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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 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, preventie

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
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Middelkerke investeert  
in nieuw toeristisch onthaal 
Binnen afzienbare tijd richt het gemeentebestuur  
een nieuw toeristisch onthaal  
in ‘Garage Omnia’ in de  
Leopoldlaan. 

De ruimte is  
centraal gelegen en maakt deel  
uit van een prachtig nieuwbouw- 
project dat hedendaagse  
architectuur combineert met  
authentiek Middelkerks erfgoed.

Openingsuren MAC
Gesloten op: 11 juli, 21 juli en 15 augustus.

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)
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Een beetje  
zomerse preventie
Registreer je fiets
vrijdag 8 juli en vrijdag 5 augustus van 14 tot 16 u.  
Antoine Van Cailliestraat in Middelkerke.

vrijdag 22 juli en vrijdag 19 augustus van 14 tot 16 u.  
Koning Ridderdijk ter hoogte van de Oceaanlaan  
Westende-Bad.

Kun je niet langskomen? Geen probleem, vraag je 
fietslabel(s) digitaal aan via www.middelkerke.be/
formulieren/fietslabel-aanvragen

#smeerweer
Huidkanker is de snelst stijgende vorm van kanker in ons 
land. Zon weren, kleren en smeren zijn de belangrijkste 
beschermingsmaatregelen tijdens smeerweer. Steek je 
zonnecrème dus niet te ver weg!

Meer info?
www.zorg-en-gezondheid.be/smeerweer 

#SMEER#SMEER
WEERWEER

Bescherm je huid 
preventief tegen 

UV-straling
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SMEREN

KLEREN

ZON WEREN

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID SMEERWEER.BE

Welkom in De Sluze
Het dagverzorgingscentrum ‘De Sluze’ ontvangt dagelijks zorgbehoevende 
65-plussers in een warme, huiselijke omgeving. Gezond eten, leuke activiteiten 
en warm sociaal contact geven die extra zorgende ‘touch’. 

Net als thuis
‘De Sluze’ geeft dagelijks kwaliteitsvolle medische en hygiënische zorg,  
een lekker middagmaal en gezellige koffiemomentjes. 

Meer info? 059 31 94 05 amandine.mulot@Middelkerke.be 

Tijdelijke   
zomerparking
Om de parkeercapaciteit in de zomer gevoelig op 
te krikken, legt het gemeentebestuur een tijdelijke 
randparking aan.

De tijdelijke zomerparking bevindt zich op het bedrijventer-
rein  De Kalkaart en is vlot bereikbaar vanaf de Rietstraat of 
de Kalkaart.

Er zal plaats zijn voor zo'n 550 plaatsen. De parking is gratis, 
er is geen tijdsbeperking en ze valt niet onder het beheer van 
het parkeerbedrijf.

Oostendelaan

Kalkaertweg

De Kalkaert

De Kalkaert
De Kalkaert

Rietstraat

Rietstraat

Biezenstraat

Papaverstraat

Lisdoddenstraat

P550
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Een zomer zonder parkeerzorgen 
 

Het parkeerplan houdt de zomerse parkeerdrukte beheersbaar in verschillende zones van Middelkerke.  
Om optimaal te parkeren stuurde het gemeentebestuur samen met het parkeerbedrijf enkele zaken bij.  

Extra Shop & Go-plaatsen
Gratis 30 minuten parkeren in de commerciële zone?  
Er komen 9 extra Shop & Go-plaatsen bij in de 
winkelstraten van Middelkerke: 8 in de buurt van of  
in de Kerkstraat en ééntje op de hoek van de 
Lombardsijdelaan en de Essex Scottishlaan in Westende.

Parkeervouchers
Wie gedomicilieerd is in een blauwe zone zal per adres 
tijdelijke parkeervouchers voor gasten en bezoekers 
kunnen aanvragen. Daarmee parkeren bezoekers 12 uur 
onafgebroken in een blauwe zone. Je vraagt ze aan op 
basis van de parkeerzone en de nummerplaat van de 
wagen, via SMS of via de parkeerapp 4411. 

Jaarlijks kunnen bewoners van de blauwe zone 10 gratis 
parkeervouchers aanvragen. Wil je er extra? Dan betaal je 
€ 50 voor 10 parkeervouchers. 

Opletten voor signalisatie
Naast de specifieke aankondigingen van het parkeerbedrijf 
(infopanelen en de parkeerautomaten zelf) duiden ook 
verkeersborden met oranje paal de start en het einde van 
een betalende zone aan. Let dus goed op.

Werken parking Normandlaan
De capaciteit van de parking aan de Normandlaan is 
omwille van werken beperkt. Vooral op de bovenverdieping 
zijn er minder plaatsen beschikbaar gedurende de 
zomermaanden. Tegen midden november 2022 zouden de 
werken afgerond zijn.

Tijdelijke gratis zomerparking op de Kalkaart. Lees p.3.

Meer info?
Kom langs in de Parkingshop,  
Populierenlaan 29, 8430 Middelkerke.

www.parkeren.be/middelkerke 

Rechtzetting: Uitbreiding rode zone
In de Sirene editie mei-juni stond verkeerdelijk  

dat “het betaaltarief van € 1 per uur in de rode zone  
van toepassing blijft.” 

Het correcte tarief in de rode zone is € 2 per uur.
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Heb jij net zoals Isabelle uit Lombardsijde een #plekvrij 
en ben je ook bereid om een Oekraïens gezin op te vangen?
Mail dan naar socialedienst@middelkerke.be.

Je staat er niet alleen voor!
Annelies en Amy van het Welzijnshuis begeleiden de Oekraïense 
gasten onder andere bij:
• Maatschappelijke dienstverlening (steun/leefgeld)
• Mutualiteit, kinderbijslag aanvragen, autoverzekering, 

onderwijscheques aanvragen
• Begeleiding school
• Psychosociale gesprekken en begeleiding bij medische 

problemen
• Algemene begeleiding rond huisvesting
• Vervoer (abonnementen)

“Mijn thuis ligt in Oekraïne, 
maar dankzij Isabelle heb ik hier 
een veilige plek gevonden.

Tetiana uit Odessa

Heb jij ook #plekvrij?
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Wie vulde de enquête in?
Ruim 1500 tweedeverblijvers namen de tijd om de online  
enquête in te vullen.  De meeste respondenten wonen  
in de provincie Antwerpen en hebben een tweedeverblijf  
in centrum Middelkerke. Het gros van de bevraagde  
tweedeverblijvers komen hier maandelijks langs en dat  
het hele jaar door.

Tot rust komen in Middelkerke
De rust, het ruime strand, de bruisende ‘jaar rond’  
activiteitenkalender en het familievriendelijke aspect zijn  
de belangrijkste argumenten om een tweedeverblijf in  
Middelkerke te nemen.

Hoge scores voor netheid
Netheid is ook voor tweedeverblijvers het belangrijkste 
werkpunt en daar is het overgrote deel van de bevraagde 
tweedeverblijvers meer dan tevreden over. Gerichte  
controles en boetes op sluikstorten, zijn volgens  
de respondenten dé maatregelen om de netheid nog  
te verhogen.

Tweedeverblijvers voelen zich veilig

Met een gemiddelde drie-sterren-op-vijfreactie blijkt  
Middelkerke ook voor tweedeverblijvers een veilige plek. 
‘Ontspannen’, ‘kuieren’ en ‘zeedijk’ zijn de meest  
aangeduide associaties in de online bevraging.

Doe je mee met de volgende enquête?
In de loop van november 2022 bevragen we onze inwoners 
voor de tweede keer. Tegen dan staat de nieuwe enquête 
online. 

Wil je de enquête ook ontvangen en invullen?  
Registreer je via www.middelkerke.be/enquete 

En wat doet Middelkerke eigenlijk  
met de resultaten?
Vooral het beleid bijsturen waar nodig. De  bevraging geeft 
duidelijke tendensen in de noden, wensen en verzuchtingen 
van zowel inwoners als tweedeverblijvers aan. Dat is handig 
om doelstellingen uit het beleidsplan bij te sturen of te 
verfijnen.

Met zes gerichte enquêtes polst het gemeentebestuur tot in 2023 hoe inwoners en tweedeverblijvers 
Middelkerke en deelgemeenten waarderen. Volgens tweedeverblijvers is Middelkerke een nette,  
veilige en rustige gemeente.   

Middelkerke is een ideale 
tweede thuis
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Tweedeverblijvers 
geven hun mening 
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In  welke mate zou je Middelkerke als tweedeverblijfsplaats  
aanbevelen bij vrienden en kennissen?

Hoe veilig voel je je in Middelkerke?

Hoe waardeer je het winkelaanbod in?

Middelkerke

Westende

In welke mate zou je Middelkerke als vakantieplaats  
aanbevelen bij vrienden en kennissen?

40% van de ondervraagden geeft aan iets te missen in het winkelaanbod. 

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten: 

• een meer verspreid aanbod

• meer kledingwinkels

• een viswinkel in Westende

• en meer nette winkels op de zeedijk

Ruim 70% van de deelnemende tweedeverblijvers  
geeft aan altijd of meestal in Middelkerke uit eten te gaan.

70%

40%

Het tweedeverblijversrapport voor Middelkerke
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Bijna klaar Wat?

Optimaal sportaanbod. De nieuwe sporthal  De Krokodiel is helemaal klaar voor gebruik, terwijl  
de omgeving fantastisch outdoor sporten mogelijk maakt.  
In het najaar van 2022 is de nieuwe padel- en tennissite klaar. 

Helemaal uitgevoerd

Opwaardering  van de bestaande  
sportinfrastructuur.

Het gemeentebestuur  bewaakt de kwaliteit en bezetting van de andere 
sportinfrastructuur en treedt constant in overleg met de sportclubs en 
gebruikers. Sporthal De Bamburg is nu een compleet uitgeruste gymhal.

Bijna klaar Wat?

Verhoogde toegankelijkheid van het strand. De jaarlijkse plaatsing van aangepaste strandmatten en de herinrichting 
van 2 EHBO-posten, maken het strand nog toegankelijker. Aan de oostkant 
van de casinosite is ook een beachbar helemaat toegankelijk.

Bijna klaar 

Nieuwe concessie stranduitbatingen. Nieuwe concessies voor verschillende stranduitbatingen garanderen 
kwaliteit op lange termijn. De opdrachtdocumenten voor de nieuwe 
concessies vanaf 2024 zijn tegen eind 2023 klaar.

8

Eind  2019 lanceerde het gemeentebestuur een ambitieus beleidsplan 2020-2025. In drie grote thema’s (ruimte, 
mens en organisatie) bundelt ‘Bouwen aan Middelkerke’ alle belangrijke projecten en doelstellingen voor deze 
beleidsperiode. Hoe ver staat het gemeentebestuur met de realisatie van die projecten? Lees het in dit derde 
van vijf bondige werfrapporten.

Ruimte werfrapport 3 
Ontsluiting E40 en doortocht Lombardsijde
Een betere verbinding van  de E40 met het toeristische centrum van Middelkerke is één van de belangrijkste infrastructuurdossiers 
voor Middelkerke. Momenteel onderzoeken het gemeentebestuur en de provincie West-Vlaanderen enkele trajecten en verschillen-
de uitvoeringen. Vooral de overbrugging van het kanaal is een cruciaal element in dit dossier. Ook voor de nieuwe doortocht van 
Lombardsijde lopen nog verschillende voorbereidende studies. Ondertussen blijft Middelkerke bij de hogere overheden ijveren voor 
een constante voortgang van deze sleuteldossiers. 
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werfrapport 3

Een mooiere uitstraling van de open ruimte 

Mens werfrapport 3
Mens: Middelkerke wordt sportparadijs 
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September - oktober 2022: werfrapport 4

• Ruimte: Hoe verbetert Middelkerke haar woonbeleid?
• Mens: Cultuur (bib, voorstellingen en expo’s, kerken) 

November – december 2022: werfrapport 5

• Ruimte: Camera’s, deelauto’s, parkeren
• Mens: Burgerparticipatie, verenigingen
• Organisatie: Nieuw gemeentehuis
• Budget: Hoe betaalt Middelkerke al die projecten?

Welke ‘werven’ komen aan bod in de volgende Sirenes? 

Organisatie werfrapport 3
Middelkerke investeert in nieuw toeristisch onthaal 
Naast een nieuwe toeristische balie in Middelkerke, bouwt het gemeentebestuur één van de mooiste dorpsgezichten van de kust 
om tot een 'state of the art' toeristisch onthaal. De Sint-Theresiakapel krijgt na een grondige renovatie dus een nieuwe toekomst 
als prachtig welkomstgebouw voor Westende-Bad. Het gemeentebestuur wil met die herbestemmingen starten in het begin van een 
nieuwe beleidscyclus.

Meer info?
www.middelkerke.be/beleidsplan

De Sint-Theresiakapel wordt omgebouwd tot een toeristische onthaalbalie.
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Sportevents in de zomer
Motorcross aan zee
Een absolute spektakelklassieker in de zomer. Verschillende 
races in diverse categorieën

Op woensdag 20 en donderdag 21 juli 2022

Prijs? € 14, gratis voor kinderen tot 12 jaar en inwoners van  
Middelkerke 
Waar? Middelkerke Kavelweg, Wilskerke 
Meer info? kroelandt22@gmail.com   

Sport.Vlaanderen Sportzomer
Proef van verschillende sporten en demonstraties?

Op dinsdag 26 juli 2022 van 10 tot 13 u. en van 14 tot 17 u.

Waar? Rauschenbergplein, Westende 
Meer info? www.sport.vlaanderen.be 

Petanque a volonté!
Trofee Grand Sud

Gezellig petanquen met het ganse gezin en leuke prijzen te 
winnen. De 3 dagwinnaars maken kans om hun gewicht  
in wijn te winnen. Of ga op schattenjacht!

Op 31 juli en 7 augustus 2022 van 11 tot 16 u. 
Waar? Strand t.h.v. Rauschenbergplein in Westende.

Op 1 en 8 augustus 2022 van 11 tot 16 u.

Waar? Zeedijk  en strand t.h.v. Louis Logierlaan in Middelkerke.  
Schattenjachten op sportstrand t.h.v. Louis Logierlaan  
van 14 tot 15 u. 

Petanquen voor het Guiness book of records

Van vrijdag 12 tot zondag 15 augustus 2022

Recordpoging 70 u. petanquen t.v.v. Pleegzorg West-
Vlaanderen 
Waar? Petanqueclub De Zeemeermin

Coastrun Middelkerke
Dinsdag 23 augustus 2022 van 19 tot 22 u.

Doe mee met de 5, 10 km of de 1 km-loop voor kids

Waar? Start aan Calidris, Strandlaan 1, Westende 
www.middelkerke.be/coastrun-middelkerke

Padel- en tennissite
in de maak
Aandachtige fietsers/wandelaars merkten vast  
en zeker heel wat bedrijvigheid op de site van  
de voormalige manege Derby in de Duinenweg. 
Tegen het najaar van 2022 moet de nieuwe  
padel- en tennissite er klaar zijn. 

Padelparadijs
Padelliefhebbers en tennissers kunnen er zich vanaf het 
najaar uitleven op 4 indoor- en 6 outdoorvelden en twee 
tennisvelden. Er komt een gloednieuwe padelbar, met 
kleedruimtes, voldoende bergruimte en een polyvalente 
zaal.  
Een minigolf , een pickleballveld en een speelruimte 
maken de belevingswaarde van de nieuwe site compleet. 

Passend in de omgeving
De nieuwe site baadt in het groen en past naadloos in  
de mooie parkomgeving van sportsite De Krokodiel.  
De zomerbar en de groene indeling van het domein zijn 
een absolute meerwaarde. 

Meer info?
www.padelonthebeach.be 
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Sport aan Zee! 
Iedere zomerse dag sportplezier!  
Zowel indoor als op het sportstrand.

Waar en wanneer?
Sporthal De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke  
Sportstrand, t.h.v. Louis Logierlaan, Middelkerke  
van maandag 4 juli tot en met vrijdag 19 augustus 2022

Check het volledige up-to-date overzicht!  
www.middelkerke.be/sportaanzee 

Speelpleinwerking
Kom ook naar de speelpleinwerking en ontdek 
welke uitstappen of workshops de monis je 
‘pagadder’ voorschotelen. 

Een speelpleindag start om 9 u. en duurt tot 16.45 u.  
en kost € 6 per dag. De speelpleinwerking is er van 
vrijdag 1 juli tot dinsdag 30 augustus. Vergeet deze 
sluitingsdagen niet: 11/07, 21/07, 15/08 en 31/08.

Twee locaties 
Gemeenteschool De Bonte Pier, Ieperleedstaat in Leffinge 
Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat in Middelkerke

Meer info? 
www.middelkerke.be/vakantiewerkingen 

Schrijf je  vóór donderdag in voor de daaropvolgende week via 
inschrijvingen.middelkerke.be 

Wat een vakantie!
Sport- en jeugdaanbod

Tienerwerking
Ben je tussen 12 en 15 jaar? Schrijf je dan in voor de 
tienerwerking!

Uitvalsbasis is Jeugdhuis de Paravang,  
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke.

Juli en augustus van maandag tot vrijdag, behalve 11/07, 15/08 
en 31/08. Telkens van 9 tot 16.45 u.

Sportkampen
Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst 
verschillende sportkampen voor iedereen vanaf  
4 jaar.

Van dinsdag 12 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 2022 
Van maandag 25 juli t.e.m. vrijdag 29 juli 2022 
Van maandag 22 augustus t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022

Telkens van 9 tot 16 u. Opvang voor en na het kamp mogelijk  
van 8 tot 17 u. ( op vrijdag t.e.m. 16.30 u.)  

Spelewest
Samen met SpeleWest zorgt de jeugddienst voor 
leuke vrijetijdsbesteding voor kinderen met een 
beperking of extra zorgnoden.

Spelewest is er voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar in 
Gemeenteschool ’t Lombartje, Schoolstraat 37, Lombardsijde. 
Iedere vakantiedag van 07.15 tot 17 u.

www.speelpleinwerking-spelewest.com - 0474 88 80 7
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Beter zicht op de huurmarkt
Om het woonbeleid nog beter bij te sturen, krijgt het 
gemeentebestuur meer en betere gegevens over de private 
huurmarkt. De huurmarkt is essentieel voor een gezond 
woningbeleid. Daarom is het belangrijk om vraag en aanbod 
goed in kaart te brengen en goed zicht te krijgen op de 
kwaliteit van huurpanden.

Joke De Lille vervangt broer Robin

Onlangs kwam raadslid Robin De Lille met een 
verrassende mededeling. De Groen-mandataris trekt 
op wereldreis met de fiets. Hij wordt voor de duur 
van zijn avontuur vervangen door zijn zus Joke.

Nieuwe haltehokjes
Tussen februari en mei verschenen in Middelkerke 
splinternieuwe haltehokjes voor het openbaar vervoer.  
De nieuwe schuilhokjes zijn vandalismebestendig en een stuk 
duurzamer in onderhoud.

1 studiebureau voor openbare werken
Middelkerke stelt via een raamcontract een vast 
bureau voor stedenbouwkundige studies en 
plannen aan. Waarom? Dossiers gaan sneller en 
de algemene beleidsvisie blijft over het volledige 
grondgebied bewaakt.

VillaVip op komst in Westende
VillaVip is een kleinschalige zorgwoning voor  
10 volwassenen met een verhoogde zorgnood 
onder toezicht van een warm zorgkoppel.  
De zoektocht naar een inwonend zorgkoppel  
is nu volop aan de gang. 

Interesse in de werking van VillaVip?  
www.villavip.be
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Netwerkmoment
voor startende 
ondernemers
Op donderdag 8 september 2022  
organiseert de dienst lokale 
economie een gezellig netwerk-
moment voor startende  
ondernemers.

Nog geen 5 jaar geleden 
gestart?
Wie binnen de 5 jaar geleden startte 
met een onderneming is van harte 
welkom in restaurant Vecino. Daar 
ontmoet je collega starters in een 
informele setting. Uiteraard mogen een 
lekker hapje en drankje niet ontbreken.

Wissel ideeën uit, praat bij en leer  
van elkaar. 

Kom je ook?
Schrijf je in via 
economie@middelkerke.be 

Kom naar 
de Oogstfeesten
Effe helemaal ‘old skool’ bruegheliaans 
een lange, warme zomerdag 
doorkomen? Kom dan naar de 
Oogstfeesten in Leffinge. Half ‘oest’ 
staat Leffinge in het teken van 
middeleeuwse ambachten, oude 
tractoren en een sfeervol folkoptreden.

Waar en wanneer?
Op het Leffingeleurenplein, op 
maandag 15 augustus 2022,  
tussen 11.30 en 18 u.

Kom maar af, want de toegang is gratis.

Welkom op de 
Zuiddag
De Wiek is voor één dag de navel van 
de wereld dankzij de Zuiddag. Lokale 
marktkramers laten zich inspireren 
door de wereldkeuken en schotelen 
voor één keer lekkere exotische 
producten voor.

Djembé  
of vlechten in je haar?
Naast al het lekkers kun je er ook 
proeven van djembéworkshops, of 
Afrikaanse dans. De keuze is erg divers, 
zo ontdek je er ook sieraden en andere 
leuke dingen met een exotische touch.

Waar en wanneer?
Aan de Groenhagestraat 21, op zondag 
17 juli 2022, van 9 tot 16 u. Toegang en 
workshops zijn gratis.

participatie@middelkerke.be 

Makersmarkt  
op de Groenhagesite

Als het geen Zuiddag is, kun je op de 
Groenhagesite de eerste en derde 
zondag per maand terecht voor 
de Makersmarkt waar lokale Korte 
Ketenproducenten er hun lekkere 
koopwaar aanbieden.

Goederenhulp 
voor
Oekraïeners
Het gemeentebestuur zamelde 
hulpgoederen in voor gestrande 
Oekraïense gezinnen in Polen. 
Ze kampen met een tekort aan 
enkele specifieke goederen en 
voedingsmiddelen. Daarnaast doneerde 
het gemeentebestuur 10.000 euro aan 
Middelkind om bijkomende goederen 
aan te kopen en te vervoeren.

Oogst
Oogst

©
 L

uc
 C

as
si

m
an

©
 J

oh
an

 L
am

be
rt



14

Gekiekt

Kodo, Ozzy en Greg geslaagd 
voor aannemingsproef
Op dinsdag 17 mei slaagden Kodo, Ozzy en Greg voor hun 
administratieve aannemingsproef bij de Lokale Politie 
Middelkerke.  Op zich niets bijzonders, ware het niet dat 
de jongelingen drie gemotiveerde Mechelse herders zijn, 
die hun maat Rico als gekwalificeerde politiehonden zullen 
versterken. Nu volgt eerst een technische opleiding.  
De Lokale Politie Middelkerke wil het hondenteam  
vanaf 2023 gericht inzetten bij interventies en handhaving. 

Levend ‘leslokaal’ voor 
groene vingers van Ter Strepe
Op het einde van de winter legde het gemeentebestuur samen 
met de leerlingen van de opleiding tuinbouwarbeider op de 
voormalige site van de boogschietersclub een  
pluktuin aan.

Levend leslokaal
De leerlingen tuinbouw gebruiken het Normandpark als 
praktijklocatie voor hun lessen onderhoud en materiaalgebruik. 
Met de creatie van dat kleine perceeltje als fruittuin kunnen de 
leerlingen dus oefenen op echte fruitplanten. De bedoeling is 
om het tuintje binnen twee jaar open te stellen als pluktuin.

Féliz maakt viergeslacht 
compleet
Féliz werd op 10 mei geboren. Ze is de achterkleindochter  
van Bomma Jetty, kleindochter van Omie Marleen,  
dochter van mama Sarah en maakt daarmee dit bijzonder 
viergeslacht compleet.

‘Game - set - match’ 
voor Sus en De Tempel
Op donderdag 28 april ‘schakelde’ Patrick Fransen de zeke-
ring van het opblaassysteem voor De Tempel definitief uit. 
Daarmee komt een einde aan een heus tennistijdperk voor 
Middelkerke. 

“Sus ontving sinds 1989 duizenden spelers in zijn tennisbal-
lon. Er zijn dus heel wat munten door het verlichtingssysteem 
gegaan en wie van Sus les kreeg, ontving een authentiek 
schriftje waarin hij de werkpunten noteerde”, glimlacht 
Patrick.

Op de nieuwe padelsite worden twee nieuwe tennisvelden 
aangelegd en krijgt tennis in Middelkerke een nieuwe toe-
komst. Lees er meer over op pagina 10.
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Zelf wijn maken? 
Wine not?
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Eddy Durnez bouwt al enkele jaren aan een klein wijnparadijs in de polders van Wilskerke.  
Wijn in poldergrond? Absoluut. Eddy heeft zelfs plannen voor een tweede project in Mannekensvere.  
Zijn leerling-wijnbouwers zijn alvast enthousiast.

Sprankelende wijn uit Middelkerke
Mathias, Dieter en Stijn mikken op hun eerste oogst binnen  
3 jaar. “We gebruiken dezelfde methode als bij champagne. 
Nu ligt de focus op het versterken van de ranken, dus we zijn 
nu constant aan het bijknippen. Als ons resultaat ook maar 
een beetje in de buurt van Eddy’s bubbels komt,  
zijn we al content!”

We gaan voor 750 flessen!
“Ons grootste probleem is een naam voor onze wijn zoeken”, 
lachen hobbywijnbouwers Katrien en Mia. “Voor de rest 
worden we uitstekend begeleid. Als alles meezit, profiteren 
we binnen 4 à 5 jaar volop van onze 250 ranken. We willen 
een witte of rosé wijn verbouwen. We experimenteren met 
een vijftal druivensoorten en zoeken dan de ideale ‘cuvée’.

Als directeur van een lagere school huurt Katrien zelfs een 
perceeltje als schooltuintje. “Uiteraard niet om wijn te 
verbouwen, maar om alles over het verbouwen van groenten 
en fruit te leren.
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Twee zussen Muyshondt poseren samen met moeder Lily  
en de dienstmeid in de rozentuin.



Villa Les Zéphyrs, zoals we het huis in Westende-Bad nu kennen, is dit jaar een trotse eeuweling. Wie kent het 
nostalgische verhaal van de authentieke vakantievilla niet?   We schetsen nog even het relaas van de familie 
Muyshondt en Villa Les Zéphyrs. Een verhaal dat symbolisch is voor de opkomst van het Belgische kusttoerisme. 

Grassprietjes in het puin
Ons land trekt zich opnieuw op gang na het inferno 
van de Eerste Wereldoorlog. In de Westhoek en 
in de kuststreek begint de wederopbouw van de 
ravage. Ook aan onze kust ontluikt het toerisme en 
vinden enkele gegoede families dat het tijd is om er 
een mooie kustvilla op te trekken. Zo ook de Gentse 
artsenfamilie Muyshondt. Met de steun van het 
Hoog Commissariaat van de Wederopbouw en de 
bevriende architect Emile Coppieters bouwt ‘pater 
familias’ Henri Muyshondt zijn Villa Les Zéphyrs.

Verborgen schat en tuin van Eden
Lily Conard, ofte mevrouw Muyshondt, ‘smijt’ zich 
op de inrichting van de villa. Op een veiling koopt ze 
een prachtig ensemble meubilair, een lambrisering 
en een schoorsteenmantel. Pas in 2006, bij de 
erkenning van Les Zéphyrs als museum, ontdekten 
historici dat die stukken ontworpen werden door 
Henry van de Velde. Henri Muyshondt is dan weer 
een fervent tuinier en creëert achter de villa een 
exclusieve rozentuin. 

“Dochters Marie-Louise,  
Henriëtte en Josette beleven 
er de tijd van hun leven”

In de fleur van het leven
Het gezin Muyshondt trekt in de jaren twintig en 
dertig, mét personeel, regelmatig naar hun villa in 
Westende. Soms wordt de villa ook verhuurd.  
De drie dochters hebben aan zee de tijd van hun 
leven. Als kind spelen ze in de tuin en op het strand, 
later gaan ze tennissen, volgen ze danslessen  
in het Westend’hotel of trekken ze naar het 
uitgaansleven in Oostende. Dan breken opnieuw 
donkere tijden aan.

100 jaar Villa Les Zéphyrs

Tijdens en  vlak na de Tweede Wereldoorlog bloedt Villa Les Zéphyrs 
een beetje leeg: de bezetter legt beslag op de villa en bouwt een 
bunker in de tuin. Henriëtte erft de villa, maar de relaxte vakantiesfeer 
komt er nooit meer terug. 

Toerismekantoor en exporuimte
Vanaf 1972 huurt het gemeentebestuur de villa als toerismekantoor. 
In 1996 wordt de omgeving van de Theresiakapel beschermd als 
dorpsgezicht, met inbegrip van de villa. In 2000 klasseert Vlaanderen 
Villa Les Zéphyrs als monument.  
Na de aankoop door het gemeentebestuur van Middelkerke wordt 
Villa Les Zéphyrs gerestaureerd en als museum over het kusttoerisme 
ingericht. Sinds 2020 is de villa een platform voor hedendaagse kunst 
en erfgoed van woon- en leefcultuur.

17

Dankzij 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

Nog tot 6 november loopt in Villa 
Les Zéphyrs ‘Een zee van tijd’. 
10 kunstenaars en 3 schrijvers 
verbeelden er de idee van tijd en 
tijdelijkheid in foto’s, tekst, films, 
schilderijen, tekeningen en sculpturen.
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EEN ZEE VAN TIJD
1922 - 2022  

Twee zussen Muyshondt poseren samen met moeder Lily  
en de dienstmeid in de rozentuin.
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‘Skin Works’  
in K.E.R.K. 
Op 1 juli start in de voormalige Sint-Pieterskerk 
in Sint-Pieters-Kapelle de tentoonstelling ‘Skin 
Works’. ‘Nick Ervinck focust in zijn tweede 
zomertentoonstelling op een minder bekend 
aspect van zijn oeuvre.

Gele sculpturen ontgroeid
Nick Ervinck is een kunstenaar met een herkenbare stijl. Zijn 
gele, speelse kunstwerken zijn zijn artistieke handtekening, 
maar daar wijkt de artiest voor ‘Skin Works’ dus van af. 
“Voor ‘Skin Works’ heb ik twee Belgische primeurs. Ik stel er 
‘Alsumvit’ en ‘Wignirops’ tentoon. Dat zijn twee monumentale 
werken die vorig jaar op een tentoonstelling in Finland zo’n 
85.000 bezoekers lokten.”

Ook wat kunst voor kids
Doorlopend kunnen kinderen, geïnspireerd door het werk 
van Nick een eigen werkje maken. De kunstenaar maakt een 
speciaal ‘kinderateliertje’ in de tentoonstelling. 

Meer info?
www.cultuurstek.be 

Een zee van tijd
Dit jaar wordt Villa Les Zéphyrs 100 jaar. (Lees 
'Het Beeld' op pagina 17.) Nu is het al enkele jaren 
een rustpunt waar je mooie hedendaagse kunst 
heel dicht op je vel beleeft. ‘Een zee van tijd’ 
doet je dromen van weleer en hunkeren naar de 
toekomst.

Artiesten om naar uit te kijken
100 jaar… een zee van tijd… Zo lang al houdt Villa Les 
Zéphyrs zich staande in Westende, ooit tussen duinen, 
daarna tussen betonnen ‘bomen’. Terwijl het vakantiehuis de 
tastbare sporen draagt van 100 jaar aan indrukken, kleurt het 
geheugen onze herinnering. In de tentoonstelling ‘een zee 
van tijd’ verbeelden 10 kunstenaars en 3 schrijvers de idee 
van tijd en tijdelijkheid in foto’s, tekst, films, schilderijen, 
tekeningen en sculpturen. 

Wie stelt tentoon?
Curator Els Wuyts kent Villa Les Zéphyrs ondertussen 
heel goed. Voor haar derde curatorschap, selecteerde ze 
samen met de cultuurdienst een fijne schare talentvolle 
kunstenaars.

Sara Bjarland, Julie Cockburn, Anton Cotteleer, Bouke de 
Vries,  Kumi Oguro, Ingel Vaikla, Van Iseghem design & savoir-
faire, Gijs Van Vaerenbergh, Ulla-Stina Wikander en Cindy 
Wright

Amina Belôrf, Wouter Deprez, Peter Terrin zijn de 
geselecteerde schrijvers.

Meer info?
‘Een zee van tijd’, van 30 april tot en met 6 november 
2022 in Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173, Westende. 
Gidsbeurten mogelijk.

Alle info via www.cultuurstek.be 
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Nieuw cultuurseizoen 
in aantocht
Middelkerkse cultuurliefhebbers! Zet jullie schrap want 
het nieuwe seizoen staat voor de deur. Kaartjes zijn vanaf 
nu te koop via de gebruikelijke kanalen. En opnieuw is 
het MidWestComedyFest het startschot voor een druk 
podiumseizoen.

Mix and match
Verwacht opnieuw de smaakvolle mix van actueel theater 
en tijdloze muziek, toegankelijke dansnamiddagen en 
theaterplezier voor kinderen en het ganse gezin. Na de 
zogenaamde uitstelprogrammering te wijten aan corona, 
staat de agenda weel vol nieuwe, frisse producties. 

MidWestComedyFest

De lachsalvo’s van MidWestComedyFest die het nieuwe 
cultuurseizoen inluiden zijn stilaan een stevige traditie!  
Dit jaar is niemand minder dan Liesa Naert voor deze editie 
de lachcurator van dit tweedaagse comedyfestival in  
De Branding. Verder op het programma? Dat ontdek je ten 
gepaste tijde op de Middelkerkse cultuurkanalen.

Meer info?
www.cultuurstek.be 

Kubus Kubus Kubus 
Een kleurloze wereld komt tot leven
In een landschap gevormd door kubussen, vindt een man  
een krijtje en begint hiermee te tekenen.

De kubussen worden stap voor stap omgetoverd en er 
ontstaat een hele nieuwe magische wereld.

Laat je verrassen door wonderbaarlijke en woordeloze 
fantasie, in de unieke setting tussen de kunstwerken van  
Nick Ervinck!

Waar en wanneer?
K.E.R.K., Sint-Pieters-Kapelle 
Zondag 28 augustus 2022 om 10.30 u. 
€ 6 
Vanaf 3 jaar 
tickets.middelkerke.be 

cultuurstek
cultuurstek
Maak het mee!

MIDDELKERKE
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Niets moet, alles mag. 
Maar informeer je goed! 
 

Heel wat bedrijven en ondernemers hebben moeite om bepaalde jobs in te vullen. Vaak gaat het om specifieke 
en korte vacatures. Flexijobs brengen voor heel wat knelpuntvacatures soelaas. Dat vindt ook ervaringsdeskun-
dige Eddy. Hij werkt al enkele jaren als flexijobber en wanneer je goed begeleid en geïnformeerd bent, is het voor 
veel gepensioneerden een aanrader. 

Sociaal contact
Eddy is al enkele jaren op pensioen. “Toch blijf ik  dagelijks 
bezig: ik beheer een ‘brussenvereniging’ die broers en zussen 
van mensen met een handicap helpt, ik ben betrokken bij  
een lokale petanquevereniging en klus regelmatig bij als 
flexijobber.”  

Grote bereidheid en weg eenzaamheid
“Toen ik langsging bij alle ouderen in de gemeente voor een 
coronapraatje merkte ik bij velen een grote bereidheid om 
nog bij te klussen. Alleen werden ze afgeremd door gebrek 
aan correcte info of begeleiding.  
Maar ik kan iedere actieve senior een flexijob aanraden.  
Je bent nuttig bezig, je ontmoet heel wat mensen en  
je verdient een centje bij.” 

Dankzij flexijobs 
nuttig bezig en 
sociaal contact

Laat je begeleiden
Er circuleert heel wat uiteenlopende informatie over flexi-
jobs. “Dat klopt", beaamt Eddy. "Daarom registreerde ik me 
bij een interimbureau. De verloning, lasten en voorwaarden 
voor een flexijob hangen af van je persoonlijke situatie.  
Wat is je pensioen, hoeveel wil je werken, welke jobs wil je 
doen… In ieder geval loont het de moeite om toch eens te 
informeren. Alles is transparant en correct geregeld.”

Niet alleen horecajobs
De horecasector doet vaak een beroep op flexijobbers.  
“Maar er zijn ook heel wat andere flexijobs beschikbaar.  
Ik krijg dagelijks een enorme waaier aan mogelijke jobs aan-
geboden”, stelt Eddy.  “Afhankelijk van mijn beschikbaarheid 
en goesting bepaal ik welke flexijob ik aanneem."

Meer info?
Surf naar www.myflexijobs.be voor accurate informatie 
rond felxijobs. 
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Meer info? middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10

BIBLIOTHEEK IN BEWEGING

Nieuwe reeks
Luistervinken
Met interessante voordrachten brengt Bib XL 
duidelijkheid over enkele ‘hete’ maatschappelijke 
hangijzers. Het recept? Boeiende sprekers en een 
gezellig kader. In de herfst start een nieuwe reeks.

Jean-Paul Van Bendegem: 'Waarom vergissen 
we ons zo vaak'
Donderdag 22 september - 20 u. - € 5

Wij mensen vergissen ons vaak en veel. Niet alleen 
misleiden onze zintuigen ons, ook wanneer we ons 
verstand gebruiken, maken we behoorlijk wat fouten.  
In de lezing komen optische en auditieve illusies aan 
bod en leer je over zogenaamde cognitieve illusies die 
ons vermogen om helder en correct na te denken zwaar 
beproeven.

Annemie Struyf: ‘Kindhuwelijken’
Woensdag 12 oktober - 20 u. - € 5

Journaliste en schrijfster Annemie Struyf vertelt 
aangrijpende verhalen die tegelijkertijd uniek en 
universeel zijn. In deze editie documenteert ze 
‘kindhuwelijken’ en ‘kindmoeders’. In sommige culturen is 
dit gebruik nog altijd aanvaard.

Grégory Lewyllie: ‘Een wereldreiziger/fietser 
vertelt’
Donderdag 10 november - 20 u. - € 5

Een must voor elke reisliefhebber en voor iedereen 
met een zwak voor onwaarschijnlijke reisverhalen en 
-anekdotes. Lewyllie verzamelt zijn meest betoverende 
Aziëverhalen en kruidt ze met aangepaste beelden en 
muziek.

Meer info?
Bib XL Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke 
Reserveren aangeraden. Plaatsen zijn beperkt.

Bestemming: bib
Zomerse leesactie  
voor kinderen en jongeren
‘Bestemming: bib’ is een leuke, zomerse leesactie. 
Kinderen worden aangezet om vier boeken te lezen. Hoe? 
In de bib liggen ‘reispassen’ te wachten. Per gelezen boek 
krijg je een stempel op hun reispas. Een volle reispas 
geeft je kans op een leuke prijs.

Vier leestrips
In de zomer liggen de sportclubs, jeugdbewegingen 
en muziekscholen stil. Iets meer tijd om te lezen dus! 
‘Bestemming: bib’ motiveert kinderen om minstens 
vier boeken te lezen. Er zijn vier mogelijke leestrips. 
Is je bestemming ‘Naar de zon’? Dan lees je een boek 
waar je het warm van krijgt. Andere leestrips zijn ‘Naar 
het museum’, ‘Onderweg’ en ‘Op onderzoek’. Wat die 
betekenen, ontdek je in de bib natuurlijk. 

Win een prijs
Per gelezen boek, krijg je een stempel op je ‘reispas’.  
Wie een volle reispas heeft, maakt kans op een leuke  
prijs. En als je nog twee extra boeken leest, vergroot  
je winkans.

Zoek je leesinspiratie?
www.boekenzoeker.be bundelt heel wat interessante 
boeken per thema. Je vindt er zeker iets wat past in  
je leestrip of goesting! 

Of vraag leesadvies in de bib!
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Uitkijken naar  
het schooljaar
Op het einde van de zomervakantie zetten onze scholen met 
plezier hun poorten open!

Openklasdagen in de gemeentescholen
Duinpieper Westende: vrijdag 26 augustus.  
Start om 17 en om 18 u.

Bonte Pier Leffinge: maandag 29 augustus.  
Start om 17 en om 18 u.

’t Slijpertje Slijpe: maandag 29 augustus.  
Start om 19.30 u.

Zandloper Middelkerke: vrijdag 26 augustus.  
Start om 16 en om 17 u.

’t Lombartje Lombardsijde: donderdag 25 augustus.   
Start om 17.30 u.

Ook de vrije basisscholen staan paraat
Sint-Lutgardis Westende: Opendeur-Welkomdag-Infoavond. 
Op maandag 29 augustus: van 16.30 tot 18.30 u.

Sint-Jozef Middelkerke: Inschrijvingen en schoolbezoeken. 
Van maandag 22 tot en met 30 augustus 2022 van 10 tot 13 u. 
en van 14 tot 17 u. (niet in het weekend).

Sint-Jozef Lombardsijde: 'Welkom in de klas'.  
Op maandag 29 augustus doorlopend van 17 tot 19 u.

Sint-Jozef Leffinge: welkomavond.  
Op vrijdag 26 augustus van 17 tot 19 u.

Sint-Jozef Slijpe: welkomavond.  
Op maandag 29 augustus van 18.30 tot 19.30 u.

Alle up-to-date info?
www.middelkerke.be/kennismaken-met-de-scholen 

Erfgoedtripjes 
op dinsdag
Benieuwd welke geschiedenis er om de hoek in 
Middelkerke ligt? In juli en augustus zijn er gegidste 
erfgoedtochten te voet of met de fiets.

Per week ander thema
Wekelijks snijden zowel de wandeling als de fietstocht 
een ander thema en dus andere bestemming aan. Op het 
programma: K.E.R.K. in Sint-Pieters-Kapelle, het Grand Hotel 
Bellevue, beschermde monumenten, straffe verhalen over 
water en zee, toeristische ontwikkeling van Middelkerke,  
de Schuddebeurze en de Warandeduinen. Het exacte en 
up-to-date schema, de vertrekplaatsen en de bestemmingen 
staan netjes online.

Met gids
Alle tripjes worden begeleid door een erkende gids  
en zijn gratis. Reserveren is wel verplicht en doe je via 
tickets.middelkerke.be

De wandelingen duren ongeveer twee uur en starten  
om 19 u. De fietstochten (+/- 30km) starten om 18 u.  
en doe je met eigen fiets.

Bij minder weer worden de routes aangepast.

Bekijk het volledige aanbod op www.cultuurstek.be 
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Lombardsijde? Ooit een stad?  
Reken maar van ja!
 

Lombardsijde, één van de meest levendige deelgemeenten was vroeger een stad. Geen discussie, want dat staat 
zo in verschillende historische oorkondes. Om dat minder bekende stukje geschiedenis in de kijker te zetten, 
organiseert onze dienst erfgoed een fijne expo in de Lombardsijdse kerk. 

Visserhaven
Als kustplaatsje was Lombardsijde sterk verbonden met  
de zee. Er was zelfs een vissershaven. Die nijverheid en  
de handelsrelaties met Nieuwpoort brachten Lombardsijde in 
de 13e en 14e  eeuw veelbelovende stadsrechten op. Lombar-
die kreeg een eigen bestuur, maakte stadsrekeningen op en 
tekende de officiële documenten met een eigen stadszegel.

Rechte havengeul, weg stadsrechten
In de 15e eeuw wint de Nieuwpoortse haven aan belang.  
Om meer koopvaardij te ontvangen ‘trekt’ de toenmalige 
overheid tussen 1427 en 1458 de Nieuwpoortse havengeul 
recht en verzandt de arm die Lombardie met de zee verbindt. 
In 1501 vervalt het stedelijke statuut. 

Stille getuigen
Het Geleed en de kreek van Lombardsijde zijn nog de enige 
stille getuigen van de verbinding met de zee. Tijd om die 
geschiedenis nog eens in de kijker te zetten. Daarom  
installeert de dienst erfgoed samen met erfgoedspecialisten 
een interessante expo in de Lombardsijdse kerk. 

Bartholomeus de Crooc
Tussen de geschiedkundig verantwoorde infopanelen en 
expostukken, ontdek je een extra dimensie van Lombardie. 
De ‘legendarische’ piraat Bartolomeus de Crooc vertelt in 
zijn obligate biecht heel wat sappige details van zijn schalkse 
avonturen in Lombardie bij de strenge meneer pastoor.

Waar en wanneer?
Kerk Lombardsijde, Dorpsplein. 
Van zaterdag 25 juni tot zondag 25 september 2022,  
elke dag van 10 tot 18 u. 

‘Stad Lombardie’ 
middeleeuwse vissershaven

Gidsbeurten met fietstochten
op dinsdagen 5 en 12 juli en 9 en 16 augustus,  
telkens vanaf 18 u.

Gratis deelname na reservatie via  
tickets.middelkerke.be

g

©
 P

ie
te

r 
Cl

ic
te

ur



24

Dag van de Veiligheid
Veiligheid is overal belangrijk. In je auto langs de weg, thuis in je badkamer of terwijl je op het internet surft. 
Daarom organiseert Middelkerke een dag in het teken van veiligheid.  
Er zijn tal van leuke workshops en spannende activiteiten. 

Veilig in het verkeer
Je kan er trouwens ook veiligheidsdemo’s verkeer meedoen. 
Zo geeft autorijschool Eureka een hyperinteressante  
workshop ‘dode hoek’. De gemeentelijke preventiedienst 
concentreert zich op veilig fietsen met een fietsparcours en 
allerlei info over fietslabels en diefstalpreventie.  
Breng dus zeker je eigen fiets mee.

Actie!
Naast nuttige informatie is er vooral plaats voor actie.  
Kruip in de tuimelwagen van de politie, probeer de  
promillebril, leer de basis van reanimatie en blus eens  
een echt brandje bij de brandweer.

Animatie

Naast alle veiligheidsworkshops is er ook ruimte voor  
leuke randanimatie, live muziek, een kindershow,  
en springkastelen. 

Kom je ook naar de Dag van de Veiligheid?

Op zondag 11 september 2022, van 10.30 tot 18 u.

In en rond de brandweerkazerne aan de Klein Kasteelstraat, 
Middelkerke.
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Een échte vakantie vol ritme
Zomerse muziekliefhebbers weten niet waar eerst 
naartoe, want met Tien Om Te Zien, Joe Summer Island en 
de Proximus Pop - Up Arena wordt Middelkerke één grote 
concertzaal. Ook de wekelijkse Apéro Sundays op zondag 
en Parkies op donderdag zijn weer van de partij. 

Voordelig naar Dino’s in the sand
Als Middelkerkenaar of tweedeverblijver  kun je trouwens 
voordeliger naar het zandsculpturenfestival ‘Dino’s in the 
sand’. Ook voor een zwembeurt in het nieuwe zwembad 
Vita Krokodiel betaal je als Middelkerkenaar en tweede-
verblijver minder. Ideaal als het zomerweer een beetje 
tegenzit. 

Snuisteren op een marktje
Traditioneel is de zomer het marktseizoen bij uitstek.  
De donderdagmarkt in Middelkerke is een absolute  
trekpleister, terwijl de rommel- en avondmarkten  
het zomergevoel helemaal aanzwengelen. 

Ontdek het hinterland
Expeditie Hinterland bundelt fietszoektochten, lekkere  
adresjes, leuke doe-activiteiten en opmerkelijke  
trekpleisters. In de handige  brochure, verkijgbaar bij  
de toerismebalies vind je vouchers om in te wisselen  
bij verschillende handelaars in het hinterland. 

Geen verveling meer dankzij Hupsakee
Dankzij Krabbie en het Hupsakee-vakantieboekje is  
verveling totaal geen optie meer. Hupsakee bundelt  
de leukste doe-activiteiten en knutselopdrachtjes voor 
de zomer.

Maar er is écht nog veel meer te doen!
Check alle up-to-date info via visit.middelkerke.be. 

Of neem je Visit brochure mee uit één van  
de distributiepunten of onze toerismebalies.

Écht vakantie aan zee
Na twee magere coronajaren puilt de Middelkerkse evenementenkalender weer uit van de sprankelende 
events en activiteiten. Of je hier nu woont, of op vakantie komt. In Middelkerke beleef je een échte  
vakantie aan zee. Als Middelkerkenaar kun je trouwens voordelig naar sommige events.

veel te doen! ©
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Organiseer je zelf  
een event?
Registreer die correct!
Organiseer je zelf een event, een avondmarkt of  
een andere activiteit. Wij nemen die graag op in  
onze evenementenkalenders. 

Registreer je event via Uit in Vlaanderen
Via visit.middelkerke.be promoten we niet alleen onze eigen 
evenementen, we nemen er ook graag evenementen van 
‘particulieren’ op.

Onze website staat in verbinding met ‘Uit in Vlaanderen’,  
de grootste eventdatabank in Vlaanderen. 

Maak een account en voeg er je event aan toe. Je activiteit 
verschijnt dan ook op onze website en op die van heel wat 
partnerorganisaties van ‘Uit in Vlaanderen’.

Meer info?
www.uitinvlaanderen.be 

#mkpromenade: klaar 
voor fase 3
De metamorfose van de Westendse zeedijk zit 
volledig op schema. Net voor het begin van het 
zomerverlof zou de tweede projectfase grotendeels 
klaar moeten zijn. 

Wandelpromenade met dubbele functie
Meest opvallende element is de golfdempende uitbouw 
(GDU). De GDU is een extra wandeldijk die zich vlak onder  
de bestaande zeedijk bevindt. Bij extreme golfslag haalt 
de GDU de grootste krachten uit de overslaande golf en 
verzamelt het water als een ‘opvangbassin’. Naast een 
ingeniues bouwwerk is het ook archtecturaal pareltje.  
Op de Open Wervendag van 15 mei bezochten zo'n  
1500 nieuwsgierigen de werf.

Klaar voor fase 3
Vanaf september start de laatste projectfase van het 
Rauschenbergplein tot aan het Grand Hotel Bellevue.  
Tegen juni 2023 moet de volledige metamorfose van  
de Westendse zeedijk afgerond zijn.

Meer info?
www.middelkerke.be/promenade 
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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) 059 46 46 49 
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
  
Gemeentelijke werkhuizen 059 31 93 00

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Torhoutstesteenweg 287 - Oostende)
www.fluvius.be 
Infolijn Fluvius 078 35 35 34
Storingslijn Fluvius 078 35 35 00
Gasreuk Fluvius 0800 65 065
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
De Bruycker (Leffinge)  059 30 28 41
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Glabeke (Leffinge)  059 30 28 41
Lecointre (Westende) 059 31 02 10
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: 20.000) 

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

Verantwoordelijke uitgever:  
Jean-Marie Dedecker / Jurgen Vergauwe  
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

Zijn je contactgegevens in dit overzicht niet (meer) correct?  
Of ben je niet meer actief?  

Meld dit via communicatiedienst@middelkerke.be met duidelijke 
vermelding van functie, naam en gevraagde wijziging.



Voorproevertje  

3 & 4 SEPTEMBER 2022

zaterdag 3 september van  11 tot 22  u.
zondag 4 september van 11 tot 17 u. 

KONING RIDDERDIJK WESTENDE     
ter hoogte van De Kwinte

proeven met zicht op zee
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