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Verzamel kudo’s tijdens  
de Middelkerkse sportwinter

Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)  

vinden plaats in het gemeentehuis,  

Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16 

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

burgemeester@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdag van 9.30 tot 11.30 u.
burgerzaken, veiligheid en preventie,  
ruimtelijke ordening 

Tom Dedecker
eerste schepen

tom.dedecker@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op dinsdagnamiddag
toerisme en evenementen, communicatie,  
financiën, overheidsopdrachten

Henk Dierendonck 
schepen

henk.dierendonck@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op dinsdag en donderdag
sport, landbouw, dierenwelzijn, groen, duurzaamheid, 
milieu, beheer openbaar domein, energie, netheid en 
recyclagepark

Natacha Lejaeghere 
schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

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

Dirk De Poortere
schepen en voorzitter AGB

dirk.de.poortere@middelkerke.be

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

Dirk Gilliaert 
schepen en voorzitter BCSD

dirk.gilliaert@middelkerke.be

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

In deze Sirene

Waardig afscheid van je kerstboom! 
Wanneer er meer naalden op je vloer liggen dan aan je  
kerstboom hangen is het tijd om die te bedanken voor bewezen  
gezelligheidsdiensten. Middelkerke voorziet daarvoor enkele  
vaste afleverplaatsen verspreid over het grondgebied.

Waar deponeer ik mijn kerstboom? 
• Mannekensvere, plein voor kerk 

• Westende, hoek Hofstraat / Voetbalstraat 

• Schore, parkeerstrook bij kerk 

• Sint Pieters Kapelle, marktplein 

• Slijpe, parking Ter Zelte 

• Middelkerke, voor de brandweer 

• Leffinge, parking vrije school 

• Lombardsijde, hoek Bamburgstraat / Gerststraat 

De kerstbomen dienen afgeleverd te worden zonder pot  
tussen 3 en 14 januari. 

Dit jaar geen Winterknetters 
In normale tijden kan je je kalende kerstboom ook een glorieus  
einde bezorgen tijdens Winterknetters, maar door de corona- 
maatregelen is dit evenement afgelast. 

Openingsuren MAC
Ma - Do 8.30 tot 12 u. 
 13 tot 16.30 u. (Ruimtelijke ordening en stedenbouw op afspraak)

Vrij 8.30 tot 12 u. 
 13 tot 16 u. (Ruimtelijke ordening en stedenbouw op afspraak)

Za 9 tot 12 u. (enkel de dienst burgerzaken)

Gesloten op zaterdag  01/01/2022

Beste Middelkerkenaar, 
Het is exact een jaar geleden dat ik in de Sirene mijn 
allereerste nieuwjaarsbrief publiceerde. Ik hoopte 
tevergeefs dat het ook mijn laatste zou zijn, want  
ik ging ervan uit dat ik een groot deel van jullie  
een gezond en gelukkig nieuwjaar zou kunnen  
toewensen op onze grootse nieuwjaarsreceptie. 

De bijzondere maatschappelijke omstandigheden 
dwingen mij – met grote tegenzin – om die wens  
met weer een jaartje op te schuiven.  

We gaan er niet te veel woorden meer aan  
vuilmaken… het virus heeft ons soms goed liggen.  
Aan ons om daar positief en strijdvaardig mee  
om te gaan. En daar heb ik alle vertrouwen in.  
Je merkt nu al vaak positief en constructief 
‘virusgedrag’ in Middelkerke. En daar ben ik best 
trots op. 

Middelkerke laat zich niet klissen: het kent één van 
de hoogste vaccinatiegraden in West-Vlaanderen. 
Onze winkels en scholen blijven open. We passen 
onze evenementen aan, zodat ze toch kunnen  
doorgaan. Onze administratie werkt even hard  
van thuis. Onze winkels en bedrijven doen  
hetzelfde. En jij kan daar als Middelkerkenaar  
of tweedeverblijver of vakantieganger van  
blijven genieten. 

Beste mensen, 

Middelkerke blijft dus draaien. En dat is omdat we 
één groot doel voor ogen hebben. Op korte termijn 
worden we één van de mooiste kustgemeenten. Je 
ziet de transformatie nu al gebeuren.  

Het nieuwe zwembad Vita Krokodiel is open.  
De prachtige sportsite errond is in volle  
ontwikkeling. Nog deze winter start de fel  
geanticipeerde bouw van ons unieke casino. 

Iedereen is verwonderd door de schoonheid van  
de nieuwe zeedijk in Westende. De tweede fase  
ervan nadert de afronding, nog één te gaan dus. 
Door ons prachtige hinterland kun je nu veilig 
fietsen dankzij de vernieuwing van enkele cruciale 
fietsverbindingen. 

Ook achter de schermen werken we dagelijks  
aan een betere gemeente. We investeren volop  
in nieuw materiaal om onze straten en pleinen  
goed te onderhouden. We plannen de bouw van  
een nieuw gemeentehuis en we maken binnenkort 
werk van een groene en toegankelijke zone naast  
De Stille Meers. Ook de Middelkerse jeugd kan 
er binnekort ferm ravotten, of ze kunnen elkaar 
ontmoeten in het nieuwe jeugdhuis in De Branding.

 

Beste inwoners, 

Dit zijn slechts enkele projecten die wij als  
gemeentebestuur uitvoeren. De grootste motoren 
van ons geluk en ons welzijn, dat zijn jullie: onze 
noest werkende, steeds positieve, soms correct 
discussiërende, betrokken en levensgenietende 
Middelkerkenaars. Bedankt!

Ik ben trots 
om jullie burgemeester  
te zijn! 

In naam van het volledige gemeentebestuur,  
al mijn collega schepenen, onze gemeenteraads- 
leden en onze werknemers wens ik jullie allen de beste 
wensen voor 2022 toe. En elke dag gezond weer op.

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

Een gelukkig en gezond 2022!
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Groene boei 
voor milieu
De Middelkerkse milieuraad wil 
personen of organisaties die zich 
inzetten voor het milieu belonen 
met de Groene Boei. 

De milieuraad zoekt projecten die de 
ecologische voetafdruk van hun organi-
satie of woning verminderen. Beloonde 
projecten werken rond vermindering 
van energieverbruik, of rond bescher-
ming van dier en plant. Kortom, alles 
wat jouw organisatie, woning of school 
milieuvriendelijker maakt, komt in 
aanmerking voor de prijs.

Het gaat niet om de grootte van het 
project of investering, maar om de 
intentie.

Wie volgt Klaas op?
Kandidaturen worden verwacht tegen  
1 december 2019.

Vorig jaar viel Klaas van  
de Caipashoeve in Leffinge  
in de prijzen.
Deelnemende projecten maken kans op  
€ 500 of een kunstwerk. Zowel particu-
lieren als bedrijven kunnen deelnemen.

Meer info?
Het wedstrijdreglement is beschikbaar 
bij de gemeentelijke milieudienst of via  
www.middelkerke.be/groeneboei. 

Bescherm 
kippen 
Vossen en steenmarters zijn 
beschermde dieren, maar ze  
bedreigen heel wat kippen en hun 
eieren. 

Hoe hou je ze uit  
de kippenren?
•  Voorzie een hoge, stevige en  

degelijke omheining. 

•  Voorzie een goed afgesloten nacht-
hok.

•  Zorg dat je omheining ook bovenaan 
gesloten is. 

•  Plaats de omheining minstens een 
halve meter diep in de grond. 

•  Leg een rij tegels aan de buitenkant 
van de omheining zodat vossen en 
steenmarters niet onder de omhei-
ning kunnen graven. 

•  Sluit voedertonnen goed af.

•  Voeder je kippen of neerhofdieren 
 ’s morgens, want de meeste  
roofdieren jagen ‘s nachts of  
in het schemerdonker.

•  Bescherm je afvalzakken  
in afwachting van de inzameldag.

Als de groendienst nog ‘dode bomen’ 
aantreft, analyseert ze die op hun ‘ho-
telkwaliteiten’, want niet iedere boom 
is daarvoor geschikt.

Dode boom 
vol leven
Aan de rand van het speelplein 
aan het Otletplein in Westen-
de-bad staat een dode boom. 
Voor de natuur zijn sommige 
dode bomen van onschatbare 
waarde. 

Bijengemeente
Duizenden insecten en bijen vinden er 
een schuilplaats en gebruiken die be-
schutting om zich voort te planten. Op 
hun beurt vormen zij een rijk gedekte 
tafel voor vogels. Reden genoeg om de 
boom te laten staan. 

Middelkerke is sinds 2018 een erkende 
bijengemeente en doet heel veel om 
het bijenbestand op te krikken.

Veilig
De dode boom was een ruwe iep, ook 
wel gekend als olm. Dat is een boom- 
soort van hard hout. De takken werden 
verwijderd zodat de boom veilig is voor 
spelende kinderen. 

De stam kan nog 10 jaar in alle veilig-
heid blijven staan.

Als de groendienst nog ‘dode bomen’ 
aantreft, analyseert ze die op hun ‘ho-
telkwaliteiten’, want niet iedere boom 
is daarvoor geschikt.

De dode boom was een ruwe iep, ook 
wel gekend als olm. Dat is een boom- 
soort van hard hout. De takken werden 
verwijderd zodat de boom veilig is voor 
spelende kinderen. 

Meer parkeergelegenheid,  
minder parkeerdruk

w

Tijd voor cruciale werken 
Je kan er niet naast kijken. Er wordt volop gewerkt  
in Middelkerke. En ja dat zorgt nu voor wat hinder,  
dat is altijd zo met werken, maar het aanpakken van  
de Spermaliestraat en het casinoproject zijn uiterst  
belangrijk voor het leven en werken in Middelkerke.  

Spermaliestraat klaar voor metamorfose 
De Spermaliestraat wordt binnenkort een veilige verbinding 
tussen het hinterland en Middelkerke centrum. Maar voor de 
werken bovengronds van start gaan, bereiden de nutsmaat-
schappijen sinds 22 november deze ingrijpende werken voor. 

Ruimte creëren voor casinoparking 
Ook vlakbij de Middelkerkse casinosite graven de nutsmaat-
schappijen nieuwe sleuven. Daar verleggen ze de afwatering 
en andere nutsvoorzieningen om ruimte te maken voor  
de nakende aanleg van de bouwput en de ondergrondse 
parkeergarage. 

Blijf je graag op de hoogte? 
In onze nieuwsbrieven brengen we alle up-to-date nieuws  
van al onze actieve openbare werven. 

Schrijf je nu in! 
www.middelkerke.be/nieuwsbrieven  

Als de kat van huis is…  
is ze best gechipt en  
gesteriliseerd 
Iedere kat geboren sinds april 
2018 moet gesteriliseerd  
of gecastreerd zijn voor de  
leeftijd van 5 maanden.  
Voor kwekers geldt een  
uitzondering. Met die maatregel  
wil de Vlaamse overheid een  
wildgroei aan zwerfkatten 
beperken. 

Tamme huiskatten moeten ook 
geregistreerd zijn in een  
databank via hun CatID en dat 
voor de leeftijd van 12 weken. 

In samenwerking met het vrijwillig initiatief Zwerfkatjes 
Middelkerke houdt het gemeentebestuur het Middelkerkse 
kattenbestand gezond en in evenwicht. Contacteer hen 
voor vangkooienvia 0474 89 14 85 of via de Facebookpagina 
‘Zwerfkatjes Middelkerke’.

Meer info? 
milieu@middelkerke.be 

Nog beurten  
op je zwemkaart? 
De laatste baantjes in het oude zwembad zijn getrokken, 
maar misschien heb je nog enkele zwembeurten op je 
10-beurtenkaart staan? 

Geen nood. Het gemeentebestuur stort de waarde van je niet 
opgenomen beurten netjes terug. 

Hoe krijg ik mijn zwemcenten terug? 
• Stop je 10-beurtenkaart in een gesloten omslag  

met vermelding van je naam, adres, e-mailadres en  
rekeningnummer. 

•  Deponeer die in de brievenbus van het ‘oude’ zwembad. 

Kort & Bondig

Update  
voor je eID-software 
Steeds meer online toepassingen verlopen via je elektroni-
sche identiteitskaart. Om correct toegang te krijgen tot je 
overheidsprofielen en documenten moet je ook de inleessoft-
ware updaten. In één beweging kan je dan ook de ‘eID-viewer’ 
updaten. Zo kan je zonder problemen je PIN-code aanpassen, 
de geldigheid van sommige certificaten verifiëren en elektro-
nisch ondertekenen.  

Hoe doe ik die update? 
Surf naar https://eid.belgium.be/nl en dowload  
de eID-software.  

Beetje ‘Chinees’? Kom gerust langs op het gemeentehuis. 
Onze medewerkers van de dienst burgerzaken helpen je  
graag verder. 

burgerzaken@middelkerke.be  

Een vlotte mobiliteit, minder parkeerdruk en meer 
parkeergelegenheid voor wie in onze gemeente 
woont, werkt, winkelt of geniet. Met nieuwe betalen-
de en blauwe zones en handige betaalmogelijkheden 
wordt correct parkeren in Middelkerke een stuk 
eenvoudiger. 

4 duidelijke betaalzones 
Er worden 4 parkeerzones afgebakend met elk een  
specifiek parkeerregime en kleur. Ook de parkeerautomaten 
krijgen diezelfde kleur. Zo weet je meteen hoe lang je  
mag parkeren en hoeveel het zal kosten. Zo betaal je in  
de commerciële zones iets meer en zijn de maximum  
parkeertijden iets korter dan buiten het centrum. 

Extra betaalmogelijkheden 
Correct parkeren en betalen wordt alvast een stuk  
makkelijker. Je betaalt je parkeersessie per sms,  
met je parkeerapp of met je bankkaart.  

Blauwe zones en parkeervergunningen  
Naast de betalende zones zijn er ook blauwe zones. Daar mag 
je 2 uur gratis parkeren. Er zijn parkeervergunningen voor 
inwoners en tweedeverblijvers, handelaars of aannemers. 

Meer info? 

Het nieuwe parkeerplan is actief vanaf 15 februari 2022. 

In januari 2022 is de nieuwe parkeerwinkel ook open.  
Die vind je in de Populierenlaan 29, Middelkerke. 

Nog vragen? middelkerke@parkeren.be

Shop&Go 24/7 actief 
Dankzij de handige Shop&Go plaatsen parkeer je 
snel voor een korte boodschap in het centrum. 
Om een vlotte rotatie te garanderen, controleren 
de sensoren continu de parkeertijd. 

30 minuten
Ook buiten de globale betaalperiodes blijft  
de 30 minutenregel gelden. Wie langer dan  
30 minuten op een Shop&Go plaats staat,  
riskeert dus gans het jaar een retributie. 
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Zelfs tijdens het interbellum was de auto nog een zeldzaam verschijnsel. (Verz. Constandt-Bloes)

Dien dan op tijd je kandidatuur in, want we zoeken tientallen jobstudenten om ons te helpen in de drukke 
vakantieperiodes. Wat hebben wij te bieden? Een gevarieerd aanbod, een passend loon, maar vooral kostbare 
werkervaring bij een unieke organisatie. Ook voor de paasvakantie en de korte schoolvakanties zoeken we jong 
werkgeweld. Solliciteren kan vanaf 1 januari 2022. 

Hulpposten, postoversten en strandredders 
Wie de redderscursus volgt, weet dat strandredders niet 
rechtstreeks uit Baywatch komen aangelopen.  
We zoeken voldoende gebrevetteerde strandredders, 
hulppostoversten en postoversten om de langste bewaakte 
strandzone van de kust veilig te houden. Ook voor de twee 
weken voor en na de zomervakantie kunnen we  
enthousiaste redders gebruiken.  

Jeugd- en sportmoni’s 
Wie niet vies is van wat geravot en gespeel, kan solliciteren 
voor jeugdmoni. Zowel voor de paas- als zomervakantie 
zijn er dat 50. De speelpleinwerking is er ook in de krokus-, 
herfst- en kerstvakantie, dus ook dan werven we moni’s aan.  
Om onze vakantiegangers tijdens het zomers sportaanbod  
te begeleiden, zoekt het gemeentebestuur 2 fitte sport- 
monitoren. 

Weldoen in het Welzijnshuis 
Ben je student verpleeg- of zorgkunde? Het Welzijnshuis 
zoekt zorgkundigen voor de zomervakantie en de weekends 
tijdens het schooljaar en korte schoolvakanties. Interesse? 
Zorg dat je in het bezit bent van een ‘zorgvisum’ van je 
school.  

Daarnaast zoekt het Welzijnshuis ook poetshulpen en keuken-
hulpen voor de uitvoerkeuken.

Toerisme en evenementen 
In normale tijden – en we gaan ervan uit dat die er snel weer 
komen – bulkt het in Middelkerke van evenementen en toeris-
tische activiteiten. Daarom werven we enkele jobbies bij onze 
dienst evenementen en toerisme aan. Je wordt zowel ingezet 
op het terrein als aan de toeristische balies.  

Handen uit de mouw 
Ben je nogal een doener? Dan kun je aan de slag bij onze 
dienst openbaar domein. Je helpt mee met onze verschillende 
ploegen die onze straten en pleinen fit en net houden. 

Word jij ook 
onze vakantiejobbie? 

Solliciteer online 
Bekijk alle vacatures, voorwaarden en werkperiodes nog 
eens rustig na op

www.middelkerke.be/jobstudenten. 

Indien interesse kan je via die link ook solliciteren. 

Solliciteren kan tussen 1 januari en 15 februari 2022. 

Fo
to

 : 
Lu

c 
Ca

ss
im

an

Fo
to

 : 
Lu

do
 C

ou
lie

r

Fo
to

 : 
Er

ic
 L

ef
ev

er
e



8 9

Haal voordeel  
uit zwerfvuil 
Fost Plus en Middelkerke lanceren samen ‘Click’, 
dat is een handige app waarmee je winkelwaarde 
of andere voordelen bij de deelnemende 
Middelkerkse handelaars verdient. Al wat je moet 
doen, is zwerfvuil in de vuilbak gooien. 

Dus ik verdien iets door vuilnis  
weg te gooien? 
Jep. En het is zelfs niet moeilijk. Download de Click-app  
op je smartphone, scan het afval dat je weggooit via  
de QR-code op de vuilnisbak en verdien Ucoins.  
Dat zijn elektronische munten die je kan inwisselen  
bij de deelnemende handelaars.

Check via www.middelkerke.be/click welke handelaars  
er deelnemen.

Stimulaatsie voor recyclaatsie 
Fost Plus wil met Click naast propere straten ook 
minder verpakkingen in het straatbeeld. Zeker als ze 
recycleerbaar zijn. En je geeft de lokale handelaars  
een duwtje in de rug. Van een win-win gesproken! 

Download  
de Click-app  
via de  
gebruikelijke  
appstores! 

www.the-click.app/welcome   

Groepsaankoop  
groene energie 
In tijden van hoge energiefacturen kun je maar  
beter goed de markt verkennen voor je een energie-
contract afsluit. Maar nog beter – en vooral   
handiger – is intekenen op de groepsaankoop  
groene energie van de provincie West-Vlaanderen. 

100% groene stroom  

Al enkele jaren zoekt deze groepsaankoop de beste  
leverancier voor 100% groene stroom. Een slimme keuze, 
want iedereen weet ondertussen dat groene stroom  
opwekken het beste is voor het klimaat. 

Hoe meer deelnemers, hoe voordeliger 
Hoe meer mensen deelnemen aan de groepsaankoop, hoe 
goedkoper de energieprijs wordt. Je kan intekenen voor 
elektriciteit en/of gas. Nadien krijgt elke deelnemer  
een persoonlijk aanbod en kan er, na akkoord, ook effectief 
worden overgestapt. De prijzen die worden aangeboden zijn 
geldig voor één jaar. 

Schrijf je ook in? 

www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop  
0800 76 101 

Oh ja! Pas op! 
Ook wie al eerder aan deze groepsaankoop deelnam,  
moet opnieuw intekenen.  

In de meeste contracten staan  
namelijk bepalingen om  
de overeenkomsten stilzwijgend  
te verlengen en dat de leverancier  
dan het recht heeft je andere  
(en vaak hogere) tarieven  
aan te rekenen.  

8

# tegoare voe mekoar

Owla corona? 
Ook met invloedrijke coronamaatregelen blijft  
de Middelkerkse machine draaien. De gemeentelijke 
diensten passen hun werking aan, zonder aan  
dienstverlening in te boeten.  

Maak een afspraak 
Heb je een (ver)bouw(ings)vraag? Een vraag over huisvesting 
of milieu? De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de  
voormiddag vrij te bezoeken. Via een handige module maak 
je een afspraak in de namiddag. Je kan zelfs al voordien 
aangeven waarvoor je een afspraak wil. 

Gebruik het e-loket 
Heel wat gangbare documenten en formulieren vraag je 
zonder veel moeite aan via het e-loket. Houd wel een ID-lezer 
of je itsme-app bij de hand.  

Langere openingsuren 
Moet je toch persoonlijk langskomen? Onze publieksdiensten 
zijn open vanaf 8.30 u. ’s ochtends. Op vrijdag zijn de 
publieksdiensten open tot 16 u. Houd rekening met de 
middagpauze van 12 tot 13 u.

Meer info? 

www.middelkerke.be/afspraak  

www.middelkerke.be/e-loket 

www.middelkerke.be/openingsuren

Kom maar op 
met die boosterprik 
Net voor de jaarwisseling lanceerde de overheid een 
vaccinatiecampagne voor de derde coronaprik, ook 
wel boostervaccin genoemd. Ondertussen dwingt het 
coronavirus ons om de nodige voorzorgen te nemen 
en een extra beetje hulp voor onze meest kwetsbare 
inwoners te voorzien. 

Hoe krijg ik die derde prik? 
Net zoals bij je vorige twee vaccinaties nodigt de Vlaamse 
overheid je uit om je op een vastgelegd moment te begeven 
naar het vaccinatiepunt. Voor Middelkerkenaars is dat de 
voormalige Mediamarkt in de Northlaan in Oostende. Het 
verloop van die derde prik is hetzelfde als bij de twee vorige: 
aanmelden, temperatuur meten, medische vragen beantwoor-
den, prik krijgen, even wachten en klaar. 

Wachtlijst? 
Om alle beschikbare vaccins optimaal in te zetten leggen  
alle vaccinatiecentra wachtlijsten aan via Qvax en dat sinds  
2 december 2021. Als er vaccins over zijn, kan het vaccinatie-
centrum je eerder oproepen.  

Blijf waakzaam en draag zorg 
Het coronavirus heeft ons al meerdere malen liggen gehad. 
Blijf daarom waakzaam, volg de geldende maatregelen en 
draag een beetje zorg voor de kwetsbaren rondom je.  

Nog meer info nodig over vaccinatie? 

www.laatjevaccineren.be 
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Wereldburgers  
gezocht! 
Het Noord-Zuidcomité Middelkerke zet zich al jaren 
in voor enkele duurzame mondiale ontwikkelings-
projecten. Om klaar te zijn voor de toekomst doet 
dit energieke adviesorgaan een oproep naar nieuwe 
leden. 

Meer dan ontwikkelingshulp 
Met heel wat nieuwe maatschappelijke uitdagingen zoals  
het klimaat, mondiale handel of de korte keten gaat een 
gezonde noord-zuidwerking veel verder dan het organiseren 
van traditionele hulp in ontwikkelingslanden. 

Ben je dus geïnteresseerd in alle aspecten van duurzaamheid, 
globalisering en de multicultuur, dan is een engagement in 
het Noord-Zuidcomité zeker iets voor jou. 

Meedenken en meedoen 
Het Noord-Zuidcomité is een officieel adviesorgaan van  
het gemeentebestuur. Iedere actie of project geeft dus  
rechtstreeks kleur aan het gemeentelijke noord-zuidbeleid. 

Het Noord-Zuidcomité vergadert 4 keer per jaar, maar zet 
meerdere acties en projecten rond sensibilisering op.  

Wil je lid worden? 
Ben je een geëngageerde wereldburger met een hart 
voor een veelzijdige samenleving? Word dan lid van het 
Noord-Zuidcomité Middelkerke. 

Stuur een mailtje naar participatie@middelkerke.be en  
leg uit waarom je lid wil worden. 

Krokuskriebels  
in aantocht 
Loop je ook wild van een beetje krokuskriebels? 
Houden zo, want Middelkerke toont een warme rode 
gloed dankzij enkele hartverwarmende activiteiten 
rond de valentijns- en krokusperiode.

Liefdeswandeling 
Zondag 13 februari 2022 – keuze tussen 6 en 12 km 

Raak geïnspireerd door intieme en persoonlijke  
liefdesgedichten ingezonden door Middelkerkenaars langs het 
traject van de Liefdeswandeling. Maak je wandeling compleet 
en sluit af met een lunch bij een van de lokale handelaars. 
Geniet niet alleen van een lekkere hap, maar ook van hun 
versierde etalages met prachtige liefdesteksten, terwijl je de 
mooiste plekjes van Middelkerke verkent.

www.middelkerke.be/liefdeswandeling   

Hupsakee Krokus 
Ook in de krokusvakantie is het weer  
van Hupsakee. Dan kietelt onze  
favoriete eekhoorn Ellis je de zetel  
uit met zijn prachtige staart.  
Ellis bundelt heel wat originele  
spelletjes en knutselopdrachten  
om je vakantie vol te proppen. 

Word verliefd op Middelkerke 
Soms overvalt een love story je op de meest onverwachte 
momenten. Middelkerke is daarvoor de perfecte wintertuin 
van Eden waar de lente haar knoppen en sprieten stilaan  
uit de grond steekt. 

Prikkel je smaakpapillen, omring je met fijn gezelschap  
en laat je verrassen door de Middelkerkse krokuskriebels. 

Surf binnenkort naar visit.middelkerke.be.
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Wat doet de gemeente 
bij sneeuw en ijzel?

medewerkers zijn in de weer 
per strooiactie

7

liter
26.000

 pekel

24/7
paraat
van 1 november tot 15 april

kilo zout
30.000
in voorraad

uur  
duurt  
een strooiactie

4

kg zout wordt  
er gemiddeld  
gestrooid  
per strooiactie

15.000

km  
preventief 
strooien

35
km aan wegen 
wordt gestrooid 
bij hevige sneeuw 
en ijzel

43

kg gratis 
zout 
per adres

10Wat kun je 
zelf doen?
Op www.middelkerke.be/gladheidbestrijding 
vind je tips om zelf aan de slag te gaan.

strooiwagens 
zetten we in  
per strooiactie

2

zout aankoop/winter
250.000 kg
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De Lijn past 
uren aan 
Vanaf 5 januari passeren de 
bussen op Lijn 69 vijf minuten 
vroeger in de ochtendspits.  
Bv: vertek uit Nieuwpoort om 
7.40 u. i.p.v. 7.45 u. 

In de avondspits vertrekt de bus 
van 17.12 u aan Station Oostende 
ook 10 minuten vroeger en volgt 
die een aangepaste reisweg.

 Het nieuwe traject verloopt 
via de Torhoutsesteenweg 
en de Duinkerkseweg (i.p.v. 
Nieuwpoortsesteenweg).  
Nieuw vertrekuur van deze bus  
is dus 17.02 u. 

In Veurne past De Lijn haar  
routeverloop omwille van 
geplande werken aan  
de Pannelaan aan.  

Check  
www.delijn.be 
voor alle details.

Vita Krokodiel open,  
duik in de toekomst 

Tienertechniek- 
academie op komst 
De techniekacademie is een  
veelzijdige reeks technische 
workshops voor kinderen uit  
het 5de en 6de leerjaar. 

8 workshops 
In 8 workshops, onder begeleiding  
van 2 techniekcoaches maken  
de deelnemers 5 boeiende STEM- 
projecten.

Vanaf 16 februari 2022
Telkens op woensdagnamiddag  
van 13.30 tot 15.30u. in De Zandloper. 

Inschrijven via  
www.techniekacademie-middelkerke.be.  

Maximum 20 kinderen per groep. 

Speelpleinwerking 
present!
Alle 4 tot 12-jarigen (geboorte-
jaren 2010 tot 2017) zijn welkom 
op de speelpleinwerking in de 
krokusvakantie.  

De speelpleinwerking vindt plaats op 
twee locaties:

• Zaal De Stille Meers,  
Middelkerke (Sluisvaartstraat)

• Gemeenteschool De Bonte Pier, 
Leffinge (Ieperleedstraat)

Van maandag 28 februari tot  
vrijdag 4 maart 2022.

Inschrijven  
vanaf 10 februari 
Dat kan via inschrijvingen.middelkerke.be  

Problemen met online inschrijvingen? 
De hulplijn is op 10 februari actief  
(059 30 48 66) of de jeugddienst is 
open tussen 17 en 19 u.  

De deelnameprijs is € 6 per dag en 
wordt nadien gefactureerd. Activiteiten, 
begeleiding, verzekering, dagelijks vers 
fruit en warme maaltijd inbegrepen.  

Skatepark  
De Bamburg loopt 
weer op wieltjes
Op vraag van enkele skaters nam de 
jeugddienst het skateparkje aan de 
Bamburg onder handen. Ze schakelden 
een firma in die de niveauverschillen 
in de betonplaten gladschuurde en de 
naden opvulde. Daarnaast kregen de 
flatrail en de piramide een onderhouds-
beurt, net als de kicker. 
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Eindelijk! Na een intense bouwperiode is het nieuwe zwembad Vita Krokodiel sinds 18 december open voor  
iedereen. Eigenlijk is Vita Krokodiel veel meer dan een zwembad: het is een heus water- en wellnessparadijs.  
En iedereen is er van harte welkom: van sportieve zwematleet tot speelse waterrat. 

Future proof, zeker qua duurzaamheid 
Het gebouw ziet er alvast fantastisch uit, het versmelt  
dankzij de organische architectuur met de duinen vlakbij.  
Het is ook een ferm staaltje qua duurzaamheid en hernieuw-
bare energie. Dankzij vernuftige filter- en verwarmingssyste-
men en zonnepanelen is het gebouw uiterst energiezuinig. 

Je weet niet wat eerst gedaan! 
Eens in het zwembad weet je niet wat eerst gedaan.  
Baantje trekken in het competitiebad? Even opwarmen  
in het instructiebad, of een regelrechte krokodielpiraat  
spelen in het recreatiebad? Uiteraard zorgt de overdekte 
glijbaan voor extra waterplezier.

Ga jij ook voor de vroegevogelplons? 
Vita Krokodiel is iedere dag open. Op dinsdag en donderdag 
kan je er zelfs vanaf 7 u. werken aan je zwemconditie.  
Op zondag is het zwembad open van 9 tot 18 u.  
Er zijn trouwens verschillende tarieven (inwoners en tweede-
verblijvers kunnen  
er voordeliger zwemmen). Vita biedt er ook leuke lessenreek-
sen of fitnessprogramma’s aan. 

Genoeg gesport? 
De wellness is uitgerust met een stoombad, sauna en  
relaxzone. Eens compleet uitgezweet, geniet je van een 
lekker drankje in de ruime brasserie met prachtig terras.  
Is je waterrat nog niet uitgespeeld? Geen nood: op het  
buitenspeelpark kan die nog de laatste energiedruppels  
kwijt. 

Alle info op: www.vita-krokodiel.be  
 
Waar? Westendelaan 96, 8430 Middelkerke

Vita Krokodiel is gerealiseerd  
met de steun van  
de provincie West-Vlaanderen  
en Sport.Vlaanderen.

70 euro 
voor 

de reeks

5 euro 
voor 

6 cheques

Sportkampen in  
de krokus
Schrijf je springveer  
in voor een actief  
en leuk sportkamp via  
inschrijvingen.middelkerke.be

Bestel je taxicheques
Middelkerkse jongeren tussen  
16 en 25 jaar kunnen voordelig 
taxiritten bestellen bij enkele 
erkende taxibedrijven. 
De taxicheques zijn enkel geldig 
tijdens de weekends, vakanties en 
feestdagen. Enkel te koop in het MAC.

www.middelkerke.be/taxicheques
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Gekiekt

Gouden avond voor 48 koppels 
Op 9 november 2021 vierde het gemeentebestuur de gouden bruiloft 
van 48 koppels. “We gaan nog niet naar huis!”, luidde het in koor. 

“Het eten was lekker, de sfeer was top en we hebben de hele avond 
gedanst”, zegt Lieve die al 50 jaar getrouwd is met Eddy. “Onze zoon 
ging ons komen oppikken, maar ik heb hem afgebeld en gezorgd voor 
een andere lift huiswaarts”, schaterlacht Lieve. “Ik heb me in geen jaren 
meer zo goed geamuseerd”. Een ander koppel verkondigde schalks dat 
deze avond beter was dan hun trouwfeest van 50 jaar geleden.” 

100 jaar Schuttersvrienden 
De officieuze koningen van de liggende wip zijn al 100 jaar 
actief. In 1921 richtten de heren Depoorter en De Jonghe deze 
roemrijke boogschuttersvereniging op. 100 jaar later zijn ze 
nog steeds actief en doen ze een warme oproep naar nieuwe 
‘scherpschutters’. 

Wil je eens gratis je pijlen richten? 
Bel Peter Cooleman op 0475 43 82 35. 
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Gouden bubbels, 
topentertainment 
en heel wat sfeer. 
Middelkerke beleefde 
4 volle dagen 
champagneplezier. 
Eindelijk zakten alle 
viticulteurs uit Epernay 
opnieuw af naar De 
Branding om er hun 
fabuleuze godendrank 
voor te stellen. 

Nieuwe wijnbouwers 
afgestudeerd 
Ondertussen werpt de Wilskerkse wijngaard niet 
alleen rijpe wijndruiven af. Onder het expertenoog van 
Eddy Durnez studeerden onlangs een klein vaatje nieuwe 
amateurwijnbouwers af. Jong en fruitig? Hmmm, dat 
betwijfelen we, maar zeker leergierig en gemotiveerd.

Adieu Duinenbad 
Bijna 40 jaar lang was het Duinenbad het centrale zwempunt 
in Middelkerke. Heel wat Middelkerkenaars trokken er hun 
baantjes of leerden er zwemmen. Toemalig burgemeester 
Inghelram opende het zwembad in 1975 in aanwezigheid van 
minister Rika De Backer. Een eindje verder, langs de Wes-
tendelaan kun je nu terecht in een prachtig nieuw zwembad. 
Lees er alles over op pagina 12.

Handiger op ’t recyclagepark!
Op het recyclagepark zijn de afvalcontainers beter bereikbaar 
dankzij de nieuwe oprijramp. Je kan nu in alle gemak met je wagen 
vlakbij de afvalcontainers rijden en je afval handiger deponeren.

4 dagen champagne-plezier
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Sober, stoer en tijdloos. Het nieuwe kunstwerk ‘Zeemansgraf’ is een mooi duet van steen en smeedwerk van 
assemblagekunstenaar Eric Baeyens. Het siert sinds oktober 2021 het Pette Corteelplein in Lombardsijde.  
Onder het trotse borstbeeld van Henri ‘Pette’ Corteel brengt het niet toevallig hulde aan de lokale  
IJslandvaarders. 

Opmerkelijke carrièrewending 
Henri ‘Pette’ Corteel was de vierde zoon uit het gezin van 
Thomas Corteel. Vader Thomas ‘turnde’ zichzelf om van 
onderwijzer naar visser en voer niet minder dan 36 keer naar 
IJsland. Henri ‘Pette’ Corteel was de oudere broer van Pol.  
Henri nam zijn broer tijdens diens eerste reizen onder zijn 
hoede, als ‘pette’ (peter), vandaar de bijnaam. Het is dezelfde 
Pol Corteel die nog 57 jaar in huis Yseland woonde aan de 
Hoveniersstraat, een nog overgebleven vissershuisje in 
typerende stijl. 

‘Zeemansgraf’ 
 eert Yslandvaarders 

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

Zijn Valentine 
Niet alleen zijn reukorgaan was goed ontwikkeld. Samen met 
zijn Augusta kreeg ‘Pette’ 16 kinderen. 15 zonen en 1 dochter. 
Hij noemde haar Valentine, naar het schip waarmee hij zijn 
laatste IJslandvaart maakte. 

Up ze zundags 
Op de foto zien we Henri Corteel, vermoedelijk in een zijsteeg 
van de Essex Scottishlaan. Daar woonde Valentine. De foto 
dateert wellicht uit de periode rond 1930. ‘Pette’ staat er ‘snel 
op’. Welgemutst maar onverstoorbaar – wat wil je: die mens 
kliefde door de koudste en hoogste golven van Den Atlantiek. 
Met zijn zondagse leren jas aan en een borrelglaasje in de 
hand, lacht het leven hem toe. En wat voor een leven! 

Met dank aan achterkleinzoon Jacques Corteel  
voor de foto en informatie. 

17

Twee schipbreuken en een beetje wild 
vlees later 
Henri Corteel leefde het harde en gevaarlijke leven van  
een IJslandvaarder. Hij was één van de vier Corteels die  
20 tochten naar IJsland maakte. Hij overleefde daarbij twee 
schipbreuken en was zeer herkenbaar door zijn grote neus. 
Het schijnt dat alle broers Corteel een goed ontwikkeld  
reukorgaan hadden, maar bij ‘Pette’ was hij, wellicht door  
een kwetsuur en aangroei van ‘wild vlees’ nog opvallender.
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cultuurstekcultuurstek

Maak het mee!
MIDDELKERKE

Ook voor de komende wintermaanden stelt de cultuur-
dienst een warm en divers podiumprogramma voor. Ben 
je een theater- of muziekliefhebber? Of heb je zin in een 
speciaal gezinsuitje? Bij cultuurstek maak je het mee!

FroeFroe: Killie Billie 8+
Killie Billie doet je naar adem happen met figurentheater, live-muziek,  
video en spannende momenten. Billies mama en papa gaan uit elkaar. 
Crash! Billie tracht de brokken te lijmen met hulp van de bloemenfee 
en het stuifmeel van de liefdesbloem en zijn kameraad RudyRUDY.

VR 18/02 
19 u. 

€ 6 

Anna’s Steen: 
Olifant en Krokodil 5+
Over sluwe Krokodil die denkt vriendelijke Olifant een hak te  
zetten. Over handige Krokodil die voor kunstminnende Olifant  
een meesterwerk maakt. Over luidruchtige Krokodil die met zijn 
buurman Olifant in de muziek gaat… Over samen thee drinken, 
samen verwonderd zijn én vooral: samen muziek maken!

Z0 20/02 
15 u. 

€ 6

Augustijn 
Gin oge toe
Speciaal voor het nieuwjaarsconcert van de cultuurraad  
komt Augustijn Vermander er zijn plaat ‘Gin oge toe’  
presenteren. Kom je ook nieuwjaar mee vieren? 

ZO 16/01 
15 u.

€ 13  
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Tweelicht en Zoon:  
De Chinese prachtegaal  8+
De Keizer van China houdt van schoon, van goud en van kunst.  
In zijn festivaltuin geeft hij massaconcerten: The Voice meets China’s 
Got Talent. Maar mooie liedjes…duren minder lang dan je zou denken. 
‘De Chinese prachtegaal’ is een poëtische, muzikale theater- 
voorstelling over vriendschap en vijanden, over schoonheid en lelijk, 
over kunst en knudde.

Z0 09/01 
15 u.

€ 6 
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Alle voorstellingen vinden plaats in Cultuurhuis De Branding, 
Populierenlaan 35, Middelkerke. tickets.middelkerke.be

Tim Oelbrandt en De Studio:  
Heen en terug
Tim Oelbrandt gaat op verkenning in de negentiende eeuw,  
de victoriaanse periode van hypnose, waarzeggerij en spiritisme. Laat je 
meevoeren in een absurde wereld van magie en het onderbewustzijn. Is 
het echt of zijn het trucen van de foor? Dat mag je zelf uitmaken. ‘Heen en 
terug’ wordt een waanzinnige avond, vol humor en geniale hersenspinsels.

W0 19/01 
20 u.

€ 13 

Mathias Sercu en De Opportuniteiten:  
Dit is geen ballade
Wie Mathias ooit aan het werk zag met De Broers, Group DeVille, 
The Suspicious Minds of ten tijde van Steracteur Sterartiest weet dat de man 
kan zingen. Samen met zijn oudste broer en gelijkgestemde ziel Rik Tans 
(De Schedelgeboorten) nodigt Mathias je bij hem op schoot uit voor een 
avond met geestige en ontroerende liedjes, beschouwingen en verhaaltjes 
over het leven in al zijn aandoenlijke potsierlijkheid.

DO 17/02 
20 u. 

€ 13  
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WO 09/03
18 u.  Local Ladies going Loco

€ 25 (eten, drinken én de voorstelling)

20.30 u.  Vlammende Vrouwen

€ 13 (enkel de voorstelling)

Vlammende Vrouwen
Mieke Laureys en Annelore Stubbe kijken in 'Vlammende Vrouwen' genadeloos 
in de spiegel en naar de spreidstand tussen podium en privé. Naar hoe ze 
zich verhouden tot mannelijke energie. Naar wat het vraagt om vandaag een 
vrouw te zijn: carrièrevrouw, moeder, echtgenote, minnares… 

Local ladies going loco
Voor en na de voorstelling kun je genieten van lekkere dingen. Spreek af 
met een groep vriendinnen of haal mama en zus uit de zetel en maak er een 
gezellig vrouwenuitje van.

Verwen jezelf, naar aanleiding van internationale vrouwendag, met een 
fantastisch theaterstuk en smul nadien van lekkere lokale producten, hapjes en 
drankjes. Neem je vriendinnen, moeders en dochters mee: elke ‘madam’ krijgt 
een goodiebag mee naar huis! Mannen zijn natuurlijk ook welkom. Mobèja!

Local Ladies Going Loco

Artistiek  
Lombardsijde 
met Lomb’art 

Na twee jaar coronapauze stellen de 
amateurkunstenaars van Lomb’art eindelijk weer 
hun werken tentoon. Grootste inspiratiebron? 
Hun eigen dorp Lombardsijde en omgeving! 
Verwacht schilderijen, pentekeningen, aquarellen, 
houtsculptuur en zelfs cartoons!

Kom een kijkje nemen en sla een babbeltje.

©
 L

ud
o 

Co
ul

ie
r

VR 28/01, ZA 29/01 & ZO 30/01: telkens van 10 u. tot 18 u.
in zaal ‘Gerard’ van de Zeekameel, Lombardsijdelaan 235, Lombardsijde.
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Wie wint de trofee 
van sport in 
Middelkerke? 
Behaalde je in 2020 – 2021 een 
eerste plaats op Vlaams, nationaal 
of internationaal niveau? Of ken 
je iemand die deze topprestatie 
neerzette?  

Ook ploegen die een eerste plaats  
hebben behaald of een promotie  
hebben behaald in 2020 of 2021  
kunnen zich kandidaat stellen voor  
de kampioenhuldiging.  

Stuur zeker je kandidatuur door  
voor 30 januari 2022 naar  
sport@middelkerke.be.  

Het reglement vind je terug op  
www.middelkerke.be/sporttrofee.

Verzamel kilo’s ‘kudo’s’ 
Zandstuiven of polderklieven? Gezwind door de duinen dartelen 
of brutaal afzien met 6 beaufort Noordoostenwind op je neus?  
Dames en heren, wij stellen je voor: de Middelkerkse sportwinter. 
Verbrandt meer calorieën dan de gemiddelde open haard en zorgt 
voor een gezonde geest in een nog gezonder lichaam.

Sandman Corrida 
Zaterdag 15 januari 2022 - www.sandmanevents.be  
De klassieker op de Middelkerkse sportkalender zet het nieuwe jaar op 
een drafje in. De 5 km is perfect voor beginnende loopfanaten die een paar 
loopschoenen onder de kerstboom vonden. Meer geoefende lopers zoeken 
hun anaerobe drempel op met de 10 km. 

Coastrace en Mountainbiketoertocht  
Zondag 23 januari 2022 - www.middelkerke.be/coastrace
De jaarlijkse Coastrace verwelkomt opnieuw iedere gemotiveerde beachracer.  
Niet vergeten mee te nemen: PK’s voor op het strand en techniek voor op  
de duinenpaadjes. 

Zondag 6 februari 2022 - www.middelkerke.be/mtbtoertocht
Op 6 februari vormt de prachtige Norbert Dedeckereroute de hoofdmoot van  
de Mountainbiketoertocht. Vanaf vertrekpunt Lombardsijde kies je naargelang 
je goesting voor 35km, 55 km of 75 km door duinen, strand en polders.

Sandman Inferno Winterduathlon 
Zondag 13 februari 2022 - www.sandmanevents.be  
De Sandman Inferno Winterduathlon is een uitdagende offroadduathlon die je 
individueel of in duo kan doen. Je start met 5 km lopen, daarna volgt 30 km 
mountainbiken en je eindigt met 7 km lopen.

Hinterland Run 

Zondag 6 maart 2021  - www.middelkerke.be/hinterlandrun22  
De eerste editie van de Hinterland Run stuurt je langs een 6 km, mooie lus 
door de Lombardsijdse en Westendse polders. Echte ‘runners’ kiezen zeker 
voor een dubbele lus van 12 km. Start en finish aan sporthal De Bamburg. 
Daar wacht na afronding niet alleen eeuwige roem en een verbeterde  
VO2-max, maar ook een leuke goodiebag.

t.e.m. MA 18/04 

Villa Les Zéphyrs, 
Henri Jasparlaan 173,  
Westende-Bad.

Gratis te bezoeken  
tijdens de openingsuren  
van de villa.

BEZOEK MET GIDS?
Gidsbeurten tijdens  
schoolvakanties  
op dinsdagen  
tussen 10 en 12 u.  
€ 5 / p.p.  
Groepen op afspraak.

Info en reservaties via  
059 31 91 28 en  
toerisme@middelkerke.be.

WWW.CULTUURSTEK.BE

De tentoonstelling  
‘Rhapsody in Blue’  
bezorgt je artistieke  
moodswings net zoals  
George Gershwin dat meemaakte.

Moodswings uit de Roaring Twenties
'Rhapsody in Blue' werd gecomponeerd in de ‘Roaring Twenties’, de woelige 
periode waarin ook Villa Les Zéphyrs werd geboren.

Curator Isolde De Buck bracht beeldend werk van volgende kunstenaars bijeen:  
Hadassah Emmerich (NL), Sadie Murdoch (UK), Hans Op de Beeck,  
Sharon Van Overmeiren, Hans Demeulenaere en Samyra Moumouh, 
Thomas Lerooy, Johan Creten, Deogracias Kihalu, Hedwig Brouckaert,  
Maaike Leyn en Sarah Yu Zeebroek.

©
 T

ho
m

as
 L

er
oo

y

Fo
to

 : 
Lu

c 
Ca

ss
im

an

Misschien win jij 
De Groene Boei’? 
De Middelkerkse milieuraad beloont 
met ‘De Groene Boei’ een opmerkelijke 
prestatie op milieuvlak en verduurzaming. 

Zowel particulieren, verenigingen, 
scholen en bedrijven kunnen hun project 
voorstellen en zich kandidaat stellen voor 
‘De Groene Boei’.

Doe je ook mee? 
Schrijf je in voor 30 januari 2022 bij  
Johan Broidioi, Vinkenstraat 22, Leffinge 
of johanbroidioi@yahoo.com  

Vermeld bij je inschrijving de historiek,  
de resultaten, contactgegevens  
en eventueel foto’s. 

Nog vragen? 
milieu@middelkerke.be  

Welkom in het nieuwe jeugdhuis 
Een hapje, een drankje en een complete show van Freddy De Vadder! Met dat programma opent 
het nieuwe jeugdhuis in de kelderzaal van De Branding. Daar is iedereen welkom vanaf 11 februari. 

Andere locatie, zelfde naam 
Ook op de nieuwe locatie behoudt het jeugdhuis 
haar naam: De Paravang. Iedere jongere vanaf 
12 jaar is er op woensdagmiddag, vrijdagavond, 
zaterdagmiddag en -avond van harte welkom. 

Freddy opent het spel 
Naast de traditionele receptie , met hapjes door vzw Dyade, organiseert 
de Middelkerkse jeugdraad samen met jeugduis De Paravang een unieke 
comedyavond met Freddy De Vadder. In ‘Mindfullness’ blikt hij terug op 
zijn persoonlijke corona-avontuur. En hij heeft een nieuw lief!  

Meer info? 
Op vrijdag 11 februari 2022 vanaf 19 u.  
in centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke. 

Openingsreceptie: 19 u. 

Freddy De Vadder ‘Mindfullness’: 21 u. 

Fuif: na Freddy De Vadder 

Leden van Middelkerkse jeugdverenigingen genieten van een 
speciaal tarief voor de comedyshow met Freddy De Vadder. 

Reserveer via tickets.middelkerke.be 

20
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Groene boei 
voor milieu
De Middelkerkse milieuraad wil 
personen of organisaties die zich 
inzetten voor het milieu belonen 
met de Groene Boei. 

De milieuraad zoekt projecten die de 
ecologische voetafdruk van hun organi-
satie of woning verminderen. Beloonde 
projecten werken rond vermindering 
van energieverbruik, of rond bescher-
ming van dier en plant. Kortom, alles 
wat jouw organisatie, woning of school 
milieuvriendelijker maakt, komt in 
aanmerking voor de prijs.

Het gaat niet om de grootte van het 
project of investering, maar om de 
intentie.

Wie volgt Klaas op?
Kandidaturen worden verwacht tegen  
1 december 2019.

Vorig jaar viel Klaas van  
de Caipashoeve in Leffinge  
in de prijzen.
Deelnemende projecten maken kans op  
€ 500 of een kunstwerk. Zowel particu-
lieren als bedrijven kunnen deelnemen.

Meer info?
Het wedstrijdreglement is beschikbaar 
bij de gemeentelijke milieudienst of via  
www.middelkerke.be/groeneboei. 

Bescherm 
kippen 
Vossen en steenmarters zijn 
beschermde dieren, maar ze  
bedreigen heel wat kippen en hun 
eieren. 

Hoe hou je ze uit  
de kippenren?
•  Voorzie een hoge, stevige en  

degelijke omheining. 

•  Voorzie een goed afgesloten nacht-
hok.

•  Zorg dat je omheining ook bovenaan 
gesloten is. 

•  Plaats de omheining minstens een 
halve meter diep in de grond. 

•  Leg een rij tegels aan de buitenkant 
van de omheining zodat vossen en 
steenmarters niet onder de omhei-
ning kunnen graven. 

•  Sluit voedertonnen goed af.

•  Voeder je kippen of neerhofdieren 
 ’s morgens, want de meeste  
roofdieren jagen ‘s nachts of  
in het schemerdonker.

•  Bescherm je afvalzakken  
in afwachting van de inzameldag.

Als de groendienst nog ‘dode bomen’ 
aantreft, analyseert ze die op hun ‘ho-
telkwaliteiten’, want niet iedere boom 
is daarvoor geschikt.

Dode boom 
vol leven
Aan de rand van het speelplein 
aan het Otletplein in Westen-
de-bad staat een dode boom. 
Voor de natuur zijn sommige 
dode bomen van onschatbare 
waarde. 

Bijengemeente
Duizenden insecten en bijen vinden er 
een schuilplaats en gebruiken die be-
schutting om zich voort te planten. Op 
hun beurt vormen zij een rijk gedekte 
tafel voor vogels. Reden genoeg om de 
boom te laten staan. 

Middelkerke is sinds 2018 een erkende 
bijengemeente en doet heel veel om 
het bijenbestand op te krikken.

Veilig
De dode boom was een ruwe iep, ook 
wel gekend als olm. Dat is een boom- 
soort van hard hout. De takken werden 
verwijderd zodat de boom veilig is voor 
spelende kinderen. 

De stam kan nog 10 jaar in alle veilig-
heid blijven staan.

Als de groendienst nog ‘dode bomen’ 
aantreft, analyseert ze die op hun ‘ho-
telkwaliteiten’, want niet iedere boom 
is daarvoor geschikt.

De dode boom was een ruwe iep, ook 
wel gekend als olm. Dat is een boom- 
soort van hard hout. De takken werden 
verwijderd zodat de boom veilig is voor 
spelende kinderen. 

Bouwen aan Middelkerke:  
beleidsplan in volle uitvoering 
 

Bij het ingaan van het derde jaar van het beleidsplan 2020-2025 zijn heel wat projecten volop in uitvoering of 
al helemaal afgewerkt. Ondertussen stuurt het gemeentebestuur de financiering voor sommige projecten bij.  
Reden? Keuzes voor de toekomst en sterke prijsstijgingen. 

 
 
 

Meer info? middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10BIBLIOTHEEK IN BEWEGING

Luistervinken
De winterste luistervinken voorspellen poëtische 
kracht en open inzicht. 

Poëzie met Delphine Lecompte
Donderdag 13 januari 2022, 20 u. 

In het kader van de poëzieweek trakteren we je op de 
volgende teaser voor een lezing van de enige echte Delphine 
Lecompte. Een voorsmaakje? 

Ademloos 
Toen je auto de tunnel indook 
hielden we onze adem in 
dat hadden we zo afgesproken 
nog voor ik het licht aan het einde zag 
had ik al opgegeven en driemaal mijn longen gevuld 
maar zonder jouw adem naast mij 
voelde het alsof ze werden gevuld met natte aarde. 

Kiezen voor een nuchter leven  
met Kobe Lecompte
Donderdag 10 februari 2022, 20 u. 

Doe jij ook mee aan Tournée Minérale, een maand zonder alco-
hol? Dan biedt deze Luistervinken alvast heel wat inspiratie. 
Eind januari verschijnt ‘Kiezen voor een nuchter leven’ van 
Kobe Lecompte. De ervaringsdeskundige geeft je een vatbaar 
beeld over wat alcohol met je doet. Lecompte gaat dieper in 
op de valkuilen van verslaving en afkicken. Deze boeiende 
lezing zit niet alleen boordevol inzicht, maar brengt ook 
positieve en open verhalen over onze dubieuze verhouding 
met alcohol.

Meer info?
In Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke 

Reserveren aangeraden, want plaatsen zijn beperkt.

Kaartjes kosten € 5. 
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Middelkerke
@internet 
Middelkerke@internet is de perfecte introductie tot werken 
met een computer!

Meer info?
Telkens op dinsdag en donderdag van 13 tot 15u in Bib XL. 
De lessen starten op 18 januari. Op donderdag 17 februari is 
er een extra les (apart inschrijven) over online bankieren. 
Inschrijven is gratis maar verplicht en kan in de bib vanaf 
maandag 10 januari.

Nieuwe feiten
Nieuwe feiten is een reeks interactieve vertelreeks 
op vrijdagnamiddag over een brede waaier interes-
sante thema’s. 

Hoe ga je om met Alzheimer? 
Hoe herken je de eerste tekenen van dementie? Hoe ga ik 
om met mijn buurvrouw, nu ze zo anders doet? Hoe sterk 
zie ik mezelf in mijn rol van mantelzorger? Het antwoord op 
al deze vragen krijg je tijdens de eerste ‘Nieuwe Feiten’ van 
dit seizoen. Krisje Tordoir, referentiepersoon dementie en 
stafmedewerker van de Alzheimer Liga, neemt je mee op pad.  

Meer info?
In Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke 

Vrijdag 18 februari 2022 om 14 u.  

Reserveren aangeraden, want plaatsen zijn beperkt.  
Kaartjes kosten € 3. 

Meer investeren 
Het gemeentebestuur schrijft 40 miljoen euro extra  
investeringsbudget in. Sommige projecten vragen  
strategische keuzes. Zoals de heraanleg van het  
Epernayplein en een extra parkeerlaag bij het casinoproject 
of de bouw van een nieuw gemeentehuis. Maar ook de sterke 
prijsstijgingen in bouwmaterialen vergen extra budget. 

Op kruissnelheid 
Sommige projecten zijn in volle ontwikkeling of helemaal 
klaar. De eerste fase van de heraanleg van de nieuwe zeedijk 
in Westende is af. Tegen juni 2022 is de tweede fase klaar. 
Het nieuwe zwembad is klaar. De welzijnssite aan de Stille 
Meers krijgt tegen de zomer van 2022 een nieuw omgevings-
park en de Middelkerkse verenigingen kunnen nu al gebruik 
maken van 3 nieuwe ontmoetingsruimtes.

Belangrijke werken op de planning 
Heel wat straten worden nog in deze beleidsperiode  
vernieuwd. De Slijpesteenweg en de Vaartdijk-Zuid zullen 
helemaal vernieuwd zijn.  

Tussen Mannekensvere en Schore kun je nu al veilig fietsen  
op een afgescheiden fietspad. Zo’n zelfde fietspad tussen 
Schore en de Schoorbakkebrug is in volle uitvoering.  

Nieuwe Spermaliestraat in aantocht 
Begin 2022 besteedt het gemeentebestuur de uitvoerders 
voor de heraanleg van de Spermaliestraat aan. Tegen het 
einde van de beleidsperiode wordt de Spermaliestraat  
een stuk veiliger en leefbaarder. Voorbereidende nutwerken 
zijn nu al bezig.  

Op de hoogte blijven  
van alle belangrijke projecten? 
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven! 

www.middelkerke.be/nieuwsbrieven 
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Vaarwel steenpuin, welkom duingrasland 
In de zone tussen de Schuddebeurzeweg, de Heidestraat 
en de Langestraat graaft Natuur en Bos de bovenste 
bemestingslaag en steenpuin af om ruimte te maken voor 
voedselarm en soortenrijk duingrasland. Die zone groeit 
binnenkort uit tot een bloemrijke, vochtige duinpanne, 
met heel wat plantensoorten en vogels. 

Boost voor biodiversiteit 
Deze voedselarme zandgronden zijn een aantrekkings-
pool voor waterplanten en -vogels. De natuur zal er dan 
ook heel wat gevarieerder ogen, met meer kleur en een 
natuurlijke afwisseling tussen droge en natte gronden.

Maar waarom eigenlijk? 
De Schuddebeurze is een kostbaar stukje natuur met  
een enorme geschiedenis. Het is één van de weinige  
resterende ‘zure’ duingraslanden gekenmerkt door  
duinheide en struweel. Met de steun van het Europese 
natuurproject Vedette vormt de Schuddebeurze een  
waardevol sluitstuk van een unieke, oude duinenketting 
tussen Duinkerke en Westende. 

Ook jij kan er van genieten 
Van een natuurgebied moet je kunnen genieten. Daarom  
verbindt een nieuw wandelpad de Schuddebeurzeweg  
met de Langestraat. Aan de kant van de Schuddebeurze 
komt er ook een picknickzone.  

Meer info?
www.vlm.be/schuddebeurze  

Den Duits had natte voeten 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog liep de frontlijn vlak langs of door  
de Schuddebeurze. Niet verwonderlijk dat archeologen er in september  
de restanten van een Duitse loopgraaf ontdekten. 

Volg de heuveltjes 
De Schuddebeurze werd door de Onderwaterzetting ‘zuipnat’ gezet.  
Daarom is de ontdekte loopgraaf op sommige plekken niet dieper  
dan 40 cm. Om zich toch een beetje beter te beschermen verhoogden  
de soldaten de randen van de loopgraaf met modder en slijk van  
de Schuddebeurze. De archeologen vonden ook heel wat verzonken munitie. 

Aardewerk uit IJzertijd 
De Schuddebeurze gaf niet alleen zijn oorlogsgeheimen prijs.  
Op enkele plekken ontdekten de archeologen twee middeleeuwse greppels 
die wijzen op het bestaan van vroege akkers. De gevonden scherven  
aardewerk uit de 5de eeuw voor Christus verraden dat de duinen  
waarschijnlijk veel ouder zijn dan eerder werd aangenomen. 

Daar komt de Duinvallei  
 

Opmerkzame fietsers of wandelaars hebben het al langer in het snotje: de Schuddebeurze ondergaat  
een heuse metamorfose. De komst van het opmerkelijke uitkijkplatform op het bunkercomplex was maar 
een voorsmaakje van de echte reden van deze ingrijpende grondwerken. De laatste fase van de transformatie 
naar een natuurschatkamer is ingezet.  
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Apothekers 
Ampe (Middelkerke) 059 30 01 10
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima (Westende) 059 30 01 57
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19
Trypsteen (Westende) 059 30 07 67

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Toerisme 059 30 03 68
Welzijnshuis (OCMW)  059 31 92 10
Infopunt Welzijn  059 31 94 00
  infopuntwelzijn@middelkerke.Be
Gemeentelijke werkhuizen 059 31 93 00

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

Ziekenhuizen
AZ Damiaan Oostende 059 41 40 40
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende  059 55 51 11
AZ West Veurne 058 33 31 11

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

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer 1733

Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente  
Middelkerke en verschijnt 6 keer per jaar (oplage: 18.000) 

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

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

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

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

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

Nuttige info

Maak kennis met  
onze zustergemeenten
 

We stellen jullie graag onze 8 zustergemeenten voor. In Middelkerke zorgt een 18-koppig comité voor de warme 
banden met die jumelagemeenten. Komen deze keer aan bod: Rauschenberg (D) en Clevedon (VK).   

Rauschenberg
Sprookjesland met middeleeuwse touch 
Rauschenberg is een waar pareltje. Het luchtkuuroord  
ligt middenin een bosrijk gebied in de deelstaat Hessen. 
Absolute blikvangers zijn het prachtige stadhuis in vakwerk 
en de sprookjesachtige ruïne van het Schloss Rauschenberg. 
Misschien is Rauschenberg wel de ideale bestemming voor 
een midweekje weg, want onze zustergemeente, met zo’n 
4700 inwoners, ligt op 550 km van Middelkerke. 

Ook gouden jubileum 
De verzustering met Rauschenberg wordt in januari 2022 
50 jaar. In 1972 ondertekende het toen nog ‘onafhankelijke’ 
gemeentebestuur van Westende, het zusterverband.  
Vandaar ook de benaming van het Rauschenbergplein in 
Westende-Bad.

Clevedon
Very Victorian 
Clevedon ademt Victoriaanse klasse  
uit. Het charmante kuststadje met  
zo’n 21.000 inwoners, langs het  
Bristol Channel, bloeide open op  
het einde van de 19de eeuw.  
Een beetje gelijkaardig met  
Middelkerke is de opgang van  
het kusttoerisme daar de grootste  
impuls van geweest.  

Imposante pier 
Absolute must in Clevedon is de imposante pier.  
Het is Engelands enige ‘grade 1 listed pier’ en vierde in 2019 
haar 150ste verjaardag. En net zoals in veel Engelse  
badsteden is het getijdenzwembad een zomerse ‘must visit’. 

De verzustering met Clevedon is er sinds 1991.

Meer info?
www.middelkerke.be/jumelage
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Parcours

Een puur strand- en duinenparcours. Dat krijgen onze nationale cyclocrosshelden voorgeschoteld  
tijdens het BK-weekend op het militair domein in Lombardsijde.

Parcours zonder kunstmatige hindernissen
De crossers vechten voor de nationale trui op een parcours ‘puur natuur’, zonder 
kunstmatige hindernissen in de prachtige omgeving van het militair domein in  
Lombardsijde. Absoluut een topbeleving voor renners en publiek! 

Korting voor inwoners en tweedeverblijvers
Inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers kunnen voordelige weekendtickets 
kopen (€ 17,5 ipv € 20). Deze kaarten zijn enkel te koop aan de toerismebalies.  
Gratis voor kinderen tot 12 jaar.

Meer info, programma  
en kaartjes via  
www.bkmiddelkerke.be

8&9/01/2022


