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Coronavaccinatie in Kursaal Oostende
Werken #mkpromenade gestart
Pas op voor cyberoplichting
Mee op verkenning in Vita Krokodiel

De beleidsploeg
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

Opvallend
Nieuwe wind voor Middelkerkse voetbal

FC Beaufort Middelkerke
Damesvoetbal Leffinge, Davo Westende en SK Spermalie-Middelkerke
smelten vanaf volgend seizoen samen tot één nieuwe fusieclub:
FC Beaufort Middelkerke. Belangrijkste ambities? De ontwikkeling
van een sterke, duurzame jeugdwerking als basis voor een degelijke
A-ploeg, met de damesafdeling als extra troef.
Vanaf het seizoen 2021 speelt het A-elftal
van FC Beaufort zijn thuismatchen op
het kunstgrasveld van Westende.
Daarnaast blijven alle jeugdelftallen
t.e.m. U17 spelen op de campus
waarop ze op vandaag actief zijn.
Het A-elftal van de dames zal
de thuiswedstrijden in Leffinge
afwerken.

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

Meer info?
FC Beaufort Middelkerke vzw
p.a. Petra Coussaert 0472 72 83 62
Langestraat 112, Westende
coussaertpetra@msn.com

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

In deze Sirene
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#mkpromenade werken gestart
Tegen de zomer van 2023 heeft Westende
een nieuwe duurzame promenade.

schepen en voorzitter AGB
dirk.de.poortere@middelkerke.be
Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
openbare werken, gebouwenbeheer, mobiliteit, ICT,
interne poetsdienst, parkeerbeleid

Dirk Gilliaert
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Reizen met kinderen
Hopelijk kunnen we deze zomer weer
ongeremd reizen. Zorg dan dat je
reisdocumenten voor de kinderen
in orde zijn.

schepen en voorzitter BCSD

Pagina 16 - 17
dirk.gilliaert@middelkerke.be
Zitdag: woensdag van 10 tot 11 u.
of op afspraak - 059 31 92 83
Locatie: Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17
sociale zaken, welzijn, senioren, armoedepreventie, wonen,
huisvesting, volksgezondheid, buurthuiswerking

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

Het Beeld
Geschiedkundig verantwoord terugblikken
op de geschiedenis van Stützpunkt Roon,
de bunkers onder het casino.

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

Samen naar morgen:
het vaccinatiecentrum
Kursaal Oostende

Alle inwoners van Oostende
en Middelkerke krijgen hun
coronavaccin in Oostende.
Wij nemen je nu al mee op
verkenning door het
vaccinatiecentrum.

5. Korte vragenlijst
• medische
voorgeschiedenis
• eventuele
vervolgafspraak
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lijn 4

6. De prik
• discrete ruimte
• trek makkelijke
bovenkledij aan
• vaccin krijg je in
je bovenarm

lijn 3

lijn 2

wachtruimte 1

4
3. Aanmeldbalie
vaccinatieoproep
en identiteitskaart
klaarhouden

lijn 1

7

3
2
1

7. Exit
wachtruimte 2
15 minuutjes
verplicht wachten
onder toezicht dokter

2. Wachtrij
• voldoende onderlinge afstand
• stewards staan klaar

Vaccinatievrijwilligers gezocht
1. Ruim onthaal
• temperatuur meten
• rolstoel indien gewenst

Om mee te helpen met de grote coronavaccinatie in het Kursaal
van Oostende zoeken we nog zorgzame vrijwilligers.

www.middelkerke.be/coronavaccin

www.middelkerke.be/vaccinatiecentrum
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ID-kit Jurgen Vergauwe
Leeftijd

31 jaar
Groeide op in Lombardsijde
en woont samen met Sarah
in Slijpe.

Studies

Master overheidsmanagement
en -beleid en master in
de bedrijfseconomie.

Hobby’s

fietsen, lezen en quizzen….

Een jaar vol improvisatie voor
nieuwe algemeen directeur
Jurgen Vergauwe is door de gemeenteraad officieel aangesteld als algemeen directeur van het lokaal bestuur
Middelkerke. Na 6 maanden in een waarnemende functie en proefperiode van een jaar, kan hij vanaf nu onze
gemeente en het OCMW klaarstomen voor de toekomst.

Jong maar ervaren

Hoe heb je het voorbije jaar ervaren?

‘De toekomst is aan de jeugd’, gaat het gezegde. Een jonge
algemeen directeur is opvallend. “Maar niet uitzonderlijk”,
zegt Jurgen. “Ik kan je verzekeren: de tijd dat een
‘secretaris’ vooral administratie deed en verslagen
notuleerde is al lang voorbij. Vandaar ook de nieuwe
term ‘algemeen directeur’. Samen met een team van
4 afdelingsdirecteurs en een financieel directeur sturen we
dagelijks ruim 500 medewerkers aan in heel uiteenlopende
diensten.”

“Dat was een beproeving. De coronacrisis beïnvloedt elk
facet van onze werking. Het is improviseren troef, maar de
crisis heeft ons ook vooruit geholpen: de laptop verving de
vaste computer en veel vergaderingen gebeuren nu online.
Onze administratieve medewerkers zijn in staat om thuis te
werken. Iets wat een groot jaar geleden ondenkbaar was.”

Wat doet een algemeen directeur?
“Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van
de gemeente en het OCMW. Ik moet ervoor zorgen dat
het vooropgestelde beleid wordt gerealiseerd en de diensten
zo vlot mogelijk werken. Samen met de burgemeester
en schepenen worden de beleidskeuzes gemaakt die ik
met de afdelingsdirecteurs uitvoer. Daarnaast ben ik ook
verantwoordelijk voor alle juridische- en personeelsdossiers.”

4

“Niet iedereen kan zomaar thuis werken. Heel wat van onze
mensen kwamen het voorbije jaar ongeacht de omstandigheden elke dag opdagen om het openbaar domein rein te
houden, om een minimale dienstverlening te voorzien of
om voor onze ouderen in het woonzorgcentrum te zorgen.
Hun onbevreesd engagement verdient onze waardering.”

Wat staat er nog op de planken?
“De komende jaren staan heel wat grote projecten op
stapel, het casinogebouw, het nieuwe sportcomplex en
een nieuw gemeentehuis. Dat zijn grote dossiers waar
heel wat studie- en voorbereidingswerk voor nodig zijn.
We moeten nog sterker inzetten op digitalisering terwijl we
onze diensten toegankelijk houden voor alle leeftijden.”

Proficiat ‘Krak’ Jana

Middelkerke werkt

Jana Bulcke uit Sint-Pieters-Kapelle mag zich
een jaar lang Krak van Middelkerke noemen.
De ‘Krak’ is een erkenning uitgereikt door
de Krant van West-Vlaanderen met de steun van
het provincie- en gemeentebestuur.

4 nieuwe fietsstraten

Moderne ‘agrarisch onderneemster’
Jana is 24 en zorgt samen met haar echtgenoot Guus voor
100 kerngezonde koeien op het Kapelleweidehof in
Sint-Pieters-Kapelle. Nogal logisch als je bachelor in de
agro- en biotechnologie bent. Maar de jonge ‘agrarisch
onderneemster’ gaat verder. Net zoals veel jonge
landbouwers brengt ze haar 100% verse hoeveproducten
aan de man in haar hoevewinkel.

Lekkere ijskreem
Jana produceert verse zuivelproducten die ze via
verschillende verkooppunten succesvol aan de man brengt.
Ze is best trots op haar vers roomijs.
En op haar beurt verkoopt ze bij
gelegenheid andere producten van
andere leveranciers. “Die zijn altijd
100% vers en afkomstig van
de korte keten.”

Heerlijk Hinterland
In het Middelkerkse hinterland verkopen heel wat
landbouwers verse producten in hun hoevewinkels.
Op visit.middelkerke.be en andere websites zoals
www.100procentwest-vlaams.be vind je meer informatie
over de hoevewinkels in je buurt.

Naast het aanleggen van nieuwe fietspaden in het hinterland,
legt Middelkerke op korte termijn vier nieuwe fietsstraten
aan.
In een fietsstraat mogen gemotoriseerde voertuigen fietsers
niet inhalen en niet sneller dan 30 km/u rijden. De nieuwe
fietsstraten komen in straten waar nu al veel fietsers
circuleren. Speciale wegmarkeringen en signalisatie duiden
het begin en einde van een fietsstraat aan. Tegen het begin
van de zomervakantie zijn er zes fietsstraten in Middelkerke:

Ingericht:
• Duinenweg Middelkerke tussen Kalkaartweg
en Sluisvaartstraat;
• Duinenweg Middelkerke tussen Sluisvaartstraat
en Gierigaard.

Nog aan te leggen:
• Duinenweg Middelkerke tussen Prosper Poulletstraat
en Louis Logierlaan;
• Duinenweg/Graaf Jansstraat Westende
tussen Louis Logierlaan en Badenlaan;
• Duinenlaan Westende tussen Badenlaan
en Doornstraat;
• Bassevillestraat Lombardsijde
tussen Essex Scottishlaan en Zeelaan.

Opfrissing Dorpsplein Lombardsijde
Op het Lombardsijdse dorpsplein maken de oude
tramsporen plaats voor een vernieuwde asfaltlaag.
Het plein krijgt nieuwe rustbanken, frisse beplanting,
nieuw straatmeubilair en parkeerplaatsen.

Meer info?
Voor een overzicht van de belangrijkste openbare werken?
www.middelkerke.be/openbarewerken
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Meer bescherming

Metamorfose

van de zeedijk
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Timing

van de werken

Timing van de werken
GRASDIJK
WESTENDE

GDU
WESTENDE

GRASDIJK
WESTENDE

jan 2021
➜ juni 2021

sept 2021
➜ juni 2022

sept 2022
➜ juni 2023

FASE 2:
Tussen de Noordzeelaan
en Rauschenbergplein

FASE 3:
Tussen Rauschenbergplein
en De Rotonde

• Aanleg
golfdempende
uitbouw

• Aanleg
grasdijkzone 2

FASE 1:
Tussen De Kwinte en
de Noordzeelaan

• Aanleg
grasdijkzone 1
• Nivelleren en
vormgeven strand
• Planten helmgras
en wandelpaden
• Bouwen keermuur
en nieuwe
bovenlaag zeedijk

Grasdijkzone 1
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• Aanleg botanische
tuin
• Nieuwe bovenlaag
zeedijk

GDU-dijk 1

• Nivelleren en
vormgeven strand
• Planten helmgras
en wandelpaden
• Bouwen keermuur
en nieuwe
bovenlaag zeedijk

Grasdijkzone 2

Meer beleving

Meer groen

ER

ME

N
ZO

#mkpromenade:
werken gestart
De aanleg van de eerste grasdijkzone is de eerste fase in dit sleutelproject van het Middelkerkse beleidsplan en
het Masterplan Kustverdediging van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Net voor de
zomer van 2023 zal de volledige Westendse zeedijk getransformeerd zijn in #mkpromenade: een beschermende,
zonovergoten en groene promenade in een toeristische topregio.

Eerste grasdijkzone

Meer zon, meer beleving

Tot 30 juni 2021 is de zone tussen de Oceaanlaan en
de Noordzeelaan aan de beurt. Daar komt de eerste
grasdijkzone: het strand krijgt een ander profiel en
een helmgraszone. Daarnaast legt de aannemer nieuwe
wandelpaden op het strand aan en verdwijnt het sanitaire
blok aan de Flandrialaan

De toeristische centrumzone, tussen de Noordzeelaan
en het Rauschenbergplein krijgt een golfdempende
uitbouw (GDU). De bestaande zeedijk krijgt er naast
een nieuwe bovenlaag een lagere verdieping bij die
de kracht uit eventuele zware golfslag weghaalt.
Maar de GDU wordt ook een extra wandeldijk, dicht
op het strand en sneller in de zon. De derde projectzone
wordt dan weer een grasdijk.

Nieuwe bovenlaag en riolering
Begin maart start de renovatie van de eigenlijke zeedijk,
zowel bovenbouw als riolering. Voor het zomerverlof 2021
moet deze fase klaar zijn.

Grasdijk wordt groene zone
Het nieuwe strandprofiel en de helmgraszones kunnen
opwaaiend zand en een onstuimige zee op natuurlijke wijze
opvangen. Bijkomend pluspunt: de groene zone geeft
het strand een mooie natuurlijke uitstraling, zonder
tekort te doen aan de strenge eisen die MDK oplegt rond
kustveiligheid.

Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief
De inschrijfmodule bevindt zich op de website
www.middelkerke.be/promenade. Daar lees je ook
alle informatie over het project, een overzicht van
de bewonersbrieven en een reeks ‘veel gestelde vragen’.

Maandag 18 januari begonnen de werken aan de nieuwe zeedijk van Westende.

Ti

van d
GRASDIJK
WESTENDE

GDU
WESTENDE

18 jan 2021
➜ juni 2021

sept 2021
➜ juni 2022

FASE 1:
Tussen De Kwinte en
de Noordzeelaan

FASE 2:
Tussen de Noordzeelaa
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Middelkerke en Belcasinos NV
ondertekenen speelzaalconcessie
De speelzaalconcessie met Belcasino NV is ondertekend. De plannen voor de andere uitbatingen in
het nieuwe casinoproject krijgen ook stilaan vorm. Nog voor de zomer van 2021 schrijft het gemeentebestuur
concessieprocedures voor de hoteluitbating en het restaurant uit.

Duurzame concessie

Voorbereidend werk

Belcasinos krijgt het recht om de toekomstige speelzaal
voor 30 jaar uit te baten. Die lange looptijd biedt Belcasinos
een lang en stabiel uitbatingsperspectief. Het huidige
casinopersoneel kan in de nieuwe speelzaal blijven werken.
Ook financieel is deze langdurige overeenkomst essentieel
voor het casinoproject.

Ondertussen werkt het bouwteam volop aan de
voorbereidende studies, aan de gedetailleerde uitvoeringsplannen en aan de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Tophoreca en tophotel
Binnenkort schrijft het gemeentebestuur twee nieuwe
concessies uit: één voor het restaurant en één voor het hotel.
Na de selectieprocedure kunnen waardevolle kandidaten
deelnemen aan de gunningsprocedure. Middelkerke
ambieert een toprestaurant en dito hotel op één van
de mooiste locaties van de kust.

Perfect voor meerdere uitbaters
Dankzij de specifieke indeling kunnen meerdere uitbaters
perfect onder één koepel succesvol werken. De uitrusting en
de opbouw van het casinogebouw is daarop voorzien.
Zo kan iedere uitbater zich uitsluitend concentreren op zijn
‘core business’.
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Meer info?
Volg alle ontwikkelingen over het casino via
www.middelkerke.be/casinoproject

Spots op de zorg
We kunnen het niet genoeg benadrukken!
Dit jaar zetten we met plezier alle
professionele zorgverleners in de kijker.
Maar ook alle vrijwilligers en de mantelzorgers
verdienen een blijk van waardering
in deze moeilijke tijden.

Vrijwilligers;
De lesgever, de opruimer, de bezorger, de begeleider, …
Allemaal onbekend, maar niet onbemind
Zijn, waar niemand anders is
Doen, wat niemand anders doet: voor julli.
Helden zijn van alle tijden
Het “gewoon vinden” moeten we vermijden
Alle kleuren, maten en gezichten
Zonder jullie zou de maatschappij ontwrichten
Mieke, vrijwilliger
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Compostbakken
te koop

Recyclagepark zamelt
matrassen in

De groenfractie in onze restafvalzak verkleint
– net zoals de andere fracties - en dat is mede
dankzij de gemeentelijke verkoop van duurzame
compostbakken om thuiscompostering te
promoten.

Vanaf 1 januari 2021 kan je oude matrassen gratis
inleveren op het recyclagepark.

Heb je ruimte? Composteer!
Dankzij onze duurzame manier van afvalverwerking
composteren we ook een groot deel organisch afval via
de normale ophaling. Als je thuis ruimte hebt, kan je ook aan
thuiscompostering doen. Het gemeentebestuur verkoopt
daarom handige compostbakken tegen een voordelige prijs.

Kostprijs
Compostbakken kosten 65 euro.
Een aanbouwmodule voor een compostbak kost 43 euro.
Een compostvat + beluchtingsstok kost 12 euro.
www.middelkerke.be/compostvaten-en-bakken

Doe mee aan de
Groene Boei
Heb je een opmerkelijke prestatie geleverd op het vlak
van milieu of natuur in het jaar 2020?
De milieuraad reikt een prijs uit voor 2 categorieën,
namelijk één voor de bedrijven en één voor burgers,
verenigingen en scholen.

In de vorige Sirene stond een verkeerd e-mailadres.
Meld je project voor 9 maart via
johan.broidioi@yahoo.com.
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Producenten verantwoordelijk voor afval
Vanaf 1 januari 2021 moeten producenten betalen voor
de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen.
Eerlijk is eerlijk: die bijkomende kost rekenen de producenten
door via een milieubijdrage. Maar de inzameling en
afvalverwerking wordt makkelijker en duurzamer.

Recyclage vanaf juli 2021
Sinds kort aanvaarden alle recyclageparken matrassen,
maar het kan zijn dat de verwerking tijdelijk via het grof
vuil verloopt: dat betekent verbranding met energierecuperatie. Vanaf juli 2021 worden alle ingezamelde
matrassen via gedeeltelijke ontmanteling gerecycleerd.
Dus als je een echte recyclagefan bent, wacht dan met
inleveren tot 1 juli 2021.
Ook sommige matrassenverkopers blijven gebruikte
exemplaren inzamelen. Bekijk de lijst op www.valumat.be

Reizen met kinderen
Duimen maar dat reizen weer mag in de zomer. Zorg dat je Kids-ID of reistoelating in orde is als je vertrekt met
de kinderen. We geven je graag enkele aandachtspunten over reizen met kinderen.

Kids-ID
Een Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen onder
de 12 jaar. Het is niet verplicht voor reizen binnen België, maar
wel als je naar het buitenland trekt. Een Kids-ID is geldig in de
meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten.

Hoe vraag je een Kids-ID aan?
Ouders vragen een Kids-ID aan bij de dienst burgerzaken.
Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Breng als ouder
je eigen elektronische identiteitskaart mee en 1 recente
en correcte kleurenpasfoto (max. 6 maand oud) van je kind.
Wanneer je de Kids-ID afhaalt, moet je de brief met de PIN- en
PUK-code meebrengen en eventueel de vorige Kids-ID.

Zowiezo moet je altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen
voorleggen.

Hoe stel je zo’n reistoelating op?
De datum van heen- en terugreis, de naam van de organisatie
(school, instelling, etc.) of persoon met wie je kind reist en
het land van bestemming.
Eén van de ouders of voogd kan dit aanvragen bij de dienst
burgerzaken. Breng hiervoor je eigen identiteitskaart mee.
De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van
ouderlijke macht mee. We verklaren de handtekening van de
ouder voor echt om meer geloofwaardigheid en aanvaarding
in het buitenland te genereren.

eID voor oudere kinderen

Opgelet! Heeft je kind al een Kids-ID of eID?

Kinderen tussen 12 en 18 kunnen een eID aanvragen.
Vanaf 15 jaar ben je verplicht om in het bezit te zijn van
een eID (ongeacht of je naar het buitenland reist of niet).

Controleer of de kaart nog geldig is voor je vertrekt.
Een vervallen identiteitsdocument is geen geldig identiteitsbewijs. Voor sommige landen moet je kaart bovendien nog
6 maanden geldig zijn.

Reistoelating voor minderjarigen
Een reistoelating voor minderjarigen of ‘ouderlijke machtiging’
is een document waarmee ouders buitenlandse reizen van hun
kinderen toestaan. Deze schriftelijke toestemming is sterk aan
te raden wanneer een minderjarig kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist.

Meer info?
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_
buitenland/reisdocumenten
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Eén verkeerde klik
De lokale politie van Middelkerke ontving sinds het begin van de eerste lockdown 140 klachten rond digitale
oplichting. Over heel België noteerde de politie in 2019 maar liefst 2 365 geregistreerde phishingklachten, dat is
bijna een verdubbeling in één jaar tijd. En dat is niet zo verwonderlijk: cybercriminelen zijn vindingrijk en hun
valse berichten zijn zeer waarheidsgetrouw.

Hoi mama, mijn gsm is in het water gevallen
WhatsApp is één van de meest gevaarlijke kanalen voor
cyberoplichting. Omdat WhatsApp gebaseerd is op telefoonnummer versturen cybercriminelen smoesberichtjes van een
familielid of intimus. Plots vragen ze je om een factuur voor
te schieten of een betaling te doen. Het gebeurt allemaal heel
snel en voor je het weet, stort je een bedrag naar een vreemde
rekening.

• Ga niet in op deze berichten of e-mail, omdat er wordt
geschreven dat je een boete zou moeten betalen.
Informeer eerst.
• Een officiële instantie zal nooit via e-mail, sms of telefoon
vragen naar wachtwoorden, bankgegevens of persoonlijke
gegevens.

Geachte, u hebt nog openstaande
belastingen.

• Neem telefonisch contact op met je lokale politiezone en
spreek af wat te doen alvorens het bericht te wissen.

Oplichters versturen vaak een mail die sterk lijkt op een
melding van de belastingdienst. Daarin krijg je de vraag om je
achterstallige belastingen te betalen. Weet dat de overheid
nooit achterstallen terugvordert via e-mail. Let ook op het
taalgebruik: de overheid gebruikt nooit termen als ‘geld’,
‘schulden’ of ‘overschot’ in hun officiële correspondentie.

• Let goed op het taalgebruik, het e-mailadres of de website
naar waar de berichten verwijzen. Als die haperingen
vertonen of ingewikkeld zijn dan is de kans groot dat je
te maken hebt met een oplichter.

Uw pakketje is binnen, betaal uw
verzendkosten via deze link
Ook de groeiende pakjeseconomie is een bron voor digitale
oplichting. In willekeurige sms-berichten vragen oplichters om
openstaande verzendkosten te betalen.
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Hoe voorkom je digitale oplichting?

• Spreek erover met familie of vrienden, zodat zij ook
waakzamer zijn.

Meer info?
Op www.safe-on-web.be vind je heel wat tips
en aandachtspunten rond online veiligheid.
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Hoe inbraakgevoelig is jouw huis?
Vanaf maart 2021 gaat de dienst preventie en handhaving in Middelkerke op pad om de inbraakgevoeligheid
van de Middelkerkse huizen te controleren. Geen overbodige actie, want Middelkerke is erg uitgestrekt,
kent een grote hoeveelheid alleenstaande (vakantie)huizen en is door de
nabijheid van de E40 aantrekkelijk voor rondtrekkende dievenbendes.

Inbraakveiligheid
begint met enkele goede gewoonten:

10 tips

Cijfers dalen, maar…
Volgens de statistieken van de federale politie is het aantal woninginbraken
in België sinds 2000 altijd maar gedaald: van 75 033 in 2000 naar 47 021 in 2019.
In Middelkerke registreerde de politie in 2019 57 woninginbraken. Hoera, een
neerwaartse trend. Toch blijft preventie belangrijk, want net degelijke woningbeveiliging is één van de grootste redenen voor de daling van het aantal
woninginbraken.

Simpele maatregelen tegen grote miserie
De sociale dienst van de politie is unaniem: een inbraak heeft een zware
psychologische impact op de bewoner en het algemene veiligheidsgevoel.
Nochtans kun je mits enkele simpele maatregelen het risico op inbraak sterk
verkleinen.

Team op pad
Een team van preventiebeambten controleert vanaf maart de garagepoorten, de
deuren zichtbaar vanaf de straat, de cilinders en veiligheidsbeslagen van de deuren.
Wie in orde is, ontvangt een groene kaart in de brievenbus. Wiens deuren en ramen
voor verbetering vatbaar zijn, ontvangt een rode kaart met aanbevelingen.

Actie over langere periode
Deze controleactie zal tijd in beslag nemen, verwacht dus niet dat elke woning
onmiddellijk zal gecontroleerd zijn. Deze actie zal over een langere tijd gespreid
worden.

1

Je ramen zijn geen
winkeletalages:
plaats attractieve
goederen buiten
het zicht.

3

4

2

Laat deuren en ramen nooit open
staan, ook al ben je maar even weg.

Leg je sleutels nooit op
voor de hand liggende
plaatsen zoals onder de mat.

6
7

5

Help de inbreker
niet door ladders
of gereedschap
achter te laten
in de tuin.

Zorg voor een goede
zichtbaarheid van je woning.

Merk en registreer
je waardevolle
goederen.

9

Geef je woning
steeds een
bewoonde indruk.

Als je kiest voor
een elektronisch
alarmsysteem, hou je
aan de wettelijke
voorschriften.

8

Beveilig deuren, ramen,
kelderopeningen en
koepels met degelijke
sloten.

10

Als je toch nog het
slachtoffer wordt van
woninginbraak, doe zo
vlug mogelijk aangifte
bij de politie.

13

Gekiekt
Prachtige sneeuw

Foto : Eric Vandewalle

Foto : Rudi Leemans

Of hoe een zeldzame sneeuwprik Middelkerke een mooi wit kleedje gaf.
Onze Machtig Middelkerkefotografen leefden zich alvast uit.

Foto : Johan Vandermeersch
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Foto : Maria Meeuwsen

Foto : Luc Cassiman

Gebunkerde belangstelling

Vaccin voor Colette

De ontdekking van de bunkers onder het casino lokte grote
belangstelling en aparte beelden uit.

Op woensdag 13 januari kreeg Colette Louwagie het eerste
coronavaccin in WZC De Ril. De vaccinatieronde in alle
Middelkerkse woon- en zorgcentra is intussen volledig
afgerond.

Lees het volledige verhaal op pagina 16 en 17.

Magische etalagezoektocht
en handelaarsacties 2020:
groot succes
Drie onschuldige handen van gemeenteschool de
Zandloper kozen de winnaars van de Magische
etalagezoektocht van team Lokale Economie.
2020 bracht helaas veel coronanieuws, gesloten winkels,
de opkomst van takeaway en mondmaskerplicht…
maar dat bracht handelaars en gemeentebestuur ook
een stuk dichter bij elkaar om nieuwe initiatieven uit te
proberen zoals de Middelbon, de coronapremie
of de Magische etalagezoektocht.
Zo registreerden 84 handelaars zich voor de Middelbon.
Er werden 9516 bonnen verkocht, ter waarde van
237.825 euro. 362 handelaars deden een beroep
op de gemeentelijke coronapremie. We keerden als
gemeentebestuur bijna 85.000 euro uit aan de
handelaars. We leverden 4500 takeawaydozen aan
de horecazaken en 80 gratis kerstbomen.
Ook onze speciale nieuwsbrief voor handelaars wordt
gesmaakt. Meer dan 400 handelszaken krijgen nu
maandelijks info op maat.

Foto’s : Luc Cassiman
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Zomer 1942, Duitse troepen marcheren op de zeedijk, ter hoogte van een gecamoufleerde manschapsbunker.
Op het dak zien we twee kacheluitlaten en rechts vooraan één van de ingangen naar de bunker (zie detailfoto).

Duitse soldaten komen in looppas uit de bunker
tijdens een oefening. Rechts op de foto het toenmalige
Casino dat in 1943 in vlammen opging.
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Foto’s : Collectie Simon Vosters

Het Beeld

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

Atlantikwall onder casino

De ontdekking van de bunker onder de casinosite veroorzaakte nogal wat beroering. De hele Europese kust was
tijdens de Tweede Wereldoorlog een aaneenschakeling van bunkers en gesperde loopgraven. Het is dus logisch
dat de casinosite met zijn uitsprong in zee van uiterst strategisch belang was voor de uitbouw van de Duitse
Atlantikwall. Het Beeld vertelt het verhaal van Stützpunkt Roon.

Een toevallige ontdekking?

Het leven in de bunker

Op 6 en 7 januari 2021 ontdekten de archeologen van
de firma ADEDE twee Duitse ‘manschapsbunkers’ uit
de Tweede Wereldoorlog. Een echte verrassing was deze
ontdekking onder de casinosite niet. Hoewel de bunkers in
de eerste helft van de jaren ‘50 onder de grond verdwenen,
herinneren oudere Middelkerkenaars ze zich zeker nog.

De woonvertrekken in de bunker waren uitgerust met bedden
uit staaldraad die met kettingen aan het plafond en muur
waren bevestigd. De manschappen hadden ook kledingkasten,
stoelen en tafels. Een ingenieuze zuiveringsinstallatie zorgde
voor verse lucht. Bunkerkachels, vaak voorzien van een extra
kookplaat, boden de nodige verwarming.

Atlantikwall

Communicatie met de andere bunkers binnen en buiten
de versterkte positie gebeurde via een bunkertelefoon
uitgerust met een eigen batterijkast.

Beide bunkers maakten deel uit van de Atlantikwall,
de verdedigingslinie die de Duitse bezetter bouwde van
Noorwegen tot de Frans-Spaanse grens. De versterkte positie
rond het casino van Middelkerke stond bekend als ‘Stützpunkt
Roon’. De naam van het steunpunt is afkomstig van de
Pruisische generaal Albrecht von Roon.

Bouw van de bunkers
De blootgelegde bunkers zijn van het type ‘502 Doppelgruppenunterstand’, een manschapsbunker voor twee groepen
van telkens 8 à 10 soldaten. De bunkers werden in 1942
gebouwd door de ‘Organisation Todt’ volgens een
standaardontwerp: twee ingangen, een gassluis, twee
verblijfsruimten en een kleine bergruimte. Om een
dergelijke bunker te bouwen was een enorme hoeveelheid
beton (629m3) en staal (40 ton) nodig.
De bomvrije bunker had een plafond en muren van 2 meter
dik en kon volledig gasdicht worden afgesloten door middel
van gepantserde en ‘gerubberde’ deuren.

Wat werd er teruggevonden?
Omdat beide bunkers kort na de oorlog werden
dichtgemaakt zijn ze binnenin vrij goed bewaard.
Zo zijn de gasdeuren en gepantserde platen van de
toegangsverdediging nog deels aanwezig.
Ook de heraklietbekleding met daarop de verschillende
Duitse dienstopschriften zijn nog in erg goede staat.

Kijkmoment
De archeologen zijn momenteel volop bezig met de
site in kaart te brengen. Nadat deze werken afgerond
zijn, zal er een bezoekmoment worden georganiseerd.
Kijklustigen kunnen nu al eens virtueel in de bunker
kijken via de beeldbank van Kusterfgoed:
www.beeldbankkusterfgoed.be/middelkerke

Ook jij kan helpen!
De dienst archief zou graag naar aanleiding van
deze opgraving beeldmateriaal van deze bunkers en
andere militaire bouwwerken op het grondgebied van
Middelkerke digitaliseren. Heb jij nog oude vakantiekiekjes waarop je op de bunkers poseert en wil je
deze graag delen met ons? Contacteer dan de dienst
archief via archief@middelkerke.be.
Wij doen het nodige!
Foto’s : Luc Cassiman
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Atelier in beeld

Strandbloemen verkopen is een unieke traditie aan
onze kust. Het gebruik van strandbloemen maken en
verkopen is dankzij Kusterfgoed nu officieel erkend
als immaterieel erfgoed.

Erkenning voor traditie
Tijdens de zomermaanden toveren kinderen sinds jaar
en dag bloemenkraampjes tevoorschijn op het strand.
De kinderen etaleren vol trots strandbloemen in allerlei
vormen en kleuren en ruilen ze met plezier voor handenvol
schelpen. Dankzij Kusterfgoed krijgt deze traditie een plaats
op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed en wordt bewaring en overdracht makkelijker.

Massatoerisme
Het ontstaan van het strandbloemenspel is onduidelijk,
wel is zeker dat het al sinds het interbellum van generatie
op generatie wordt doorgegeven. Vooral de opkomst van
het massatoerisme na de tweede wereldoorlog zorgde voor
meer spelende kinderen aan de kust en dus ook voor een
toename van strandbloemenwinkeltjes.

Meer info?
www.kusterfgoed.be

Van keukentafel tot loods
De plek waar de creatieve magie gebeurt, kan vele vormen
aannemen en net die veelzijdigheid wil Atelier in Beeld tonen.
In welke omgeving krijgt de kunstenaar de nodige inspiratie?
En welke omgeving bepaalt het ‘maakproces’?

Deel je ervaring en inspireer
Meestal is het atelier geen plek voor pottenkijkers, maar
Atelier in Beeld is een uitgelezen moment om beeldend werk
op een laagdrempelige manier te tonen en te ontdekken.
Misschien raak je wel geïnspireerd door het werk van een
collega?

Meer info?
Plan je bezoek aan de hand van www.atelierinbeeld.be
Kunstwerkt is er voor elke liefhebber van beeldende kunst.
Maar vooral voor makers ervan. Ze inspireren je in de vorm
van grote en kleine kunstprojecten en ondersteunen je werk
op verschillende manieren.

Erkenning voor
Nick Ervinck
De laureaat van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen en Kunsten
is een erkenning met ruime uitstraling en
beloont verrijkende artiesten en wetenschappers uit verschillende disciplines.
Vlakbij het Grand Hotel Bellevue pronkt, sinds 2015, Ervincks
kunstwerk ‘Olnetop’.
In zijn typische gele kleur verwijst ‘Olnetop’ naar opspattende
golven en natuurlijke dynamiek. Het grote 3D-kunstwerk is
één van de vele blikvangers in het Middelkerkse beeldenpark.
Bekijk ook eens de andere kunstwerken op
www.middelkerke.be/kunstwerken

18

Foto : Ludo Coulier

Strandbloemen zijn
erfgoed

Tijdens het weekend van 7, 8 en 9 mei organiseert
Kunstwerkt een nieuw initiatief: Atelier in Beeld.
Dat is een open atelierweekend waar alle amateurkunstenaars hun creatieve ‘hol’ openstellen voor
nieuwsgierige geïnteresseerden.

Foto : Ann-Sophie Delrycke

Ann-Sophie Deldycke brengt de cultuurlente op smaak.

Te kort verhaal en
verantwoord voyeurisme
De cultuurliefhebber zit al een tijdje op zijn honger. Afgelaste voorstellingen, toneelrepetities, geen creaklas.
Toch staat er iets lekker cultureels op het vuur te sudderen, want de cultuurdienst maakt een artistieke stoofpot
om die akelige lockdown weg te happen. Steringrediënten? Een pittige foodfotografe, een kernachtige verhalenvertelster en een theatervoorstelling in ’t groen op je smartphone.

Te kort verhaal

Verantwoord voyeurisme

Wie kent Joke Van Caesbroeck nog niet? Haar gevatte, kurkdroge en erg korte verhalen kruiden wekelijks de cultuurbijlage van De Standaard. Vorig jaar schitterde de cultschrijfster
met haar complete verzameld werk op ‘MidWestComedyFest’.
In de lente maakt Joke een ‘te kort verhaal’ speciaal voor
cultuurhuis De Branding. Als symbool voor de (on)vergankelijkheid van kunst krijgt dit verhaal een prominente plaats in
De Branding.

Ook theatergezelschappen sprongen creatief om met hun
noodgedwongen retraite. SkaGen lanceert een vervolg op
hun veelbesproken WhatsApp-voorstelling ‘WatchApp#1’.
Welke wendingen neemt het koortsachtige geplaag tussen
de twee chattende hoofdrolspelers? Wie intekent, ontdekt
het op het scherm van de smartphone.

Ooit al eens een frankfurterworsttaart
gezien?
Er is dan misschien geen grote podiumactiviteit, cultuur is
meer dan voorstellingen alleen. Met veel plezier kondigt de
cultuurdienst ‘Eat this’ aan. Deze fototentoonstelling toont
het creatieve effect van een culinair fotografe in lock down.
Ann-Sophie Deldycke vond een oud ‘weight watchers’ boek
en liet zich inspireren door de sterke beeldende kracht van
die ‘vintage’ gerechten. Plat de résistance? Ongetwijfeld de
twijfelachtige frankfurterworsttaart.

‘Loco’ in de lockdown
Als gezonde ‘curieuzeneuzen’ zijn de collega’s van cultuurdienst benieuwd naar het wedervaren in jullie lockdown.
Bracht het gebrek aan een volle sociale agenda ruimte
voor opmerkelijke hobby’s? Is er iemand spontaan tapijten
beginnen weven? Of huisvest Middelkerke sinds de lockdown
de allereerste dadaïst geboren na het jaar 2000? We horen
het graag!

Meer info?
www.cultuurstek.be
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Luistervinken

Pimp je t-shirt

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

Woensdag 7 en dinsdag 13 april, gratis toegankelijk tijdens
de publieke openingsuren van de Bib

Waarom vergissen wij ons zo vaak?
Donderdag 29 april 2021 om 20 u.
Jean-Paul Van Bendegem legt uit hoe optische illusies, ons
gehoor en onze ingewikkelde hersenen
ons vaker dan lief op het verkeerde been zetten.
Deze Luistervinken is uitverkocht. Meld je bij interesse aan
op de wachtlijst.

De makerspace in de bib is al een tijdje een heuse
blikvanger. De 3D-printer maakt al je wildste
fantasieën en dromen waar. Na de scholentournee is
het tijd om het brede publiek kennis te laten maken
met de oneindige mogelijkheden van de makerspace.

Spelpion of t-shirt
Kom tijdens de paasvakantie naar de bib om je eigen spelpion
of t-shirt te maken. Van je idee tot een afgewerkt product:
de makerspace doet het in enkele handige stappen. Enkele
begeleiders helpen je mee op weg en geven je tips & tricks.
De makerspace is trouwens een vast item in het boeiende
aanbod van de bib.

Makerspace ‘op reis’
Geannuleerde voordrachten
Door de coronamaatregelen is de bib genoodzaakt de
luistervinkensessies ‘In het spoor van Toon’, ‘Wetsarts’ door
Wim Van De Voorde en ‘Dwars door Oceanië’ met Wouter
Deboot te annuleren.

Ook in de trefpunten van Leffinge en Westende
zijn er makerspace-initiaties!
Data worden binnenkort bekendgemaakt via de website.

Heb je al een ticket gekocht en betaald?
Stuur een e-mail naar bibliotheek@middelkerke.be met
het aantal tickets, welke voorstelling(en), naam en
rekeningnummer.
Heb je nog niet betaald en gewoon een ticket
gereserveerd?
Deze reservatie is geannuleerd, je hoeft niets meer te doen.

EGING

BEW
HEEK IN

BIBLIOT
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Meer info? http://middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10

Grote Schelpenteldag
Word (zee)wetenschapper voor een dag en help
de diversiteit van de schelpen aan onze kust in kaart
te brengen. Ga op zondag 14 maart (tussen 10 en
17 u.) in jouw gezinsbubbel het strand op en
verzamel 100 schelpen.

Starring: de dubbele schelpen
Schelpen rapen en identificeren: het blijft leuk. Maar ook
de wetenschap heeft er baat bij om de biodiversiteit van de
schelpen op onze Vlaamse stranden in kaart te brengen.
Dit jaar is er bijzondere aandacht voor dubbele schelpen.
Zij vertellen ons zo iets over klimaatverandering en
menselijke activiteiten op zee.

Wat voeren de wetenschappers
in hun schulp?
Tijdens de Grote Schelpenteldag zullen enkele
experten ter beschikking staan op de ScHELPdesk.
In een online privésessie identificeren ze samen met jou
de twijfelgevallen. Voer daarna de gegevens en foto’s in
op het online invoersysteem. Zo kan de schelpenexpert
jouw telling helemaal verifiëren.

Hoe deelnemen?
www.groteschelpenteldag.be

Foto : Eric Lefevere

Verzamel met je gezinsbubbel schelpen in de vloedlijn
volgens het vaste stappenplan. Leg de schelpen per soort
en sorteer ze op naam. Neem een scherpe overzichtsfoto
van alle 100 getelde schelpen, alsook enkele detailfoto’s van
identificaties die je misschien wat zorgen baren.

Alternatieve
trofee van sport
Helaas zal 2020 een mager jaar zijn voor
de amateursport. Toch brachten de sportraad en
de sportdienst hun vier sporttrofeeën tot bij
de laureaten.

Wie zijn de laureaten?
Omdat onderstaande heren zich al 20 jaar onafgebroken
inzetten voor hun sportclub ontvangen ze de Trofee van
Sportverdienste 2019:
Roland Cicou (Columbus Noordzeevissers)
Geert Uytterhoeven en Serge Tourlouse (VVW Westende)

Trofee voor jeugdsport 2019
Winnaar is Billie De Witte van de Koninklijke roei en
nautische sport Oostende
Femke De Cuyper (VZO Oostende), Falke Duprez (Coast
Lifesavingteam) en Jitske Vanbaelenberghe (judoschool
Middelkerke) waren de andere laureaten in deze categorie.

Trofee van sport 2019
Triatlete Charlotte Mensaert zwom, fietste en liep zich in
2019 naar de Middelkerkse trofee van sport.
Eervolle vermeldingen zijn er in deze categorie verder
voor Sammy Feys (Coast lifesaving) en Cloe Porton (Coast
lifesaving)

Ploeg in de prijzen
Dankzij hun promotie van 3de naar 2de provinciale zijn de
volleydames van Jumpers Middelkerke/Leffinge ploeg van het
jaar. Ze krijgen in deze categorie het gezelschap van de U18
van Middelkerkse basketclub Mibac. Zij werden provinciaal
kampioen.

Meer info?
www.middelkerke.be/sporttrofee
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Speelpleinwerking 2.0
Tijd voor verandering! De speelpleinwerking ziet
er vanaf 2021 een beetje anders uit. Er is geen
aparte Grabbelpas meer, maar niet getreurd:
het basisaanbod wordt gewoon ruimer.

Animatoren in de hoofdrol
De moni’s zoeken leuke, plaatselijke activiteiten voor
de kinderen. Uiteraard allemaal coronaproof. Ouders krijgen
een mailtje als de moni’s speciale plannen hebben.

Dichter bij jou
Om alles coronaveilig te houden, vindt de speelpleinwerking
op drie locaties plaats en met beperkte aantallen:
• De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29B, 8434, Westende
• De Zandloper, Onderwijsstraat 5, 8430, Middelkerke
• De Bonte Pier, Bonte Pierstraat 22, 8432, Leffinge

Jongerenwerking
smelt samen
Samen met stad Nieuwpoort organiseert het
gemeentebestuur Middelkerke een vernieuwde
lokale jongerenwerking. Jongeren krijgen zo
de kans om zich te ontplooien en elkaar te
ontmoeten op vaste tijdstippen in een veilige
omgeving.

Tweemaal per week
Elke woensdagmiddag en vrijdagavond vindt er in
Lombardsijde of in Nieuwpoort afwisselend een open en
laagdrempelige vrijetijdswerking plaats voor jongeren
tussen 14 en 17 jaar. Twee volwassen begeleiders, Jeffrey
(Middelkerke) en Robbe (Nieuwpoort), zorgen met inspraak
van de jongeren voor een leuke vrijetijdsinvulling.

Jeffr
e

Indien nodig kan er een extra locatie voorzien, worden zodat
alle kinderen binnen de juiste bubbel kunnen inschrijven.

y

Robbe

Van dinsdag 6 april 2021 t.e.m. vrijdag 16 april 2021,
van 9 tot 16.45 u.

Prijs en inschrijving
De deelnameprijs voor speelplein- en tienerwerking bedraagt
€ 6 per dag en wordt nadien gefactureerd. In deze prijs
zijn de activiteiten, workshops, begeleiding, verzekering,
dagelijks vers fruit en een warme maaltijd inbegrepen.
Inschrijven via inschrijvingen.middelkerke.be

Tienerwerking in Jeugdhuis
De Paravang
Indien de coronamaatregelen het toelaten, wordt er
tijdens de paasvakantie ook ‘speelpleinwerking’ voor
tieners georganiseerd. De tienerwerking vindt nog
steeds plaats in jeugdhuis De Paravang in Middelkerke.
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Kom gewoon af
Je hoeft je niet in te schrijven of lid te worden.
Je komt wanneer het je past. Maandelijks bepalen
de begeleiders en de jongeren een activiteitenkalender.
Die kun je terugvinden op de facebookpagina of in
het lokaal. Voor sommige activiteiten vragen we
een kleine ijdrage, maar de meeste
zijn gratis.

Meer info?
jeffrey.de.donder@middelkerke.be
059 30 48 66

Alles ok? Mis je ook je vrienden? Of weet je ook geen weg met je overtollige sportenergie? Ook zin om je beste
vriendin stevig vast te pakken? En lukt het allemaal nog op school? Zie je het allemaal nog zitten?

Hey jongeren, kop op!

Laat je stem horen!

Jullie hebben het extra moeilijk met de coronamaatregelen.
Bijna geen sport, niet kunnen uitgaan, geen leuke
bijverdienste in de horeca, aangepaste schooluren...
Dat begint serieus te wegen. Daarom wil de jeugddienst
Middelkerke horen hoe het met jullie gaat en jullie de nodige
steun bieden.

Stuur al jullie verhalen in via oeist@middelkerke.be
of post het via je social met vermelding van #oeist

Breng je verhaal
Het kan ferm deugd doen om gewoon te zeggen waarmee je
het zo moeilijk hebt. Of verwerk al je coronashizzles in een
coole tekst, een filmpje of een song. Laat maar komen, dan
sjotten we samen die corona zo snel mogelijk de deur uit!

en tag in jouw bericht de jeugddienst:

$ jeugd.middelkerke
! jeugddienstmiddelkerke
Help jezelf en help anderen! Inspireer andere jongeren
met je verhaal en help elkaar door deze moeilijke periode.
Nadien worden jullie creatieve inzendingen vertoond zodat
Middelkerke weet hoe het met jullie gaat.

Low impact,
high output
De sportdienst start vanaf 20 april met een nieuwe
reeks aquagym. Ideaal voor beginnende sporters.
Dankzij ‘Ondersteboven van sport’ kun je trouwens
heel wat toegankelijke sportlessen volgen.

Waarom aquagym doen?
Met aquagym belast je je gewrichten minimaal. Dus is er
weinig slijtage terwijl je ondertussen wel een complete ‘body
work out’ doet. Het is de ideale instaptraining voor
wie graag meer lichaamsbeweging in zijn agenda opneemt.

Ondersteboven van sport
Naast aquagym biedt de sportdienst nog andere
toegankelijke sportlessen aan. Die staan netjes
gebundeld in de brochure ‘Ondersteboven van sport’.
Zin in badminton of baantjeszwemmen?
Of geef je graag toe aan je jogkriebels?
Bekijk het aanbod en teken in.

Meer info?
De lessen aquagym vinden wekelijks plaats in het Duinenbad,
Middelkerke, van dinsdag 20 april tot en met dinsdag
22 juni 2021, telkens van 16 tot 16.45 u.
€ 20 voor de lessenreeks. De toegangsprijs van het zwembad
betaal je nog apart aan de kassa.
Inschrijven via https://inschrijvingen.middelkerke.be
Interesse in andere lessenreeksen?
www.middelkerke.be/onderstebovenvansport
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Kleuterklas van de toekomst
Ondertussen is de nieuwe gemeenteschool de Duinpieper in Westende al goed ‘gerodeerd’. De kinderen genieten
er dankzij de ruime klassen van een nieuw klasconcept. Zeker bij de kleuters werpt dat zijn vruchten af. Eenvoud
en ruimte zijn de sleutelwoorden. Juf Karla legt uit wat er zo speciaal is aan ‘de kleuterklas van de toekomst’.

Daarnaast krijgen de kleuters veel minder prikkels en zijn
ze geconcentreerder en dus rustiger. Kleuters zijn ook meer
zelfredzaam, omdat ze in alle veiligheid het materiaal kunnen
verplaatsen.

Centraal werkeiland

Kikker- en Muizenklas
“De aparte ‘hoeken’ zijn verdwenen. Geen onthaalhoek,
geen poppenhoek, geen bouwhoek en geen puzzelhoek meer.
Leerkrachten en kinderen hebben nu meer overzicht over hun
klas en een beter gevoel van ruimte. We stapelen alle speelgoed en lesmateriaal in gesloten kasten. Waarom tientallen
bakken speelgoed hebben in de klas, terwijl we maar enkele
gebruiken?”

Flexibel concept
“Een volle klas lijkt gezellig, maar is ook beperkend.
Door ruimte te creëren, krijgt de leerkracht meer
mogelijkheden om de lesjes anders in te vullen.
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“In het midden van de klas staat een ruim werkeiland.
Dat is een soort tafel. Kinderen kunnen er braaf aan zitten,
maar er ook over klauteren en op spelen. Alle kinderen zitten
samen aan het werkeiland, dus is er ook meer verbondenheid.
Er zijn geen verloren ‘hoeken’ meer in de klas, elke ruimte
wordt functioneel gebruikt en dagelijks aangepast volgens
noodzaak.”

Alle info over de Middelkerkse scholen?
www.middelkerke.be/onderwijs
www.middelkerke.be/duinpieper
deduinpieper@middelkerke.be
Gemeenteschool de Duinpieper
Henri Jasparlaan 29, Westende
058 23 51 03

Op verkenning:
Vita Krokodiel in volle opbouw
Wie in de Duinenweg wandelt of fietst, kan haast niet naast de enorme werf van Vita Krokodiel kijken.
De bouw van Vita Krokodiel gaat goed vooruit.
cafetaria

instructiebad

peuterbad en wellness
25m bad
kleedkamers en personeelzone
sporthal

Beelden: Cordeel

25

Foto : © DPG Media

Kaarsje branden voor
een zomer en najaar
vol ritme
Evenementen zitten in het Middelkerkse DNA.
Als de vaccinatiecampagne succesvol verloopt
en de regering de nodige versoepelingen doorvoert,
mag Middelkerke dromen van een zomer vol
evenementen op jouw ritme.

Proximus Pop-Up Arena
De Proximus Pop-Up Arena verzamelt het beste van wat
muzikaal Vlaanderen op dit moment te bieden heeft.
In de meest veilige omstandigheden garandeert deze
zomerse concertlocatie een perfecte muziekervaring.

Muzikale zomer
Met de klemtoon op gezinsplezier, gezellige concerten in
de buurt is er dankzij o.a. dienst evenementen bijna
dagelijks iets te doen. Ook in het verlengde van de zomer
wordt vervelen echt moeilijk, want dan is het tijd voor
Tastoe en het Landbouwweekend.

25 jaar Champagneweekend
Deze jubileumeditie wordt een prachtige ode aan het
goddelijke Franse druivenvocht. We staan nu al te popelen om
de viticulteurs uit Epernay met open armen te ontvangen.

Liefde voor Westende
Het strand van Westende speelt een hoofdrol in
het populaire VTM-liedjesprogramma ‘Liefde voor
Muziek’. Sterren zoals Willy Sommers, Geike Arnaert
en Tourist LeMC raken geïnspireerd door het werk
van hun andere collega’s in het prachtige decor van
het Grand Hotel Bellevue in Westende.

Toplocatie in eigen land
Geen exotische en warme setting voor deze editie van
Liefde voor Muziek. De productieploeg zocht dan maar een
toplocatie in eigen land. Geen wonder dat ze kozen voor
het prachtige strand van Middelkerke/Westende en het
historische kader van Grand Hotel Bellevue.

Op het ritme van de zee
Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert
Ostyn maken het Belgische sterrenteam compleet.
8 afleveringen lang bewerken zij elkaars liedjes en beleven ze
een fijne tijd op het ritme van de zee in Westende.

Meer info?
‘Liefde voor muziek’ en ons unieke strand is iedere maandag
tot en met 5 april te bewonderen op VTM om 20.40 u.

Middelkerke opnieuw Magisch
Magisch Middelkerke breit een vervolg aan haar successtory.
Van 18 december 2021 tot en met 9 januari 2022 baadt
Middelkerke opnieuw in gloed vol kerstlicht.

Opgelet: alle activiteiten zijn onderhevig aan de geldende
coronamaatregelen. Houd al onze digitale kanalen in het oog.
Wil je alle Middelkerkse vrijetijdsnieuws heet van de naald?
www.middelkerke.be/inschrijven-nieuwsbrief
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Meer info?

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

Apothekers
112
059 43 29 80

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

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

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

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Torhoutstesteenweg 287 - Oostende)
www.fluvius.be
078 35 35 34
Infolijn
078 35 30 20
Storingslijn
078 35 34 33
Gasreuk
0800 60 888
Defecte straatlamp
0800 60 777
Water
• Middelkerke (FARYS) + wachtdienst
078 35 35 99
Storing melden? (FARYS)
078 35 35 88
(alle deelgemeenten, uitgez. Leffinge)
• Leffinge (VMW)
059 29 99 83
Leffinge (VMW) wachtdienst
056 25 99 78

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

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

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

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

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer

1733

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

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

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

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

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

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

058 23 63 09
059 30 04 74

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

Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente
Middelkerke en verschijnt 6 keer per jaar (oplage: 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.
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Heradem, ontdek en geniet
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Komaan, nog even volhouden.
Blijf niet binnen, trek eropuit.
Heradem langs het strand.
Ontdek de mooiste plekjes in Middelkerke.
Geniet van het leven op jouw ritme.

