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Welk rapport krijgt Middelkerke?
Nieuw elan voor Westende-Bad 
Kunstgrepen was voorloper van Beaufort 
Toegankelijkheidsprijs  
beloont niet alleen 
‘verlaagde drempels’ 
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Kunst in de K.E.R.K van ‘Kapelle’

Opvallend

Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)  

vinden plaats in het gemeentehuis,  

Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16 

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

burgemeester@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdag van 9.30 tot 11.30 u.
burgerzaken, 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, dierenwelzijn, groen, duurzaamheid, 
milieu, beheer openbaar domein, energie, netheid en 
recyclagepark

Natacha Lejaeghere 
schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
onderwijs, jeugd, markten, lokale economie, 
ontwikkelingssamenwerking, participatie, cultuur, 
erfgoed en bibliotheek

Dirk De Poortere
schepen en voorzitter AGB

dirk.de.poortere@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
openbare werken, gebouwenbeheer, mobiliteit, ICT, 
interne poetsdienst, parkeerbeleid

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

Kleur in het Park 
In het laatste weekend van mei bruist het Normandpark dankzij 
extra kleurrijke versiering, zuiderse sfeermuziek, interessante 
parkweetjes en een ‘botanische’ fotozoektocht. Alle deelnemers 
aan de zoektocht krijgen trouwens een leuk ‘tuinobject’.

Picknicken in het gras
Wil je een coronaveilig familie-uitje? Bekijk welke lokale  
handelaars lekkere picknickpakketten aanbieden via  
www.middelkerke.be/handelaarsleverenaanhuis.

Meer info?
Op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021 in het Normandpark,  
telkens van 11 tot 18 u.
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In deze Sirene

Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel de dienst burgerzaken)

Uitzonderlijke sluitingsdagen in mei
Het MAC en de gemeentelijke diensten zijn gesloten op:  
donderdag 13 mei 2021 (OLH-Hemelvaart) en vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)  
en maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag)

De dienst burgerzaken is gesloten op zaterdag 15 mei 2021.

Alle openingsuren op www.middelkerke.be/openingsuren 
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Slim parkeerplan voor minder 
overlast 
 

Middelkerke maakt volop werk van een nieuw parkeerbeleid en onderzoekt hoe het parkeeroverlast op drukke 
momenten kan verminderen, welke parkeersystemen er gebruikt kunnen worden en hoe de tarieven eenvoudiger 
kunnen. Tegen eind 2021 moet het nieuwe parkeerplan helemaal van kracht zijn. In een eerste fase optimaliseert 
het plan kortparkeren voor winkelen dankzij shop & go-plaatsen. 

Minder parkeerdruk
Het nieuwe plan wil vooral de parkeeroverlast op drukke 
momenten wegnemen en met afgebakende zones duidelijke 
parkeerregimes voorschrijven. Dagparkings moeten een  
oplossing bieden voor langparkeerders, terwijl in de  
commerciële zones shop & go-plaatsen en betalend kort-
parkeren voor de nodige rotatie moeten zorgen. Duidelijke 
parkeerstromen moeten ‘zoekcirculatie’ beperken.

Digitaal toezicht en controle 
In residentiële zones moet toeristisch langparkeren  
ontmoedigd worden. Vanaf 1 juli 2021 worden de bewoners-
kaarten digitaal afgeleverd. De toegang tot de zeedijk wordt 
geregeld door camera’s met nummerplaatherkenning.  

Zones met expliciet parkeerverbod
Op drukke vakantiedagen vormt wildparkeren een groot 
probleem. Om dat tegen te gaan wil het plan enkele  
duidelijke verbodszones omschrijven. Wie daar toch  
parkeert, zal sneller een boete krijgen. 

Duidelijke en eenvoudige tarieven
Tarieven moeten eenvoudiger en billijker worden.  
En ze moeten aangepast worden aan het type parkeren.

Meer info?
Het parkeerplan is een sleuteldossier in het beleidsplan 
2020-2025. Volg de ontwikkeling van het parkeerplan  
in de komende edities van De Sirene.
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Gestemd in 
de gemeenteraad
Minder avondmarkten, 
ruimere zones
De nieuwe concessionaris voor  
de avondmarkten krijgt het recht  
om gedurende 6 jaar, 17 avond- 
markten per zomer in Middelkerke  
te organiseren. De Kerkstraat in  
Middelkerke verdwijnt als  
marktzone. De zones op de zeedijk  
in Westende en Middelkerke  
worden ruimer.

Gerichte investering  
voor sleuteldossiers
Met de aankoop van La Terrazza  
in Westende en manege Derby in  
Middelkerke komt er extra ruimte  
voor de ontwikkeling van het  
Rauschenbergplein en het sportpark 
De Krokodiel. 

Solliciteer 
spontaan
Het gemeente- 
bestuur is een  
veelzijdige  
organisatie met  
een brede waaier  
aan diensten en  
activiteiten. Dat betekent  
dat we regelmatig werknemers met 
een uiteenlopend profiel zoeken:  
van jurist tot arbeider, van warme 
zorgkundige tot handige klustovenaar. 
Dankzij een uitgebreid voordelenpakket 
is werken voor Middelkerke trouwens 
aantrekkelijk. 

Meer info?
Surf naar www.middelkerke.be/ 
vacatures  voor een overzicht van  
alle openstaande jobaanbiedingen.

Solliciteer spontaan! De collega’s van 
de personeelsdienst contacteren je van 
zodra er een vacature op jouw maat 
open is.

Veilige 
asbestaflevering
Om asbest zoveel mogelijk uit de  
leefomgeving te weren, moet je  
deze fractie vanaf 18 juni verplicht  
in afsluitbare puinzakken op het  
recyclagepark aanbieden. Die kan je 
vanaf dan samen met een verplicht 
beschermingspakket kopen bij de  
gemeentelijke werkhuizen. Per jaar 
mag je als particulier 1000 kg asbest 
gratis aanbieden. Vanaf 1001 kg  
bedraagt het tarief € 0.20/kg.

Meer info?
www.middelkerke.be/recyclagepark 

Facelift voor 
Dorpsplein 
In Lombardsijde kreeg het dorpsplein 
een grondige facelift. De oude  
tramsporen verdwenen en het plein 
kreeg een nieuwe laag asfalt. Extra 
parkeerruimte en een verkeersvrije 
zone maken de opfrissing compleet.

Via een bewonersbevraging zoekt  
het gemeentebestuur nog een nuttige 
invulling voor die zone. Heel wat bewo-
ners willen er extra groen. Misschien 
heb jij nog andere ideeën. Geef ze mee!

Meer info?
www.middelkerke.be/ 
dorpsplein-lombardsijde 

Extra sanitair
Nog zeker tot 31 mei voorziet het  
gemeentebestuur extra sanitair. 

•  Zeedijk: Arthur De Greefplein

•  Koning Ridderdijk: Ooievaarslaan

•  Koning Ridderdijk: Strandlaan  
(ook voor andersvaliden)

•  Voormalige petanqueclub  
t.h.v. Leopoldlaan 151

Open tijdens weekends, vakanties  
en feestdagen: 10.30 tot 18.30 u. en 
vrijdagen buiten vakanties:  
14 tot 18.30 u.

Kandidaten 
voor milieuprijs?
Leverde je bedrijf een opmerkelijke 
prestatie rond milieu of natuur? Of 
deed je dat als burger of particulier? 
Dien dan je project in via  
johanbroidioi@yahoo.com. 

Stoffeer je kandidatuur met duiding, 
eventuele resultaten, je contact- 
gegevens en foto’s van je project.

Je kan nog indienen tot en met zondag 
9 mei 2021.

Meer info?
milieu@middelkerke.be 

Kort en bondig

Lokale politie 
enkel op afspraak 
Heb je een dringende klacht of wil je  
aangifte doen van een bepaalde  
situatie, maak dan een afspraak via 
telefoon of e-mail.

De lokale politie Middelkerke werkt 
enkel op afspraak.

Meer info?
059 31 23 12 (keuzemenu 3)

pz.middelkerke.onthaal@ 
police.belgium.eu 
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In alle rust samen 
blokken
Een goede student weet het al lang: samen  
studeren gaat beter. Daarom zet het gemeente- 
bestuur 3 gemeentelijke gebouwen open, zodat 
studenten er in alle rust kunnen blokken.  
Registratie, mondmaskerplicht en sociale afstand 
staan uiteraard met fluo aangeduid.

Waar zijn die blokkoten?
•  In de parochiezaal van Wilskerke, van 8 tot 22 u.  

Daar zijn 9 plaatsen beschikbaar.

•  In de kerk in Schore, van 8 tot 22 u.  
Daar zijn 29 plaatsen beschikbaar. 

Pas op! Er worden nog erediensten georganiseerd 
in de kerk. Op die momenten kan je er niet terecht.

•  In de Bib XL Middelkerke,  
bekijk de website voor exacte openingsmomenten.

Ook op zon- en feestdagen zijn de studeerlocaties open.

Wat mag je verwachten
Gratis goddelijke wifi in de kerken. In de bib van ’t zelfde 
maar dan met kopiemachine en massa’s boeken ter  
beschikking. 

Registratie is verplicht. 

Voor de kerk en de parochiezaal:  
jip@middelkerke.be of 059 30 48 66.

Voor Bib XL dien je op voorhand langs te komen. Breng ook je 
identiteitskaart mee. Laat ons weten wanneer  
je je komt registreren via bibliotheek@middelkerke.be  
of 059 31 99 10.

Meer info?
www.middelkerke.be/blokkot 

Alle reisdocumenten 
in orde voor je reis?
Stel dat ongeremd reizen weer kan, zorg dan dat je  
reisdocumenten in orde zijn. Voor de zekerheid  
zetten we nog twee belangrijke aandachtspunten  
op een rijtje.

Een visum of een paspoort?
Voor sommige landen en regio’s volstaat een identiteitskaart. 
Andere landen vereisen een paspoort, eventueel met visum. 
Ga tijdig na wat je precies nodig hebt voor je bestemming  
en hoe lang de documenten geldig moeten zijn, want voor 
sommige landen moet je identiteitskaart of paspoort ook  
nog een bepaalde tijd na je geplande terugreis geldig zijn  
(bv. Turkije).

Verstrenging door corona?
Opgelet: de coronapandemie kan aanleiding geven tot  
een (tijdelijke) verstrenging van de inreisvoorwaarden.  
Controleer ook de reisadviezen van Buitenlandse Zaken  
m.b.t. coronamaatregelen en de nodige reisdocumenten.

Meer info?

www.diplomatie.belgium.be 
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Wie vulde de enquête in?
707, hoofdzakelijk getrouwde, gepensioneerde en werkende 
inwoners gaven hun mening over Middelkerke. De dames 
waren iets meer vertegenwoordigd en ze wonen vooral in 
Middelkerke-Centrum en Westende-Dorp. 

Strand en zee belangrijkste troeven
Geen verrassing: het strand, de zee en de duinen zijn ook 
voor onze inwoners de grootste troeven van Middelkerke.  
Het groene hinterland, het evenementenaanbod en de fiets/
wandelroutes scoren ook hoog, net als de charmante  
dorpskernen en de winkelkerngebieden.

Hoge scores voor netheid
Alle deelgemeenten scoren erg hoog qua netheid, maar 
volgens de respondenten zijn er globaal gezien niet genoeg 
vuilnisbakken, ondergrondse afvalcontainer of hondenpoep-
buizen. Werkpuntje dus.

Middelkerkenaars voelen zich veilig
Ruim 90% van de respondenten voelt zich veilig in de buurt. 
Enkele centrale plaatsen krijgen echter een opvallende 

onveilige markering. 60 % van de respondenten vindt dat 
camera’s op het openbaar domein het veiligheidsgevoel 
zouden vergroten.

Blijf de straten vernieuwen
Ruim 300 respondenten geven aan dat werken aan nieuwe 
straten, verkeersmaatregelen en nieuwe voet- en fietspaden 
nog nodig zijn. De meest acute fietspadnood bevindt zich - 
niet verwonderlijk - in de Spermaliestraat.

Hondenpoep, netheid en parkeren
Uit de open suggestievraag blijkt dat de meeste responden-
ten opmerkingen hadden over – rarara – hondenpoep, netheid 
en parkeren. 57 respondenten gaven een duidelijke positieve 
opmerking.

Volgende bevraging?
Vanaf november 2021 bevragen we de tweedeverblijvers.  
In november 2022 doen we een vervolgenquête bij onze 
inwoners. Wil je de enquête ook ontvangen en invullen?  
Registreer je via www.middelkerke.be/enquete 

Met 6 gerichte enquêtes polst het gemeentebestuur tot in 2023 hoe inwoners en tweedeverblijvers Middelkerke 
en deelgemeenten waarderen. Uit de eerste bevraging bij de inwoners blijkt dat Middelkerke een nette, veilige en 
rustige gemeente is. Middelkerkenaars wonen graag in Middelkerke: dat blijkt uit een sterke score van 4,3 op 5. 

Middelkerke is proper,  
veilig en rustig
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van een ander:  
resultaten eerste  
bewonersenquête   
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Het puntenboekje van Middelkerke 
... volgens Middelkerke

Opvallend!  

Top 5 bezienswaardigheden
Warandetoren  238
Dronkenput  160
Alles 101
Musea  98
Strand, zee, dijk en duinen  86

5 meest onveilige plaatsen
Westende-Bad  85
Marktplein Middelkerke 68
Duinen(weg) 39
Ondergrondse parkeergarages 28
Dijk (’s avonds) 27

Welke suggesties of opmerkingen?
Positieve opmerking  57
Hondenpoep 46
Netheid 46
Parkeerproblemen  25
Verkeersveiligheid  26

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Woon je graag  
in Middelkerke?

In welke mate zou je  
Middelkerke aanbevelen bij 

vrienden en kennissen?

Wat vinden jullie van deelgemeente  
Middelkerke?

Wat vinden jullie van deelgemeente  
Westende/Lombardsijde?

Wat vinden jullie van het hinterland?
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Uitkijken naar  
plantjesweekend
Plantjesweekend is het gekende initiatief van  
‘Kom op tegen kanker’ om op een positieve en  
warme manier aandacht te vestigen op de strijd 
tegen kanker. Voor plantjesweekend is de organisatie 
nog op zoek naar vrijwilligers.  

Betere doorsteek
Momenteel staan honderdduizenden azalea’s te popelen  
om door een team van gemotiveerde vrijwilligers  
verkocht te worden. Het plantjesweekend is gepland  
van vrijdag 17 tot en met zondag 19 september. 

Zonder vrijwilligers geen plantjes 
Steek je enkele uren mee de handen uit de mouwen of  
zet je liefst een eigen plantjesteam op? Het kan allemaal! 
Eén ding is zeker: je zult er een goed gevoel aan overhouden. 
Meld je nu aan als vrijwilliger voor het plantjesweekend via 
www.plantjesweekend.be.

Meer info?
www.komoptegenkanker.be 

www.plantjesweekend.be 

Gevleugelde  
informatie
We leven aan zee, dus zijn er meeuwen.  
Toegegeven: ze zijn soms vrank en lastig, maar  
ze zijn wel beschermd. Onderstaande tips  
beperken meeuwenoverlast. Daarnaast kunnen  
er niet genoeg zwaluwen over het land zwieren, 
daarom: de zwaluwnestsubsidie.

Broedseizoen tussen mei en augustus
Meeuwen broeden tussen mei en augustus. In essentie moet 
je ze dan  met rust laten. Het gemeentebestuur heeft een 
vergunning om meer ingrijpende maatregelen te treffen.  
Ondertussen kan jij je dak regelmatig controleren en  
takjes en bladeren ervan verwijderen. Dat zijn namelijk  
bouwelementen voor een meeuwennest. Voeder ze absoluut 
niet en verberg je afvalzak.

Nog tips? www.meeuwenindestad.be 

Houd de zwaluw in stand
Met een speciale subsidie stimuleert het gemeentebestuur 
het lokale zwaluwenbestand. Die ontvang je aan de hand van 
het aantal zwaluwnesten aan je woning. Aan de hand van 
de grote van de zwaluwenkolonie kan je tot € 50 per jaar 
ontvangen. 

Download het subsidieformulier via 
www.middelkerke.be/zwaluwen 
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Coronavaccinatie wat je 
moet 

weten!(maar 
misschien 
al weet)

Waar en wanneer word je  
gevaccineerd?
Inwoners van Middelkerke krijgen hun vaccin in het Kursaal 
Oostende, Westhelling 12 , 8400 Oostende.

Enkele weken voor je vaccinatie krijg je een uitnodiging  
met daarop:

• plaats en uur van vaccinaties,

• je persoonlijke vaccinatiecode,

• uiterste datum tegen wanneer je je afspraken moet  
bevestigen, wijzigen of annuleren,

• e-ticket: dit document neem je mee naar  
het vaccinatiecentrum.

Wist je ook dat:
•  je de uitnodiging niet alleen per brief ontvangt maar  

ook digitaal in je e-box via www.myebox.be. 

•  je kan intekenen op de wachtlijst via www.qvax.be.  
Zo maak je misschien kans op een snellere vaccinatie- 
afspraak. Houd je rijksregisternummer, je e-mailadres  
en je telefoonnummer bij de hand.

Bevestig, wijzig of annuleer  
je vaccinatieafspraken
•  Via het internet? 

Surf naar de website weergegeven op je oproepbrief en 
houd je persoonlijke vaccinatiecode bij de hand.

•  Via de telefoon? 
Contacteer het callcenter 0800 62 433 
(bereikbaar maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 19.30 u.)

Wat moet je zeker meebrengen:
•  identiteitskaart,
•  vaccinatieuitnodiging,
•  e-ticket,
•  overzicht voorgeschreven geneesmiddelen.

Hoe geraak je in het vaccinatiecentrum?

Met het openbaar vervoer

•  Tram: halte Marie Joséplein

•  Bus 
> lijn 69 Veurne - Oostende: halte Stadhuis 
> lijn 53 Diksmuide - Oostende: halte Stadhuis

Voor exacte routeplanner en reistijden:  
www.delijn.be/routeplanner

 

Met de auto

•  Ondergrondse Parking Kursaal 1 gratis tijdens vaccinatie: 
beperkte parkeertijd: 1.15 u.!

•  Toon uw parkeerticket en krijg een parkeercheque  
in het vaccinatiecentrum.

•  Kiss & Ride-zone: vlak voor ingang Kursaal.

 

Met de fiets

Ruime bewaakte fietsenstalling vlakbij vaccinatiecentrum. 

 
 

Speciaal vervoer nodig? 

www.middelkerke.be/coronavaccin 

Alle up-to-date informatie  
over vaccineren?
www.middelkerke.be/coronavaccin 

b 
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Zolang ik kan, blijf ik dit doen 
 

Normaal houden alle zorgdiensten voor Dag van de Zorg een heuse opendeurdag. 2021 en de pandemie dwingt 
ons alle betrokkenen op papier te eren. Daarom publiceren we dit pakkende verhaal van Antoinetta en Hugo.  
Een ode en pleidooi voor sterke mantelzorg.  

Van tweedeverblijf naar assistentiewoning
Antoinetta, 91 jaar, is de mama en mantelzorger van Hugo, 
72 jaar. “Oorspronkelijk zijn we van Alsemberg afkomstig. 
We hebben eerst nog in Ukkel gewoond. Hugo is daar ook 
geboren.”

“Op aanraden van mijn oudste zoon verhuisden we in 2000 
naar Westende. Alles was er binnen wandelafstand. Sinds 
2013 wonen we in de assistentiewoningen De Stille Meers. 
Daar zijn we heel tevreden over.” 

Mantelzorg is fulltime job
 “Hugo is gezond geboren, maar op zijn 2 jaar kreeg hij een 
hersenvliesontsteking. Hugo werd blind en spastisch verlamd 
op zijn rechterkant. Vroeger kon hij nog stappen, maar nu kan 
hij niets meer. Er komt dagelijks iemand om hem te wassen 
en om Hugo ’s avonds zijn pyjama aan te doen. De rest doe ik 
zelf. Het is een fulltime job. Hugo luistert graag naar muziek 
en ’s avonds leest hij in zijn brailleboek.  

“Ik blijf dit  
doen, voor  
mijn zoon”
Zolang het voor Antoinetta  
gaat, wil ze dit blijven doen.  
“Als het teveel wordt, zullen  
we vaker maaltijden aan huis,  
hulp in het huishouden en voor  
de boodschappen vragen. Ik weet  
dat we niemand de hele dag kunnen  
vragen. Hugo staat ook al ingeschreven  
op de wachtlijst voor een woon- en zorgcentrum.  
Maar zolang ik dit nog kan, zal ik dit blijven doen.  
Gelukkig is Hugo lief en snel tevreden. Hij klaagt nooit, zelfs 
als hij zwaar ziek is, zegt hij nog dat hij geen pijn heeft.”

Samen overwin je alles
Hoe zij corona hebben ervaren? “Omdat we samen wonen 
en ik nog veel zelf doe, heeft de pandemie geen groot effect 
gehad op ons”, zegt Antoinetta. “Net als iedereen mis ik het 
wel om samen met mijn vrienden in de namiddag in de cafeta-
ria van het dienstencentrum een koffietje te gaan drinken.”

Mantelzorgers

Goed gevoel – bezorgers 
Engelen zonder uniform 
Er voor gaan! Dat is de norm. 
Lichtjes in de duisternis. 
Overal, waar tekort, of iets mis is 
De onmisbare schakel tussen 
woord en daad. 
Leveren onbetaald, en op maat 
In de wind en door de regen 
Niets lijkt hen te zwaar te wegen. 
Mieke uit Westende



11

Extra peuterklassen
in gemeentescholen
Leffinge en Westende 
Door een grote instroom van jonge peuters in 
Westende en Leffinge kan het gemeentebestuur 
extra lestijden voorzien en aparte peuterklassen 
inrichten. Opmerkelijk, want normaal worden de 
peutertjes in de eerste kleuterklas opgenomen.

Door grote toestroom aparte  
peuterklassen 
Tijdens het schooljaar zijn er verschillende instapmomenten 
voor startende peuters. De telling na de krokusvakantie is  
belangrijk voor het bepalen van de leerkrachturen voor 
volgend schooljaar. Zijn er meer kinderen ten opzichte van 
februari vorig jaar, krijg je meer leerkrachturen en kunnen 
scholen klassen opsplisten.

Opmerkelijk: 3 tweelingen in 1 klas 
In de groep van peuters en eerste kleuters (27 leerlingen)  
in de Duinpieper in Westende zitten er dit schooljaar  
3 tweelingen in 1 klas. Juf Karla Tampere, die beide  
klasgroepen in de namiddag onder haar hoede heeft,  
heeft sinds kort 3 tweelingen in haar klas: Robin en Tobias 
Swings (jongens), Audrey en Victoria Vertessen (meisjes)  
& Ylian en Luana Debaere (jongen en meisje). 

Bewonderwijs

Kleurrijke ‘Bewonderwijsaffiches’ sieren ramen en 
deuren van de vrije basisscholen in Middelkerke, 
Westende, Lombardsijde, Leffinge en Slijpe!  
Blije gezichtjes verklappen de nieuwe naam van  
hun school: Bewonderwijs!

Een rijke naam 
Bewonderwijs is het onderwijs van de 21e eeuw! Onze volle 
aandacht gaat naar het kind in zijn geheel. Je leert er leren, 
maar ook leven. Wie leergierig is, wordt er geprikkeld om  
vol bewondering en met een open blik in de wereld te staan. 
Je krijgt er nu al zin in!  

Waarde(n)vol leren
Leren doe je niet alleen! Samen met je klasgenootjes groei 
je op in een sfeer van vriendschap en solidariteit, respect en 
vergevingsgezindheid. Bezielende leerkrachten wijzen  
de weg. Daarom staat er een kompas in het logo van  
Bewonderwijs! Het belooft een boeiende tocht te worden! 
Het ontdekken waard, net als het mooie verhaal van  
Bewonderwijs. Surf naar www.bewonderwijs.be en een  
wondere wereld gaat voor je open!

Een hippe naam voor de vrije basisscholen

Voor alle informatie  
over de Middelkerkse scholen  

surf naar
www.middelkerke.be/onderwijs
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Nood aan een zorg 
time-out?
Het dagverzorgingscentrum De Sluze ontvangt 
dagelijks zorgbehoevende 65-plussers in een warme, 
huiselijke omgeving. Gezond eten, leuke activiteiten 
en warm sociaal contact geven die extra zorgende 
touch.  

Net als thuis
Het dagverzorgingscentrum helpt hulpbehoevende  
senioren zo lang mogelijk thuis wonen. Zo garandeert  
De Sluze dagelijks kwaliteitsvolle medische en hygiënische 
zorg, een lekker middagmaal en gezellige koffiemomentjes. 
Zo moeten de mensen dat thuis niet meer regelen met alle 
eventuele ongemakken.

Pauze voor de mantelzorger
De Sluze is ook een dankbare gelegenheid om  
mantelzorgers te ontlasten wanneer die even niet kunnen. 
De Sluze is iedere werkdag actief van 8.30 tot 17 u. en staat 
paraat voor zorgbehoevende 65-plussers. In uitzonderlijke 
gevallen zijn ook jongere zorgbehoevenden welkom.

Bezoekje brengen of je inschrijven? 
Contacteer Amandine van DVC De Sluze:  
Oostendelaan 139, Middelkerke 
059 31 94 05 
amandine.mulot@middelkerke.be 

Verhuizen? Regel  
tijdig je vergunning
Wist je dat je voor een verhuis of andere werkzaam-
heden een stukje van het openbaar domein kan  
‘reserveren’? Het gemeentebestuur en de lokale  
politie leveren daarvoor de nodige vergunningen af.

Geldt deze vergunning ook voor leveringen
Neen, de vergunning openbaar domein geldt enkel voor  
een verhuis of andere werkzaamheden. Wie een mooie  
zetel verwacht voor het appartement op het vierde verdiep 
moet zelf voor parkeerborden zorgen. Misschien heeft  
de leverfirma wel parkeerborden? Informeer je dus.

Wat moet ik doen bij een verhuis?
Als de verhuiswagen- en lift een stuk van het openbaar 
domein inneemt, moet je dus een vergunning hebben.  
Die vraag je, minimaal 10 werkdagen voor je verhuis  
digitaal aan via https://app.eagle.com. Die vergunning is  
altijd betalend. Het belastingreglement staat op onze  
website. Na de online afhandeling en betaling ontvang je 
meteen de vergunning. 

Ik plan een verhuis op de zeedijk?
Als je verhuislift in de voetgangerszone op de zeedijk staat, 
heb je een doorlatingsbewijs nodig. Het is de politie die je dit 
doorlatingsbewijs op de dag van de verhuis via hun loket kan 
afleveren. Geef daarvoor de nummerplaat van het trekkend 
voertuig, de straat, het huisnummer, de dag en het uur van 
de inname door. Tijdens vakanties en feestdagen kan je geen 
doorlatingsbewijs krijgen.

Vraag je vergunning aan via
www.middelkerke.be/inname-openbaar-domein 

Wil je een doorlatingsbewijs?
Vergeet je afspraak niet te maken via 059 312 312  
pz.middelkerke.verkeer@police.belgium.eu  

Spermaliestraat 21, Middelkerke

12
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Masterplan voor Westende-Bad 
 

In de komende jaren hoopt het gemeentebestuur dankzij een veelzijdig masterplan de leefbaarheid,  
de uitstraling en het handelsklimaat in Westende-Bad op te poetsen. De charmante badplaats moet op termijn 
weer de ‘parel van de kust’ worden: een gezellige vakantieplek voor gezinnen, een stabiele handelsplaats  
en een veilige woonplek voor Westendenaars. 

Nieuwe zeedijk en beeldkwaliteitsplan
Het sleutelproject is de realisatie van de nieuwe zeedijk. 
Deze belangrijke zone wordt een groene, veilige promena-
de, met mooie ingebedde horecaterrassen en een stijlvolle 
afwerking. Daarnaast bestudeert het gemeentebestuur met 
een ruimtelijk- en beeldkwaliteitsplan hoe ze de straten, 
pleinen en plantsoenen gaat verfrissen.

Strenge controles op de woonkwaliteit
Middelkerke schrijft al een eindje strengere bouw- en woon-
normen voor. Vooral in Westende-Bad moeten die leiden tot 
een hogere woonkwaliteit met ruimere woningen en meer 
langetermijnbewoning. Dankzij strenge en constante controle 
ziet Middelkerke daar strikt op toe. Ook nieuwe bouwprojec-
ten  moeten voldoen aan die strengere eisen. 

Rauschenbergplein 2.0.
De aankoop van La Terrazza is de eerste stap in een  
duurzame ontwikkeling van het Rauschenbergplein.  
Met de integratie van de nieuwe zeedijk en een vernieuwde 
inkleding moet het Rauschenbergplein mee symbool staan 
voor de transformatie van Westende-Bad.

Proeftuin voor handel
Samen met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij werkt 
het gemeentebestuur aan een concreet actieplan om het 
handelsklimaat in Westende-Bad op te krikken. Klemtonen: 
externe coaching, advies en inspiratie en veel overleg met  
de handelaars.
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Gekiekt

Tour Elentrik
Tour Elentrik geeft het Middelkerkse straatbeeld een speelse 
schoktherapie om je extra energie te geven tijdens een 
verrassende lentewandeling!

Talentvolle street artists hebben zich uitgeleefd op enkele 
zorgvuldig gekozen elektriciteitskasten.

Het Tour Elentriknetwerk werd uitgebreid met enkele nieuwe 
werken. Laat je verrassen!

www.middelkerke.be/tourelentrik 
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Hoog bezoek voor 
#mkpromenade 
#mkpromenade is een impulsproject in één van de belangrijk-
ste toeristische regio’s van Vlaanderen: de Kust. Geen wonder 
dat Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir met eigen 
ogen het project kwam bekijken. Voor het gemeentebestuur 
is #mkpromenade de katalysator voor een brede relance van 
Westende-Bad.

Meer info?
www.middelkerke.be/promenade 

Wederom 
‘Welkom Westende-Bad’
De traditionele Westendse welkomstboog pronkt opnieuw  
in vol ornaat aan de Badenlaan. De jongens van verschillende   
gemeentelijke ploegen lasten enkele verzwakte punten 
opnieuw vast en brachten een weerbaar likje verf aan in 
authentiek Westends blauw-wit. 

‘Meintje’ zet viergeslacht in 
gang
Laurette Vannecke werd geboren in 1941 en was de  
‘aansteker’ van dit unieke Middelkerkse viergeslacht  
gezonde meisjes. ‘Meintje’ Laurette kreeg haar dochter 
Annick in 1963. Op haar beurt is Annick sinds 2020 fiere 
‘moemoe’ van Elle, het dochtertje van Grace (1988).

Ook een bijzondere familieketting?
Heeft jouw familie ook een bijzondere ketting?  

Een meergeslacht, enkele tweelingen in de rangen  
of een bijzondere afstamming? 

Laat het ons weten  
via communicatie@middelkerke.be 
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Bezoekersteam voor
70-plussers op pad
Het bezoekersteam informeerde zoveel mogelijk  
Middelkerkse 70-plussers persoonlijk over de corona- 
vaccinatie. In Middelkerke zijn 4 938 70-plussers  
geregistreerd, dat is 25 % van alle inwoners.  
Het bezoekersteam polste de 70-plussers vooral naar  
hun mobiliteit en hun vaccinatiebereidheid. 

Meer info?
www.middelkerke.be/coronavaccin 

Veilig geprikt
Steeds meer Middelkerkenaars krijgen hun coronaprik. 
Pieter Rommel had er, als 94-jarige, niets op tegen om 
op een avond naar het Kursaal af te zakken. Net als  
Dr. Vjen De Bruyckere uit Leffinge kreeg Pieter als één 
van de eersten een coronavaccin toegediend. 

Ondertussen meldt het vaccinatiecentrum dat  
het tempo stilaan opgedreven wordt. Na de 65-plussers, 
de medische en zorgsector en de risicoberoepen is  
de brede bevolking aan de beurt.

Meer info?
www.middelkerke.be/ 
coronavaccin 

Merci, om zo goed voor ons
te zorgen
Tijdens de Dag van de Zorg neemt Middelkerke ruim de tijd 
om al het zorgend personeel en de vrijwilligers uitdrukkelijk  
te bedanken voor hun dagelijkse inzet. Op een sereen  
bedankingsmoment kregen alle verzorgende personeelsleden 
van WZC De Ril de unieke CD van Katrien Verfaille ‘Gie zorgt’.  
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Deze zomer verwelkomt Middelkerke voor de zevende keer Beaufort21. De eerste editie van de grootste  
openluchttentoonstelling van het land vond plaats in 2003, amper een jaar na de finale editie van Kunstgrepen 
in Middelkerke. Terugkijkend op deze jaarlijkse tentoonstelling van monumentale kunst op onze zeedijk mogen 
we Kunstgrepen (1996-2002) gerust visionair noemen, de voorloper, inspiratiebron of zeker de voorvader van 
Beaufort.  

Toerisme met meerwaarde
Kunstgrepen was een gemeentelijke organisatie die zeven 
zomers lang interactie creëerde tussen toegankelijke kunst, 
cultuur en natuur. Het project was op meerdere vlakken 
visionair. De tijdelijke ‘artistieke boulevard’ op de dijk tussen 
de Louis Logierlaan en de Rotonde, effende het pad voor  
het huidige beeldenpark waar nu werken van o.a. Nick Ervinck 
en Wim Delvoye prijken. Dijkwandelaars en fietsers stootten 
op inspirerende kunst op een prachtlocatie. Kunstgrepen was 
dus niet alleen een artistieke voltreffer, het bood ook een 
toeristische meerwaarde, een aanpak die ook in de basisdoel-
stellingen van Beaufort staan.

Ceci n’est pas…
Voor ‘Het Beeld’ van Kunstgrepen kozen we een foto van  
het Oostendse fotografenduo Jean-Jacques Soenen en  
Els Verhaeghe. Het portretteert ‘Ceci n’est pas le vent’  
van Johan Opstaele: een wapperende vlag in een afgesloten 
ruimte. Omdat het altijd waait aan zee? 

Kunst voor groot publiek
Een treffend beeld, omdat het in één oogopslag de kern  
van de tentoonstelling toont: kunst in de open ruimte voor 
een breed publiek. De zonnebadende bezoeker koppelt het 
nuttige aan het aangename en het kunstzinnige.  
Opdracht geslaagd. 

Logistiek huzarenstukje
Kunstgrepen was een organisatie van de cultuurdienst  
Middelkerke en de toenmalige artistieke stuurgroep.  
Bezielers Joris Vaneessen en Veerle Ramoudt volbrachten 
met de succesvolle installatie van tientallen kunstwerken  
op de zeedijk en het nauwe contact met de kunstenaars 
telkens een logistiek en organisatorisch huzarenstukje. 

Meer info?
Heb jij nog warme, opmerkelijke herinneringen aan  
Kunstgrepen? Of heb je er ook nog beelden van?  
Laat het ons weten via cultuur@middelkerke.be 

Zeven zomers Kunstgrepen: 
Beaufort avant-la-lettre

Aan de hand van het rijke archief van  
het gemeentebestuur, de heemkring Graningate en collecties van bevriende erfgoed-
specialisten brengen we de rijke geschiedenis van onze gemeente in beeld.Het Beeld

Kunstgrepen 
door de jaren

1996, Beelden in het Park: Pannek, Jef Declercq,  
Gerrit Germonpré, Pierre Goetinck, Geert Roygens, 
Patrick Steen.

1997, WIND: Julien Dejonghe, Patrick Steen,  
Dirk Demeyere, Johan Opstaele, Herman  
Van Nazareth, Pierre Claes, Arthur Van Mechelen, 
Erwin Van De Put, Filip Van Der Gucht, Bart Decloedt, 
Tineke Foblets, Willy Cauwelier, Raphaël Opstaele, 
Stefan De Coster. 

1998, Raphaël Opstaele: Reis naar een Nieuw  
Tijdperk, monumentale Mecano-Art.

1999, De Elementen: Liliane Vertessen,  
Luk Van Soom, Paul Van Rafelghem, Willy Cauwelier, 
Patrick Crombé, Koen Ghesquière, Jaak Hillen,  
Dirk Lamote, Johan Opstaele, Roland Pattyn,  
Martine Platteau, Stefan Shankland (F),  
Andrew Sabin (GB).

2000, Droomtorens & Zintuigen: Johan Opstaele.

2001, 12 UNITS: Cracking Art (I),  
Enrico T. De Paris (I), R. Victor Kastelic (USA),  
Noëlle Koning (B), Yvonne Mostard (NL),  
Mathias Perez (F), Jean-Luc Poivret (F),  
Bernardi Roig (ESP), Jean Claude Saudoyez (B),  
William Sweetlove (B), Eric vande Pitte (B)  
en Jos van der Sommen (NL).

2002, Thema WIND: Luc Brusselmans, Willy Cauwelier, 
Pierre Claes, Wim De Cauter, Dirk Lamote, Bart Soubry, 
Niko Van Stichel en Liliane Vertessen.
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Zo lang ze me zot krijgen, is ‘t goed

Bed op de jeugddienst
Na twee korte jobs bij het gemeentebestuur was Tineke 14 
jaar consulent bij de VDAB, tot het oude nest haar terugriep 
voor de functie van diensthoofd bij de jeugddienst. “Noch-
tans twijfelde ik heel lang om opnieuw te solliciteren bij het 
gemeentebestuur, maar ik wilde een team meenemen in mijn 
enthousiasme en iets opbouwen.”

Dat het zo lang duurde vooraleer Tineke een job in het jeugd-
werk zou opnemen is een beetje verwonderlijk. “Ja, eigenlijk 
wel, want mijn bed stond als het ware op de jeugddienst. Ik 
was er van kleins af kind aan huis: als lid van de scouts, als  
hoofdmonitor en als bestuurslid van de Paravang.

Werf met gemotiveerde bouwvakkers
“Ik hou van opbouwwerk. Door de verhuis van de dienst en de 
zoektocht naar een nieuw jeugdhuis is jeugdwerk in Middel-
kerke een ‘werf met redelijk wat steenbrokken’ geworden. 
Dat schrikt me totaal niet af. Ik ben ook positief emotioneel 
en zolang ze me zot krijgen is dat een goed teken. Dus 
misschien ben ik wel de ploegbaas die haar team sterke 
bouwvakkers kan aansturen. Ik wil dat de Middelkerkse jeugd 
weet dat hier een hecht team klaar zit voor hen.” 

“Een nieuw jeugdhuis  
is cruciaal

Aanbod vernieuwen, nieuw jeugdhuis
“Ons basisaanbod, zoals de speelpleinwerking, is erg sterk, 
maar vernieuwing kan nooit kwaad. Verder in de toekomst wil 
ik samen bouwen aan een nieuw jeugdhuis en continuïteit in 
de basiswerking steken. Ik wil ook dat geëngageerde jonge-
ren beloond worden voor hun inzet en doorgroeien in andere 
werkingen waar wij bij betrokken zijn.”

Jongeren doen ontdekken
“De grootste uitdaging is ongetwijfeld onze 12+-werking.  
Die gasten mee krijgen, vergt heel wat energie. Corona 
dwingt hen nu thuis te blijven, terwijl ze vroeger makkelijker 
‘uitvliegtriggers’ kregen. Middelkerkse jongeren doen  
ontdekken, laten openbloeien en doen durven in een  
vertrouwde omgeving is echt een must! En ik merk een  
positieve vibe bij de lokale jeugdverenigingen, dus dat is  
al een goed teken.”

De jeugd van Middelkerke heeft er met Tineke Van Hoof een bondgenoot bij. Het nieuwe diensthoofd van  
de jeugddienst is gepokt en gemazeld in het Middelkerkse jeugdwerk.  Wat ze wil? Veel te veel. Hoe ze dat gaat 
doen? Erin vliegen met de steun van haar collega’s. En vooral: door te luisteren naar Middelkerkse kinderen, 
jongeren en hun ouders. Want, een goed jeugdbeleid is in turbulente tijden een absolute must voor een gezonde 
gemeente. 

ID-kit  Tineke Van Hoof
 
Leeftijd  geboren in 1983

 woont in Snaaskerke,  
 groeide op in  
 Middelkerke

Studies Studeerde voor  
 maatschappelijk werker  
 en opvoeder
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Niet vervelen tijdens 
de vakantie 
Zoals in iedere vakantie biedt de jeugddienst tijdens 
de zomervakantie opnieuw speelplein- en tienerwer-
king aan. Inschrijven kan vanaf 1 juni 2021 om 17 u.  

Aandacht, aandacht!
De inschrijvingen voor de zomerwerking sluiten iedere  
donderdag om 18 u. Zo weet de jeugddienst hoeveel kinderen 
en jongeren zich aanmelden in de komende vakantieweek.

Help!
Om ouders met inschrijfmoeilijkheden te helpen is de jeugd-
dienst open en bereikbaar op 1 juni 2021 van 17 tot 19 u.

Voor wie is wat?
Speelpleinwerking: geboren tussen 2009 en 2016

Tienerwerking: geboren tussen 2006 en 2009 

Inschrijven kan zoals gewoonlijk via:  
inschrijvingen.middelkerke.be

Meer info?
jeugddienst@middelkerke.be  - 059 30 48 66
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Sluisvaartstraat

Kerkstraat

MarktpleinMAC
WZC
DE RIL HUISWELZIJNS

BIB

Oostendelaan

Middelkerkse 
jeugdverenigingen 
zijn goed bezig
Opvallende tendens in een gemeente met een groot aandeel 
oudere inwoners: de Middelkerkse jeugdverenigingen zitten  
in de lift.

Tineke Van Hoof: “Bij mijn kennismakingsronde merkte ik  
dat de Middelkerkse jeugdverenigingen goed bezig zijn.  
Het ledenaantal is stabiel en stilletjesaan raken nieuwe,  
geëngageerde jongeren betrokken bij de leiding. Het is leuk  
om te zien dat die doorstroming er nog altijd is.”

“Jeugdverenigingen zijn echt een leuk vrijetijdsalternatief. 
Kinderen leren er hun plan trekken, krijgen toffe activiteiten, 
ze gaan op kamp en leren er allerlei andere kinderen kennen.”

Momenteel zijn er vier jeugdverenigingen actief.

Bij wie moet je zijn?
Chiro Leffinge: katrienvaneessen@hotmail.com

Chiro Westende : saskia.callewier@telenet.be

KlJ Leffinge : dieter.demeyere@hotmail.com

Vzw jeugdhuis Paravang : Frederick.VanLoock@middelkerke.be

Jeugddienst en IBO in nieuwe stek
Wie iets voor zijn baby, kind of jongere wil regelen, kan daarvoor terecht op de welzijnsite aan  
de Sluisvaartstraat, want zowel de jeugddienst als het IBO zijn daar nu gevestigd.

Naast de administratie (welzijnshuis - 1ste verdiep), trekt ook 
de IBO-werking van Middelkerke vanaf 1 juli in het gebouw van 
zaal De Stille Meers. De ingang bevindt zich naast de parking 
van de zaal.

ibo@middelkerke.be - 059 31 95 75

De jeugddienst zit vanaf 1 maart in hun nieuwe bureaus op de 
site van het Welzijnshuis aan de Sluisvaartstraat. Je vindt hen 
op de eerste verdieping van het bijgebouw vlakbij zaal  
De Stille Meers.

jeugddienst@middelkerke.be - 059 30 48 66

IBO

jeugd
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Twee kunstwerken per gemeente
Curator Heidi Ballet selecteerde een interessante mix  
van kunstenaars en verdeelde in samenspraak met  
de deelnemende gemeenten 2 werken per locatie.  
En er is een parallel kunsttraject dat de hele kust aandoet.

Permanent beeldenpark
Middelkerke is een vaste gastgemeente voor Beaufort.  
Ondertussen is het permanente beeldenpark in Middelkerke 
een absolute meerwaarde dankzij topwerken zoals ‘Olnetop’, 
‘The Navigator’ en ‘I can hear it’. Allemaal artistieke  
erfenissen van Beaufort en stuk voor stuk eyecatchers  
voor Middelkerke/Westende. 

Oostenrijkse touch
‘Metamorphosis’. Zo heet het werk van Oliver Laric dat voor 
Middelkerke werd geselecteerd. De Oostenrijkse sculpturist 
combineert traditionele en 3D-beeldhouwtechnieken en  
was voor dit werk gefascineerd door de ‘grijze zones in  
de transformaties tussen man en vrouw, mens en dier’.  
Een beetje zoals in de antieke mythologie van de Romeinen 
en de Grieken.

Meer info?
www.beaufort21.be 

Volg Beaufort21 op sociale media met #beaufort21.

Beaufort in Middelkerke  
kleurt Oostenrijks 
 

Van 27 mei tot 7 november 2021 geeft Beaufort21 een artistiek vaccin aan de Kust. De zevende editie van  
de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee tracht een antwoord te zoeken op de vraag ‘hoe heeft de Kust  
de mens veranderd’. Alle deelnemende artiesten laten zich inspireren door dit filosofische ‘Leitmotiv’.  
In Middelkerke zal ‘Metamorphosis’ van de Oostenrijkse kunstenaar ook na Beaufort21 deel uitmaken van  
het permanente beeldenpark. 



Die van Olnetop
Nick Ervinck is ook de kunstenaar van ‘Olnetop’. Het gele 
kunstwerk prijkt sinds 2015 in de duinen bij de Rotonde,  
naast ‘I can hear it‘ van Ivars Drulle en het imposante  
‘Caterpillar + Flatbed Trailer’ van Wim Delvoye. Nick woont  
en werkt in Lichtervelde en reist de hele wereld rond  
om expo’s van zijn werk op poten te zetten. 

Bevreemdend, futuristisch toch  
herkenbaar
Nick Ervinck beweegt zich tussen twee werelden:  
die van de klassieke beeldhouwkunst - waar hij als een  
apart geval wordt beschouwd - en die van de virtuele  
digitale wereld waar hij … ook als apart wordt beschouwd.

Dynamische ruimte voor kunstenaars en 
liefhebbers
Ervinck wil van K.E.R.K. “een dynamische ontmoetingsruimte 
met veel aandacht voor hedendaagse kunst” maken.  
Daarnaast krijgen jonge kunstenaars er de ruimte om hun 
oeuvre op te bouwen en te ontwikkelen. Maar het wordt 
vooral een toegankelijke exporuimte in het groene hart van 
onze gemeente.

Een Middelkerkse zomer vol kunst
De kerk van Sint-Pieters-Kapelle wordt Kunsthalle ERvincK, of 
kortweg K.E.R.K., met twee expo’s.  De expo ‘GNI-RI jul2021 
Unnatural Selection’ neemt je mee in de wereld van Nick 
Ervinck, met monumentaal en kleiner werk.  
In de expo Wundertower#1 toont Nick werken uit zijn eigen 
privécollectie (Stephan Balleux, Renato Nicolodi, Daniel 
Arsham, Joke Raes, Danny Mathys, Conrad Willems,…).

Ook in Villa Les Zéphyrs waait deze zomer een frisse  
artistieke bries. Met ‘A soft gentle breeze’ verzamelt Brugge 
Triënnale-curator Els Wuyts opnieuw een schare moderne 
kunstenaars die de oude rozentuin van weleer opnieuw  
laten bloeien.

Meer info?
GNI-RI jul2021 – Wundertower #1,  
van 1 juli tot 29 augustus 2021 in K.E.R.K.,  
Jonkvrouwe Gelaplein, Sint-Pieters-Kapelle.

‘A soft gentle breeze’,  
van 4 juni tot eind september  
in Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173, Westende-Bad.

www.cultuurstek.be - www.kunsthallemiddelkerke.be

K.E.R.K. voor ‘Kapelle’ 
 

Beeldend kunstenaar Nick Ervinck richt in de ‘ontwijde’ kerk van Sint-Pieters-Kapelle vanaf deze zomer  
‘Kunsthalle ErvincK’ of K.E.R.K. in, een artistiek platform middenin een Middelkerkse zomer vol kunst.  
De gele deur zwaait een eerste keer open voor Nicks zomertentoonstelling GNI-RI jul2021 – Wundertower #1,  
een artistieke mond vol … verwondering. 
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Veilig naar 
kindertheater
Al corona niet nog meer roet in het eten gooit,  
organiseert de cultuurdienst 3 leuke familietheaters  
om in alle veiligheid even weg te dromen in je  
diepste fantasie.

Spinnenmetenknippen
Begraafplaats Franciscus Dierendonckstraat,  
zondag 2 mei 2021 om 14 en 16 u., € 6 
Met een fijne mix van woord, dans en muziek vertelt  
Spinnenmetenknippen over loslaten, rouwen en verdriet. 
Tijdens dit wandeltoneelstuk op de begraafplaats leren  
de kinderen op een warme manier omgaan met de dood  
en alles wat daarbij komt kijken. Zonder taboes en 
op maat van het ganse gezin.

ImpulZ
Cultuurhuis De Branding,  
zondag 22 mei 2021 om 13 en 16u., € 6
Een interactieve dansvoorstelling waarbij kinderen tussen  
1 en 4 jaar de geluidsdokter en zijn arsenaal instrumenten 
van op afstand besturen.

Vos in het bos
Wandeltraject via www.cultuurstek.be,  
nog tot 31 december 2021, gratis
Ontdek met je smartphone de dolle fratsen van hongerige 
vos. Die heeft zin in een malse eend, maar stoot op  
het slimme verzet van Slim Varken, Gewiekste Raaf en een 
stoere Wolf. Achter iedere QR-code zit een leuk fabeltje.

Meer info?

cultuur@middelkerke.be 
059 31 95 53 
www.cultuurstek.be 

 

Welkom in de nieuwe groepsopvang

Piep Ahoy!
‘Piep Ahoy!’ rakkertjes. Terwijl mama en papa werken 
en jullie nog niet naar school kunnen, zijn jullie  
allemaal van harte welkom in de gloednieuwe 
groepsopvang in Lombardsijde, vlak naast de  
gemeenteschool ’t Lombartje in de Schoolstraat.

Met nieuw speelgoed, nieuwe bedjes en nieuwe meubels 
biedt Piep Ahoy alles om een leuke en veilige dag te bieden 
aan de kleinsten onder ons.

Ruimte voor 18 kinderen
4 warme onthaalouders zorgen er graag voor maximum  
18 kindjes tussen 0 en 2,5 jaar oud. 

Registreren?
Wil je ook een Piep Ahoy Rakker worden? Laat mama of papa 
je nu al registreren via www.middelkerke.be/aanvraagkinder-
opvang. De kostprijs van de opvang is afhankelijk van het  
gezinsinkomen. De dienst voor onthaalouders volgt hierbij 
het systeem  
van de gesubsidieerde kinderopvang.

Meer info?

Groepsopvang Piep Ahoy, Schoolstraat 37, Lombardsijde 
059 30 48 86 - onthaalouders@middelkerke.be
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Een toegankelijke handelszaak is 
voor iedereen een must 
 

Met de toegankelijkheidsprijs beloont het gemeentebestuur lokale ondernemers die hun handelszaak  
aanpassen voor minder mobiele en kwetsbare bezoekers. Ook in 2022 ligt er een premie van € 1250 te wachten 
op een nieuwe winnaar. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je op letten? We verzamelden enkele tips  
en aandachtspunten van 14 lokale ondernemers die hun ‘drempel’ gevoelig verlaagden.  

Meer oudere mensen aan de kust
Wie handel drijft aan de kust krijgt per definitie meer oudere 
mensen over de vloer die nood hebben aan, ruime schuif-
deuren, verlaagde toonbanken en drempelloze toegangen. 
Wie een toegankelijke zaak heeft ‘opent’ ook de deur voor 
een ruimer cliënteel. Besef dat steeds meer diverse mensen 
deelnemen aan de maatschappij.

‘Goeie reclame’ voor je zaak
Alle ondernemers zijn unaniem over de positieve reacties 
van hun klanten. Een toegankelijke zaak neemt ergernissen 
weg, het verhoogt de veiligheid en de zelfstandigheid van 
de kwetsbare klanten, je creëert voor je zaak een kostbare 
meerwaarde en je toont dat je een ruimdenkende onderne-
mer bent. 

Doe het meteen en zoek advies
Wil je een toegankelijke zaak? Ook daar klinkt het bijna in 
koor: pas je zaak meteen aan bij de eerste verbouwingsplan-
nen, dat bespaart je heel wat rompslomp. Zoek ook advies 

bij gespecialiseerde instanties zoals Inter. Architecten en 
aannemers zijn over het algemeen niet meteen vertrouwd 
met toegankelijkheid. 

Op wat moet je letten?
Wat voor de ‘gewone’ mens een detail lijkt, kan voor anderen 
van levensbelang zijn. Pols dus eerst eens bij een minder 
mobiele klant wat belangrijk is. En kijk verder dan het toilet 
of de toonbank. Hoe zit het met de toegang van je zaak? 
Overzicht is dus belangrijk.

Meer info?
Doe je verbouwingen in 2021 waardoor jouw zaak  
toegankelijker wordt? Dan kan je in 2022  
de toegankelijkheidsprijs winnen t.w.v. € 1250.

Registreer je via

hwww.middelkerke.be/toegankelijkheidsprijs  

Vraag toegankelijkheidsadvies aan bij Inter via  
www.inter.vlaanderen.be 

“Bevraag enkele mensen 
voor je plannen uittekent. 
Veel zaken die evident  
lijken, zijn het helemaal 
niet. Geertrui, bankdirecteur

“Belangrijk dat iedereen op 
een comfortabele manier 
alles op een zelfstandige 
manier kan gebruiken. 
Pieter, horeca-uitbater
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Trappen aan zee
Gocarts of billenkarren zijn onlosmakelijk  
verbonden met de kust. Met een leuke publicatie, 
luisterverhalen en thema-expo’s viert Kusterfgoed 
dit typisch Vlaamse vakantie-aan-zeeverschijnsel.

Billenkarrenspel
Kusterfgoed ontwikkelde een billenkarrenspel via de  
Erfgoedapp in samenwerking met Oetang Learning Designers 
waarmee je een toffe manier meer te weten komt over het 
erfgoed en de geschiedenis van Middelkerke. Bovendien doet 
dit spel een beroep op jouw speurneuskwaliteiten om  
‘de verloren koningin der billenkarren’ terug te vinden.

Luisterverhalen
Terwijl je uitrust op een bankje op de zeedijk, kan je genieten 
van een heerlijk billenkarrenverhaal. Op verschillende bankjes 
vind je vanaf de paasvakantie van 2021 een QR-code. Scan ze 
in en laat je meeslepen terwijl je uitzicht hebt op een unieke 
horizon.

Expo
In juli en augustus kan je in Bib XL Middelkerke  
een kleine attractieve tentoonstelling rond het thema  
van de billenkarren bewonderen.

Meer info?

Alle info over ‘Trappen aan zee’  
via www.kusterfgoed.be 

MTB Enduro
In tijden van corona zijn georganiseerde toertochten 
niet mogelijk. Toch zijn er enkele leuke alternatieven 
om in veilige omstandigheden een mountainbikeritje 
met uitdagingen te doen.

Leuke attentie voor bikers
Op zondag 2 mei is het Norbert Dedeckereparcours het decor 
voor de eerste MTB Enduro. Je ontvangt een leuk gadget 
tijdens je rit (zolang de voorraad strekt). 

Voor zij die graag wat extra km’s in de benen willen,  
kan je vrijblijvend km’s vreten op het parcours. Drop jouw 
persoonlijk deelnamelot in de dropbox op het parcours en op 
bepaalde tijdstippen zullen de gelukkige winnaars hun naam 
langs het parcours zien verschijnen. Je mag dan een leuke 
attentie ophalen op de sportdienst. 

Meer info?

Download jouw persoonlijk deelnamelot op  
www.middelkerke.be/mountainbikeroute.  
Daar vind je ook alle praktische info terug.

Nieuwe openingsuren Dronkenput
Uit onze burgerbevraging blijkt dat de Dronkenput  
één van de meest populaire bezienswaardigheden  
in Middelkerke is.

Vanaf nu gelden er nieuwe openingsuren:
• Iedere dag open vanaf 9 u.
• In de lente en zomer: open tot zonsondergang
• In de herfst en winter: open tot 17 u.

Meer info? www.middelkerke.be/dronkenput 

Gezocht: herinneringen
Heb jij zalige herinneringen aan een ritje op de billenkar? 
Heb je thuis foto’s of dia’s liggen, of wil je graag je verhaal 
met ons delen? Stuur ons dan jouw herinneringen naar 
info@kusterfgoed.be.
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BK Middelkerke 
wordt zandcross
Middelkerke organiseert het BK veldrijden op  
een prachtlocatie: de legerbasis van Lombardsijde. 
Ondertussen neemt het organisatiepeloton  -  
geïnspireerd door ereburger, wielerkampioen en 
peter Freddy Maertens - snelheid in aanloop naar  
het BK op de weg in 2022. 

Uitdagend parcours
Levende crosslegende Paul Herygers tekende een uitdagend 
ontwerpparcours uit. De ruimte op de site biedt ook de  
mogelijkheid voor een ‘gezond’ toeschouwersaantal, zowel 
voor de veiligheid als voor de financiële return. Het BK veld-
rijden vindt plaats in het weekend van 8 en 9 januari 2022.

Sprint of waaiers?
Het BK op de weg op 26 juni 2022 start en finisht in  
Middelkerke. Renners krijgen een vlak parcours met een  
uitstap naar Heuvelland voor de wielen. Ofwel slorpt een 
gulzig peloton de traditionele vroege vlucht op, ofwel  
zorgt een snedige wind voor desorganisatie en blijven  
de sterkste windbeukers voorop. Een BK zit altijd vol  
verrassende wendingen. Niemand minder dan Johan Museeuw 
geeft sportief advies over het parcours.

Koptrekker van de koers
Middelkerke organiseert ook nog een nieuw Belgisch  
Kampioenschap Trial, op zaterdag 17 en zondag 18 juli 2021 
op de casinosite aan het Epernayplein. Op die manier wordt 
Middelkerke – ook na een ontregelende coronagolf – toch  
nog ‘koptrekker van de koers’.  
Begin september geeft  
Middelkerke het startschot voor  
de aanloop naar de  
kampioenschappen.

Meer info?

www.bkmiddelkerke.be 

Vita Krokodiel: 
open in december
Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal  
gaan in december 2021 open. Ondertussen zoekt 
uitbater Vita naar medewerkers en een  
horeca-uitbater.

Coronavertraging
Door het later verkrijgen van bepaalde vergunningen en de 
vertraagde levering van materialen door de coronapandemie 
kon de aannemer de vooropgestelde planning niet aan-
houden. Zowel bouwheer als aannemer garanderen nu een 
volledige opening in december 2021. 

Medewerkers gezocht
Eén van de prioriteiten is het aanwerven van gemotiveerde 
medewerkers. Het aanbod is ruim: van onthaalmedewerkers, 
redders tot poetspersoneel. Ook voor de mooie horecazaak 
zoekt Vita nog een uitbater.

Cashless betalen
Opmerkelijk: Vita Krokodiel trekt volop de kaart van digitaal 
betalen. Handig als je komt zwemmen en niet meer hoeft te 
‘sukkelen’ met cash geld voor inkom, lockers en een hapje of 
drankje. 

Meer info?

Volg de ontwikkeling via www.vita-krokodiel.be 

Heb je vragen over eventuele vacatures  
of over het bouwproces, mail naar middelkerke@vitagroep.be.
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Fiets of wandel door 
het hinterland
Middelkerke heeft een wijds en uitgestrekt  
hinterland die je langs pittoreske polderdorpjes, de 
kabbelende IJzer en unieke natuurplekjes brengt. 
Spring je fiets op of trek je wandelschoenen aan, 
want ons hinterland heeft je wellicht nog heel veel  
te vertellen. 

Erfgoedroutes picobello in orde
Duinenwacht vzw zette de bewegwijzering en de infoborden 
van de erfgoedroutes terug op punt. De routes zijn terug 
klaar om je doorheen de natuur te loodsen. Vergeet jezelf 
niet te verwennen met een hoeve ijsje op een zonnig  
boerderijterras.

Meer info?
www.middelkerke.be/fietsenenwandelen  
toerisme@middelkerke.be 
De Oude Post: 059 30 03 68  
Villa Les Zéphyrs: 059 31 91 28

Tateraa Terrasjes 
Al zingend kondigen we de ‘Tateraa-terrasjes- 
weekends’ aan! Allee. Hopelijk mogen we dan weer  
een terrasje doen. En als we mogen dan hebben we 
iets leuks voor jullie in petto: Tateraa Terrasjes.  

Sfeer, zon en vrienden
Tateraa Terrasjes combineert mobiele straatanimatie met  
een lekker drankje op één van de talrijke terrassen op  
de zeedijk in Middelkerke en Westende. Wat heb je nog  
meer nodig? Het zonnetje op je snoet en een pelotonnetje 
goeie tafelgenoten!

Afwisselend in Middelkerke en Westende
Tateraa Terrasjes vindt zowel in Middelkerke als in 
Westende plaats.

Elk weekend in juni:

• vrijdag tussen 17 en 19.30 u.

• zaterdag tussen 14 en 19.30 u.

• zondag tussen 14 en 17 u.

Wat met de evenementen?
Normaal is Bier aan Zee de springplank voor een bruisende 
zomer. Bij het in druk gaan van deze Sirene was het niet  
duidelijk of Bier aan zee kan doorgaan.  

Check visit.middelkerke.be voor de status van  
alle evenementen.

Nieuwe locatie Tastoe 
Op Tastoe (zaterdag 4 en zondag 5 september 2021) proef je 
het beste van culinair en gastronomisch Middelkerke.  
De sterren van de show zijn de signatuurgerechten  
in hapklare porties en de Middelkerkse bieren op  
de Koning Ridderdijk van Westende t.h.v. Sint-Laureins.
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Land-Art: organische kunst 
in een inspirerende omgeving
Geert Pattyn is een floristiek kunstenaar. Met 6 opvallende 
creaties verstrengelt hij de natuurlijke schoonheid van  
bloemen en planten met bijzondere artistieke inspiratie. 

Middelkerks artiest en producer Tibeau The Traveller maakte 
bij ieder kunstwerk een soundscape die je ter plaatse via je 
smartphone kunt beluisteren. Neem dus zeker je oortjes mee 
op je expeditie! (via QR-code).

Wanneer?
Van zaterdag 15 mei tot en met donderdag  
30 september 2021.



27

Apothekers 
Ampe (Middelkerke) 059 30 01 10
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima (Westende) 059 30 01 57
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19
Trypsteen (Westende) 059 30 07 67

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

Dierenartsen
Baudout (Middelkerke) 0468 45 22 80
Bossee (Middelkerke) 059 31 06 57
De Vlamynck (Leffinge) 059 31 17 22
Feys (Schore) 0479 28 02 91
Jansseune (Leffinge) 0476 77 64 09
Packet (Leffinge) 0472 17 24 29
Vets for Pets (Westende)  058 24 02 30

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende) 058 23 63 09
Van de Maele (Leffinge) 059 30 04 74

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

Algemeen noodnummer
Brandweer / dringende hulp / Internat. noodnr. 112
Brandweer Middelkerke - administratie 059 43 29 80

bereikbaar van 8 tot 17 u.  
1= preventie, 2= administratie, 3= andere

Lokale Politie Middelkerke - dringend 101
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen 059 312 312
Zeereddingsdienst Oostende 059 701 000
Rode Kruis Ziekenwagen 105
Rode Kruis-Middelkerke 0468 12 39 18
Antigifcentrum 070 245 245

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Toerisme 059 30 03 68
Welzijnshuis (OCMW)  059 31 92 10
Gemeentelijke werkhuizen (nieuw nummer) 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 059 41 40 40
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende  059 55 51 11
AZ West Veurne 058 33 31 11

Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Bruycker (Leffinge)  059 30 28 41
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Glabeke (Leffinge)  059 30 28 41
Lecointre (Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Nieuwenhuyse (Middelkerke) 059 30 32 73
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke (Westende) 059 31 02 10
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch (Westende) 059 71 99 87

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer 1733

Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente  
Middelkerke en verschijnt 6 keer per jaar (oplage: 17.000) 

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

Verantwoordelijke uitgever:  
Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Met dank aan 
alle (Machtig Middelkerke) fotografen:  
eventuele credits worden bij de foto vermeld. 

De inhoud van De Sirene wordt met de grootste zorg  
bewaakt, heb je toch een opmerking of heb je een  
(spellings-)fout opgemerkt, meld dit via  
communicatie@middelkerke.be.

De redactie behoudt het recht om artikels te wijzigen of  
niet te publiceren. Het gemeentebestuur Middelkerke  
aanvaardt geen aansprakelijkheid omwille van ontbrekende 
of foutieve berichtgeving.

Nuttige info



Een hart op de Warandetoren

Van verre kan je ons bekoren

Een hart… zo groot!!

Een hart… zo rood!!

Storm, wind en regen,

Niets of niemand hield ons tegen,

Om met de billekarre dit gure weer te trotseren.

Als een magneet trok je ons aan,

En deed ons hartje sneller slaan!!

Tegengangers kruisten ons vrolijk en blij.

Dit werkte verlangens op bij mij.

Hoe hoger we kwamen,

Hoe heviger de wind

Die gure Noorderwind

Ann Coulier

Een bezinningsmoment op elk verdiep

Vlinders in de buik in ’t stille geniep

Door het hart zag je de zee

Het strand, de duinen, de polders

We genoten… ten volle… want, 

Hierboven met jou,

Bibberend van de kou

Nestel ik me tegen je aan

Om voor dit grote hart te staan!

Dit grote hart voor ons allebei

Maar het allerwarmste hartje 

Dat heb jij

Ann Coulier


