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Warm herdenken met Reveil

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

Nog meer service  
voor onze burgers

In deze Sirene

Voor een betere dienstverlening, breidt het 
bestuur de openingsuren van de administra-
tieve diensten uit.  

Nieuwe openingsuren 
Het MAC en de administratieve diensten zijn 
vanaf 1 september 2021 open als volgt:

maandag - donderdag 8.30 - 12 u.  •  13 - 16.30 u. 

vrijdag 8.30 - 12 u.  •  13 - 16 u.

zaterdag  9 - 12 u. (enkel dienst burgerzaken)

Dienst omgeving en huisvesting:  
(specifieke aanvragen op afspraak via website)

maandag - donderdag  13 - 16.30 u. 

vrijdag   13 - 16 u.

zon- en feestdagen, dagen dienstvrijstelling en teambuilding 
gemeentepersoneel (23/09 in de namiddag): gesloten 

Afspraak voor dienst omgeving en huisvesting
Daarnaast experimenteert het gemeentebestuur rond werken  
op afspraak voor de dienst omgeving en huisvesting.  
Wie een omgevingsvergunning wil bespreken, een (ver)bouwvraag of 
een huisvestingsvraag heeft, zal daarvoor een afspraak via de  
website kunnen regelen. Alle concrete informatie volgt van zodra 
deze regeling op punt staat. 

Meer info?
www.middelkerke.be/openingsuren 
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Start bouw casino in zicht
 

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend en ontvankelijk verklaard. Als het openbaar onderzoek ook 
gunstig verloopt, komt de bouwstart van het nieuwe casino in zicht. Welke werken staan er eerst op de planning? 
En hoe lang gaan die duren?   

Plannen aangepast
Tussen de voorstelling van het project en nu zijn de plannen 
aangepast: er komt een ruime ondergrondse rotatieparking 
met twee verdiepingen en de zeewering is anders ontworpen. 
Daarnaast worden het Epernayplein en de zeedijk tussen 
de Jean van Hinsberghstraat en Jules van Den Heuvelstraat 
meegenomen in de projectzone.

In- en uitrit van de parking
De ondergrondse parking lost voor een groot deel  
het kortstondig centrumparkeren in Middelkerke op.  
De in- en uitrit van de parking bevinden zich in de   
Jean Van Hinsberghstraat en de Jules Van Den Heuvelstraat. 
Die zijstraten krijgen ook een compleet nieuwe inrichting  
en enkele kortparkeerplaatsen (shop & go). 

Casino met 4 functies
Het opvallende casinogebouw krijgt vier invullingen.  
In de ‘bolder’ bevindt zich het hotel, op het tussenverdiep 
onder het hotel de centrale inkom, in de oostvleugel de 
speelzaal, in de westelijke vleugel het restaurant  
en daarnaast de evenementenzaal.

Planning van de werken
Idealiter starten de werken eind dit jaar met het aanleggen 
van een voorlopige zeewering om de werf en de omgeving te 
beschermen. Het graven van de bouwput is meteen de meest 
ingrijpende fase.

Meer info?
www.middelkerke.be/casinoproject 
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Vrijwilliger bij 
Tele-Onthaal?
Elke dag contacteren meer dan  
300 mensen de telefoon-en chathulp-
lijn van Tele-Onthaal. Word jij ook  
vrijwilliger? Tele-Onthaal zorgt  
voor een grondige opleiding  
en zinvol vrijwilligerswerk in een 
gedreven team.

Stel je kandidaat
www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

Geef je mening over verkeersveiligheid
Het VIAS organiseert een grote bevraging over verkeersveiligheid. Die resultaten 
dragen bij tot de opmaak van een federaal actieplan Verkeersveiligheid 2021-2024.

Nog tot 30 september
De bevraging loopt nog tot 30 september en behandelt 3 thema’s: hoe kunnen we de 
openbare ruimte veiliger maken, waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar 
en welke sancties zijn gepast.

Geïnteresseerden kunnen ook intekenen op gerichte burgerpanels.

Meer info?
www.allforzero.be

Stop sluikstorten,
zwerfvuil en 
hondenpoep
Tussen 4 en 10 oktober controleert  
het gemeentebestuur extra op sluik-
storten, zwerfvuil en hondenpoep.  
Ook buiten deze week van extra  
handhaving, kan je de gemeente netjes 
houden, dankzij initiatieven als  
Mooimakers. 

Meld je als Mooimaker!
www.mooimakers.be 

Zitdag sociale
huisvesting
Omwille van de COVID-maatregelen 
is het op dit moment niet zeker of de 
zitdagen sociale huisvestingen kunnen 
plaatsvinden. Bekijk de gemeentelijke 
website voor alle actuele info.

Gaat de zitdag door en welke 
documenten breng ik mee?
www.middelkerke.be/ 
zitdag-sociale-huisvesting 

Is je rijbewijs 
nog ok?
De ‘nieuwe’ rijbewijzen in bankkaart-
model zijn 10 jaar geldig. Die geldigheid 
moet je zelf in de gaten houden,  
want je krijgt geen oproeping als de 
vervaldatum nadert. Is je rijbewijs nog  
3 maanden of minder geldig? Ga dan 
naar de dienst burgerzaken om de 
hernieuwing aan te vragen.

Meer info?
mobilit.belgium.be

Hoera, horeca 
aan zee
Samen met een aantal andere instan-
ties helpen de POM en het provincie-
bestuur West-Vlaanderen het grote 
aantal horecavacatures aan de kust in 
te vullen. Met een handig internetplat-
form komen werkzoekenden, werkge-
vers en opleidingen in de horecasector 
met elkaar in contact.

Interesse in een aantrekkelijke horeca- 
job? Of zoek je zelf nog krachten met 
een hart voor horeca?

Meer info?
horecajobsaanzee.be

Kort & Bondig

COVID-certificaat 
aanvragen?
Online
Digitaal opvraagbaar via  
de CovidSafeBE-app en op websites  
zoals Mijn Burgerprofiel,  
mijngezondheid.be of MyHealthViewer. 

Liever meteen op papier? 
Contacteer de Helpdesk Vlaanderen  
via 078 78 78 50  
(9 tot 19 u. op weekdagen)  
en ontvang je certificaat 1 week later.
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#mkpromenade:  
tijd voor de GDU
Vanaf 13 september start de tweede, grote fase  
van de renovatie van de zeedijk in Westende.  
Meteen de meest ingrijpende, want de aanleg van  
de golfdempende uitbouw (GDU) is het huzarenstukje 
van dit project.

Wat is de GDU?
De GDU is een stijlvolle, lager gelegen wandeldijk die  
ook dient als opvangmuur bij extreme golfslag. De tweede 
projectzone strekt zich uit tussen de Noordzeelaan en  
het Rauschenbergplein. De aannemer start eerst met  
de aanleg van de GDU met aansluitend de opbouw van  
de nieuwe zeedijk. 

Meer zon, meer wandelruimte
De GDU brengt meer bezonde wandelruimte langs de zeedijk. 
De GDU wordt trouwens een exclusief wandelparadijs, want 
er zullen geen fietsers of go-carts toegelaten worden.

Nutswerken richting Rotonde
De voorbereidende nutswerken starten in september al  
in fase 3 van het project: tussen het Rauschenbergplein  
en de Rotonde.

Meer info?
www.middelkerke.be/promenade  

ANPR regelt toegang 
zeedijk  
 
Sinds 1 juli bewaken 6 vaste ANPR-camera’s  
de toegang tot de zeedijk in Middelkerke centrum.  
De bestaande regels veranderen niet. ANPR zorgt 
voor een geautomatiseerde controle en  
handhaving in de voetgangerszone.

Overtreding is GAS-boete
Wie op de zeedijk rijdt buiten de tijdsperiode van 6 tot 10 u.  
is in principe in overtreding, tenzij de nummerplaat van het 
voertuig op een ‘white list’ of vergunningenlijst staat.  
Wie geen doorgangsbewijs heeft, is in overtreding en riskeert 
een GAS-boete van € 58.

Locaties
•  Op de Zeedijk ter hoogte van het Arthur De Greefplein;

•  Op de Zeedijk ter hoogte van de Paul de Smet  
de Naeyerstraat; 

•  Op de Parijsstraat (inclusief Epernayplein)  
ter hoogte van de Leopoldlaan; 

•  Op de Antoine Van Cailliestraat (inclusief Epernayplein)  
ter hoogte van de Leopoldlaan; 

• Op de Zeedijk ter hoogte van de Alexandre Pochonstraat; 

•  Op de Zeedijk ter hoogte van de Paul Houyouxstraat.

Wie mag wel op de zeedijk?
Politievoertuigen, ziekenwagens, de brandweer, erkende 
poetsfirma’s, voertuigen technische dienst en vuilniswagens 
staan op de ‘white list’.

Voertuigen met een correcte vergunning zijn bv. voor het  
innemen van het openbaar domein, voor evenementen,  
voor de uitbating van een concessie en horeca-uitbaters  
die hun permanente terras moet af- of opbouwen.

Meer info?
pz.middelkerke.werken@police.belgium.eu
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Nieuws van onder  
het dak
Onze woonwinkel draait op volle toeren en  
stimuleert met een aantal voorzieningen  
het kwalitatief wonen in Middelkerke.  
Net een huis gekocht of verhuur je een pand?  
Dit moet je alvast weten.

Vraag je vervolgpremie aan
Wie voor de aankoop van zijn woning in Middelkerke een 
aankooppremie ontving, heeft dankzij de vervolgpremie 
nog 5 jaar recht op gedeeltelijke teruggave (50%) van het 
gemeentelijke aandeel in de onroerende voorheffing.  
Heb je kinderen ten laste, of is je woning ‘geïnventariseerd’, 
dan bedraagt de teruggave zelfs 75%. 

De vervolgpremie vraag je aan via een digitaal formulier op 
de website. Zorg dat je een aanslagbiljet van de onroerende 
voorheffing en een bewijs van enig eigendom bij je hebt.

Conformiteitsattest verplicht voor  
verhuurders
De woonkwaliteit in Vlaanderen stijgt constant.  
Toch zijn er nog teveel huurwoningen die grote gebreken 
vertonen: te weinig isolatie, vocht- of schimmelproblemen, 
verouderde installatie met groot CO-gevaar… 

Wie in Middelkerke een pand wil verhuren, moet verplicht  
een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest garandeert 
dat je huurwoning, na inspectie, voldoet aan de criteria die 
beschreven zijn in de Vlaamse woonwetgeving.

Vraag een inspectie en attest aan via de gemeentelijke 
website.

Meer info?
www.middelkerke.be/wonen  

Traditioneel is oktober 
een aandachtsmaand 
voor borstkanker- 
preventie. 

Exacte activiteiten en  
het programma vind je 
vanaf 15 september  
op de website.

Meer info?
www.middelkerke.be/
pak-de-tiet 

Pensioen in zicht? 
Hou even je budget  
in ’t oog
Steeds meer ouderen melden zich aan bij  
de budget- en schuldhulpverlening van het OCMW  
of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Nieuwe brochure
De pensioenleeftijd is voor iedereen een moment waarop 
veel verandert: naast een nieuwe dagbesteding ziet je leven 
er ook financieel anders uit. Een nieuwe brochure informeert 
mensen die hun pensioen naderen over hun financiële situatie 
en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden.

Vermijd financiële zorgen
De brochure staat stil bij een viertal essentiële aandachts-
punten als je pensioen dichter komt: 

• Een budgetplan is een absolute meerwaarde. 

• Bekijk goed de berekening van je pensioen.

• Creëer financiële ademruimte en verlaag je uitgaven.

• Waar kan je terecht voor specifieke vragen?

Meer info?
www.budgetinzicht.be
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Proficiat voor  
de Strandjutter!
Want het initiatief voor buitenschoolse opvang  
bestaat dit jaar 25 jaar. Het is een dienstverlening 
die heel wat gedaanteverwisselingen en locaties 
kende, maar één ding staat nog steeds centraal: de 
kleine pagaddertjes met de grootste zorg opvangen.  

Scholen ontlasten
Vroeger organiseerden de scholen zelf hun opvang.  
Door de stijgende vraag en strengere normen moest  
dat anders. Op 1 september 1996 startte de toenmalige  
Buitenschoolse Kinderopvang in Middelkerke en Westende.  
Al snel kregen ook Leffinge en Slijpe een BKO-locatie.

Voor dag en dauw
Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en pedagogische 
studiedagen opent het IBO haar deuren al om 6.30 u. en na 
schooltijd kunnen kinderen er tot 19.30 u. terecht. Tijdens de 
vakanties werkt IBO samen met de gemeentelijke jeugd-
dienst. Zij organiseren speelpleinwerking terwijl de jongste 
kinderen in het IBO opgevangen worden. Vóór en na de speel-
pleinwerking kunnen alle kinderen terecht in het IBO. 

Nieuwe locatie
Op 1 juli verhuisde IBO Middelkerke naar de Welzijnssite, de 
vierde locatie in 25 jaar. IBO Middelkerke ging ooit van start 
in een gedeelte van het oude sportcomplex, in de huidige 
Branding en verhuisde nadien naar de Spermaliestraat (Huize 
D’hoedt) om eind 2014 te landen in het vroeger scoutslokaal 
aan de Westendelaan. 

De spruit groeit als kool
Het aantal IBO-begeleiders groeide in 25 jaar van 8 naar  
17. Marie-Christine Crop (zie foto), Linda Delanghe en Ann 
Pille zijn er al 25 jaar bij!

Meer info?
www.middelkerke.be/nl/kinderen-en-onderwijs/kinderopvang 

Techniekacademie  
opnieuw onder stroom
De techniekacademie is een veelzijdige reeks  
technische workshops voor kinderen uit het derde  
en vierde leerjaar.  

10 workshops
In 10 workshops, onder begeleiding van 2 techniekcoaches, 
maken de deelnemers 5 boeiende STEM-projecten:  
gaande van een kapstok maken over een autootje bouwen, 
tot elementair programmeren. Boeiend, prikkelend en  
laagdrempelig.

Vanaf 6 oktober
De workshops vinden plaats op woensdagnamiddag en  
dat vanaf 6 oktober. Het tijdelijke atelier bevindt zich in  
het Welzijnshuis (Sluisvaartstraat 17-19, Middelkerke).  
De techniekacademie eindigt op 15 december.

Schrijf je in!
Inschrijven kan vanaf zaterdag 4 september via  
www.techniekacademie-middelkerke.be

brugfiguur@middelkerke.be
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Een duurzame  
hulpketting 
In de Welzijnswinkel kunnen gezinnen in armoede 
dankzij het omruilsysteem toch kwalitatieve kinder- 
spullen op de kop tikken. De warme vrijwilligers  
geven de bezoekers bovendien graag gerichte  
informatie, hulp en advies. 

Steun met kringloopeffect
De Welzijnswinkel is er om gezinnen met materiële armoede 
te helpen, maar dankzij de inzet van heel wat gemotiveerde 
vrijwilligers brengt dit initiatief ook mensen samen.  
Goed voor de moraal dus. Daarnaast krijgen de aangeboden 
goederen een tweede leven dankzij het handige ruilsysteem.

Kledij, speelgoed en pamperpakketten
In de Welzijnswinkel kan je kinderkledij en speelgoed  
omruilen met een puntensysteem. Er is dus geen geldtrans-
actie. Dankzij de pamperbank biedt de Welzijnswinkel ook 
maandelijks pamperpakketten voor € 1 aan.   

Overvolle speelzolder of kleerkast?
De Welzijnswinkel draait voor een groot stuk op gulle donaties. 
Als je wil kledij schenken, zorg dan dat die nog draagbaar en 
proper is. Spreekt voor zich dat het aangeboden speelgoed 
nog in goede staat moet zijn. Kom gewoon langs tijdens een 
openingsmoment als je spullen in overschot hebt.

Wil je ook vrijwilliger worden?
De warme vrijwilligers zijn de motor van de Welzijnswinkel.  
Zij sorteren de kledij, bundelen de pamperpakketten, doen 
administratie en helpen de klanten met een stralende glimlach. 
Pas op, je engagement vergt tijd, maar je helpt er kwetsbare 
mensen mee en je ontmoet gelijkgezinde helpende handen.

Meld je via vrijwilligers@middelkerke.be en kom langs voor  
een gesprek.

Meer info?
www.middelkerke.be/welzijnswinkel  

Vragen stellen 
zonder drempels
Dankzij Infopunt Welzijn krijg je antwoord op al je 
vragen rond welzijn (opvoedingsvragen, burenruzies,  
vrije tijdsbestedingen, Nederlands leren, zoeken naar  
voor- of buitenschoolse kinderopvang, aanvraag 
premies, kleine administratieve ondersteuning...).

De medewerkers van de afdeling leven en welzijn gaan  
samen met jou op zoek naar het antwoord dat het beste 
bij jouw situatie past of ze verwijzen je door naar de best 
mogelijke instantie.

Meer info?
infopuntwelzijn@middelkerke.be - 059 31 94 00

8
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an Landbouw in Middelkerke in cijfers
Iedereen kent Middelkerke als toeristische strandgemeente. Maar achter die drukke  
kuststrook ligt één van de grootste poldergebieden van West-Vlaanderen, 
en daar gonst het van de landbouwbedrijvigheid. De cijfers kregen we van Statbel  
en Provincie in cijfers.
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Aantal bedrijven volgens specialisatie:

39 akkerbouw 

21 melkvee

19 rundvee

10 gemengd rundvee

10 andere graasdieren

18 hokdieren (varkens of pluimvee)

11 gemengd vee

22 diverse gemengde of tuinbouw

0 5 10 15 20 25 30 35 40

9.200  
runderen

aantal
dieren 
in 2019

45.000  
varkens

89.000  
kippen

74%

landbouwgrond in Middelkerke

Belangrijkste productierichting? Veeteelt

150 
landbouwbedrijven  

(in 2015 nog 159)

Goeie keuzes maken 
en slim zijn

Specialisatie, schaalvergroting, 
milieunormen, stikstofarrest… 
De hedendaagse landbouw  
evolueert even snel als de 
meest innovatieve industrieën 
in onze economie. De moderne 
boerenstiel wordt gekenmerkt 
door de zoektocht naar stabiele 
inkomsten, belangrijke keuzes  
maken en omgaan met  
een wisselvallige economische  
omgeving. Hoe gaan de  
Middelkerkse landbouwers 
daarmee om. We schetsen  
het verhaal van Koen, Hans en 
Katleen.

In 2020: bijna 6000 hectare 
landbouwoppervlakte

West-Vlaanderen = 66,6%
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Tussen het geknor en geloei  
van Roosendaele 
 

Sinds 1999 verzorgt Koen De Maré (49) zijn varkens en runderen in zijn Roosendaele. De boerderij is al  
generaties lang in het bezit van  het geslacht De Maré. “Boeren zonder familieketting zijn uitzonderingen”.  
Komt daarbij: “eens in de veeteelt, altijd in de veeteelt en interesse in de boerenstiel is er altijd geweest”. 

Loonteelt brengt stabiliteit 
Koen kweekt varkens en runderen. “Vroeger kweekte ik dieren 
voor eigen rekening. Zes jaar geleden besloot ik bewust om 
als loonteler verder te gaan. Dat betekent dat ik in opdracht 
van grotere bedrijven een aantal varkens opkweek en verzorg. 
De stallingen en loodsen blijven mijn eigendom, de dieren 
niet. Ik ontvang een vooraf afgesproken prijs voor mijn werk 
en infrastructuur. Dat zorgt toch voor wat stabiliteit, want de 
voedselprijzen schommelen sterk. De runderen kweek ik nog 
altijd voor eigen rekening.”

Boer of manager?
“Als moderne landbouwer moet je niets anders dan keuzes  
maken. Dat betekent ook dat je nu vaker als manager dan als 
boer moet denken. Maar je werkt met levende producten in  
het midden van de natuur, in een harde economische realiteit.  
Strenge normen en wijzigende wetgeving kunnen zware inves-
teringen al na enkele jaren achterhalen. Je bedrijf moet ten 
allen tijde rendabel blijven, want veel marge heb je niet. Mijn 
vrouw heeft haar job en ik concentreer me volledig op het af-
leveren van varkens en runderen van de beste kwaliteit en dat 
doe ik nog altijd heel erg graag, want het is een ‘schone stiel’.” 

Koop lokaal vlees!
“Momenteel krijgen we een goeie prijs voor onze dieren, 
maar ik houd mijn hart vast als de ‘vliegers’ weer de lucht in 
gaan om massaal runderen uit Brazilië of de VS in te voeren. 
Dat verschijnsel is negatief voor de binnenlandse landbouw 
en drukt de prijs van ons gecontroleerd kwaliteitsvlees. Mijn 
oproep: kies altijd voor lokaal vlees. Je krijgt gegarandeerd 
kwaliteit. Ik verbouw hier ook gewassen die dienen als voer 
voor mijn runderen.”

Boeren helpen elkaar
“Om 6 u. ’s ochtends sta ik al in de stallen om de dieren en de 
installaties te controleren. En ja, soms moet ik improviseren 
als er iets kapot is, of als er een dier ziek wordt. Maar je 
leert je plan trekken, dat geven ze in de landbouwopleiding 
goed mee. En als het nodig is, helpen collega-boeren elkaar 
meteen. Ook als je even voor langere tijd out bent.”

Wat met de opvolging?
Koen heeft drie dochters, maar schat de kans op opvolging 
gering in. “Ze zijn ondertussen volwassen en bewandelen hun 
eigen weg, maar zeg nooit nooit”, glimlacht Koen.
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Aan de poort  
van de groentenhemel 
 

Op het uiterste puntje van Middelkerke baten Katleen en Hans in Sint-Pieters-Kapelle hun ‘Groenselpoortje’ uit. 
Tussen alle bedrijvigheid door schetsen ze waarom ze enkele jaren geleden resoluut kozen voor een kleinere 
productie. Je waant je zo op de markt, want het betoog is bevlogen en puur. Net zoals de groenten die Katleen 
en Hans dagelijks uit de grond trekken.  

Geen beloning voor werk meer 
Hans: “Ik was vroeger één van de grootste kolenproducen-
ten van ‘t land. Toen werden we beloond voor ons werk. Dat 
veranderde heel snel. De markt verwachtte meer productie, 
snellere kweekcycli, meer uitvoer en scherpere prijzen. Dat 
ging niet meer: de opbrengsten wogen niet meer op tegen-
over de kosten. Dat deed ons resoluut het roer omgooien.”

100% West-Vlaams
Katleen: “Door de kleinere productie had ik wat tijd over.  
In 2015 woonde ik een infoavond bij over het aanbieden van 
een hoevepicknick. Dat deed de bal aan het rollen. In mei 
verkocht ik mijn eerste mand. De mensen vroegen of je hier 
niets kon drinken of eten en voor we het wisten stond hier 
ons hoeveterras.” 

Enkel voor de boerenmarkten
Tot voor kort produceerden we nog 5 hectare voor de veiling, 
dat zijn ongeveer 200.000 kolen. Nu doen we dat niet meer. 
We verbouwen nu meer dan 30 soorten ‘grove’ groenten en 
we verkopen die allemaal rechtstreeks in onze hoevewinkel 

en op de boerenmarkt. Voor sommige andere producten doen  
we een beroep op collega’s, zoals bv. voor aardbeien.  
Onze zaakvoering is nu heel simpel: ons hoeveterras  
compenseert onze kolenproductie en de verkoop op  
de markten brengt extra inkomsten. 

Stuk haalbaarder
Katleen: “Het is allemaal een stuk haalbaarder geworden.  
De personeelskosten zijn lager, de inkomsten stabieler en 
zekerder. Na een zware periode zien we het weer zitten.  
Het enige waarvoor we nog extra personeel inzetten zijn 
onze asperges, een absoluut topproduct.”

Hard werken loont weer
Hans: “Het blijft hard werken: 4 markten in een week en 
ondertussen alle groenten opkweken en verzorgen. Maar de 
aantallen zijn minder en dus onze productie ook. We moeten 
dus ook geen extra grond meer pachten en ik kan onze afzet 
goed inschatten. Een korte keten loont, want mensen willen 
kwaliteit: groenten met echte smaak!”
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De jaarmarkt in Alveringem, 1962



Dankzij het nieuwste boek van erfgoedkundige Marc Wackenier krijgt het publiek een inzicht over de lokale 
geschiedenis van de veeteelt. ‘Geen rood, geen brood’ verschijnt eind oktober en handelt in hoofdzaak over het 
rood ras en de daaraan verbonden jaarmarkten met ook Mannekensvere en Slijpe in een hoofdrol.  

Veeprijskamp te Slijpe
Het boek focust op Alveringem, ooit gelauwerd als ‘de poort 
naar Europa’ voor het rood ras. Maar Marc bezocht ook enkele 
kwekers uit Slijpe, Mannekensvere en Leffinge om een goed 
zicht te krijgen in de magische wereld van de rood  
rasfokkerij. Zo was de veeprijskamp van Slijpe één van de 
oudste in de provincie. Die kon dan ook niet ontbreken in  
dit rijk geïllustreerde boek, met meer dan 500 foto’s,  
documenten, persartikels en getuigenissen.

Geen rood, geen brood

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

Generaties  
allemaal in beeld
De fokkerij van het rood ras overspant generaties.  
Het opzoeken van uitgeweken families, het raadplegen  
van originele historische documenten en de spontane  
medewerking van hen die enigszins betrokken waren bij  
de fokkerij krijgen allemaal een plaats in dit lijvige werk.  

Originele affiches en foto’s
Op de foto’s links en rechtsboven zien we een originele 
affiche uit de jaren dertig voor een vee prijskamp in Slijpe 
(collectie Franky Annys) en een foto van landbouwer Andre 
Lagrou uit Leffinge, met het gespan waarmee hij de stier tot 
1972 naar prijskampen en keuringen bracht. Hij is hier op weg 
naar een prijskamp in Zandvoorde (collectie Andre Lagrou).

Met dank aan Marc Wackenier.

Wil je het boek bestellen?  
Stuur dan een mailtje naar mwackenier@outlook.com 
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Gekiekt

Veel leute op de 
speelpleinwerking
Het was een fantastische  
zomer voor de kinderen en  
moni’s van de speelplein- en  
tienerwerking.  
Met 180 enthousiaste  
kinderen en 20 tieners was  
het iedere dag volle bak!

Andere kijk op 
zandsculpturenfestival
Chris Tackaert woont sinds 2019 in Westende en laat haar 
creatieve prikkels in verschillende uitingen los. Chris schetste 
op prachtige wijze de opbouw van het zandsculpturenfestival 
op het strand aan de Rotonde. Eéntje ervan wilden we jullie 
toch niet onthouden…

Tateraa Terrasjes
Geen Bier aan Zee dit jaar, maar toch heel wat ludiek dijkamusement dankzij o.a. Kartje Kilo op Tateraa Terrasjes.  
In juni was het ieder weekend plezier met muziek en straatanimatie langs de Middelkerkse dijkterrasjes.
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Minuut stilte
Op verschillende plaatsen hielden de veiligheids- en  
ordediensten op 20 juli een minuut stilte om de slachtoffers 
en de rampspoed van de watersnood te gedenken. 

Koninklijke Kateiestampers
In 2021 vieren de wielertoeristen van de Kateiestampers hun 
erkenning tot koninklijke vereniging. De ruime geschiedenis 
van de Kateiestampers gaat bijna 100 jaar terug. 

Later dit jaar publiceert het bestuur in samenwerking met de 
heemkring Graningate een mooie uitgave en op  
2 en 3 oktober is er een tentoonstelling in De Branding.

Nieuw materiaal voor politie
en brandweer
Vlak voor de zomervakantie nam de politie enkele nieuwe 
voertuigen in dienst. De semi-anonieme interventiewagen is 
discreet, maar herkenbaar. Daarmee kan de politie gerichte 
interventies doen. Ook de brandweer kreeg nieuw rollend 
materieel, zoals een nieuwe ambulance en jeep.

Gedurende de maand augustus zetten heel wat Middelkerkse 
handelaars, verenigingen en vrijwilligers een brede  
steunactie op voor de getroffen gezinnen uit Hamoir die  
het bij de watersnoodramp in juli zwaar te verduren kreeg.

Zware schade
Tijdens een plaatsbezoek zag een delegatie uit Middelkerke 
welke emotionele en materiële schade de overstroming  
van de Neblon en de Ourthe aanrichtten. Verschillende huizen 
werden onbewoonbaar verklaard, een inwoonster liet het 
leven en tientallen gebouwen liepen zware schade op.

Eind augustus maakte Middelkerke het ingezamelde geld 
over aan organisaties uit Hamoir die zich inzetten voor de 
getroffen gemeente.

Meer info?
www.middelkerke.be/helphamoir 
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Respect, amusement  
en mensen samenbrengen
 

Marianne en Bart zijn de ‘kop en de staart‘ van de judoclub Middelkerke. Sinds 2006 zijn ze 7 dagen per week in 
de weer om alle leden een perfecte judobeleving te bezorgen in Dojo Middelkerke. “Onze accommodatie en onze 
trainers zijn top” zeggen ze in koor. “Judo is aan tafel vaak het enige gespreksonderwerp.” 

In judo gerold
“We zijn allebei in de judo gerold door onze kinderen en door 
het feit dat de judoclub op ‘zijn gat’ zat. Het toenmalige 
bestuur hield er mee op. Dus namen wij over. Een keuze die 
we ons niet beklaagd hebben. Omdat we nu kleuterjudo aan-
bieden, groeit onze club. Momenteel zijn er 92 actieve leden. 
En die zijn heel verdeeld qua leeftijd. De kinderen tussen 6 en 
17 jaar zijn daar het leeuwendeel van. Door de groei zouden 
we graag nog enkele trainers erbij hebben, dat maakt de 
planning haalbaar.” 

Respect en plezier
Net zoals in judo staan respect en plezier centraal in de club. 
“We hameren daar echt op. We stomen onze leden klaar voor 
de verschillende competities, maar we besteden ook veel 
aandacht op het gebeuren rond de sport. Dat is ook de reden 
waarom we zo gedreven zijn voor de club: je brengt mensen 
samen en je bouwt een soort van gemeenschap op.” 

Tweede dagtaak
“Ons werkjaar start in september, maar we zijn eigenlijk con-
stant bezig achter de schermen. Een vereniging runnen is een 

tweede dagtaak: administratie, wedstrijd- en trainingsplan-
ning, sponsoren zoeken, activiteiten organiseren. Er komt 
veel bij kijken. Gelukkig kunnen we voor heel wat specifieke 
zaken rekenen op onze voorzitter, hoofdtrainer, trainers en 
heel wat behulpzame ouders en vrijwilligers. Dat verlicht de 
werklast en dat geeft een goed gevoel.

Veel steun van gemeentebestuur
“Naast het praktische werk vergt een vereniging ook veel 
budget, maar we krijgen een billijke subsidiëring van het ge-
meentebestuur en we krijgen ook onze accommodatie gratis 
ter beschikking. Onlangs installeerde het gemeentebestuur 
zelfs een nieuwe vloer en ook met de sportdienst hebben we 
erg goeie contacten.”

“Wat we van de toekomst verwachten? Hopelijk nooit meer 
corona, een duurzame stijging van ons ledenaantal en goeie 
sportieve resultaten.”

Meer info?
www.jc-middelkerke.be 
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Kom naar  
de verenigingenbeurs
Maak kennis met verschillende Middelkerkse verenigingen. 
Ontdek het aanbod van de sport-, cultuur-, en jeugd- 
verenigingen die deze dag zich komen voorstellen.  
Misschien vind je wel je nieuwe favoriete hobby dankzij  
de verschillende demonstraties en initiaties. 

Meer info?
Op zondag 5 september in centrum De Branding,  
van 10.30 tot 17 u. 

Gratis toegang.

participatie@middelkerke.be 

Wat doet 
het gemeentebestuur 
voor de verenigingen?
Erkenning en subsidies
Dankzij een erkenning kan je als vereniging specifieke  
activiteiten (rommelmarkten bv.) organiseren, krijg je ver-
tegenwoordiging in een adviesraad en komt je vereniging in 
aanmerking voor jaarlijkse subsidies. 

Materiaal en infrastructuur
Organiseert je vereniging een activiteit, dan kun je bij het 
gemeentebestuur heel wat materiaal ontlenen. Gaande van 
stoelen, tafels tot grote afvalbakken en een ferm aanbod 
techniek, zoals kabels en verlichting. Erkende verenigingen 
mogen trouwens gratis gebruik maken van gemeentelijke 
zalen.

Advies en communicatie
Heel wat gemeentelijke diensten staan in nauw contact met 
de lokale verenigingen en beheren ook het secretariaat van 
de verschillende adviesraden. Daarnaast krijg je ook een 
plekje in de verenigingengids. Voor de activiteiten houden we 
graag een plaatsje vrij in onze communicatiemiddelen.

Meer info?
https://www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/verenigingen 
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In september starten de meeste Middelkerkse verenigingen  
met hun jaarwerking. We zetten één vereniging in de kijker 
en schetsen wat het gemeentebestuur voor jouw  
vereniging kan doen.
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Stek je stekje
Het nieuwe cultuurseizoen steekt, na een jaar vol  
annulaties en herplannen, als een fris groen stekje 
de kop op. Pluk je theatervoorstelling of je concert 
mee en laat je inspiratie maar groeien. Enkele  
blikvangers van komend seizoen? Alstemblieft!

Meneer Jan Decleir
Het Banket brengt samen met I Solisti en het Vlaamse Radio-
koor op 7 oktober met ‘Landru’ verslag van een naargeestig 
proces van een moordzaak zonder lijken. Niemand minder  
dan Jan Decleir schittert in de hoofdrol. Stefaan Degand en 
Elien Hanselaer confronteren elkaar, in ‘Ashes to ashes  
(20 oktober), als Devlin en Rebecca met de naakte waarheid 
die een lockdown naar boven brengt.

Kommil Foo!
Op muzikaal vlak is het  
uitkijken naar  
De Opportuniteiten,  
de nieuwe groep rond  
multitalent Matthias Sercu.  
Op 17 februari 2022 is hij  
te gast in centrum  
De Branding.  
En wie Kommil Foo voor  
het eerst in Middelkerke aan het werk wil zien, bestelt best 
kaartjes voor hun doortocht op 25 maart 2022.

Bekijk het complete programma?
www.cultuurstek.be 

In de herfst 
naar familietheater 
Ook de familievoorstellingen zijn terug van wegge-
weest. Ideaal voor een gezellig en veilig familie-uitje.

Dikkie Dik & ik (vanaf 2 jaar)
zondag 17 oktober om 15 u. 
in De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke, € 6

Het is feest! De oranje kater is jarig en dat vieren we met  
‘Dikkie Dik & Ik’, een foyer- en zaalprogramma in één: een 
knaller van een combinatie die als geheel moet wordt 
beleefd.

ImpulZ (1-4 jaar)
zondag 24 oktober om 11 en 14.30 u. 
in De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke, € 6

‘ImpulZ’ is een interactieve voorstelling met de allerjongsten 
aan de knoppen, een danser en een geluidsdokter. Wie geeft 
het startsignaal en wie reageert op wat of wie? 

Nicholas Arnst
zaterdag 30 oktober om 20 u.,  
centrum De Zwerver, Dorpstraat 95, Leffinge, € 13

Nicholas Arnst is een illusionist. In zijn nieuwste show licht hij 
een tipje van de sluier hoe hij je om de tuin leidt. Een leuke 
voorstelling voor de ganse familie maar vooral speciaal voor 
jongeren die houden van magie.

Meer info?
www.cultuurstek.be  
cultuurdienst@middelkerke.be  
059 31 95 53 
tickets.middelkerke.be
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MidWestComedyFest:  
lachen, gieren en brullen
 

Het nieuwe cultuurseizoen start op vrijdag 24 september met een kleine overdosis comedy als vaccin vol  
vrolijkheid.  Lichte absurditeit, fijnzinnige stand up en grappige kunst proppen de MWCF-agenda propvol!  
Sebastien ‘Basje’ Dewaele is de warme gastheer. 

Eat-This
15 september tot 29 oktober

Comedy vind je ook in kunst. 
Dat bewijst Ann-Sophie 
Deldycke met haar expo 
‘Eat-This’. Ze liet zich  
inspireren door gastrono-
mische gerechten uit een 
vroeger tijdperk: denk aan 
gelatinebereidingen en  
een taart bestaande uit 
Frankfurterworsten.

 

Secret Comedy Night
24 september

Master of ceremony Sebastien Dewaele nodigt 4 vrienden 
uit om een zotte avond in elkaar te boksen. Wie? Dat zeggen 
we niet! Voor of na de voorstellingen trachten de Flamingo 
Sisters je te koppelen aan de liefde van je leven. 

Crazy comedy night 
25 september

Niemand minder dan Wim Helsen komt tijdens MWCF zijn 
nieuwste voorstelling warmlopen. In ‘Niet mijn apen, niet mijn 
circus’ zoekt Helsen ingewikkelde antwoorden op eenvoudige 
vragen. En ‘grand comedy dame’ Pascale Platel brengt haar 
memorabele voorstelling ‘Gezegend Zij’ nog eens voor een 
live publiek. 

Meer info?
Alle praktische info en tickets check je via  
www.cultuurstek.be 
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Meer info? middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10

BIBLIOTHEEK IN BEWEGING

Luistervinken
Met interessante voordrachten brengt Bib XL  
duidelijkheid over enkele ‘hete’ maatschappelijke 
hangijzers. Luistervinken is de perfecte gelegenheid 
om bij te spijkeren over een breed gamma actuele 
onderwerpen.

Naar de Sixties 
Donderdag 16 september, 20 u.

In deze lezing vertelt Rudolf Hecke over die opwindende 
periode en het verhaal van een generatie die de oude wereld 
failliet verklaarde, de verbeelding aan de macht hielp en aan 
het experimenteren sloeg.

Dwars door Oceanië 
Donderdag 30 september, 20 u.

‘Iedereen Beroemd’-reporter Wouter Deboot reed 7000 km 
van het tropische noorden in Australië tot het meest zuidelijke 
punt van Nieuw-Zeeland. Hij doet zijn kleurrijke verhaal.

Out of office
Donderdag 7 oktober, 20 u.

Griet Vandenhouweele, globetrotter met roots in  
Middelkerke praat over digital nomads en legt uit hoe  
zij van 9-to-5 medewerker evolueerde naar freelancer,  
onderneemster en investeerder.

In het spoor van Toon
Donderdag 28 oktober, 20 u.

Piet Soete, Bart Verhelle en Arnold Sercu nemen je mee op 
hun trein van liedjes en anekdootjes, om halt te houden in de 
kleinkunststationnetjes uit de tijd van Wim Sonneveld, Toon 
Hermans en vele anderen.

Meer info?
Toegang: € 5, reserveren aangeraden. Plaatsen zijn beperkt. 

Middelkerke@internet
De allereerste stappen met een computer: van muis en key-
board tot een eerste zoektocht op het internet met google. 
Dat bieden we je aan met de cursus Middelkerke@Internet. 

Meer info?
Telkens op dinsdag en donderdag van 13 tot 15 u. in Bib XL.  
De lessen starten op 17 oktober.  
Inschrijven kan in de bib vanaf maandag 4 oktober.

Halloween Lasershoot
Kom verkleed in je engste kostuum naar de allereerste  
halloweenlasershoot in de bib van Middelkerke. In teams 
tracht je elkaar uit te schakelen in een spectaculair decor.  
DJ Gwentje Bonjé zorgt voor de nodige overwinningsbeats.

Meer info?
Op zaterdag 30 oktober tussen 19 en 23 u. 
middelkerke.bibliotheek.be/lasershoot  
Inschrijven? Gratis, vanaf 13 jaar.  

Het groot dictee  
heruitgevonden
Het Groot Dictee Heruitgevonden is geen klassiek dictee vol 
tongbrekers en hersenkrakers. Wél een ludiek en laagdrem-
pelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en 
taalraadsels houdt. De winnaars van alle bibliotheken en van 
het online dictee van De Standaard en NRC nemen het eind 
oktober tegen elkaar op tijdens de grote finale.

Meer info?
In Bib XL op vrijdag 8 oktober met start om 20 u. stipt. 
Inschrijven verplicht in de bib of via  
http://middelkerke.bibliotheek.be

Programmeren in een dojo
Zin om te leren programmeren? Met scratch kan je een ver-
haal schrijven met beelden, een spel zelf in elkaar steken en 
zoveel meer op je eigen laptop. In een coderdojo kies je zélf 
wat je doet en leert. En dat voor alle enthousiaste kinderen.

Meer info?
Iedere woensdag van 14 tot 17 u. Exacte data en info vind je 
op middelkerke.be/coderdojo 

De workshops vinden plaats in Trefpunt De Kilt in Westende 
en Trefpunt De Wiek in Leffinge.

Bibfest
Kunst, muziek, graffiti, lekkernijen en workshops staan op  
het uitgebreide menu van Bibfest. Tal van inspirerende  
specialisten nemen je mee in hun droomwereld.  
Of wil je zelf je talenten tonen? De buskerstage is open!

Meer info?
In Bib XL op zaterdag 2 oktober, van 9.30 tot 12.30 u. 
middelkerke.bibliotheek.be/bibfest  
De toegang is volledig gratis, voor de Buskerstage moet je 
wel vooraf inschrijven.

in ‘t kort
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Want de bib is meer 
dan boeken
Dankzij Open+ kan je ’s avonds en in het weekend 
extra lang naar de Bib XL. Kriebelt het al om je in 
te schrijven? Dan geven we jou nu 10 redenen om 
Open+ te gebruiken. 

1. Je kan er in alle rust de krant lezen.

2. Je grasduint er tussen de boeken wanneer het jou past.

3. Je kan er in stilte studeren of werken. 

4. Je leent er films of games uit om een regenachtige   
 avond thuis door te komen.

5. Een snelle pitstop maken om een jeugdboek op te halen  
 voor die belangrijke boekbespreking van zoonlief die   
 morgen binnen moet, is zo gebeurd.

6. Spring ook eens binnen om te googelen wat er deze   
 week in Middelkerke te doen is.

7. Overheidsdocument nodig? Activeer je itsme-app op   
 onze computers.

8. Stripmaniak? De stripbib staat op je te wachten!

9. Je neemt er makkelijk een kopietje  
 van je identiteitskaart.

10. Kom een plantje ruilen in de stekjesbib!

Meer info?

middelkerke.bibliotheek.be/openplus 

Nieuwe reeks 
met ‘Nieuwe feiten’
Nieuwe feiten is een nieuwe reeks interessante  
voordrachten aan het kruispunt van geschiedenis  
en actualiteit. Nieuwe feiten borduurt voort op  
het succes van ‘Het leven zoals het was’ en bundelt 
persoonlijke anekdotes met expertise.

Toen geluk nog heel gewoon was
24 september – 14 u. - €5 (inclusief versnapering)

Dirk Musschoot vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen 
en anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschie-
denis van de voorbije honderd jaar. ‘Toen geluk nog heel 
gewoon was’ heeft een hoog nostalgiegehalte, maar richt ook 
altijd de blik op de toekomst.

Herborist – alles over kruiden, planten en 
hun werking
29 oktober – 14 u. - €3 (inclusief versnapering)

Vroeger konden velen geen dokter betalen. Natuurlijke huis- 
en tuinmiddeltjes waren toen soms redders in nood. Veel van 
die middeltjes werden gemaakt met wat rondom ons in de 
natuur te vinden is. Wil je hierover meer weten? Hilde Van 
Coile neemt je graag mee op deze boeiende namiddag. 

Meer info?
In Bib XL, Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke

Inschrijven is aangeraden want plaatsen zijn beperkt  
via 059 31 99 10 of in bibliotheek  
of via bibliotheek.middelkerke.be 

Betalen doe je op het moment van de voorstelling.
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Ondersteboven 
van Sport
‘Ondersteboven van Sport’ is een handig overzicht met alle 
aangeboden sportlessenreeksen en -activiteiten in het najaar. 
Blikvangers? Babyballers, Body Fit, badminton en danskamp 
in de herfstvakantie.

Meer info?
Alle up-to-date info, inschrijvingen en prijzen?

www.middelkerke.be/onderstebovenvansport 

Babyballers
Je baby balvaardig maken? Kan dat!  
Jawel dankzij het nieuwe concept ‘Babyballers’.

Dankbaar voor balsport
Overgewaaid uit Engeland leert je baby vanaf 18 maand, 
samen met mama of papa gericht met een bal spelen. Erg 
handig voor de balvaardigheid en motoriek en erg dankbaar 
als je spruit later een balsportclub wil vervoegen.

Praktisch?
De sportdienst organiseert iedere zaterdag drie sessies  
per leeftijd:

Groep 1 9.40 - 10.20 u. BabyBallers (1,5 tot 2,5 jaar)

Groep 2 10.25 - 11.05 u. MiniBallers (2,5 tot 3,5 jaar)

Groep 3 11.10 - 11.50 u. Ballers (3,5 tot 5 jaar)                                    

Meer info?
€ 90 per reeks, maximum 20 kinderen per groep

www.middelkerke.be/babyballers 

Kijk! Ik fiets!
Het succesvolle ‘Kijk! Ik fiets!’ is terug. 

Kinderen (vanaf 3 jaar) leren in een drietal uur fietsen zonder 
ondersteuning. Samen met de ouders en onder begeleiding 
van een ervaren lesgever.

Meer info?
Op zaterdag 2 oktober van 9 tot 12 u.

www.middelkerke.be/kijkikfiets 

Kostprijs € 15. Breng je fiets, je helm en een beetje  
‘bevoorrading’ mee.
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Vita Krokodiel ook qua  
duurzaamheid sleutelproject 
 

Eind december kan je je eerste plons wagen in het nieuwe zwembad Vita Krokodiel. Het zwembad zal er  
fantastisch uitzien en de meest comfortabele zwemvoorzieningen aanbieden, maar ook achter de schermen  
is dit project vernieuwend en duurzaam. 

Duurzame technieken
Zwembaden zijn per definitie energieverslindende gebouwen: 
het water moet op temperatuur blijven en gefilterd worden. 
Daarom koos Vita samen met haar partners voor de meest 
duurzame technieken om het zwembad te runnen.

Gebouw bespaart energie
De installatie van twee vermogende warmtepompen zorgen 
voor een netto-energiebesparing tussen de 465.000 en 
480.000 kWh.  En dankzij 470 zonnepanelen brengt het gebouw 
nog eens 166.250 kWh op. Prognoses voorspellen trouwens  
een vermeden CO2-uitstoot van 93 tot 96 ton per jaar. 

Steun van provincie
De provincie West-Vlaanderen ondersteunt deze duurzame 
investeringen met een subsidie van € 100.000 omdat dit pro-
ject bijdraagt tot de Provinciale Monitoringtool Klimaatacties 
V2020.

Meer info?
www.vita-krokodiel.be 

Toekomst voor 
tennis en padel 
Met een nieuwe concessie gaat Middelkerke op 
zoek naar een uitbater en ontwikkelaar voor 
een padel- en tenniscomplex op de terreinen 
van de manege en de oude tennisgebouwen 
aan de Duinenweg. 

Project met mogelijkheden
De nieuwe concessie garandeert niet alleen de toe-
komst voor padel en tennis in Middelkerke, maar geeft 
ook een extra dimensie aan de nieuwe sportsite aan de 
Krokodiel. 

Unieke sportzone
Dankzij de nabijheid van het nieuwe zwembad, de 
sporthal, de mountainbikeroute en de padel- en tennis-
terreinen creëert Middelkerke een unieke sportzone 
vlakbij strand en duin. 
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Warmte en troost 
met Reveil
Op 1 november herdenken we onze overleden  
geliefden en vrienden met Reveil in het Normand-
park. Centraal staan de warme levensverhalen  
en beelden van onze overleden inwoners.  
Daarom deze oproep!

Stuur ons foto’s en boodschappen
Stuur ons foto’s van overleden familieleden of vrienden om 
Reveil in te kleuren. 

Of laat ons weten wat je je overleden geliefde of vriend  
zou zeggen als je die persoon voor 5 minuten zou kunnen 
terughalen. 

We ontvangen graag je foto’s en boodschappen via 
participatie@middelkerke.be

Uiteraard krijg je alle aangeleverde materiaal zeker terug.

Wat mag je nog verwachten?
•  Heel veel sfeervolle muziek

•  Warme levensverhalen

•  Een boodschap  

voor de overkant…

Iedereen verbinden
Team participatie brengt mensen samen en zorgt 
voor een warme reeks activiteiten.

De Kilt en De Wiek weer open
De Kilt in Westende kreeg een nieuwe locatie in de  
gemeenteschool van Westende. Op zondag 19 september 
vindt tussen 14 en 17.30 u. de officiële opening plaats. Vanaf 
dan kan je er kleinschalige activiteiten voor je vereniging 
organiseren.

Ook De Wiek aan de Groenhagemolen in Leffinge is weer 
beschikbaar voor allerhande kleinere activiteiten.  
De officiële opening vindt daar plaats op 12 september  
tussen 14 en 17.30 u. Info en programma kan je nalezen op 
middelkerke.bibliotheek.be

Natuurwandeling in Schuddebeurze
Wandel op 25 september samen met een natuurgids door het 
prachtige natuurgebied van de Schuddebeurze. De wandeling 
duurt zo’n 2 uur. Deelname kost € 5. 

Je schrijft in via dorpinzichtlombardsijde@gmail.com 

Doe je mee 
aan de 
hobbybeurs?

Op 28 november vindt de jaarlijkse hobbybeurs 
plaats. Hiervoor zijn we nog op zoek naar stand- 
houders. Iedereen die een creatieve hobby uitvoert, 
is welkom. 

Stel je hobby voor
Iedereen die een creatieve hobby uitvoert, is welkom om 
hun producten en werking voor te stellen. Een stand bestaat 
uit 2 tafels van 2m en 2 stoelen. Je kan meerdere standen 
aanvragen.

Waar en wanneer?
In centrum De Branding op zondag 28 november  
van 10 tot 18 u. Opbouw mogelijk vanaf 8.30 u.

Wil je ook een stand?
www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/verenigingen/ 
hobbybeurs-inschrijven 

participatie@middelkerke.be 

beeld hobby- en boekenbeurs 2021.indd   1beeld hobby- en boekenbeurs 2021.indd   1 30/07/2021   10:2630/07/2021   10:26
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Tastoe aan Sint-Laureins
 

Geniet van de lekkerste culinaire schatten uit Middelkerke. Het smakelijke tentendorp van Tastoe staat dit jaar  
op de Koning Ridderdijk in Westende tussen de Kwinte en de Sint-Laureinsduinen.

Proef Middelkerks papillenplezier 
Ontdek culinair Middelkerke dankzij de hapklare signatuur-
gerechten van de deelnemende chefs en restaurants. Staan 
al op het menu: Restaurant Kapelle, Goust, Vlass, Vecino, De 
Lanteirne, Sauteuse, De Lord, Kromme Elleboog, La Fonda en 
’t Hoeveke.

Zet lekker schuim aan je lippen
In de centrale tent tappen Bart en Alexander hun goudblonde 
Jus de Mer, terwijl Bart van de Kustbrouwerij en Jo en David 
van Braven Apostel het terras voorzien van hun ambachtelijke 
brouwsels. 

Ontkurk de perfectie
Hou je van lekkere wijn? Perfect! Tastoe verzamelt 3 Middel-
kerkse sommeliers. Dankzij ‘Zeal of Grapes’, het wijnproject 
van Kenzo Lauwereins en het deskundige advies van Karim en 
Joke van ‘Wijn aan zee’ combineer je de Tastoegerechten met 
de lekkerste wijnen.

Meer info?

Nieuwe locatie! Koning Ridderdijk,  
t.h.v. Sint-Laureinsstrand, Westende.

Vrije toegang:  
• zaterdag 4 en zondag 5 september, telkens van 11 tot 19 u.  
• zondag 5 september: Tastoe Soirée - 19 tot 00 u.

Voorverkoop bij de deelnemende restaurants - Kostprijs: € 30 

Tastoe-brochure beschikbaar bij de dienst Toerisme  
Middelkerke-Westende en de deelnemende restaurants.

Fiets mee aan zee!
Op zaterdag 11 september organiseren de gemeente  
Middelkerke en VAB-Magazine de VAB-Fietsdag.  
Ze stippelen voor jou drie bewegwijzerde fietstochten 
uit. Kies de route die het beste bij jou past: een kinderlus 
van 7 of 10 km, een verrassende familietocht van  
46 km of een kampioenenroute van 56 km waar  
een ex-wielerkampioen je op sleeptouw neemt.  
Start en finish aan surfclub De Kwinte in Westende.

Inschrijven?
www.vabmagazine.be/fietsdag
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Maak kennis met  
onze zustergemeenten
 

In de komende Sirenes stellen we onze 8 zustergemeenten voor. In Middelkerke zorgt een 19-koppig comité voor 
de warme banden met die jumelagemeenten. Komen deze keer aan bod: Vresse-sur-Semois en Glabbeek. 

Glabbeek
Parel in het Hageland 
Glabbeek is dé fruitgemeente bij uitstek van het Hageland.  
De gemeente bezit heel wat wandel- en fietsroutes via  
veldwegen die uitgestrekte boomgaarden doorkruisen.  
In de lente, ongeveer tussen 15 april en 15 mei, kan je volop 
genieten van de bloesempracht.

Rijke geschiedenis
Glabbeek heeft een groot patrimonium aan prachtige  
kastelen, kerken en andere waardevolle gebouwen.  

Bovendien heeft Glabbeek een hele rijke en boeiende  
geschiedenis. Zo sneuvelde op 18 augustus 1914,  
de 21-jarige soldaat Jeroom Hendrik Roye, afkomstig uit 
Westende, bij de verdediging van deelgemeente Bunsbeek. 

Vresse-sur-Semois
Meanderen langs de Semois
In Vresse meandert de Semois van oost naar west langs  
de 12 deelgemeenten. Het is de enige Belgische gemeente 
waar het Champenois gesproken wordt.

Wandelparadijs
Vresse-sur-Semois is een echt wandelparadijs met prachtige 
natuur en heel veel rustige plekjes. Naast enkele pittoreske 
hotelletjes zijn er talloze vakantiehuisjes te huur.  
Het dorp Vresse staat bekend als kunstenaarsdorp.  
Het ‘centre d’interprétation d’art, verdient zeker  
een bezoekje en in La Glycine zijn er de hele zomer lang 
tentoonstellingen van beeldende kunsten.

Meer info?
www.middelkerke.be/jumelage
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Apothekers 
Ampe (Middelkerke) 059 30 01 10
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima (Westende) 059 30 01 57
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19
Trypsteen (Westende) 059 30 07 67

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Toerisme 059 30 03 68
Welzijnshuis (OCMW)  059 31 92 10
Gemeentelijke werkhuizen 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 (De Watergroep) 059 29 99 83
 Leffinge (De Watergroep) 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



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 
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