geld en bij verlies
wordt ze niet terugbetaald.

Tot nu toe nemen 70 handelaars deel aan de Middelbon en
zijn er al 2500 middelbonnen verkocht.

Wil je ook deelnemen met je handelszaak?
Registreer je via www.middelkerke.be/middelbonaanvragen

Nog vragen? economie@middelkerke.be

Ondernemer? Wil je ook waardebonnen
ontvangen?
Het gemeentebestuur reikt vaak waardebonnen uit die
bruikbaar zijn bij geregistreerde lokale ondernemers. Zo
zijn er Sinterklaasbonnen voor personeel, waardebonnen
voor de eindejaarsactie, of bij jubilea en pensioneringen.

Registreer je onderneming
Als je die waardebonnen wil ontvangen, registreer je dan
via www.middelkerke.be/waardebonnen.
Het gemeentebestuur garandeert een vlotte financiële
afhandeling.

Meer info?
www.middelkerke.be/waardebonnen
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Gestemd in
de gemeenteraad

Griepprik vanaf
half oktober

Steunmaatregelen voor
ondernemers

De jaarlijks griepvaccinatie is dit
jaar nog belangrijker, want als
de griepgolf samenvalt met een
nieuwe coronapiek worden de
risico’s voor bepaalde mensen en
het zorgpersoneel erg groot.

Met een éénmalige coronapremie en
een uitzonderlijke terrasvergunning
steunde het gemeentebestuur
Middelkerkse handelaars tijdens
de coronacrisis.
348 handelaars vroegen deze
éénmalige premie aan.
Het gemeentebestuur reikte tot
nu toe 30 uitzonderlijke
terrasvergunningen uit.

Nieuwe bestemming
Sint-Theresiakapel
Het gemeentebestuur koopt het
gebouw in Westende-Bad onder strikte
voorwaarden van de kerkfabriek.
De exacte herbestemming staat nog
niet vast. Ook het Cenakel - officieus
‘zomerkerk’ - wordt aan de eredienst
onttrokken.

Intensere samenwerking
rond huisvesting
Het gemeentebestuur en het OCMW
werken vanaf nu nog nauwer samen
rond huisvesting. Beide organisaties
behandelen veel huisvestingsdossiers
en stemmen hun diensten rond
dringende herhuisvesting,
kwaliteitsbewaking en begeleiding
beter op elkaar af.
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50-plussers en
zorgpersoneel
Ook 50-plussers en mensen die in
de zorgsector werken, worden
aangespoord om zich dit jaar tegen
de griep te vaccineren.
Laat je vaccineren vanaf half oktober,
dan heb je minder kans op de griep in
de winter. Je huisarts helpt je graag
verder.

Meer info?
www.laatjevaccineren.be

Controleer
de geldigheid
van je rijbewijs
De ‘nieuwe’ rijbewijzen in bankkaartmodel zijn 10 jaar geldig.
Je moet die geldigheid zelf in de
gaten houden, want hiervoor
worden geen oproepingen
verstuurd. Is je rijbewijs nog
3 maanden of minder geldig?
Ga dan naar de dienst burgerzaken
om de hernieuwing aan te vragen.
Het nieuwe rijbewijs ligt binnen
enkele werkdagen klaar voor je bij
de dienst burgerzaken.

Veilig parkeren op
randparking
Badenlaan
Het was een beetje onderbelicht,
maar vlak voor het paasverlof
werd het nieuwe parkeergebouw
in de Badenlaan in gebruik
genomen.

Parkeeroplossing
vlakbij strand
De ruime betaalparking biedt een
mobiliteitsoplossing vlakbij het strand
en het centrum van Westende-Bad.
Met ruimte voor 410 auto’s vinden
dagjestoeristen en vakantiegangers de
weg naar het nieuwe parkeergebouw.

Interesselijst voor
garageboxen
Naast het aanbieden van flexibele
en voordelige parkeergelegenheid
(€ 5/dag, € 1/uur), stelt het
gemeentebestuur er binnenkort
enkele garageboxen te koop.
Wil je op de interesselijst voor
een koopgaragebox?
Mail je gegevens naar:
financien@middelkerke.be

Meer info?
www.middelkerke.be/parkeren

Foto : Luc Cassiman

Klaspoppen spelen een belangrijke rol in de kleuterklas

Speelplaats
wordt kampzone

Een goedgevuld
kleuterjaar

Net op het einde van vorig schooljaar huldigden de
kinderen van de Lombardsijdse gemeenteschool
hun nieuwe speelplaats in. Hoewel speelplaats…
Geïnspireerd door het Scandinavische ‘outdoor
learning’ concept wordt hun speelplaats een heuse
kamp- en ravotzone.

Kleutertjes leren op school, naast basisvaardigheden, vooral hoe het dagelijkse leven eruit ziet.
En wat blijkt: sociale media en open communicatie
winnen sterk aan belang in de relatie tussen thuisomgeving en kleuterklas.

Outdoor learning

Juf Isabelle is een ervaren kleuterjuf van St-Jozef
Lombardsijde en schetst hoe een kleuterschooljaar eruit ziet:
“Een normaal schooljaar zit vol leuke momenten. We starten
met het grootouderfeest, prikken door naar Kerstmis,
verkleden ons maar al te graag voor carnaval, verstoppen
eitjes voor Pasen en sluiten na moeder- en vaderdag het
schooljaar feestelijk af. Zelfs hun dagelijkse routine is
bijzonder leerrijk. Klaspop Jules is er altijd bij en is de beste
vriend van alle kleutertjes. Ze hebben dus heel wat moeten
missen afgelopen schooljaar.”

Directrice Katrien Wouters: “De kampzone leerden we
kennen toen we bij Finse collega’s op bezoek waren tijdens
een Erasmus-project.
Het onderwijsniveau is er van wereldklasse en we wilden toch
eens ‘spieken’. Zo ontdekten we het concept ‘outdoor learning’. Leerlingen krijgen verschillende materialen om kampen
te leren maken: balken, hout, touw,… noem maar op.
Het bevordert niet alleen hun inzicht en motorische
vaardigheden buiten de klasmomenten, maar het leert hen
ook hoe ze met elkaar kunnen samenwerken.”

Omarm je omgeving
Het traditionele klasonderwijs en de stijgende invloed van
games en smartphones houdt kinderen makkelijk binnen.
Met de ombouw van onze speelplaats naar een ravot- en
kampzone krijgen we eigenlijk een buitenklas cadeau waar ze
kunnen leren over materiaal, knutselen en bouwen.

De gezonde buitenlucht
Ook in de andere gemeentescholen vinden de principes
van het ‘outdoor learning’ hun weg naar de klas en de
schoolomgeving. De leerkrachten denken altijd een beetje
verder en kijken hoe ze de schoolomgeving en de natuur
kunnen betrekken in hun lessen.

Meer info?
www.middelkerke.be/onderwijs

Goedgevulde kalender

Open communicatie
“Aan de ander kant leerde dit gekke schooljaar ons dat
communicatie via de sociale media de band tussen klas en
thuis echt positief beïnvloedt. Ik sta dagelijks in contact met
ouders via WhatsApp, Messenger en Facebook.
Zelfs grootouders kunnen het dagelijkse reilen en zeilen van
hun kleuter volgen. Dat biedt enorme voordelen, want ik kan
alles beter toelichten aan de ouders. Zo nu en dan kunnen zij
de spreekwoordelijke ‘vlieg op de muur’ zijn.”

Grote solidariteit bij leerkrachten
Het onderwijs werd fel geteisterd door de eerste coronagolf,
maar directeur Charlotte maakt zich sterk dat de kinderen
daar heel weinig van hebben gemerkt. “De solidariteit en
daadkracht bij onze leerkrachten was enorm. De rapporten
waren ook heel bevredigend. Dat sterkt ons voor een
eventuele tweede alternatief schooljaar. Hopelijk staan we
voor een normaal schooljaar, maar mocht het toch anders
uitdraaien, dan ben ik ervan overtuigd dat we ook dan garant
staan voor kwaliteitsvol onderwijs.”
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Het gemeentebestuur is een veelzijdige organisatie met een brede waaier aan diensten en activiteiten.
Dat betekent ook dat we regelmatig werknemers met een uiteenlopend profiel zoeken: van jurist tot arbeider,
van warme zorgkundige tot handige klustovenaar.

Technisch talent
Met heel wat gebouwen in beheer en een groot openbaar
domein is er geregeld vraag naar bekwame technici en
arbeiders. Je werkt in een veilige omgeving en eentonigheid
is onbestaande, want het takenpakket is enorm veelzijdig.

Krap knelpuntberoep?
Middelkerke is volop aan het vernieuwen. Ambitieuze
infrastructuurwerken en vernieuwende organisatieprojecten
vergen vaak bekwame profielen om die in goede banen te
leiden. Dus ook als ingenieur, jurist of IT-specialist zijn er
regelmatig aantrekkelijke jobmogelijkheden in de aanbieding.

Hart voor zorg
Met een nieuw woon- en zorgcentrum en een uitgebreid
dienstencentrum is de vraag naar warme zorgkundigen,
verpleegkundigen en logistieke krachten nooit veraf.

Aantrekkelijk voordelenpakket
Een correct, stabiel loonpakket met als mooie bonus maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag en ecocheques is niet
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het enige aantrekkingspunt. Je geniet van een comfortabele
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of treintussenkomst. Daarnaast krijgen contractuelen een aantrekkelijke
pensioenvergoeding en zijn er interessante premies,
kortingen en aanbiedingen via de GSD-V.

Werken op maat van je leven
Met flexibele werktijden, een gunstige vakantieregeling en
een evenwichtige verdeling tussen werk en privé, combineer
je je job perfect met je persoonlijk leven. En vergeet niet dat
je werkplek op wandelafstand van zee en strand ligt, je geen
files moet trotseren en er gratis soep, water en koffie op
de gang staan.

Meer info?
Surf naar www.middelkerke.be/vacatures voor alle
openstaande jobaanbiedingen.
Solliciteer spontaan! De collega’s van de personeelsdienst
contacteren je van zodra er een vacature op jouw maat
open is.
Nog andere vragen? personeelsdienst@middelkerke.be

Foto : Luc Cassiman

Gevarieerde job, correct loon
en op maat van het leven

Foto : Ludo Coulier

Ingrid en Lisse zijn
zorgkundigen in De Ril

Vakantiewerk
bij Middelkerke
Afgelopen zomer waren opnieuw tientallen jobstudenten actief bij het gemeentebestuur. De jaarlijkse sollicitatieronde start terug in januari en gebeurt volledig
online. Welke vakantiejobs zitten er in het mandje?

Student@work
Om je aanstelling correct te starten vragen we je een recente
versie van het attest voor werkgevers te bezorgen (Student@
work). Dankzij dat attest kan je toekomstig werkgever (wij
hopelijk!) zien hoeveel dagen je als jobstudent op de teller
hebt staan. Dat is belangrijk voor de sociale zekerheid en je
contract. Dat attest kan je zelf downloaden via
https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html

Vanaf welke leeftijd mag je als jobstudent
aan de slag?
Dat hangt af van de job. Ten vroegste mag je werken in het
jaar dat je 16 wordt, maar voor sommige jobs is dat iets later.
Bekijk dus goed de sollicitatievoorwaarden per job.
Sommigen vereisen ook een specifiek attest, zoals monitor
bij de jeugddienst en strandredder.

Welke vakantiejobs heeft Middelkerke
in de aanbieding?
Aantallen bij benadering, variabel en per zomermaand
10 parkeerstewards, 5 propere krachten voor de reinigingsdienst, 3 groene vingers voor de groendienst, 2 sportmonitoren, 31 kliederbestendige jeugdmonitoren (attest!),
6 medewerkers events, 2 vriendelijke baliemedewerkers
toerisme, ongeveer 70 waakzame strandredders (attest!) en
enkele zorgzame helpende handen voor onze zorgcampus.

Meer info?
Solliciteren voor een vakantiejob bij Middelkerke kan vanaf
januari 2021 via www.middelkerke.be/jobstudenten
Nog vragen? personeelsdienst@middelkerke.be

Zorg is een roeping
WZC De Ril zet al enkele jaren de norm voor
kwalitatieve zorg dankzij goed opgeleid en warm
zorg- en verpleegkundig personeel. Ze hebben een
specifiek takenpakket dat cruciaal is voor het
comfort van de bewoners.

Late roeping
Ingrid (53) waagde op haar vijftigste de stap naar een job
als zorgkundige. “Ik volgde een opleiding en liep stage hier in
De Ril. Toen er een vacature vrijkwam, aarzelde ik niet.
De overstap naar de zorg verliep vlot, omdat ik al wat
ervaring had in het ondersteunen van hulpbehoevende
mensen en je groeit daar in als mens, vind ik.”

Meteen draai gevonden
Ook Lisse (23) werkt al meer dan een jaar in De Ril als
zorgkundige. “Ik ben relatief vers in de stiel, maar ik vond
dankzij het warme onthaal direct ‘mijn draai’ in De Ril.
De collega’s zijn fantastisch en mijn relatie met de bewoners
is wonderwel.” “Voor een job in de zorg moet je vooral
een groot inlevingsvermogen hebben”, zegt Ingrid.
“En een vrolijke spirit zijn”, vult Lisse aan.

Veel afwisseling, goed loon en flexibiliteit
“Dankzij een goed bijscholingsaanbod, perfect materiaal
en een goede werksfeer is De Ril een top werkplaats”, zegt
Ingrid. Lisse beaamt: “Het is soms druk, maar in kalmere
momenten krijgen onze bewoners toch de nodige detailzorg
en werken we mee met de animatieactiviteiten, dat zorgt
voor wat afwisseling”. “Dankzij de correcte werkroosters
combineren we onze job makkelijk met ons privéleven.
Dus ook geen klachten daar”, lachen de dames in koor.

Meer info?
Ben je geïnteresseerd in een job als zorg-of
verpleegkundige?
Solliciteer spontaan of let op vrijkomende vacatures op
www.middelkerke.be/vacatures
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Maak kennis met jouw wijkagent
Onze wijkinspecteurs zijn een wakkere voelspriet in de verschillende wijken. Je kan ze altijd telefonisch
bereiken. Opgelet, je belt de wijkagent voor niet-dringende tussenkomsten. Voor dringende meldingen en/of
noodoproepen bel je 101.
P Ru d
INP Sigrid

INP P
INP J
err

ele
anda
yV

H

eck
lbro

n a rd
B er

ey

r

yV
a

ov e
nh

ete

IN

WESTENDE-BAD
WILSKERKE

I NP

WESTENDE

Lu

cD

espodt
LEFFINGE

LOMBARDSIJDE

uc

el e y n
Cast

INP

L

SLIJPE

MANNEKENSVERE
ST.-PIETERS-KAPELLE

SCHORE

8

Wijk Middelkerke Oost

INP Sigrid Heylbroeck

0498 90 58 55

Wijk Middelkerke Centrum

INP Rudy Vanhove

0498 90 58 56

Wijk Westende Bad/Krokodiel

INP Peter Bernard

0498 90 58 57

Wijk Westende Dorp

INP Jerry Vandaele

0498 90 58 58

Wijk Wilskerke - Leffinge

INP Luc Despodt

0498 90 58 59

Wijk Lombardsijde - Hinterland

INP Luc Casteleyn

0498 90 58 60

Vechten tegen kinderarmoede:
pamperbank en welzijnswinkel
Kinderarmoede is helaas ook in Middelkerke een feit. Met de pamperbank wil het gemeentebestuur jonge
ouders helpen om de kosten van luiers te beperken. Binnenkort lanceert Middelkerke ook hun vernieuwde
circulaire welzijnswinkel.

Doorgeefluik voor
luiers

Hoe werkt het?

De pamperbank heeft niets
met financiën te maken,
maar is een doorgeefluik
voor luiers: (groot)ouders of
kinderoppassers die met een
luieroverschotten zitten,
kunnen die doneren aan de
pamperbank. Op zijn beurt verkoopt de
pamperbank die luiers door aan kwetsbare gezinnen.
Zo kunnen zij aan een democratische prijs luiers aanschaffen.

Wie nog luiers in de maten 0 tot 6 in bezit heeft, kan
die doneren in de inzamelboxen van de pamperbank.
Die staan op verschillende plaatsen in Middelkerke:
• Het Welzijnshuis
• De Bib XL
• IBO Westende, Middelkerke , Leffinge en Slijpe

Vernieuwde welzijnswinkel

Ouders of wettelijke voogden met jonge kinderen
kunnen een beroep doen op de pamperbank, mits ze in
Middelkerke gedomicilieerd zijn en één of meer kinderen
hebben tussen 0 en 3 jaar. De pakketten zullen verkocht
worden aan 1 euro.

Elke Vlaamse gemeente kampt met het onzichtbare
spook van kinderarmoede. De pamperbank is slechts
één van de initiatieven om kinderarmoede aan te pakken.
Zo lanceert Middelkerke binnenkort een vernieuwde
circulaire welzijnswinkel, waar iedere inwoner van
Middelkerke voor diverse tweedehands artikelen zoals
kledij en speelgoed terecht kan.

Doneren van luiers

De luiers moeten in goede staat zijn.

Luierpakketten kopen?

Wie pamperpakketten wenst te kopen, kan alle
informatie krijgen in het Welzijnshuis via 059 31 92 10
of www.middelkerke.be/pamperbank
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Recyclagepark op volle toeren
Cijfers van de eerste werkingsmaanden tonen aan dat inwoners,
bedrijven en tweedeverblijvers goed de weg naar het nieuwe
recyclagepark vinden.

Bijna 13 000 bezoeken
Sinds de opening op 4 mei kreeg het recyclagepark in totaal 12 943 bezoeken :
• 10 527 particulieren bezoeken
• 1 548 tweedeverblijvers
• 801 handelaars, bedrijven of aannemers.

Dalend aandeel brandbaar afval
Het betalend gedeelte van het recyclagepark verwerkte in totaal 364 780 kg afval:
• 234 885 kg bouw- en sloopafval

Er mag meer bij
PMD dan je denkt
Sinds 2019 is de ‘nieuwe blauwe
zak’ in gebruik en daar kan een
pak meer in dan je denkt.
Goed voor het recyclagecijfer
en het verminderen van de
restafvalberg.

Volledig plastic
verpakking? Ok!
Naast de gekende verpakkingen mag je
er nu ook botervlootjes, yoghurtpotjes,
plastic zakjes, plastic folie, spuitbussen
of plastic potjes van bv. dagcrème in
deponeren.

• 125 725 kg groenafval
• 4 170 kg asbest.

Meer info?

Opvallende trend t.o.v. het oude recyclagepark: er is een dalend aandeel
brandbaar afval.

Een volledig overzicht van toegelaten
verpakkingen in de blauwe zak?
www.betersorteren.be

Asbest deponeren?
Omwille van de coronabeperkingen was het aanbieden
van asbest in de recyclageparken een tijdje niet mogelijk.
Nu er opnieuw voldoende beschermingsmateriaal is,
kan je opnieuw asbestfracties deponeren
in het recyclagepark.
Voor het aanbieden van asbest betaal je € 0,20/kg.
Voor particulieren is de eerste 1000 kg asbest gratis.

Alle info, openingsuren
en pasjesinformatie?
www.middelkerke.be/recyclagepark
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Uitkijken naar Schuddebeurze
In september start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met terreinwerken op de site Bamburg/
Schuddebeurzeweg. Het kostbare stukje land wordt een toegankelijk natuurdomein met een spectaculair
uitkijkpunt op één van de authentieke bunkers.

Veldbatterij in ere herstellen

Infopunt en vleermuizenhotel

De beschermde bunkersite is al flink opgeruimd.
De bunkercluster was tijdens WOII een Duitse ‘veldbatterij’
om de haven van Nieuwpoort te beschermen. Het is één van
de best bewaarde bunkersites aan de Vlaamse kust.

Naast een info- en rustpunt, beschermen nieuwe hekkens
de bunkers. Eén van de bunkers wordt omgetoverd tot een
schuilhut voor vleermuizen en amfibieën.

Uitkijkplatform
De meest opvallende realisatie wordt de bouw van een
uitkijkplatform op één van de bunkers. Van op ongeveer
5 meter hoogte kijk je over de bunkersite en de unieke
duingraslanden van het natuurreservaat Schuddebeurze.

Meer info?
Als corona geen roet in het eten gooit, organiseert VLM op
7 november een open sitedag op de heringerichte bunkersite.
Dan kan je er een kijkje komen nemen.
www.middelkerke.be/schuddebeurze

Foto : Abicon

Heb jij verhalen over de bunkers?
De VLM bundelt graag alle persoonlijke verhalen
over deze opmerkelijke bunkersite. Dus heb je nog
herinneringen?
Stuur ze in via communicatie@middelkerke.be
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Gekiekt
Wood art in de Wilde Wijken
Tijdens de lockdown maakte Philippe Louwye met een aantal
boomstronken mooie zitbanken op het speelplein van wilde
wijken in Westende-Dorp. Ondertussen is de Westendenaar
fulltime ‘tovenaar met hout’.

Meer info?

Foto : Luc Cassiman

www.facebook.com/philippe.louwye
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Kadastrale kaart uit 1853.
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De Cuyleweg
Middelkerkse straten bestuderen is een boeiende bezigheid. Je graaft diep in de
geschiedenis van de gemeente en je stoot op erfgoedkundige schatten. Net zoals
nieuwe lagen grind, kasseien of asfalt, stapelen de boeiende verhalen over de
straat in kwestie zich op. Aan ons om je een helder overzicht te geven. Dus ook
over de Cuyleweg.

Kerkwegel als verbindingsweg
Oorspronkelijk heette deze straat de Slijpestraat. Het was
de vroegere verbinding tussen Leffinge en Slijpe. Niet te
verwarren met de Slijpesteenweg die veel later aangelegd
werd. De Slijpestraat en de Slijpesteenweg waren rond 1850
verbonden door kerkwegel nummer 32, genaamd: Cuyleweg.

Poëzie op ’t land: ‘Donkermaneschijnhof’
Daar waar de Cuyleweg (de kerkwegel) en de Slijpestraat
(de huidige Cuyleweg) – bent u nog mee? – oorspronkelijk
samen kwamen, staat nog steeds een hofstede die vanaf
1725 tot 1818 bewoond werd door de familie Cuyle (Theodoor
senior en Theodoor junior). Die prachtige hofstede draagt
vandaag de naam ‘Donkermaneschijnhof’***, genoemd naar
het nabijgelegen geleed, maar is eigenlijk de Vancuyl hoeve.
Zo meldt althans de kadastrale kaart uit 1853.

Wie eerst komt, eerst maalt.
Gelukkig maar.
Op het eind van de jaren 1970 kregen de landbouwers
die dat wilden een plank waarop de naam van hun hofstede
stond. De eerste boerderij in de Cuyleweg koos voor de naam
Cuilehoeve, dus kon de tweede hofstede op de rechterkant
(richting Slijpe), de oorspronkelijke Vancuyl hoeve, die naam
niet meer gebruiken. Daarom werd de naam ‘Donkermaneschijnhof’ geboren en dat vinden we niet jammer.

Sculard, Schollaert? Toeval bestaat niet.

*** Om goed mee te zijn: de Donkermaneschijnhof ligt niet in
de naburige Donkermaneschijnweg, maar wel in de Cuyleweg

Nog een leuk detail: de oudst gekende pachter van de
Donkermaneschijnhoeve heette Jacob Sculard en woonde
er rond 1340. De huidige bewoonster, echtgenote van
Marc Van Belleghem (vierde generatie Van Belleghem op de
hofstede), heet Marcelline Schollaert. Het is niet zeker, maar
hoogstwaarschijnlijk is ‘Schollaert’ een vervorming
van ‘Sculard’.

Adieu kerkwegel 32

Van harte bedankt aan Eduard Vyvey voor deze bijdrage.

De ruilverkaveling van eind de jaren 1960 deed de
voetwegels, de kerkwegels en de molenwegels verdwijnen.
Zo ook onze kerkwegel 32. Maar de naam bleef: de
Slijpestraat werd herdoopt tot ‘Cuileweg’. In het verleden
zorgden Slijpestraat en Slijpesteenweg al aardig voor wat
verwarring, en er stonden maar zes huizen… soms tot op
honderd meter van de straatkant, diep in het weiland.
Ocharme de ‘facteur’….

Heb jij een leuk verhaal over
een Middelkerkse straat?
Mail ons: communicatie@middelkerke.be
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Vernieuwde
wilsverklaring
transplantatie
en donatie
Een vernieuwde wilsverklaring
voor de donatie van menselijk
lichaamsmateriaal moet de laatste
wens van de overleden persoon
garanderen. Je kan die online, bij
de dienst burgerzaken of via je
huisarts laten registreren.

Je stemt in met donatie,
tenzij…
Wanneer je sterft, stem je automatisch
in voor orgaan- en weefseldonatie,
tenzij je dat uitdrukkelijk hebt
geweigerd, of wanneer je naaste
familieleden zich daartegen verzetten.

Vastleggen van
4 mogelijke beslissingen
• De vernieuwde wilsverklaring
verankert keuzes rond transplantatie
en donatie van menselijk materiaal
voor onderzoek. Je kan verzet,
toestemming of een aanpassing
van een eerdere beslissing hierover
vastleggen.
• Online, bij de gemeente
of bij de huisarts
• Je kan die wilsverklaring laten vastleggen via www.mijngezondheid.be of
bij je huisarts.
• Ook de dienst burgerzaken kan die
procedure voor je afronden. Breng
daarvoor je ingevulde modelformulier
samen met je identiteitskaart mee.
16

“Ik wist niet dat
leren zo leuk kon
zijn”

Geniet van de
mooiste billenkarrenverhalen

Je bent nooit te oud om te leren.
Zeker in tijden van extreme
digitale versnelling is een beetje
bijspijkeren altijd welgekomen.
Het aanbod van de Open School
kan je al aardig op weg helpen.

De traditie om op
de dijk een ritje op de billenkar te
maken, de evolutie in de techniek,
de kustrijwielen en de verhalen
van lokale billenkarverhuurders
zijn typisch voor onze kust en
dus voer voor een interessant
kusterfgoedproject.

Breed aanbod
Met een breed aanbod opleidingen
voor volwassenen wil de Open School
volwassen genoeg ‘wapenen’ tegen
snelle maatschappelijke tendensen.
Op het leermenu staan: computer en
internet, Engels en Frans, kennismaking
met kunst en cultuur, nieuwe buren en
gezondheid.

Dicht bij jou
Zeker in deze domeinen kunnen
volwassen extra opleiding gebruiken.
Bijkomend voordeel is dat er al een
filiaal in Oostende is.

Meer info?
www.basiseducatie.be/open-schoolbrugge-oostende-westhoek

Luchtige publicatie
Kusterfgoed verzamelde deze zomer
daarom herinneringen en beelden van
zowel handelaars als ‘billenkarrijders’
en bundelde alles in een luchtige
publicatie. Haal vanaf midden
september het themaboekje gratis
af in de Bib XL en/of het toerismekantoor De Oude Post.

Meer info?
Wil je op de hoogte blijven van
de initiatieven van Kusterfgoed?
Schrijf je in op de maandelijkse
nieuwsbrief via:
www.kusterfgoed.be
info@kusterfgoed.be

Zinderend nieuw cultuurseizoen
In september gaat traditiegetrouw het nieuwe cultureel seizoen van start. Het gevarieerd programma laat je een
aantal onbekende pareltjes en gevestigde waarden ontdekken. Uiteraard hangt het verloop van het cultuurseizoen sterk af van de coronamaatregelen.

Startschot:
MidWestComedyFest
We schieten het seizoen in gang met de
tweede editie van MidWestComedyfest.
Tijdens de Secret Comedy Night op vrijdag 25 september 2020 maak je kennis
met … dat zeggen we voorlopig niet.
Maaike Cafmeyer is ‘master of
ceremony’ en de headliner op zaterdag
26 september is niet te versmaden,
burlesque Zoe Bizoe.

Vers talent

Oh ja… Corona

Verder op de cultuuragenda staat
redelijk wat vers talent zoals There
There Company en Laura Van Dolron.
Naast de klassieke theatervoorstellingen, is er ook een goede portie humor
met De Frivole Framboos en Amélie
Albrecht.

Het aanpassingsvermogen van de
artiesten, de organisatoren en het
publiek zullen de komende maanden
worden getest. De ticketverkoop zal
anders verlopen. Vermoedelijk zal ook
de zaalcapaciteit herbekeken moeten
worden.

Familieplezier

Tijdens de opmaak van dit artikel waren
de specifieke reservatiemogelijkheden
nog niet geweten. Check daarom onze
(sociale) media.

Ook aan de families en jongeren is er
gedacht. De illusionist Nicholas Arnst
komt langs en FroeFroe bezorgt
gezinnen altijd een heerlijke tijd.

Meer info?
Ticketverkoop online via
https://tickets.middelkerke.be
vanaf 4 september 2020, 9 u.
Ticketverkoop via
de balie van toerisme en cultuurdienst
vanaf 7 september 2020.
cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53
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Groot dictee heruitgevonden

Verwendag

Het Groot Dictee Heruitgevonden is een dictee voor
iedereen die graag speelt met letters. Je hoeft zeker
geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee
wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je
creatief aan de slag gaan met taal.

Op zaterdag 3 oktober 2020 nemen we een duik in
de wondere wereld van sport, spel, mind & body
positivity! Zin in actie?

Simultaan in 100 bibs
Op vrijdag 9 oktober 2020wordt het dictee in meer dan
100 bibliotheken gehouden. Dus trommel je taalminnende
vrienden op en doe mee. Wat valt er te winnen? Toffe prijzen
en eeuwige roem.
De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt
gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw en De Standaard,
i.s.m. Cera, de bibliotheken en Team Taaladvies (naar een idee
van de bibliotheek van Mechelen).
Het Groot Dictee vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2020 om
20 u. in Bib XL Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke

Print je idee in 3D
De 3D-printrevolutie is in volle gang. Sinds de opstart
van de Bib XL drukt 3D-printen een prominente
stempel op de dagelijkse werking. De digitale week
staat dan ook volledig in het teken van 3D-printen.

Lezing
Op dinsdagavond 6 oktober 2020 is er een lezing rond
3D-printen. Je leert wat het is, hoe het gebruikt wordt én wat
de bibliotheek doet met de eigen 3D-printer.

3D voor kids
Op woensdagnamiddag 7 oktober 2020 krijgen kinderen
(vanaf 10 jaar) een intro tot wat zij kunnen met
een 3D-printer.

Digital nomad uit Australië
Op donderdagavond 8 oktober 2020 is Griet Vandenhouweele
te gast live vanuit Australië. Geboren in Middelkerke trekt
ze vandaag de wereld rond als digital nomad. Ze deelt haar
traject en legt uit hoe zij van 9-to-5 medewerker evolueerde
naar freelancer, onderneemster en investeerder.

Meet je kracht met Matthieu Bonne van kamp Waes. Manon
van de sportschietvereniging VSK laat je in veilige omstandigheden de trekker overhalen. Leer jezelf verdedigen tijdens
een infomoment taekwando of ga eerder de ritmische kant
op. Cheerleaders van BCO tonen-vertellen-delen.
Schuif mee aan tafel met spelletjesvereniging Spellebeen.
Vind balans en energie met yoga, reiki healing of
een Do Insessie.
3 oktober is ook dag van de klant, we leggen jullie dan ook
graag in de watten met een gratis aangeboden smoothie van
beachbar Muchacha en gezond hapje van de Nieuwpoortse
healthy food blogster Sofie.
De verwendag vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2020
van 9.30 tot 12.30 u. in de Bib XL Middelkerke,
Populierenlaan 16 in Middelkerke.

Halloween lasershoot tussen
de boekenrekken
Kom op zaterdag 31 oktober 2020 verkleed in je
engste kostuum naar de allereerste lasershoot
in de bibliotheek van Middelkerke.
Stel een team samen of kom alleen lasershooten in dit
spectaculaire decor. Schuilen achter boekenrekken, sluipen
rond de uitleenbalie, rollen over de trap en sprinten door de
wandelgangen. Schakel de vijand genadeloos uit en vier je
overwinning op de beats van dj Gwentje Bonjé. Voor één keer
kan het allemaal in de bib!
De lasershoot vindt plaatq op zaterdag 31 oktober 2020
tussen 19 en 23 u. in Bib XL Middelkerke – Populierenlaan 16
Vanaf 13 jaar, maximaal 12 deelnemers per spel.
Er zijn 3 spelmomenten:
19.15 - 20 u. / 20.15 - 21 u. / 21.15 - 22 u.

Kostprijs en reserveringsgegevens?
Gratis maar inschrijven verplicht vanaf 3 oktober 2020
via https://middelkerke.bibliotheek.be/
of bibliotheek@middelkerke.be

ING
BEWEG
EEK IN
BIBLIOTH
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Meer info? http://middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10
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Je kan niet vroeg genoeg beginnen
Naast het reguliere boekenaanbod focust Bib XL dankzij een prachtige kinderafdeling en initiatieven zoals
‘Boekstart’ op leesstimulatie bij de allerkleinsten.

Leeshut vol kleine kunstwerkjes

Niets dan positieve invloed

Er klinkt jolig gekir uit de gezellige kinderafdeling van de
Middelkerkse bib. Merel (3) en Iris (6) zijn druk in de weer
met het verhuizen van een stapeltje voelboekjes naar de
leeshut. Dankzij hun wekelijkse bezoek aan de bib zijn beide
meisjes sterk vertrouwd met het uitgebreide boekenaanbod.
“We hebben een ruim aanbod voelboekjes, knisperboekjes,
sprookjes of kleuterverhalen vol fantasie en leesplezier.
Sommigen zijn zo mooi dat het net kunstwerkjes zijn”, zegt
Stephie van de bib trots.

“Die vroege leesprikkel heeft volgens ons niets dan
voordelen”, vervolgt Annelies. “Iris maakt veel sneller
vorderingen bij het lezen en de fantasie bij onze meisjes
slaat soms zalig op hol. En omdat we wekelijks in de bib
binnenspringen, lezen Jarrid en ik ook meer.”

Boekstart-tas

“Vroeg met boeken in contact
komen, betekent veel sneller beter
lezen en veel fantasie

Stephie coördineert ook ‘Boekstart’ in de bib. “Boekstart is
een initiatief dat alle baby’s en peuters in contact wil
brengen met boeken. Alle ouders van baby’s of peuters
kunnen via Kind&Gezin of via de bib een mooie Boekstart-tas
ophalen. Zo raken ze van kleins af in contact met leuke boekjes en dat is goed voor hun taalgevoel en taalvaardigheid.”

Boekstart-dag

Voorlezen als stimulans

Meer info?

Annelies, mama van Iris en Merel kreeg ook een boekpakketje
mee toen haar meisjes tussen de 0 en 2 jaar waren. Kleine
kinderen kunnen zelf in die boekjes wriemelen en prutsen.
Maar regelmatig voorlezen is de beste leestimulans. “Dat
klopt. Mijn echtgenoot is bij ons de voorlezer van dienst en
onze meisjes houden hem daar aan. Willen of niet!”, zegt
Annelies.

Iedere ouder van een baby of peuter tussen 0 en 2 jaar krijgt
een uitnodiging voor de Boekstart-dag in de brievenbus.
Als je een bon hebt gekregen van Boekstart kun je er een
pakketje in de bib mee ophalen.

Om zoveel mogelijk baby’s en peuters te bereiken, organiseert
de Bib XL op zaterdag 21 november 2020 een Boekstart-dag
met een gezellige ‘kaffieklets’, workshops en voorleesmomenten.

Lees alles over Boekstart via www.boekstart.be
Of stuur een mailtje naar bibliotheek@middelkerke.be
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Springplank voor gymtalent

Babyzwemmen

Vanaf september is de nieuwe, ingerichte gymhal de Bamburg in
Lombardsijde de vaste stek voor de Middelkerkse Turnvereniging Sirene.
Ook andere sporten krijgen nog ruimte in de Bamburg.

Minder kans op watervrees,
een goeie zwemreflex en leuke
momenten met je baby. Dat zijn
de belangrijkste voordelen van de
sessies babyzwemmen.

Turnen in de lift
De gymnastiekwereld maakt de laatste
jaren een enorme evolutie door. Niet
alleen op het vlak van opleiding van
zowel trainers als gymnasten. Ook het
materiaal evolueert mee. Overal in
Vlaanderen worden turnhallen gebouwd
of ingericht om aan de vraag van de
turnclubs te voldoen.

Meer dan
watergewenning
De sessies babyzwemmen gaan met
specifieke oefeningen verder dan de
gebruikelijke watergewenning. Hoe jonger het kind in contact met water komt,
hoe minder kans op latere watervrees
en hoe beter de zwemreflex kan zijn.

Vaste stek is godsgeschenk
Een eigen turnhal betekent een enorme
meerwaarde voor de club en het zal
ook de duurzaamheid van de toestellen, de trainingen en het niveau van
de meer dan 400 leden positief
beïnvloeden. De vaste stek verhoogt
de mogelijke trainingscapaciteit met
ongeveer 25 %.

Halfuurtje
op drie zondagen
1/3 voor recreatiesport
De gymaccommodatie neemt ongeveer
twee derden van de Bamburg in. Een
derde van de resterende oppervlakte
is voorbehouden voor andere recreatiesport.

De sessies gaan door op drie zondagen
in oktober. De jongste baby’s (geboren
tussen januari en april 2020) zijn
welkom tussen 9 en 9.30 u.
Baby’s geboren tussen juni en
december 2019 kunnen babyzwemmen
tussen 9.30 en 10 u.

Meer info?
Voor de drie sessies betaal je € 15.
Op zondag 11, 18 en 25 oktober 2020,
in het Duinenbad,
Populierenlaan, 8430 Middelkerke.
Inschrijven doe je via
https://inschrijvingen.middelkerke.be/
Wens je nog meer info?
mail dan sportdienst@middelkerke.be
of bel 059 31 99 50
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Ondersteboven van sport
In september schiet het verenigingsleven opnieuw uit de startblokken. Ook de tientallen Middelkerkse
sportverenigingen verwelkomen hun leden en trainers voor een hopelijk veilig en ononderbroken nieuw
sportjaar. De sportdienst schotelt dit jaar terug een voordelig en toegankelijk sportaanbod voor,
onder de noemer ‘Ondersteboven van sport’.

Handige brochure

Sportkaart: extra voordelig sporten

‘Ondersteboven van sport’ is in eerste instantie een handige
overzichtsbrochure met wekelijkse sportactiviteiten en
lessenreeksen in onze gemeente. Ook het sportaanbod in het
lokaal dienstencentrum werd erin opgenomen.

Met de Sportkaart kan je deelnemen aan begeleide of vrij
toegankelijke wekelijkse activiteiten. Een Sportkaart kost
€ 20 en telt 12 eenheden (= € 1,66 per eenheid).
Elke activiteit heeft een aantal eenheden per beurt.
Is je sportkaart vol, dan krijg je in ruil extra sportkaarteenheden! De eerste les mag je gratis proberen.

Gevarieerd aanbod
Het gevarieerde aanbod bundelt toegankelijke lessenreeksen
zoals aquagym, babyzwemmen of ‘start to jog’, maar geeft
je ook een overzicht van de geplande sportkampen in de
schoolvakanties.

Meer info?
www.middelkerke.be/onderstebovenvansport

Overzichtelijke weekplanning
Extra handig is het weekoverzicht
waar je per dag de geplande
sportactiviteiten van de
sportdienst op terugvindt.
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Amuzeer
je met
gezond
verstand
Nazomerevents
gesneuveld

Paravang
‘forever young’

Door de strikte maatregelen tegen een verdere
opflakkering van het coronavirus, annuleert
het gemeentebestuur de nazomerevents
in eigen organisatie.

Het geplande jubileumfeest van het Middelkerkse
jeugdhuis is geveld door de aanhoudende
coronaproblemen. Het jeugdhuis maakt zich klaar
voor de toekomst.

Geen Landbouwweekend,
geen Bier aan Zee, geen BK junioren

Logische beslissing

Het Landbouwweekend en de verplaatste editie van Bier aan
Zee worden definitief geannuleerd. Leffingeleuren kondigde
ook de afgelasting van hun festival aan. De organisatie van
het BK op de weg voor junioren onderzoekt momenteel de
mogelijkheid om het BK op een later tijdstip te organiseren,
maar hier is nog geen nieuwe datum voor bekend.

Hou digitale kanalen in het oog
Ook voor het populaire Champagneweekend en de Kerst- en
eindejaarsevents is er bij het in druk gaan van deze Sirene
nog geen duidelijkheid. Hou daarom onze digitale kanalen
goed in het oog.

Alternatieve programma’s deden het goed
Met Hupsakee en Expeditie Hinterland ontwikkelde de dienst
toerisme en evenementen twee ‘back to basics’ programma’s
die leuk zijn en veilig bubbelplezier voor alle leeftijden
garandeerden. Daar was bij de vakantiegangers en inwoners
alvast veel vraag naar.
De dienst toerisme en evenementen is volop bezig met de
ontwikkeling van een coronaproof aanbod in het najaar.
Iets om naar uit te kijken!

Het feest voor oud-leden en huidige Paravangers werd
eind juli al uitgesteld. De strikte organisatiemaatregelen
en de publieksbeperking verhinderen een ontspannen en
uitbundige viering. De ontgoocheling bij de organisatoren
was groot, maar iedereen begreep dat dit de meest
aangewezen beslissing was.

Op naar nog een gouden generatie
Ondertussen stoomt de Paravang zich klaar voor de toekomst.
Met plannen voor een nieuwe locatie en een mooi ledenaantal
zijn de fundamenten voor een dynamische jeugdhuiswerking
aanwezig. Het huidige bestuur werkt verder aan een
aantrekkelijk programma. Als de situatie het toelaat, vindt
op zaterdag 21 november 2020 de vijfde editie plaats van
de jaarlijkse Stoner Night met de rockbands ZOE, Rawdriguez
en Beaten by Hippies.

Wil je lid worden van De Paravang?
Een lidkaart kost 2 euro en is 1 jaar geldig. Het jeugdhuis is
toegankelijk vanaf 12 jaar en is (buiten schoolvakantie) open
op woensdagnamiddag, vrijdagavond en op zaterdag.

Meer info?

Enthousiaste jongeren vanaf 16 jaar die zich geroepen voelen
om medewerker te worden en later ev. willen toetreden tot
het jeugdhuisbestuur, mogen steeds contact opnemen met de
verantwoordelijke door binnen te springen in het jeugdhuis of
een mail te zenden naar frederick.vanloock@middelkerke.be.

visit.middelkerke.be
toerisme@middelkerke.be

Meer info?
www.facebook.com/JeugdhuisDeParavang
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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)
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
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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Volgende keer jouw foto hier?

Woon je in Middelkerke, of ben je er vaak. En heb je je fototoestel vaak bij de hand?
Registreer je dan via www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke.
Stuur je prachtige foto’s van onze gemeente door en krijg in ruil een plaats in onze publicaties,
naamsvermelding bij gebruikte foto’s, themaworkshops en exclusieve foto-opportuniteiten.
www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke

Foto: Luc Cassiman #MachtigMiddelkerke

