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Gezellige
Nieuwjaarsdrink!
Voor inwoners en
tweedeverblijvers
In en rond Normandpark
Middelkerke

Tweedeverblijvers ‘Zeg het e ki’ - enquête
Inspirerende hobbies
BK Cyclocross
Boekenfreak wordt voorleeskoningin
© Pat Berte #MachtigMiddelkerke

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

Openingsuren kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie hanteren de gemeentelijke diensten en
het OCMW op sommige dagen andere openingsuren. Plan je
een bezoek tijdens die dagen? Check dan onderstaand overzicht.
Datum		

Open/gesloten

Toeristische balies

Vrijdag

24/12/2021

gesloten

open tot 12.30u

Tom Dedecker

Zaterdag

25/12/2021

gesloten

eerste schepen

Zondag

26/12/2021

gesloten

open tot 12.30u

Maandag

27/12/2021

gesloten

open

Dinsdag

28/12/2021

open

Woensdag 29/12/2021

open

Donderdag 30/12/2021

open

Vrijdag

31/12/2021

open tot 12 u.

Zaterdag

01/01/2022

gesloten

Zondag

02/01/2022

gesloten

Maandag

03/01/2022

open

Dinsdag

04/01/2022

open

Woensdag 05/01/2022

open

Donderdag 06/01/2022

open

Vrijdag

open

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

07/01/2022

open tot 12.30u
open tot 12.30u

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

De bibliotheek, de sporthallen en het woonzorgcentrum
behouden hun gebruikelijke openingsuren.
Dringend enkele formulieren nodig?
Gebruik het e-loket: www.middelkerke.be/e-loket
Een compleet overzicht van alle openingsuren?
www.middelkerke.be/openingsuren

In deze Sirene
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Uitkijken naar iconisch
casinogebouw

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
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25 jaar De Paravang

zaterdag
4 december
2021
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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

Soirée Unique,
aan den lijve ondervinden hoe je
leeft met een beperking

www.middelkerke.be/soiréeunique

soirée unique 21043 flyer A5 2021.indd 1
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Tweedeverblijvers?

Foto : Daniel Verle

“Zeg het e ki!”
Middelkerke is benieuwd hoe tweedeverblijvers het leven in Middelkerke waarderen. Waarom kozen ze hier voor
een tweede verblijf? Welke faciliteiten vinden ze goed? Wat kan beter? En vooral: wat kan het gemeentebestuur
leren uit hun bevindingen? Tweedeverblijvers kunnen deze gerichte bevraging vanaf 3 november online invullen.

Vinger aan de pols

Nog enquêtes in de toekomst

Het gemeentebestuur investeert voortdurend in projecten,
faciliteiten en diensten. Die zijn er ook voor de om en
bij 17.000 geregistreerde tweedeverblijvers.
Daarom willen we dus ook hun mening over een brede waaier
voorzieningen weten.

November is enquêtemaand, want dan lanceert
het gemeentebestuur een nieuwe bevraging naar
een specifieke doelgroep. In mei van het daaropvolgende
jaar verschijnen de resultaten.

Waarom kiezen tweedeverblijvers
voor Middelkerke?
Deze enquête polst vooral naar de redenen om voor een
tweedeverblijf in Middelkerke te kiezen, wat zij als de sterktes en zwaktes van onze gemeente zien en hun waardering
van onze diensten en projecten.

Wat kan het gemeentebestuur
hieruit leren?
Tweedeverblijvers besteden hier heel wat van hun tijd.
Sommigen ‘spoelen’ hier ook definitief ‘aan’. Daarom is
het belangrijk te weten hoe zij Middelkerke waarderen,
zo kan het gemeentebestuur de juiste toekomstige keuzes
maken.

Vul de enquête in!
Sta je te popelen om eens je gedacht te zeggen als
tweedeverblijiver? Vul dan de enquête online in.
Het invullen neemt zo’n 15 minuutjes in beslag.
In mei 2022 publiceren we de resultaten.
www.middelkerke.be/enquete

Wie zullen we wanneer bevragen?
November 2022

Vervolgenquête inwoners (16+)

Mei 2023

Terugkoppeling van de resultaten

November 2023

Vervolgenquête tweedeverblijvers (16+)

Mei 2024

Terugkoppeling van de resultaten
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Kort & Bondig
Val op alsjeblieft!

Foto : Luc Cassiman

Herfstige ochtenden zijn meestal donker.
Zorg er dus voor dat je uitrusting en
fiets goed opvallen. Draag een veiligheidshesje, zorg dat je fietsverlichting werkt
en gebruik indien mogelijk goed verlichte
wegen. Zo fiets je extra veilig naar
het werk of school.

De Kust blijft een ‘vakantiethuis’
Uit cijfers van Westtoer, het toerismebedrijf van het provinciebestuur blijkt dat
de Kust een ‘vertrouwde, veilige en drukbezochte’ binnenlandse vakantiebestemming
blijft. Vakantiewoningen, campings en hotels noteerden een gemiddelde
zomerbezetting van 85 tot 95 %. Ook met minder weer, kiest de Belg graag voor
een vakantie aan zee.

Gespreide drukte
Opvallend: hoewel er op sommige dagen erg veel volk aan zee was, kleurde
de druktebarometer slechts op 30% van de meetpunten geel of oranje.
60% bleef ‘groen’. Westtoer schrijft deze spreiding toe aan de gezamenlijke
inspanningen van De Lijn, de NMBS en de kustgemeenten.

Meer info?
www.dekust.be

Meld je bewakingscamera
Heb je een bewakingscamera op je eigendom?
En maakt die ook beelden van het openbaar
domein? Dan moet je die camera verplicht aanmelden.

Specifieke beveiligingscamera’s

Weg met de weesfiets
Verwaarloosde en achtergelaten fietsen zorgen voor een
onverzorgde indruk en palmen kostbare stallingsruimte in.
Deze weesfietsen krijgen nu een felroze label die mogelijke
eigenaars oproept om de fiets weg te halen.
Staat de bewuste fiets er na 30 dagen nog, dan halen
de gemeentelijke diensten die weg en blijft ze nog eens
3 maanden in bewaring bij de lokale politie.

Laat je fiets graveren
Het komt wel vaker voor dat weesfietsen gestolen zijn.
Laat dus je fiets registreren. Aan de hand van de code is
de rechtmatige fietseigenaar makkelijk op te sporen.

4

Die aanmeldingsplicht is er voor particuliere camera’s die
de ingang van een huis/tuin bewaken, voor bewakingscamera’s
die een etalage of winkelrek bewaken en/of voor ondernemingen
die camera’s plaatsen om hun gebouwen tegen diefstal,
beschadiging, inbraak... te beschermen. Camera’s die bewakingsbeelden maken binnenin de privéwoning moet je niet aangeven.
De vernieuwde aangifteplicht stamt voort uit de privacywetgeving van de Europese overheid.

Overgangsperiode
Uiterlijk de dag voor ingebruikname moet je die camera(‘s)
aangeven. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze aanvraag
indienen, dat is de persoon die beslist om een camera te plaatsen
en die de doeleinden ervan bepaalt.
Aangifte kan online via www.besafe.be - www.aangiftecamera.be.

Houd je identiteitskaart, een burgertoken of je Itsme-app bij
de hand.
je al eerder een camera aangegeven, dan moet je
Zelfs tijdens
het interbellum
was de auto nog een zeldzaam verschijnsel.
(Verz. Heb
Constandt-Bloes)
Meer
info?
preventie@middelkerke.be
die opnieuw registreren via het nieuwe aanmeldplatform.
Er is een overgangsperiode tot eind 2021.

Foto : Karel Halewyck

#mkpromenade:
stevig betonwerk

Waarom ziet onze kust eruit,
zoals ze eruit ziet?

In november en december start de aannemer
met stevig betonwerk om de golfdempende uitbouw
(GDU) en de nieuwe zeedijk te realiseren.

Vandaag is kustbescherming een ‘heet’ thema’.
Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden doen ons nadenken over een andere aanpak
rond kustbescherming. Maar kustbewoners trachten
al eeuwen hun hebben en goed te beschermen tegen
de zee en de elementen.

Simultaan werkt de aannemer vanaf november aan twee
belangrijke elementen. De opbouw van de GDU gebeurt
vooral met prefabelementen en zal volgens de planning
zo’n 17 werkweken in beslag nemen. Een andere belangrijke
werffase is de opbouw van de betonnen vloerplaten voor
de wandelpaden en de aanleg van de strandtrappen
t.h.v. het Rauschenbergplein.
In de lente is het vooral uitkijken naar de aanleg
van het verharde wandelpad op de GDU en het leggen
van de mooie dijkstenen.

Prof. Dr. Dries Tys en Prof. Dr. Pieter Rauwoens schetsen
in een bevlogen lezing hoe onze kust doorheen de jaren
veranderde en welke invloed mensen op kustbescherming
hadden.
Kom eens luisteren op woensdag 17 november 2021
in centrum De Branding, Middelkerke.
Deuren gaan open om 19.15 u. Lezing start om 19.30 u.
De lezing is gratis toegankelijk, maar registreer wel
je aanwezigheid!

Meer info?
www.middelkerke.be/promenade

Schrijf je in!
www.middelkerke.be/lezing-over-kustverdediging

Wat deed jij in je strandcabine?
In 2022 zet Erfgoedcel Kusterfgoed de geschiedenis van de strandcabine in de kijker.
Daarvoor gaat de erfgoedcel op zoek naar
jouw persoonlijk ‘kabientjesverhaal’.

Foto’s en verhalen gevraagd!
Heb je leuke verhalen, anekdotes of
origineel en authentiek beeldmateriaal?
Stuur die dan door naar de Erfgoedcel
Kusterfgoed.

Meer info?
info@kusterfgoed.be - 059 270 770
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Op naar de bouw van een iconisch
casinogebouw, een prachtig duinlandschap
en een beschermende zeedijk.
Hoe zal de bouw verlopen?
En welke functies krijgt het nieuwe casino?
dakverdieping:
technische installaties

Het casinogebouw
laag per laag

5 hotelverdiepingen

Dankzij de organische indeling,
de sobere kleuren en het beperkte
materiaalgebruik zijn alle functies van
het gebouw op een logische manier met
elkaar verbonden.
De stijlvolle, houten bolder omhult alle
technische installaties zodat het duinlandschap en het gebouw een streling
voor het oog blijft.
+1: hotelreceptie

0: inkomhal, foyer, restaurant,
balkon evenementenzaal,
restaurant speelzaal casino
hotel
inkomhal
evenementenzaal
restaurant
-1: bovenste
verdieping parkeergarage,
technische ruimtes en verbinding
parkeergarage met inkomhal, vloerniveau
evenementenzaal, speelzaal casino

speelzaal
parkeergarage

-2: laagste verdieping
van de parkeergarage

In- en uitrit parkeergarage
Inrit
Jean van Hinsberghstraat

Uitrit
Jules van Den Heuvelstraat

• Toegang met nummerplaatherkenning.
• Rotatieparking met ongeveer
160 beschikbare plaatsen.
• Stijlvolle glazen overkapping voor
akoestische demping.
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Het bouwtraject fase per fase
exacte timing afhankelijk van de aflevering van de omgevingsvergunning



 Fase 1:

 Fase 3:

 Fase 5:

• 		 aanleggen van tijdelijke
zeewering.

•		 opbouw van
het gebouw.

•		 afwerken daklandschap.

• 		 Bescherming
tegen extreme
weersomstandigheden gewaarborgd.

•		 Mecano voor
gevorderden:
snelle opbouw door
vooraf samengestelde
bouwelementen.

•		Aanleg bovenlaag,
duinlandschap
en in- en uitrit
parkeergarage.

•		 Minder hinderplan voor
werftransport.

 Fase 6:

 Fase 2:

 Fase 4:

•		uitgraven van
de bouwput voor het
gebouw.

•		 aanleg ondergrondse
parkeergarage in
verschillende fases.

•		Exacte planning van
de werken van zodra
omgevingsvergunning
afgeleverd is.

•		 Minder hinderplan
voor afvoer van grond
en afbraakpuin.

•		 Gebruik zeedijk in
verschillende zones
blijft gewaarborgd.

•		 afwerking gebouw,
bovenlaag zeedijk en
Epernayplein.

•		 Geplande opening
casinogebouw?
Eind 2023.

Blijf op de hoogte van het casinoproject via www.middelkerke.be/casinoproject
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Registreer
je donorwens

Sluiting begraafplaats
Wilskerke

In België ben je automatisch een orgaandonor.
Toch wordt de vraag in de praktijk nog aan de
nabestaanden gesteld en kunnen zich verzetten.
Laat dus je keuze - toestemming of verzet registreren zodat je wil zeker gerespecteerd wordt.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er geen begravingen,
bijzettingen of asverstrooiingen meer mogelijk op
de begraafplaats van Wilskerke. De bestaande
graven blijven minimum 10 jaar na sluiting bewaard.
Nadien kan het gemeentebestuur overgaan tot de
definitieve ontruiming van de begraafplaats.

Registreer online
Registreer je donorwens online op mijngezondheid.be.
(Je weet wel: die site die ook een overzicht van je
eventuele covid-testen weergeeft). Maar je kan evengoed
terecht bij je huisarts of bij de dienst burgerzaken.
Minderjarigen of ‘onbekwame’ mensen moeten hun
donorwens verplicht via de dienst burgerzaken registreren.
Door jouw registratie is er geen twijfel mogelijk en vermijd je
dat je naasten met die vraag geconfronteerd worden terwijl
ze in volle rouw zijn.

Vier beslissingen
Bij de registratie van je donorwens teken je expliciet
verzet aan of geef je uitdrukkelijk toestemming om
je organen of lichaamsmateriaal te doneren voor
transplantatie, de productie van geneesmiddelen of
wetenschappelijk onderzoek.

Overbrenging naar Middelkerke?
Het gemeentebestuur biedt de mogelijkheid om vanaf
1 januari 2022 tot 31 december 2024, na aanvraag,
de stoffelijke overschotten kostenloos over te brengen
naar de begraafplaats in Middelkerke. Die aanvraag doe
je schriftelijk via een specifiek formulier.
De overbrenging van het grafmonument naar de begraafplaats Middelkerke is voor rekening van de aanvrager.

Concessie(verlenging) verplicht
Om het graf te kunnen overbrengen moet er een concessie
zijn. Indien het graf onvergund is of de concessie verlopen,
moet je een concessie nemen of verlengen. Nabestaanden
die niet ingaan op de overbrengingsmogelijkheid moeten
weten dat de graven na 10 jaar mogelijk zullen verdwijnen.
Vragen over de sluiting? burgerzaken@middelkerke.be

Meer info?
www.mijngezondheid.be
burgerzaken@middelkerke.be
Breng altijd je identiteitskaart mee als je je donorwens
via de dienst burgerzaken registreert. Je krijgt een kopie
van het registratieformulier en een ontvangstbewijs mee.
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Van kunst tot A-team
De hobbybeurs verzamelt gepassioneerde vrijetijdsliefhebbers en hun bezigheden. Een paar kenmerken komen
altijd terug: passie, leergierigheid en ontwikkeling. Misschien raak je wel geïnspireerd door de hobby’s van
Stephanie en Anthony?

Stephanie zegt het met bloemen

Hoogtechnologisch knutselen

Stephanie Boone uit Middelkerke is verzot op
bloemen. Ze raakt helemaal geïnspireerd door
deze kleurrijke natuurwondertjes. Voor Stephanie is
haar bloemenbeleving uitgeroeid tot een dagelijkse,
creatieve passie.

Anthony uit Westende is gefascineerd door techniek.
Hij houdt ervan om toestellen te ontmantelen, zelf
vervangonderdelen te maken of met 3D-printing zijn
wildste ideeën te realiseren.

Opengebloeid in de lockdown

“Al van jongsaf ben ik gefascineerd door techniek en
mechaniek. Ik ben er ook dagelijks mee bezig, niet alleen
beroepshalve. Toestellen uit elkaar halen, kijken hoe ze
functioneren, herstellen, eigen onderdelen maken… Ik doe
het allemaal in mijn atelier. Van stofzuiger tot koffiemachine:
elektronica heeft voor mij geen geheimen meer (lacht).”

Stephanies bloemenhobby bloeide open tijdens de lockdown:
“Net zoals heel wat mensen kon ik niet gaan werken. Iemand
vertelde me dat ik moest doen wat ik graag deed. Toen ik nog
geen kinderen had, tekende ik graag en veel. Dus, besloot ik
mijn passie voor bloemen en tekenen te combineren. En van
’t één kwam ’t ander: ik begon naast bloemen tekenen en
aquarellen ook met het maken van droogbloemstukjes.”

“Ik zie overal ideeën”
Stephanie raakt helemaal begeesterd door haar bloemenhobby: “Ja, ik ga er helemaal in op. Het is zo fijn om je inspiratie
om te zetten in een echt werkje. En ik voel dat ik helemaal
mezelf ben in mijn hobby. Dat is zo’n fijn gevoel.
Als ik rondkijk zie ik overal ideeën.

Helemaal geen drempel
“Ik zou het trouwens niet erg vinden als ik gelijkgestemde
bloemfreaks zou vinden die mijn werkjes kunnen verrijken of
nog unieker maken. Trouwens, ik raad het iedereen aan, want
je haalt zoveel positieve energie uit een creatieve hobby”,
besluit Stephanie.

Technisch chirurg

3D-hemel
“Een jaar of vijf geleden ontdekte ik de magische wereld
van 3D-printing. Dat was echt ‘next level’, in plaats van
met bestaande dingen te werken, kon ik plots mijn eigen
ontwerpen en ideeën realiseren. Het is niet zo simpel als
het lijkt, maar ik beet door en kreeg het 3D-printing
helemaal onder de knie. Drie jaar later volgde de CNC-laser.
Mijn atelier is volledig ‘gepimpt’ om mijn wildste creaties
waar te maken.”

Mini MacGyvers op komst
“Ondertussen is mijn partner het wel gewoon dat ik ’s avonds
altijd in mijn atelier zit, er is toch niets op tv (lacht).
En om mee te zijn, zit ik wel vaker op technieksites.
De hardware en software evolueert heel snel en ik wil niets
missen! Misschien krijg ik later wel opvolging, want mijn
kinderen vinden heel makkelijk de weg naar mijn atelier.”

Kom je ook snuisteren?
Boekenwurm? Juf op zoek naar spannende leesboeken voor de klas?
Snuister naast de hobbybeurs eens rond op de tweedehandsboekenbeurs
in de foyer van De Branding.
Beide beurzen zijn gratis toegankelijk op zondag 28 november 2021 tussen 10 en 18 u.
www.middelkerke.be/hobbybeurs
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Foto : Linda Naert

Dringend gezocht:
maaltijdvrijwilligers!
Om de maaltijdbedeling in de gemeentescholen
in goede banen te leiden, is het gemeentebestuur
op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.
Wie kan en wil helpen om de hongerige mondjes
van lekker eten te voorzien in de schoolrefters
van de gemeentescholen?

Wat houdt de taak in?
Je helpt de schoolmaaltijden klaarzetten, dient de maaltijden
op en helpt nadien met het opruimen van de borden en
schotels. Dus als je nog in topvorm bent en je graag met
kinderen werkt, dan is deze taak misschien iets voor jou.

Help wanneer je kan
Je hoeft je hiervoor zeker niet dagelijks te engageren.
Je helpt wanneer het past in je dagplanning. Je krijgt een
correcte vrijwilligersvergoeding en de eeuwige liefde van
tientallen hongerige schoolkindjes.

Duurzaam renoveren?
Of gezellig stoken?
Laat je adviseren.
Stijgende energiefacturen en een groeiende duurzaamheidsreflex doen veel mensen nadenken over
hernieuwbare energie. Maar maak je wel de juiste
keuzes? En wie het gezellig wil maken met een haard
of houtvuur houdt best enkele tips in de gaten.

Acasus helpt je bij stappenplan
Acasus is een inspiratie- en kenniscentrum voor duurzaam
wonen, bouwen en renoveren. Wie bouwplannen heeft, kan bij
Acasus terecht voor onfhankelijk advies. Interessant bij het
maken van de juiste keuzes, want de investeringen zijn vaak
niet te onderschatten.

Meer info?
www.acasus.be

Interesse?
Meld je via vrijwilligers@middelkerke.be.
We contacteren je voor een verkennend gesprek.

Tips
om binnen
te stoken
Een hout- of haardvuur is gezellig, maar een slecht
afgestelde haard of kachel verslindt veel energie
en beïnvloedt je ruimte negatief. Zorg ervoor dat
het vermogen aangepast is aan de ruimte, dat je
de installatie overlaat aan een specialist, dat je je
luchttoevoer goed regelt en dat je de verbranding
optimaliseert door het juiste brandbaar materiaal te
gebruiken.
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Nieuwe kerkgemeenschap
boven doopvont
De katholieke kerkgemeenschap in Middelkerke kent een rijk verleden. De negen parochiekerken waren vele
eeuwen lang de kernen waarrond het dorps- en geloofsleven zich afspeelden. Ondertussen is de samenleving
grondig veranderd. De parochies bundelen nu op pastoraal vlak hun krachten in een nieuwe pastorale eenheid:
Sint-Andreas Middelkerke.

Weekendvieringen in drie kerken

Een beloftevolle toekomst

Er zijn vandaag in Middelkerke nog zeven zelfstandige
parochies met een parochiekerk en een kerkbestuur. Voor
eucharistievieringen kan je in het weekend terecht in de
parochies Sint-Willibrordus Middelkerke, Sint-Laurentius
Westende en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Lombardsijde.
In de parochies Sint-Niklaas Slijpe, Sint-Gulielmus Wilskerke,
Onze-Lieve-Vrouw Schore en Onze-Lieve-Vrouw Mannekensvere
blijven de kerken open voor doopsels, huwelijken en uitvaarten.

Met de oprichting van de nieuwe pastorale eenheid
Sint-Andreas wil het pastoraal team het christelijk leven in
Middelkerke een nieuwe vitaliteit geven. De nieuwe naam
verwijst naar de apostel Andreas. Het doel is om een open
en gastvrije kerk uit te bouwen, een ontmoetingsplaats
voor kerkelijken en zoekende gelovigen, maar zeker ook
een dienstbare kerk, solidair met de zwaksten in onze
samenleving. Een pastoraal team dat bestaat uit pastoor
Bart Lagrange, Sylvia Bekaert, Jo Broucke, Francine Duron
en Lieve Vermander zal de nieuwe kerkgemeenschap leiden.

Uniek patrimonium
Naast gebouwen van de eredienst voor de geloofsgemeenschap zijn kerken ook unieke publieke plaatsen: centraal
in het dorp en vaak gezegend met kostbaar cultureel en
religieus patrimonium.

Onttrokken aan de eredienst
Op vraag van het gemeentebestuur onttrok de bisschop
de parochiekerken van Leffinge en Sint-Pieters-Kapelle aan
de eredienst. Dat betekent concreet dat deze parochies niet
langer bestaan en dat hun kerkfabrieken opgeheven zijn.

Aanstellingsviering met bisschop Aerts
Bisschop Lode Aerts zal op zondag 28 november 2021 om
11 u. in een plechtige eucharistieviering de Pastorale Eenheid
Sint-Andreas Middelkerke bevestigen en het pastoraal team
aanstellen. Iedereen is welkom in de Sint-Willibrorduskerk
te Middelkerke.

Meer info?
www.kerknet.be/organisatie/federatie-middelkerke-spermalie
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Lopen tot aan
Rome!

Nieuw ‘basecamp’
tienerwerking

Speelpleinwerking
ook present!

Tussen 28 september en 1 oktober
liepen alle Middelkerkse schoolkinderen tot in Rome

Gedaan met die saaie vakantieverveling, want de tienerwerking
maakt opnieuw zijn opwachting
en volgend jaar zelfs in een nieuw
onderkomen. In de herfst- en
kerstvakantie bepaal jij samen
met de moni’s wat je in de schoolvakantie gaat uitspoken.

Alle 4 tot 12-jarigen (geboortejaren 2010 tot 2017) zijn welkom
op de speelpleinwerking in de
herfst- en kerstvakantie. In deze
vakanties is er speelpleinwerking
op locaties in Middelkerke.

De loopweek was een groot succes.
De Vlaamse loopweek voor scholen
zet het schoolsportjaar in gang en wil
met gevarieerde loopactiviteiten
de loop- en sportprikkel verspreiden
in de Vlaamse scholen.

Veelzijdigheid troef

De Bonte Pier
Bonte Pierstraat 22, Leffinge

En die activiteiten zijn erg veelzijdig.
Zin in wat avontuur? Griezelen in een
pretpark? Een toffe uitstap? Of laat
je de keukenprins(es) in je los? Doe je
suggesties, de jeugddienst bekijkt de
mogelijkheden en regelt de rest!

De Stille Meers
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

Nieuwe locatie vanaf
kerstvakantie

Kerstvakantie: maandag 3 tot en met
vrijdag 7 januari 2022.

Vanaf de kerstvakantie is de kelderzaal
van De Branding het nieuwe ‘basecamp’
van de tienerwerking. Heb je een
voorstel voor een leuke acitiviteit?
Mail dan naar onderstaand adres.

Wanneer?
Herfstvakantie: dinsdag 2 tot en met
vrijdag 5 november 2021.

Telkens van 9 tot 16.45 u.

Busvervoer

Meer info?

Voor de kinderen van Westende is er
busvervoer voorzien naar Middelkerke.
Dit ‘s morgens om 8.30 u. en ‘s avonds
worden de kinderen terug gebracht om
16.45 u.

kimberley.moerkerke@middelkerke.be
059 30 48 66

Schrijf je in!

Wil je inschrijven?
De tienerwerking kost € 6 per dag.
Voor sommige activiteiten kan een
meerprijs gevraagd worden van
maximum € 10 per week.
Schrijf je in via
inschrijvingen.middelkerke.be
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Waar?

inschrijvingen.middelkerke.be
De deelnameprijs is € 6 per dag en
wordt nadien gefactureerd.
Activiteiten, begeleiding, verzekering,
dagelijks vers fruit en warme maaltijd
inbegrepen.
jeffrey.de.donder@middelkerke.be
059 30 48 66

De Paravang: 25 jaar ‘jeugdthus’
van Middelkerke
Na duizenden feestjes, concerten, workshops, activiteiten en quizzen neemt
Middelkerke afscheid van haar iconische gebouw en jeugdcentrum De Paravang.
Tijd voor een nieuwe toekomst? Ja, maar niet zonder een gepast vaarwel
aan het meest kleurrijke jeugdhuis van de kust. Op zaterdag 18 december
wuiven alle Paravangers hun thuis voor een laatste keer uit.

De bron van alle jeugd
Voor heel wat Middelkerkse jongeren is De Paravang
het startpunt geweest van hun jeugdleven.
Waar de oudere bestuursleden op het afscheidsfeest
vooral herinneringen ophalen, zullen de jongeren plannen
maken voor de toekomst.

Nieuw jeugdhuis
Want die toekomst ligt een eindje verder in de kelderzaal
van De Branding. Momenteel is het jeugdhuisbestuur volop
bezig met de inrichting ervan. Het nieuwe jeugdhuis opent
de deuren tegen eind januari 2022.

Maar eerst nog een feestje
Op zaterdag 18 december krijgt de Westendelaan 38 haar
allerlaatste fuif te verwerken. Na het optreden kampeert
een mix van ‘oude’ en jonge Paravangers zich achter de
draaitafels om de afscheidsfuif helemaal af te maken.

Meer info?
www.facebook.com/jeugdhuisdeparavang
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Foto : Johan Töpke

Gekiekt

Indian Summer XL

Foto’s : Luc Cassiman

De wisselvallige zomer kreeg nog een warme uitloper. Tot eind september konden we genieten van prachtige zomerdagen waarbij
de avonden vaak werden afgesloten met een prachtige zonsondergang.
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Tien om te Zien

Team Middelkerke

Op woensdag 25 augustus woonden zo’n 4000 muziekfans
de unieke revivalshow van ‘Tien om te Zien’ bij.
25 rasartiesten traden er op. En ook Willy en Anne
waren erbij!

Op 23 september namen maar liefst 320 medewerkers deel
aan de teamdag van het gemeentepersoneel. De sportieve
namiddag werd afgesloten met een gezellige barbecue.

LeffingeLeuren
Ook dit jaar konden de muziekfanaten 3 weekends genieten
van een heerlijke line-up artiesten die hun muziek brachten
onder de kerktoren.

22.520 euro voor Hamoir
Na de watersnood in Wallonië besloot Middelkerke een
inzamelactie te organiseren voor de getroffen inwoners
van Hamoir. Bijna 80 Middelkerkse handelaars en
verenigingen engageerden zich. Een delegatie van het Middelkerkse gemeentebestuur overhandigde onlangs de giften
in Hamoir.
Foto : Luc Cassiman

Door corona werden de officiële openingen nog niet gevierd,
maar dat maakten we dubbel en dik goed. Zowel De Kilt als
De Wiek ontvangen je in de toekomst graag. Ga zeker eens
langs in beide trefpunten.
De Wiek - Groenhagestraat 23, Leffinge

Foto : RTC

Officiële opening
De Wiek en De Kilt

Actie afgerond
De inzamelacties waren erg verscheiden: gaande van
de verkoop van specifieke producten tot het plaatsen van
een spaarpot. Al die kleine beetjes vormen een ingezameld
bedrag van ruim € 12.520. Het college van burgemeester legt
daar nog eens € 10.000 bij, wat het totale schenkingsbedrag
op € 22.520 brengt.

Steun op vele vlakken

Foto’s : Luc Cassiman

De Kilt - Henri Jasparlaan 29, Westende

Middelkerke zamelde niet alleen geld in, ook op andere
vlakken ondersteunden onze inwoners de getroffen gezinnen.
Zo stelden enkele logiesverstrekkers hun vakantieverblijf
open voor inwoners uit Hamoir die even wilden verpozen
aan zee. Camping De Lombarde bood in de midweek van 15
oktober een groep schoolkinderen deugddoende zeeklassen.
Heel wat Middelkerkse instanties zorgden in die week voor
maaltijden en leuke activiteiten.

Meer info?
www.middelkerke.be/helphamoir

Vernieuwde sportvleugel
dienstencentrum
Eind augustus namen enkele sportievelingen de vernieuwde
sportvleugel van het dienstencentrum in gebruik. De Stille
Meers huisvest nu een brede waaier aan zorg- en adviesdiensten voor alle generaties in de meest comfortabele omstandigheden. De metamorfose is nog niet rond. De welzijnssite
krijgt met veel groen en wandelpaadjes in de komende
maanden een uitnodigende parkomgeving.
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Veelvoudig wereldkampioen Eric De Vlaeminck alleen op pad,
achter hem de bebouwing bij het Arthur Degreefplein.
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Het Beeld

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.

60 jaar heroïek in zand en slijk
wordt bekroond met BK

Op 8 en 9 januari is Middelkerke gastgemeente voor het Belgisch Kampioenschap veldrijden. De winnaar op het
prachtige parcours van het militaire domein van Lombardsijde krijgt een tricolore trui met heel wat historie,
want in Middelkerke gaat de crossgeschiedenis zo’n 60 jaar terug. We nemen je op een snel rondje mee: van
oercross in de duinen tot finale manche van de Superprestige op het sportpark.

Een gedurfd idee
Het begon allemaal in 1958 met een idee, gelanceerd door
Maurice De Schacht. Zijn neef André was een talentrijke
veldloper en later veldrijder. Door hem raakte Maurice
gebeten door de crossmicrobe. Met de medewerking van
Camiel Vergauwe van de plaatselijke wielerclub ‘De Jonge
Vluchters’ en hun voorzitter Berten De Jonghe, (winnaar van
Parijs-Roubaix in 1922), was het zaadje geplant voor de rijke
historie van de Middelkerkse Noordzeecross.

Strijd in de duinenzone bij de Sluisvaartstraat. Robert Vermeire,
Norbert Dedeckere, Julien Vanden Haesevelde en René Declerck
lopend door de duinen in de cross van 7 februari 1970.

Het geslacht De Vlaeminck

Nog zo’n kampioen: Norbert Dedeckere, op de paden in de duinen,
achter hem de oude watertoren.

Prachtig parcours lokt vedetten
Het gemeentebestuur ondersteunde met plezier de cross.
De ‘maideneditie’ vond plaats op 7 februari 1959. Een massa
volk zag Firmin Van Kerrebroeck winnen. Dit succes
resulteerde in een tweede cross, in het najaar. Meteen
vonden buitenlandse vedetten hun weg naar Middelkerke.
De regerende wereldkampioen Renato Longo en andere
nationale kampioenen zoals André Dufraisse (F), Herman
Brinkman (NL) en Rolf Wolfshohl (D) tekenden het startblad.
Die werden wel allemaal geklopt door Roger De Clercq
uit Lede. De kranten waren lyrisch over de “duizendkoppige
volkstoeloop en het prachtige parcours met perfecte
inrichting!”

In de jaren zestig maakte het crossgekke Middelkerke kennis
met de broertjes De Vlaeminck. Eric en Roger vochten onder
mekaar en met andere sterke beren heroïsche duels uit.
Het toenmalige parcours sneed door de duinenzone tussen
de Populierenlaan - Duinenweg - Sluisvaartstraat en
Oostendelaan. Ook Bert Vermeire, Charles Vanhoutte en
‘Berten’ Van Damme brengen bij de liefhebbers schone
herinneringen naar boven.

Keizer Norbert
In de jaren zeventig was lokale held Norbert Dedeckere
de te kloppen man in de Middelkerkse duinen. Uit respect en
erkenning draagt de Middelkerkse mountainbikeroute zijn
naam. Uit die periode moeten we ook klinkende namen als
Ivan Messelis, Eric Desruelle, Wim Albrecht, André Geirlandt,
Paul De Brauwer, Johan Ghyllebert en plaatselijk renner
Freddy De Schacht (zoon van André) onthouden.

Superprestige
De Noordzeecross kreeg in 2011 een nieuw elan en
een nieuwe locatie als finale manche van de Superprestige,
het oudste klassement in de ‘cross’. De winnaarslijst oogt
sindsdien indrukwekkend met namen als Sven Nys, Mathieu
Van der Poel en Zdenek Stybar.
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Foto : Danny Wagemans

10 jaar Kunstendag
voor kinderen

Van die beer
en de wolk

Op 21 november viert Middelkerke de tiende
verjaardag van de Kunstendag voor kinderen (KvK),
met twee workshops én een familievoorstelling.

Twee leuke familievoorstellingen warmen de herfst
op. Een beetje klimaatbesef en lekker onschuldig
dromen kan geen kwaad zeker?

Kunstige kinderen

Meneer Beer (5+)

De KvK is een initiatief van de Vlaamse overheid en
wil kinderen op een leuke manier in contact brengen met alle
vormen van kunst.

Zaterdag 6 november om 15 u. in De Branding, Middelkerke
Het huis van Meneer IJsbeer smelt. Hij roept de hulp in van
neef Beer en diens Woeste Wolven. Op fijne muzikale wijze
nemen ze alle kleine durvers en grote berenvrienden mee
op een knotsgekke trip.

Hangar in de verf

Foto : Jeroen Vanneste

Met een workshop graffiti zet je de hangar op de jeugdsite
compleet ‘in de verf’. Hou je van kunst en theater?
Doe dan mee met de workshop ‘Alice in Wonderland’ en
bewonder aansluitend de gelijknamige theatervoorstelling
in De Branding.

Meer info?
Workshop graffiti (11 u. / 13 u.) - €2,5
Workshop beeldende kunst ‘Alice in Wonderland’ (11 u.) - € 2,5
Familievoorstelling ‘Alice in Wonderland’ (15 u.) - € 6
Combi workshop + voorstelling (11 u. + 15 u.) - € 7,5

Alle tickets via tickets.middelkerke.be

Wolk (3+)
Zondag 19 december om 15 u in De Zwerver, Leffinge
Een mooie dromerige voorstelling met dans, verhaal,
muziek, betovering en ferme portie sierlijke acrobatie.
Perfect voor kleine kinderen en hun familie

Meer info?
tickets.middelkerke.be

Kiekteke speelt hemelse komedie ‘De Zevende Zonde’ van Paul Anrys.
							 Speeldata
							 Vr en zat 28-29/01		20.00 u.
							 Zon 30/01		15.00 u.
							 Vr en zat 4-5/02		20.00 u.
							 Zon 6/02			15.00 u.
							 Vr en zat 11-12/02		20.00 u.
Tickets vanaf 6 december online te verkrijgen via tickets.middelkerke.be
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#sportersbelevenmeer
#gezinssport

Behendig met een bal?
Babyballers!
Je baby balvaardig maken? Kan dat? Jawel dankzij
het nieuwe uit, Engeland overgewaaide, concept
‘Babyballers’.
Je baby leert 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.

#sportersbelevenmeer
#familieactiviteit

Joggen met kerstmuts
Ondernemend Middelkerke en de sportdienst
organiseren samen de SantaTrail. Een toffe familieactiviteit voor jong en oud, maar ook een originele
ontdekkingstocht doorheen de Middelkerkse
gebouwen in kerstsfeer. Natuurlijk mogen de natjes
ook niet ontbreken.

Unieke locaties

Waar en wanneer?

Je loopt, zonder voeten vegen, door enkele unieke
gebouwen en locaties in Middelkerke. Uiteraard loop je
ook door het sfeervol verlichte Normandpark.

Begin december organiseert de sportdient drie nieuwe sessies per leeftijd, telkens op zaterdag.

Waar en wanneer?

Groep 1

9.40-10.20 u.

BabyBallers (1,5 tot 2,5 jaar)

Op zondag 26 december 2021 met start en aankomst t.h.v.
De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke, om 18 u.

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)

Doe je ook mee?
Vooraf inschrijven kost € 10. De dag zelf € 15.

Meer info?
www.middelkerke.be/babyballers

Schrijf je in door te mailen naar
santatrailmiddelkerke@outlook.com (met vermelding
‘SantaTrail’) en het inschrijvingsbedrag over te schrijven op
rekeningnummer BE41 7360 5417 8810 met vermelding van
Santa Trail, naam en voornaam en aantal deelnemers.
Iedereen krijgt een deelnemerspakket (kerstmanpak,
startnummer en nog een paar lekkere goodies).
www.middelkerke.be/santatrail

Plan nu al
een sportkamp
In de schoolvakanties organiseert onze sportdienst
meerdere sportkampen op verschillende locaties
en in verschillende thema’s.
Ontdek ze op www.middelkerke.be/sportkampen
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Foto : Luc Cassiman

Foto’s : Luc Cassiman

Intrede van de Sint

LeffingeLicht

Op zondag 21 november verwelkomen we de Sint
met z’n zwarte Pieten op het Epernayplein
in Middelkerke.

Op vrijdag 17 december toveren honderden kaarsen
en lichten Leffinge om tot een feeëriek dorp.

In een mooie stoet met heel wat zotte Pieten, muzikanten
en diverse attracties vergezel je Sinterklaas tot aan
het gemeentehuis. Daar zullen de burgemeester en
de schepenen de Sint officieel ontvangen op het balkon
van het gemeentehuis.
Alle brave kinderen ontvangen daarna een geschenkje
van de zwarte Pieten.

Heb je een tekening gemaakt?
Wie een tekening en/of brief voor de Sint heeft, kan deze tot
en met 7 december deponeren in de speciale brievenbus aan
het MAC.
Geef je liever zelf je tekening af? Dat kan uiteraard ook.
Of neem je liever een foto met de Sint en zijn gekke Pieten?
Breng dan zeker je fototoestel mee!

Meer info?
De Sint en zijn zwarte Pieten komen aan om 14.30 u.
op het Epernayplein.
www.middelkerke.be/Sinterklaas

Maak een prachtige wandeling door het dorp en geniet
op diverse locaties van muziek, kunst, straattheater,
lichtshows en vuurinstallaties.
De lokale handelaars zorgen voor lekkere eet- en
drankstanden.
Vanaf 19.30 u. aan de kerk van Leffinge.

Meer info?
www.middelkerke.be/LeffingeLicht

Nieuwjaarsconcert:
Gin oge toe
Augustijn Vermander blijft graag
kritisch en scherp. Hij knijpt zelden
een oogje toe en al zeker niet
als hij jullie wil meeslepen
in het prachtige muzikale
£universum waar zijn papa
Willem hem al heel jong
in onderdompelde.

Kom je ook
nieuwjaar vieren?
Op zondag 16 januari 2022, 15 u.
in centrum De Branding, Middelkerke.
Koop tickets via tickets.middelkerke.be
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Het nieuwjaarsconcert is een organisatie van de Cultuurraad Middelkerke.

Een belevingsdag met leuke afsluiter
Aan den lijve ondervinden hoe het is om met een beperking te leven, dat is de bijzondere insteek
van de belevingsdag. Een bijzondere dag die wordt afgesloten met een feestelijke gala-avond: Soirée Unique.

Maak het eens mee
Ooit al eens in een rolstoel gezeten? Of stel je eens voor hoe
je je weg moet vinden als je een visuele beperking hebt?
Op de belevingsdag volg je een hindernissenparcours onder
begeleiding van enkele ervaringsdeskundigen.

Veilig voor strandstoelen
De adviesraad voor toegankelijkheid en inclusie
organiseert ook een veiling met tal van mooie
prijzen. Blikvangers zijn de unieke gouden schapen
van kunstenaar Hannes D’Haese. De opbrengst
dient voor de aankoop van elektrische
strandstoelen. Zo kunnen mensen
met een mobiele beperking
in alle comfort genieten
van een dagje aan
het strand.

Soirée Unique met overnachtingsmogelijkheid
Om deze bijzondere dag af te sluiten, kun je ’s avonds in
Zorghotel Middelpunt aanschuiven voor een sfeervolle
gala-avond met lekker eten en muziek. Die opbrengst is ook
voor de aankoop van de strandstoelen. Voor de gelegenheid
biedt Zorghotel Middelkerke een aantrekkelijk overnachtingsarrangement aan.

Waar en wanneer?
Op zaterdag 4 december 2021
Belevingsdag + veiling
centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke,
van 9 tot 17 u.
Soirée Unique
Zorghotel Middelpunt, Westendelaan, Middelkerke,
van 18.30 tot ... u.
Arrangement Soirée Unique in zorghotel Middelpunt,
geldig van vrijdag 3 tot en met zondagochtend 5 december:
• tweepersoonskamer met ontbijt: € 100 / nacht
• vierpersoonskamer met ontbijt: € 160 / nacht

Schrijf je in!
participatie@middelkerke.be, na inschrijving ontvang je
een bevestigingsmail met alle praktische en betaalinfo.
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Nieuwe feiten

Luistervinken

Coderdojo? Dat is een verhaal vertellen, zelf een spelletje maken. Kortom
de eerste stapjes zetten in het leren
programmeren.

Nieuwe feiten is een reeks boeiende interactieve vertelnamiddagen op vrijdagnamiddag. Luister
en babbel mee over een brede
waaier interessante thema’s.

In een coderdojo kies je zélf wat je
doet en leert. De perfecte instap voor
wie zelf wil leren programmeren.

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

‘Verplant’ en
het ‘Vertelcollectief’

Coderdojo
je mee?

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

Ann Peuteman is journaliste en komt
op 26 november vertellen hoe we
woon- en zorgcentra aangenamer
kunnen maken. Ze schreef daarover
het boek ‘Verplant’. Waarom het
heerlijk wonen kan zijn in het rusthuis.’

Inschrijven is gratis, maar verplicht
via de website.

Meer info?
Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke
Vrijdag 26/11 om 14 u.:
Verplant – waarom het heerlijk wonen
kan zijn in het woonzorgcentrum - € 5
Vrijdag 10/12 om 14 u.:
Verdwalen in verhalen - € 3

BIBL

Professor Wim Van de Voorde schetst
hoe forensische artsen slachtoffers
laten “spreken” en hoe belangrijk deze
tak is in het oplossen van misdaden of
ongelukken.

Woensdag 15 december, 20 u.

Op 10 december doet het vertelcollectief Mandragora je verdwalen
in je verbeelding met meeslepende
verhalen.

EGING

Donderdag 25 november, 20 u.

Sport en recht

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

EW
K IN B
IOTHEE

De wetsdokter als
sporenonderzoeker

Jean-Marie en Dimitri Dedecker zijn
sportbeesten. Zij vertellen uit eigen
ervaring over euforie en frustratie in
de topsport, het fenomeen ‘valspelen’
en de evolutie van sportrecht doorheen
de jaren. Stefaan Kerger (Focus WTV)
modereert dit gesprek.

Meer info?
Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke
Toegang: € 5
Reserveren aangeraden.
Plaatsen zijn beperkt.

Reserveren aangeraden.
Plaatsen zijn beperkt.

Zelfs tijdens het
interbellum
de auto nog een zeldzaam verschijnsel.
(Verz. Constandt-Bloes)
Meer
info?wasmiddelkerke.bibliotheek.be
• bibliotheek@middelkerke.be
• 059 31 99 10
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“Lees altijd voor uit een boek
dat je goed kent”
Dat is meteen de gouden tip van Ann die in de Middelkerkse bib jonge kinderen ‘besmet’ met
de aanstekelijke leesmicrobe. Voorlezen is cruciaal voor hun vroege leesontwikkeling. De voorleesweek concentreert daarom met enkele leuke activiteiten op leesbevordering en voorlezen. Ann speelt daarin een sleutelrol.

Boekenfreak wordt voorleeskoningin
“Na mijn pensioen werd ik vrijwilliger van de bib. Toen ik nog
kleuterleidster was, verzamelde ik al prentenboeken om uit
voor te lezen. Mijn privécollectie bestaat uit zo’n 200 boeken.
Mijn bezetenheid sloeg al snel over naar de kinderen:
“Juf, heb je deze week een nieuw boek bij?”

Voorlezen verrijkt taalvaardigheid
“Voorlezen verrijkt de taal van kinderen heel snel.
Dat merkte ik tijdens het vrije speeluurtje in de kleuterklas.
Sommige kinderen floepten er woorden uit die ze uit de
voorleesboeken haalden. Dat was soms grappig, maar vooral
heel erg motiverend.”

Op toer met Ann
“Tijdens de voorleesweek ga ik in iedere peuterklas, eerste
en tweede kleuterklas van Middelkerke voorlezen. ‘
Gewapend met mijn handpopje, mijn Kamishibai of met
een muziekje breng ik de verhaaltjes echt tot leven waardoor
de kinderen die beter begrijpen. Mijn favoriete prentenboekschrijver is Eric Carle. Zijn verhalen zijn altijd eenvoudig,

maar uitgewerkt met mooie en stimulerende prenten.
Geloof me: de kinderfantasie slaat lekker op hol!”

Neem je tijd
“Mijn belangrijkste tips? Neem je tijd om voor te lezen, kies
een vast moment en lees voor uit een boek dat je heel goed
kent. Dat vergemakkelijkt je inleving en maakt het verhaal
sterker voor de kinderen.”

Meer info?
voorleesweek.be

De voorleesweek in de bib?
Voorleeskwartiertjes en verteltheater met meneer Neus.

Meer info?
middelkerke.bibliotheek.be
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Kerstshoppen
in het
Verenigd Koninkrijk?

Evenement aanvragen?
Vanaf 2022 online
en 24 op 24!

Sinds 1 oktober 2021 heb je een internationaal
paspoort nodig om te reizen naar het Verenigd
Koninkrijk.

Eind 2021 neemt het gemeentebestuur een online
aanvraagplatform voor evenementen in gebruik.
Als organisator kan je dan je evenement makkelijk
online en 24/24 aanvragen. Ook de verwerking
gebeurt digitaal.

Een Belgische identiteitskaart volstaat niet langer.
Dit geldt voor Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales
en is een gevolg van de Brexit.
Ook kinderen moeten een paspoort hebben. Een KidsID is niet
voldoende. Een Belgisch rijbewijs is er wel nog geldig.

Procedure
Een internationaal paspoort kun je aanvragen bij de dienst
burgerzaken. Reken een week (gewone procedure) voor
het aanmaken van het paspoort. Er bestaat ook een spoedprocedure indien nodig.

Tarieven
Volwassenen: € 72,50
Minderjarigen: € 35

Vergunning nodig?
Wie een evenement op het openbaar domein organiseert,
heeft, ongeacht het aantal deelnemers, daarvoor een
vergunning van het gemeentebestuur nodig. Je aanvraag is
het startpunt en dient minimum 8 weken voor de datum van
het evenement te gebeuren op het online aanvraagplatform
via www.middelkerke.be.

Evenement melden?
Maak je geen gebruik van het openbaar domein?
Dan geldt voor bepaalde evenementen een meldingsplicht:
• Voor activiteiten met meer dan 100 deelnemers zoals
bijeenkomsten, optochten of vieringen.
Die melding registreer je minimum 48 u. vóór de start van
de gebeurtenis.
• Voor fuiven dient altijd een melding te gebeuren ongeacht
het aantal verwachte deelnemers. Meld je fuif minstens
14 kalenderdagen vóór de dag van de fuif.
Je melding kan je ook aangeven op het platform via
www.middelkerke.be.
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Nieuw vaccinatiepunt
in Oostende
Sinds 20 oktober is het nieuwe vaccinatiepunt
in Oostende actief. Vanaf nu vinden alle coronavaccinaties plaats in de voormalige Mediamarkt
winkel in Oostende.

Boosterprik
De nieuwe locatie ontvangt vooral 65-plussers die er
de derde boosterprik krijgen. Maar ook nieuwe inwoners
en kinderen boven 12 jaar zijn er welkom.
Inwoners van Middelkerke en Oostende die alsnog kiezen
voor vaccinatie kunnen er uiteraard ook terecht als ze hun
vaccinatiecode opnieuw activeren.
Vergeet niet dat in het vaccinatiecentrum een mondmasker
dragen nog steeds verplicht is.

Praktisch en vlot bereikbaar
Het nieuwe vaccinatiecentrum is vlot bereikbaar met bus
en tram. Parkeren kan gratis op de nabijgelegen parking.
Voor Middelkerkenaars is het vaccinatiepunt voortaan dus
nog dichter.

Succesvolle vaccinatiecampagne
Ondertussen herneemt het Kursaal Oostende zijn
gebruikelijke concerten en events. In enkele maanden tijd
ontvingen zo’n 140.000 inwoners uit Middelkerke en Oostende
er hun coronavaccin. Deze sterke cijfers zorgden er voor
dat de vaccinatiegraad in onze regio zo’n 90% bedraagt.

Vita Krokodiel:
klaar voor
de eerste plons
Een frisse duik nemen in het prachtige nieuwe
zwembad Vita Krokodiel? Dat kan vanaf zondag
19 december. Vita Krokodiel wordt de parel van
de vernieuwde sportsite tussen Duinenweg en
Westendelaan.

Comfortabel, duurzaam
en goed bereikbaar
In Vita Krokodiel kan iedereen terecht. Er is een sportbad
met beweegbare bodem voor de echte sportzwemmer.
In het instructie- en het recreatiebad kan iedere beginnende
spetterpeuter of speelvogel naar hartenlust van het water
genieten. Een familieglijbaan van 10 m lang en 3 m breed en
een buisglijbaan maken het plezier compleet!
Toch liever even relaxen? Dat kan in de publieke
wellness-ruimte met sauna, stoombad en
infraroodcabine.

Tarieven
De toegangsprijzen en abonnementsformules zijn door
Vita Krokodiel geoptimaliseerd volgens bezoekersprofiel en
de gewenste activiteit.
Wil je al eens kijken hoeveel je betaalt voor een ingangsticket?
Of is een abonnement voor jou een betere optie?

Waar vind ik het vaccinatiepunt?

Meer info?

Vaccinatiepunt Oostende
Northlaan 13, 8400 Oostende

www.vita-krokodiel.be

0800 62 433
vaccinatiecentrum@oostende.be
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(2)

Maak kennis met
onze zustergemeenten

Kom jij ook proeven?

In de komende Sirenes stellen we onze 8 zustergemeenten voor.
In Middelkerke zorgt een 18-koppig comité voor de warme banden
met die jumelagemeenten. Komen deze keer aan bod:
Ettlingen (D) en Epernay (Fr).
Wat blijkt: beide verzusteringen zijn ‘gedrenkt’ in champagne.

Ettlingen

Epernay

Vlakbij het Zwarte Woud

Een bubbelende band

Ettlingen heeft ongeveer 40.000 inwoners en ligt 600 km van
Middelkerke. De mooie ligging aan de poort van het Zwarte
Woud is Ettlingens grootste troef, naast de talrijke vakwerkhuizen die de vele steegjes en voetgangerzones versieren.
Het historische ‘Schloss’ waakt over Ettlingen en is het decor
voor de jaarlijkse ‘Schlossfestspiele’.

Epernay, op zo’n 300 km van Middelkerke, is waarschijnlijk
de meest bekende zustergemeente. De hoofdstad van de
Champagnestreek telt zo’n 26.000 inwoners en bulkt van
de champagnehuizen. Meteen de grootste toeristische troef,
zeker tijdens de ‘vendanges’.

Gouden jubileum
De verzustering met Ettlingen viert dit jaar haar vijftigste
verjaardag. Kenmerkend is dat ook Ettlingen jaarlijks
een champagneweekend
organiseert en dat een
grote delegatie uit
Ettlingen jaarlijks afzakt
naar het Middelkerkse
Champagneweekend.
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Champagneweekend
De verzustering met Epernay was de kiem voor het succesvolle Middelkerkse Champagneweekend. Jaarlijks bezoeken
een tiental kleinere champagnehuizen Middelkerke met hun
beste godendrank. Wist je trouwens dat Epernay een jaarlijks
‘Fête de la Bière’ heeft?

Meer info?
www.middelkerke.be/jumelage

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)
Infotpunt Welzijn
		
Gemeentelijke werkhuizen

059 31 30 16
059 30 03 68
059 31 92 10
059 31 94 00
infopuntwelzijn@middelkerke.Be
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
078 35 35 99
Water • Middelkerke (FARYS) + wachtdienst
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
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende
AZ West Veurne

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

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

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: 18.000)
Redactieadres:
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

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)

Ampe (Middelkerke)
Baeyaert (Lombardsijde)
Catrysse (Westende)
Debruyne (Leffinge)
Orbie (Middelkerke)
Optima (Westende)
Pharveda bvba (Middelkerke)
Trypsteen (Westende)
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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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17.12.21 - 09.01.22

VISIT.MIDDELKERKE.BE

