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Het Beeld: verhalen van de 'eereplek'

Save the date! 

Zondag 8 januari 2023 
Nieuwjaarsdrink 

 

Fijne Feesten!
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Tijd nemen voor verkeerslessen
Elk leerjaar krijgt aangepaste lessen.

Pagina 13: Uitgetekend

Optimaal water verbruiken?
Check hoe je optimaal hemel-,  

kraantjes- of putwater gebruikt. 

Pagina 26

Hoe verloopt de bouw van het casino
Dankzij intense werfplanning,  

verloopt de bouw vlot.

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

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)

WaTeRvErBrUiK?WaTeRvErBrUiK?OptimaalOptimaal
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Test je putwater zodat
je weet of je water

niet vervuild is.
www.vmm.be/gezondwater

Meld je put en krijg een vergunning.

Installeer
een spaardoucheknop 
en bespaar tot 50%.

Prop je vaatwas
vol en gebruik maar 
1/3 afwaswater.

Plaats een ton en 
vang ook het regen-
water van je tuinhuis 

of andere kleine 
oppervlakten op.

Investeer in een
regenwaterinstallatie. 

een spaardoucheknop 
en bespaar tot 50%.

Investeer in een
regenwaterinstallatie. 
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Openingsuren 
MAC  
met kerst,  
oud en  
nieuw!

Fijne 
Feesten!

Gesloten 
vrijdag 23/12/2022

zaterdag 24/12/2022 (burgerzaken)

maandag 26/12/2022

vrijdag 30/12/2022

zaterdag 24/12/2022 (burgerzaken)

maandag 02/01/2023

Parkeershop OPC
Telkens in de namiddag gesloten op zaterdag 24 en 31 december 2022.  

Open
donderdag 22/12/2022

dinsdag 27/12/2022

woensdag 28/12/2022

donderdag 29/12/2022

dinsdag 03/01/2023
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Pumpen en jumpen op de Krokodiel 
 

Wij lichten alvast de luchtverkeersleiding van de Oostendse luchthaven in, want de kans dat zij op hun radar  
ter hoogte van Middelkerke vaker door de lucht klievende projectielen waarnemen, is vanaf dit najaar  
een stuk groter.  Dat komt niet door een nieuwe kleiduifschietclub, maar wel door de aanleg van  
een heus jump-en pumptrack op het vrijetijdspark De Krokodiel. 

Pump watte?
Een pumptrack is een parcours speciaal aangelegd voor  
extreem fietsen. Het is een aaneengesloten circuit met  
bulten en kombochten. Zie het als een kruising tussen  
een BMX-baan en een skatepark. 

BMX, skates en steps
Met een grote e-bike zouden we het niet wagen, maar  
wel met crossfietsen (zoals BMX of mountainbikes).  
Ook stuntstepjes, loopfietsen, inline skates en skateboards 
zijn toegelaten op de pumptrack. Door het afwisselend  
stijgen en dalen moeten doorwinterde ‘pumpers’ zelfs  
niet pedaleren of steppen. 

Veilige waaghalzerij
Wie lak heeft aan de zwaartekracht kan zich uitleven op  
de jumptrack. Naast het pumptrack liggen drie banen met 
iets grotere hellingen. Wie goed gelanceerd is, kan zich jump 
na jump even volledig los van de wereld begeven.  

 

Urban Sports Park
De urban sportzone bevat ook een asfalt skatebowl voor 
(surf)skaters. Er is zelfs een freerunning zone, waarbij je 
kan proeven van het razend populaire ‘parkour’. 

Origineel bijgerecht voor ruim sportmenu
De aanleg van deze urban sportzone brengt een originele 
aanvulling in het vrijetijdspark De Krokodiel. De zone zal vrij 
toegankelijk en verlicht zijn. Tegen eind 2022 moet de Urban 
Fun Zone klaar zijn. Ook de aanpalende padel- en tennissite 
nadert de afwerking net zoals Mooze lifestyle gym in  
Vita Krokodiel.

Grand Opening De Krokodiel
Zaterdag 17 en zondag 18 december 2022

Ontdek alle sportfaciliteiten op De Krokodiel!

Tijdens dit weekend maak je kennis met de nieuwe 
padelsite, Mooze lifestyle gym, Urban Sports Park en 
het zwembad en de sporthal op van Vita Krokodiel.

www.middelkerke.be/krokodiel 

Save the date
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‘Ann-ciènnes’ met vernieuwende ideeën
Ann Ghys is al sinds 1996 ergotherapeute in De Ril. Samen 
met haar andere ‘collega-anciènne’ kine Ann Dobbelaere 
bedacht ze een simpele, maar effectieve ingreep in de 
gangen van De Ril. “Van onze directeur krijgen we ‘carte 
blanche’ om onze ergo- en kinesitherapie afwisselend 
te houden. Eén van onze belangrijkste activiteiten is 
de gangwandeling. Ann Dobbelaere is zelf een fervent 
amateurfotografe. Toen de communicatiedienst aangaf dat 
ze een machtige beeldbank tot hun beschikking hebben, 
kregen we een eenvoudige ingeving.”

Een stroom aan babbeltjes
“We merken dat onze bewoners bij het zien van bepaalde 
foto’s meteen daarover beginnen te vertellen. Aangezien 
heel wat bewoners uit Middelkerke en deelgemeenten 
zijn, selecteerden we een reeks mooie foto’s van 
locaties en lokale ‘verschijnselen’. Die kregen allen een 
plaatsje in onze gangen. We kregen daarvoor hulp van de 
communicatiedienst die alle MachtigMiddelkerkefoto’s 
verzamelt en beheert.” 

Sinds augustus 2022 fleuren grote kleurige foto’s de wandelgangen van woon- en zorgcentrum De Ril op.  
Niets bijzonders zou je zeggen, maar daar denken Ann en Ann van De Ril helemaal anders over.  
Net als de bewoners trouwens. Dankzij een simpel - maar effectief - idee  zijn de wandelgangen van De Ril  
nu kleurrijke babbelbubbels. En dat is niet alleen gezellig, maar ook nuttig. 

Kleurrijke 
vensters 

voor het leven

De verhalen van André  
over het boerenleven  

zijn onuitputtelijk.

“Dus als we nu een gangwandelingetje maken en 
we passeren zo’n beeld, hoeven we maar even een 
babbelaanzetje te geven en ze zijn vertrokken. De 
herinneringen stromen er spontaan uit. Zo vertellen ze 
vaak over vakantieherinneringen of oude bekenden. En 
foto’s van dieren werken ook aanstekelijk.”

Mee in een veranderende wereld
“De locaties op sommige foto’s zijn ferm veranderd 
tegenover vroeger. Dat is soms confronterend, maar 
heel vaak dankbaar. Ook daar praten we actief over. En 
ze blijven mee met hoe onze gemeente er nu uitziet. Zo 
hangt een foto van de nieuwe Warandetoren vlakbij een 
beeld van de oude watertoren aan de Logierlaan.”
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Wat is MachtigMiddelkerke?
Wekelijks ontvangt het gemeentebestuur  
tientallen foto’s van activiteiten of 
plaatsen in Middelkerke.  
Met die foto’s illustreren we onze publicaties 
en andere communicatie met échte beelden 
ingezonden door échte Middelkerkefans.

Maak je ook graag foto’s? 
Registreer je:

www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke

Training voor geheugen
“Recht voor de kamer van André Lagrou (92) hangt niet 
toevallig een kleurrijk landbouwtafereel. De kranige 
Leffingenaar is zijn ganse leven veeboer geweest. Zijn 
verhalen over het boerenleven zijn onuitputtelijk. En 
uiteraard: zo trainen onze bewoners ook makkelijk 
hun geheugen. Ook bij onze hometrainers en in onze 
leefruimtes hangen we mooie beelden.” 

“We zorgden voor wat samenhang. Zo hangen we alle 
dierenfoto’s een beetje samen. Of we bundelden de natuur 
en strandfoto’s op één verdieping.”

Ann en Ann wandelen dagelijks met de bewoners van De Ril langs mooie foto's van Middelkerke

Een lichtje dat nooit uitgaat
Sinds kort is er op iedere verdieping van De Ril een 
rouwhoekje ingericht. Overleden bewoners krijgen er 
een luchtig en warm ereplekje. Zo kunnen bezoekers, 
bewoners en het (zorg)personeel even stilstaan bij 
iemand die er niet meer is.
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Tijd nemen voor verkeerslessen
Verkeerslessen maken een belangrijk deel uit van het lessenpakket  
in het kleuter- en lager onderwijs. En dat is letterlijk van levensbelang. 
Directeuren Patricia en Katrien van de gemeentelijke basisscholen  
leggen uit hoe ze dat in hun scholen aanpakken. 

Verkeerslesjes voor kleuters
“Vanaf het eerste kleuter krijgen de 
kinderen praktijkgerichte verkeers- 
lessen. Dat doen we met een loop-
fietsjesparcours op de speelplaats. 
Veiligheid in het verkeer is niet alleen 
een kwestie van de regels te kennen, 
maar ook van stuurvaardigheid en 
coördinatie. En hoe sneller we daarmee 
starten, hoe makkelijker de kinderen 
dit oppikken.”

Van voetgangers- tot 
fietsexamen
"De praktijk zetten we tussen het 
eerste en zesde leerjaar verder 
door kinderen echt in het verkeer te 
laten bewegen. Zo polsen we met het 
voetgangersexamen of de leerlingen 
de basisprincipes van wandelverkeer 
doorhebben. Uiteindelijk houden we 
in het zesde een heus fietsexamen om 
de behendigheid en het begrip van de 
verkeersregels te toetsen." 

Hulp van verschillende 
diensten
"Voor specifieke lessen doen we vaak 
beroep op gespecialiseerde diensten. 
Zo is de politie betrokken bij de prak-
tijklessen voor voetgangers en fietsers.

Soms zijn de kinderen een beetje 
gezond onder de indruk als de agenten 

wijzen op de verschillende gevaren in 
het verkeer. Dit verscherpt ook hun 
inschattingsvermogen."

“De preventiedienst controleert regel-
matig de fietsen van onze leerlingen. 
Zij organiseren ook tweejaarlijks een 
praktijkles over de dode hoek. De 
kinderen kunnen zelf achter het stuur 
van een grote vrachtwagen zitten 
en vaststellen dat er grote gebieden 
onzichtbaar blijven vanop de chauf-
feursstoel.” 

Belangrijke rol voor ouders
“Uiteraard zijn deze schoollessen maar 
een fractie in het leven van een kind. 
Daarom raden we ouders aan om thuis 
bijna dagelijks met verkeer bezig te 
zijn, want we horen nog te vaak slecht 
nieuws over ongevallen met kinderen.”

Pas op met 
paraffine
Niets gezelliger dan de donkere  
winteravonden op te vrolijken met  
een sfeervol kaarsje. Lijkt allemaal 
onschuldig en totaal niet gevaarlijk. 
Wees gerust, dat is het ook als je 
onderstaande tips even toepast.

• Laat kaarsen nooit onbewaakt  
achter.

• Houd brandende kaarsen uit de buurt 
van kinderen en huisdieren.

• Plaats een kaars op een stabiele, 
hittebestendige ondergrond. 

• Plaats de kaars op een aangepaste 
houder.

• Zorg voor ventilatie maar zet  
de kaars niet in een luchtstroom.

• Zet meerdere brandende kaarsen 
minimum 10 cm uit elkaar.

• Gebruik kaarsen niet als nachtlamp.

• Doof de kaars als ze rookt, een hoge 
vlam kan schade veroorzaken.

De allerkleinsten van De Duinpieper krijgen 
steevast enkele lesjes fietsbehendigheid.

Fluohesje? Check!
Geen fan van fluohesjes? Ok, hipster.  
Gebruik fluospray! Onzichtbaar… 
maar in het donker licht je op als een 
vuurvlieg. 

• Lichtjes en reflectoren op je 

fiets? Check!

• Helm? Altijd check.

• Helm met lichtje? Dubbelcheck!
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Speelpleinwerking
in kerstvakantie!
Alle 4 tot 12-jarigen (geboorteja-
ren 2011 tot 2018) zijn welkom op  
de speelpleinwerking in de kerst-
vakantie. 

Waar?
Zaal De Stille Meers 
Sluisvaartstraat, Middelkerke

Gemeenteschool De Bonte Pier 
Ieperleedstraat, Leffinge

Wanneer?
Dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 januari 
van 9 tot 16.45 u. 

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

Schrijf je in!
Inschrijven voor de speelpleinwerking 
tijdens de kerstvakantie kan vanaf 15 
tot 29 december 2022 - 12 u.

inschrijvingen.middelkerke.be

Meer info?
jeugddienst@middelkerke.be

Vakantieopvang 
voor de 
allerkleinsten!
Ook voor de kleinsten is er een vakan-
tiewerking: kinderen geboren tussen 
01/03/2020 en 31/12/2019 zijn tijdens 
de dag welkom in het IBO van Middel-
kerke, Westende of Leffinge.

Voor en na de speelpleinwerking is op 
deze locaties ook opvang mogelijk.

Meer info?
ibo@middelkerke.be

059 31 95 75

Welkom Sint!
Vol verwachting klopt ons hart want  
dit jaar komt hij naar de markt.

Hij komt… hij komt…die lieve goede 
Sint…

Wil je er ook bij zijn?
Kom dan op zondag 20 november 
tussen 14 en 17 u. naar de markt  
in Middelkerke!

Tekening gemaakt  
voor de Sint?
De Sint vroeg onze burgemeester om 
alle tekeningen van de Middelkerkse 
spruiten te verzamelen.  
Breng je tekening dus naar de  
speciale Sintbrievenbus aan het MAC!

Blokkot is terug
Vlijtige studenten kunnen de komende 
examenperiode opnieuw in alle  
rust studeren in 2 gemeentelijke 
‘blokkoten’.

Welke locaties?
Parochiezaal Wilskerke: 9 plaatsen, 
iedere dag van 8 tot 22 u.  
ook op zon- en feestdagen.

Bib XL, Middelkerke: 45 plaatsen,  
iedere dag van 8 tot 22 u.  
op zon- en feestdagen van 10 tot 22 u., 
mits registratie in het Open+-systeem.

Registreer je
Voor Wilskerke registreer je via 
jip@middelkerke.be.

Registreer je voordien voor Bib XL.  
Ga ter plaatse met je eID.  
Mail voordien naar  
bibliotheek@middelkerke.be of  
bel 059 31 99 10 om je komst te 
melden.

Na registratie ontvang je een mailtje 
met alle praktische regelingen.

Meer info?
De studielocaties zijn open tussen 1 
december en 31 januari.

Op iedere locatie is er wifi beschikbaar.

Studeer je in de Bib XL? Dan kun je er 
ook kopiëren en de beschikbare boeken 
en media gebruiken.

www.middelkerke.be/blokkot   
059 30 48 66 - jeugd@middelkerke.be 
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In drie grote thema’s (ruimte, mens en organisatie) bundelt het beleidsplan ‘Bouwen aan Middelkerke’ alle 
belangrijke projecten en doelstellingen voor deze beleidsperiode. Hoe ver staat het gemeentebestuur met de 
realisatie van die projecten? In deze laatste aflevering belichten we de hoofdpunten van de thema’s mobiliteit en 
verenigingen. 

Mobiliteit en veiligheid in Middelkerke 

Huiswerk opnieuw maken... noodgedwongen...
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werfrapport 5  

Parkeerplan 
Sinds maart 2022 regelt het plan 
het betalend straatparkeren in 
Middelkerke en Westende-Bad 
met als voornaamste doel de 
parkeeroverlast in die toeristische 
centra aan te pakken. Na een 
intense opstartperiode, de lente 
en een drukke zomer evalueert het 
gemeentebestuur het eerste halve 
werkjaar van het parkeerplan. 
Of die evaluatie zal uitmonden in 
bijsturingen moet blijken uit de 
conclusies die bij het verschijnen 
van de Sirene nog niet gekend 
waren. 

Deelauto’s
Het blijft de bedoeling om nog tijdens deze beleidscyclus een 
mobipunt met deelauto’s te installeren op een goed bereik-
bare en centrale locatie. Momenteel voeren de bevoegde 
diensten daarvoor een verkennend onderzoek.

Camerabewaking
Middelkerke is een veilige gemeente. Ook één van de drukste 
zomers van afgelopen jaren verliep zonder noemenswaardige 
incidenten. Toch wil het gemeentebestuur binnen  
afzienbare tijd op bepaalde strategische punten  
camerabewaking installeren. Niet alleen om de  
verkeerssituatie te monitoren, maar ook om snel te  
kunnen reageren op eventuele noodgevallen of incidenten. 
Deze plannen zitten wel nog even in de koelkast.

Onze wereld is de afgelopen maanden sterk veranderd. Daar-
om moet het gemeentebestuur ook belangrijke bijsturingen 
doen. Aan het begin van deze beleidscyclus kondigde Middel-
kerke een ambitieus investeringspakket van bijna 141 miljoen 
euro aan. Ee sterke Inflatie rekt dat budget nu ferm uit. Om 
diezelfde projecten te financieren en om de juiste keuzes te 
maken is nu veel meer geld nodig. 

Een gemeentelijk budget is niet oneindig en om andere 
strategische investeringen voor Middelkerke niet in de weg 
te staan, beslist het gemeentebestuur om bepaalde dossiers 
opnieuw tegen het licht te houden.
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Een sterke betrokkenheid van de burgers

Meer info?
www.middelkerke.be/beleidsplan

3 nieuwe 
ontmoetingsruimtes
In 3 deelgemeenten wordt consequent 
een blokkot ingericht om studenten  
samen te doen studeren.  
(Lees pagina 7)

Het nieuwe trefpunt De Kilt verwelkomt 
bijna dagelijks verenigingen in een 
aparte vleugel van gemeenteschool 
De Duinpieper in Westende. Ook het 
voormalige filiaaltje van de bib in 
Leffinge is nu een ontmoetingsruimte 
voor verenigingen.

Kader voor adviesraden
Adviesraden vertegenwoordigen het 
‘middenveld’ bij belangrijke thema’s 
zoals mobiliteit, toegankelijkheid of 
ruimtelijke ordening. Een nieuw  
participatiereglement biedt deze 
adviesorganen een duidelijk kader  
rond bevoegdheden, dagelijkse werking 
en hun adviezen.

Afgewerkt Wat?

3 nieuwe ontmoetingsruimtes Verenigingen en andere socio-culturele organisaties kunnen hun werking 
ontplooien in drie nieuwe ontmoetingsruimtes.

In constante uitvoering Wat?

'Zeg het eki': enquêtes en infomomenten Het gemeentebestuur polst constant naar de bevindingen van burgers 
en tweedeverblijvers via gerichte enquêtes. Bij belangrijke dossiers 
of openbare werken informeert en raadpleegt het gemeentebestuur 
consequent de bevolking via publieke infomomenten.

“Zeg het nog eki”, 
tweede bewonersenquête komt eraan 
Middelkerke is opnieuw benieuwd naar jullie mening over onze gemeente en het beleid dat het gemeentebestuur voert. De tweede 
online bevraging polst naar de waardering van de verschillende realisaties en naar wat jullie van het gemeentebestuur verwachten.

Nog steeds op schema? 

Hoe leven jullie hier in Middelkerke? Welke sterktes en zwaktes ervaren jullie? Hoe staan jullie tegenover het beleid van het 
gemeentebestuur? Twee jaar na de eerste enquête organiseert Middelkerke een opvolgbevraging. 

Wat zijn jullie verwachtingen? 

Naast het polsen naar de mate van tevredenheid, wil deze enquête ook blootleggen wat jullie verwachten van het gemeente- 
bestuur. Misschien liggen die verwachtingen wel anders dan wat het gemeentebestuur voor ogen heeft. Zeker in snel  
veranderende tijden.

Heb je dus enkele minuutjes tijd? 

Vul de enquête in via www.middelkerke.be/enquete.
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Nieuws uit 
de woonwinkel
Mijn VerbouwPremie via één loket
Door alles te bundelen op een centrale plaats en een 
vereenvoudigde procedure is het nog makkelijker om 
premies te vinden en aan te vragen voor renovaties en 
energiebesparende investeringen.  
Mijn VerbouwPremie kan enkel nog online aangevraagd 
worden via www.mijnverbouwpremie.be. Check er zeker 
ook de voorwaarden en premiebedragen. 

Heb je nog vragen of hulp nodig bij het indienen van je 
aanvraag? De woonwinkel helpt je graag verder.  
Neem daarvoor contact op via woonwinkel@middelkerke.be 
of 059 31 91 15, of na afspraak in het woonloket op 
dinsdagmiddag en woensdagmiddag in het MAC in 
Middelkerke.

Mijn VerbouwLening
Wie in de laagste of middelste inkomensgroep zit, kan een 
renteloze MijnVerbouwPremie tot 60.000 euro aanvragen. 
Deze lening financiert renovaties die focussen op 
woningkwaliteit of het verbeteren van de energieprestatie. 
Ook private verhuurders en verhuurders via een sociaal 
verhuurkantoor komen in aanmerking.   
Surf naar www.wvi.be voor meer informatie.

Zitdagen sociale huisvesting?  
Maak je afspraak
De maandelijkse zitdag van de verschillende sociale 
huisvestingsmaatschappijen verloopt vanaf nu enkel via 
afspraak. Maak je afspraak, ontdek welke documenten je 
moet meebrengen en de exacte locatie van de zitdag via 
www.middelkerke.be/zitdag-sociale-huisvesting.

De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op donderdag  
10 november en 8 december 2022 van 9.30 tot 11.30 u.  
in Lokaal Dienstencentrum De Stille Meers, 
Sluisvaartstraat, Middelkerke.

Meer info?
woonwinkel@middelkerke.be - 059 31 95 53

Is je putwater wel gezond?
Het gebeurt niet meer zo vaak, maar wie toch putwater 
gebruikt in het huishouden of de badkamer moet zeker 
zijn dat het niet besmet is of verontreinigende stoffen 
bevat. Via de Vlaamse Milieumaatschappij kan je alvast 
een controle aanvragen. 

Meer info?
www.vmm.be 

Weet je eigenlijk hoeveel water je gemiddeld verbruikt?  
En hoe je dit blauwe goud optimaal verbruikt? We tekenden 
het even voor je uit! 

Groepsaankoop 
zonnepanelen
De provincie West-Vlaanderen organiseert een 
groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen.  
Hoe meer deelnemers, hoe goedkoper de prijs wordt. 

Vrijblijvend intekenen kan nog tot 14 november. Na ingave 
van je energieverbruik en enkele dakgegevens ontvang je 
een persoonlijk voorstel en een uitnodiging tot een online 
infosessie.

Meer info?
www.west-vlaanderen.be/solar  
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Meer veiligheid in Lombardsijde
Om de verkeersveiligheid te vergroten wijzigt het 
gemeentebestuur twee verkeerssituaties in Lombardsijde.

Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton worden geweerd uit  
de Schoolstraat tussen de Hoogstraat en de Koninklijke Baan. 
De buurt merkte heel wat zwaar sluipverkeer dat  
de verkeerslichten aan de Zeelaan wilde ontwijken.  
Dat wordt dus niet meer mogelijk.

Omdat het tweerichtingsfietspad langs de Nieuwpoortlaan 
nu doorloopt tot in Lombardsijde centrum geldt er in 
de Schorrenbloemstraat éénrichtingsverkeer tussen de 
Nieuwpoortlaan en de Kleitendijkstraat. 

Energiepremie voor Middelkerkse 
opvanginitiatieven
Wie in Middelkerke een opvanginitiatief voor 
baby’s en peuters uitbaat, kan een éénmalige 
energiepremie van 500 euro krijgen. De impact  
van de buitensporige energiekosten kunnen  
een negatieve impact hebben op het comfort van 
de kinderen. In totaal gaat het om  
13 opvanginitiatieven. 

Gemeente int nu zelf sommige snelheidsboetes
Snelheidsovertredingen op plaatsen waar 
de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per 
uur worden nu beboet met gemeentelijke 
administratieve geldboetes (GAS 5).  
Dat betekent dat de inning van die boetes 
in gemeentelijk beheer komt.  
De opgehaalde boetes dragen bij tot  
nieuwe investeringen in mobiliteits-,  
veiligheids- of algemeen beleid.

Strooizout nodig?
Van 30 november stelt het gemeentebestuur opnieuw 10 kg strooizout 
per adres ter beschikking. Voor appartementsgebouwen stellen we 
strooizout ter beschikking aan de bewoner van de gelijkvloerse verdie-
ping of de syndicus. Het pakket strooizout zit in een meeneembare zak, 
dus een emmer en schop zijn overbodig.

Niet vergeten! Als huiseigenaar ben je wettelijk verplicht om je eigen 
stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.

Mindervaliden en senioren uit Middelkerke kunnen via de dienst thuis-
zorg tegen een vergoeding hun stoep laten ruimen.

Haal je strooizout op in de werkhuizen, Molenstraat 45, Middelkerke.
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Nieuwe toekomst voor 't Lombartje
 
Door het lage aantal schoolkinderen, het gebrek aan aangroei, de economische realiteit en de slechte staat  
van het gebouw heeft het gemeentebestuur de intentie om vanaf 1 juli 2023 gemeenteschool ’t Lombartje in 
Lombardsijde te sluiten. Binnenkort wil het gemeentebestuur een nieuwe groepsopvang en een openbare  
groenzone op de bestaande site inrichten. 

Geen vooruitzicht op stijgend 
leerlingenaantal
33 leerlingen startten het schooljaar in ‘t Lombartje.  
Het leerlingenaantal is er al geruime tijd te laag. Na het 
inroepen van een tevergeefs ‘genadejaar’ vorig schooljaar, 
heeft het gemeentebestuur de intentie om ’t Lombartje te 
sluiten. Het leerlingenaantal blijft ook dit schooljaar onder  
de kritische drempel van 40 kinderen zoals voorgeschreven 
door het ministerie van onderwijs over alle leerjaren. 

Verouderd gebouw
Intense en dure bouwkundige investeringen aan het  
verouderde gebouw zijn ook niet verantwoord tegenover  
het lage aantal leerlingen. Ook de rechtstreekse inzet  
van gemeentelijk budget in de loonkost voor de negen  
leerkrachten is niet meer te verantwoorden.  

Openheid tegenover de kinderen, ouders 
en leerkrachten
De leerkrachten, kinderen en ouders zijn al op de hoogte ge-
bracht. Zo krijgen ze ruim de tijd om het volgend schooljaar 
voor te bereiden.

’t Lombartje gaat op in De Duinpieper
Het voorstel is om 't Lombartje  te fusioneren met De 
Duinpieper in Westende. De kinderen van ’t Lombartje kunnen 
vanaf volgend schooljaar volledig naadloos over naar de 
nieuwe gemeenteschool in Westende.

Nieuwe plannen voor honderdjarige site
De bestaande refter wordt omgebouwd tot een extra 
groepsopvang voor baby’s en peuters. Er komt ook een park- 
en speelzone. Zo krijgt de honderdjarige site van ’t Lombartje 
een beloftevolle toekomst.

Meer info? www.middelkerke.be/onderwijs 



14

Gekiekt

Sterren op 
de speelvloer
Van 10 tot 16 oktober was het Week van de Kinderopvang. 
Ook in Middelkerke zorgen tientallen opvangbegeleiders en 
-ouders voor veilige en leuke opvang. 

Hoeveel kindjes worden in Middelkerke 
opgevangen?

• In 13 gemeentelijke opvanginitiatieven vinden  
91 kindjes per dag warme opvang.

•  3 zelfstandige opvanginitiatieven vangen dagelijks 34 
kindjes op.

• 16 IBO-begeleiders staan op de 4 IBO-locaties  
in voor zo'n +/- 1100 registraties per maand.

Campagne zet ze in de kijker

Met affiches, een gezellig etentje en complimentenkaartjes 
zet een brede campagne deze opvangsterren graag in  
de kijker. 

Dikke merci aan alle kinderbegeleiders en opvangsterren!

Meer info?
www.vvsg.be 

Scholenveldloop
Er werden heel wat medailles 
uitgereikt op de traditionele  
scholenveldloop op het Sint-
Laureinsstrand.  
En net zoals bij iedere goeie 
sportwedstrijd waren hier  
alleen maar winnaars! Klaar voor ‘Den Trouw’

Middelkerke heeft een rijke toneelgeschiedenis. 
Toneelkring Altoos Doende brengt na een noodgedwongen 
coronapauze eindelijk hun reeks ‘Den Trouw’ op de planken 
in De Zwerver.

De vertoningen vinden plaats op 10, 11 en 12 november.  
Als je erbij wil zijn? Mail naar altoosdoende@gmail.com.

Nog andere toneelkringen
Ook KT Pro Arte en Toneelgroep Kiekteké voeren jaarlijks 
een productie op. Houd hun kanalen in het oog voor alle 
details. Starlight Musical Producties vertoont om de 2 jaar 
een nieuwe show.
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Hoera! Opnieuw een
viergeslacht in Middelkerke
De trotse grootmammie Monique Ostyn is de oorsprong van 
deze unieke familieband. Kleine Léonie wordt op de foto 
ferm ‘bekukkeld’ door mammie Bernadette Duchi en mama 
Nathalie Coudeville.

Succesvolle 
Schatten op zolder
Zo’n 150 mensen brachten vol verwachting hun 
zolderschatten bij de experts op de eerste editie van 
Schatten op zolder. En wat bleek: er zaten echt wel schatten 
tussen. Denk maar aan vier gouden horloges van 18 karaat, 
een viool uit 1742 of een bronzen beeld uit Sint-Petersburg. 
Op naar een volgende editie!
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Dagelijks genieten met de Middelkerkekalender

MachtigMiddelkerke
Wekelijks sturen onze MachtigMiddelkerkfotografen prachtige foto’s. 
Die gaan we binnenkort in een unieke tentoonstelling bundelen. 

In de sfeer van Magisch Middelkerke zal je tijdens de kerstvakantie 
verschillende foto's in het Normandpark kunnen bezichtigen 
die door de jaren heen werden ingezonden. 

Binnenkort meer info op onze (sociale media) kanalen.

Ook in 2023 bindt het gemeentebestuur een mooie 
nieuwjaarsstrik rond een nieuwe jaarkalender. De 
postbode deponeert deze nuttige, maar vooral prachtige 
bundeling oogstrelende foto’s eind november in je 
brievenbus.

Bedankt aan alle MachtigMiddelkerkefotografen om 
ons selectiewerk weer quasi onmogelijk te maken. De 
inzendingen waren fantastisch!

Jouw foto er ook in?
Ga je vaak op stap in Middelkerke? Met fototoestel in de 
hand? Registreer je als MachtigMiddelkerkefotograaf 
en wie weet belandt jouw foto in één van onze talrijke 
publicaties, gedrukt of online.

Meer info?
www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke.be

© Luc Cassiman
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“Het lijkenhuisje behuisde lang het einde 
van een leven. Nu is het een bron voor de 
herdenking aan zoveel Middelkerkenaars 

Pastoor August Souvagie bij de inhuldiging van het oorlogsmonument in 1954 
met in de achtergrond het lijkenhuisje - collectie Julien Desseyn.



In de vorige editie van jouw infoblad kon je lezen dat het ereperk op de Middelkerkse begraafplaats helemaal 
is opgefrist. Het huidige lijkenhuisje dateert uit 1924 en is onlosmakelijk verbonden met de Middelkerkse 
begraafplaats. Het gebouwtje krijgt nu een nieuwe invulling als infopunt over de Middelkerkse begraafplaats.  
Op 11 november is het lijkenhuisje trouwens startpunt voor een unieke, gegidste wandeling. 

Een lijkenhuisje… waarom?
In het lijkenhuisje werden vaak drenkelingen van een 
scheepsramp opgebaard. Of gestorven toeristen werden 
er snel gekist in afwachting van hun thuistransport. 
Middelkerkenaars gestorven buiten de gemeentegrenzen 
lagen opgebaard in het lijkenhuisje tot hun begrafenis 
geregeld was. Voor de wetsdokters van die tijd waren 
lijkenhuisjes hun onderzoeksplek voor verdachte 
overlijdens. 

Verhuis door toerisme
Het eerste lijkenhuisje in Middelkerke dateert uit 1890 
en stond op het oude kerkhof bij de Sint-Willibrorduskerk 
(zie foto). Tussen 1875 en 1900 deed het ontluikende 
toerisme het inwonersaantal van Middelkerke 
verdubbelen. Daarom legde de gemeente in de Sluiswijk 
een nieuwe begraafplaats aan. Tijdens en na de Eerste 
Wereldoorlog bleef het lijkenhuisje op het oude kerkhof 
helaas hoogst noodzakelijk. Pas in 1924 kreeg de nieuwe 
begraafplaats een eigen lijkenhuisje. 

Overuren voor Gustaaf
Ontwerper Gustaaf Van Damme was een veelgevraagde 
man in 1924. Naast het gemeentehuis trok hij ook het 
nieuwe lijkenhuisje op in traditionele gele baksteen. 
Centraal staat de serene arduinen lijkentafel er nog 
steeds.

Het lijkenhuisje wordt nu een mini-infopunt over  
de ‘eereplek’ en de Middelkerkse begraafplaats. 

Lijkenhuisje vertelt verhalen 
van de ‘eereplek’

Doe mee met de rondleiding!

Op vrijdag 11 november start om 14 u. een unieke 
gegidste wandeling op de ereplek en de begraafplaats.

Reserveer je gratis plaatsje via  
http://tickets.middelkerke.be 

Bron: ‘Sterven en begraven worden, het Middelkerkse 
verhaal vanaf 1900’ (Julien Desseyn & Patricia Soetaert)

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

Wie ligt op de ‘eereplek’
Wil je meer weten over de personen die hun laatste 
rustplaats vonden op de ‘eereplek’? Als er meer 
informatie over de overledenen beschikbaar is, kun 
je die informatie opzoeken via de QR-code achteraan 
de zerk.

In het lijkenhuisje hangt bovendien een geïllustreerde 
plattegrond met informatie over de volledige 
begraafplaats. 

De oude ingang naar het ereperk, met rechts het lijkenhuis-
je, omstreeks 1927 © collectie Van Troostenberghe
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Middelkerkse oudstrijdersverhalen
 

In de vorige Sirene plaatsten we een oproep naar verhalen over onze lokale oudstrijders. En die viel niet in do-
vemansoren. Enkele families bezorgden ons mooie informatie en documenten die door de archiefdienst werden 
gedigitaliseerd. 

Frans de beenhouwer
Neem nu het verhaal van Frans Bals, gebo-
ren en getogen Middelkerkenaar en bij het 
ouder publiek nog gekend als de beenhouwer 
uit de Kerkstraat. 

Bals werd geboren op 30 mei 1910 en 
overleed op 1 december 1989. Net als veel 
jongens van zijn leeftijd maakte ook hij  
de 18-daagse veldtocht mee in mei 1940.  
Bij de mobilisatie was hij brigadier bij  
het 13de Artillerieregiment, de leger-
korpsartillerie van het IV legerkorps. 

Kanonnier en krijgsgevangene
Zijn eenheid was uitgerust met vier door 
paarden getrokken Franse kanonnen van  
het type ‘Canon de 155 C modèle 1917  
Schneider’. Tijdens de veldtocht onder-
steunde zijn batterij diverse eenheden met 
artillerievuur. Op het einde van de veldtocht 
werd hij krijgsgevangene en verbleef hij van  
1 juni tot 27 november 1940 in kamp Stalag 
IA in Stablack (Polen). 

Gedecoreerd en geëngageerd
Voor zijn inzet werd hij na de oorlog vereerd 
met diverse eretekens waaronder de  
Militaire Medaille Strijder van de oorlog 
40/45, de Herinneringsmedaille 40/45 met  
2 gekruiste sabels, de Krijgsgevange- 
medaille 40/45 met 1 baret,  
de Herinneringsmedaille Albert I en het 
Erekruis van de NSB met rozet. Als uitba-
ter van de Boucherie Bruxelloise was hij 
een gekend figuur in Middelkerke. Hij was 
actief als commissaris binnen de Nationale 
Strijdersbond Afdeling Middelkerke en lid 
van turnclub Sirene.

Meer info?
Heb je ook een oudstrijder,  
krijgsgevangene of  
weggevoerde in  
de familie?  
En heb je daar nog foto’s  
of documenten van?  
Laat het ons weten via  
archiefdienst@middelkerke.be. 

Brigadier Bals poseert trots in het midden met zijn andere regimentsmaten



19

25 jaar ‘joie de vivre’ en métier in een coupe 

Het meest bekende champagnefeest van ’t land is 25 jaar jong. Maar hoe ontstond het Champagneweekend 
eigenlijk? Peter Germonprez was toerismedirecteur van 1996 tot 2015 en duikt even in zijn ‘memoires’. 

Sprankelende jumelage 
“Het Champagneweekend is ontstaan uit onze goede relaties met 
onze Franse zusterstad Epernay, hoofdstad van de champagne. 
Het oorspronkelijke idee was een boulevard de champagne met 
standjes in strandkabientjes in september. Samen met beide 
jumelagecomités, schepen Luc Dedecker en burgemeester Verlinde 
trokken we op ‘handelsmissie’ om viticulteurs te 
engageren. 
Voor de champagneboeren was oogst-
maand september niet te doen. Na 
wat aandringen zakten uiteindelijk vier 
champagehuizen naar Middelkerke voor 
een nieuwe degustatiebeurs in het casino 
op 25, 26 en 27 oktober 1997.” 

Dank aan alle pioniers 
De ‘maiden editie’ van de champagnebeurs was tevens een mooie afsluiter voor de Historic Rally van Vlaanderen 
die in het Casino eindigde. Dat die rallypiloten nog de weg naar huis vonden, betwijfel ik (lacht). Ik vergeet vast wel 
nog enkele andere pioniers: zo waren ook Jan Claeys, Eddy Jonckheere, Michel Vandewalle, Charles Depoorter, Danny 
Serlippens, Julien Loncke, Danny Verkeyn, Dirk Sap, Georges Keters en Chris Cordier van het promotiecomité toerisme 
Middelkerke essentieel bij de eerste editie van het Champagneweekend in 1997.“ 

Lees het volledige artikel op www.middelkerke.be/25-jaar-champagneweekend. 

Kom je ook naar 25 jaar Champagneweekend? visit.middelkerke.be 

LeffingeLicht
Warmte, licht en amusement in en onder de kerk  
van Leffinge op vrijdag 16 december 2022.

LeffingeLicht is een warm dorpsevenement dat  
het startschot geeft voor de eindejaarsfeesten  
in Middelkerke. Het dorp verzamelt letterlijk onder  
de imposante kerktoren van Leffinge, terwijl  
verenigingen en handelaars zorgen voor de versterking van 
de innerlijke mens.

Het animatieaanbod is betoverend en staat volledig in het 
teken van licht en lichtheid in donkere dagen.

Wat staat er op het programma?
Op LeffingeLicht is iedereen van harte welkom  
vanaf 19.30 u. Om 00.30 u. worden de lichtjes gedoofd.

19.30 u. Opening met trampolinelopers op de kerk

20 u. Aansteken van de lichtjes  
 in de 9m hoge kerstboom

20.30 u. Moving Poles 

21 u. Circus Act

21.30 u. Trampoline Act

22.00 u. Moving Poles

22.15 u. Circus Act

22.30 u. Feestelijke DJ tot 00.30u

23 u. Trampoline Act

23.15 u. Moving Poles

00.30 u. Einde

Doorlopend kinderanimatie met springkasteel,  
kinderlichtdisco, lichtgrime en kerstman.

Meer info? participatie@middelkerke.be

Peter Germonprez stond samen 
met pioniers Alain Bloeykens en 
Georges Keters aan de wieg van 
het Champagneweekend.
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Teen Kickskalender
zaterdag 12 november
Trampolinepark Jumpsquare
Afspraak aan de Paravang om 15 u.
Van 15 – 18 u.  - 7 euro - Min. 3 deelnemers

zaterdag 26 november
DJ-workshop
Afspraak aan de Paravang om 13.45 u.
Van 13.45 – 16 u. - 5 euro - Min. 3 deelnemers

zaterdag 3 december
Kerstmarkt + schaatsen
Afspraak aan de Paravang om 16 u.
Van 16 – 21 u. - 5 euro - Min. 3 deelnemers

donderdag 15 december
Comedy Han Solo: Retro
Afspraak aan de Paravang om 19.30 u.
Van 19.30 – 22 u. - 5 euro - Min. 3 deelnemers

Kicks voor tieners 
Teen Kicks is een verzameling leuke, open en geva-
rieerde activiteiten voor tieners en jongeren.  Niet 
in de schoolvakanties. Neen, 'Teen Kicks' is er in 
‘gewone’ weekends of andere dagen.  

Eén keer per maand
Jongeren en tieners kunnen nu al terecht in het jeugdhuis of 
bij de 10R-werking. Teen Kicks biedt nog meer leuke  
activiteiten buiten deze ‘traditionele’ werking. Ongeveer 
twee keer per maand is er een boeiende vrijetijdsactiviteit 
voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Denk aan cultuuractivitei-
ten, workshops of concerten.

Waar vind ik de Teen Kicksactiviteiten?
Facebook en Instagram natuurlijk.  
Ook in het jeugdhuis ontdek je wat in de komende periode  
op het Teen Kicksaanbod staat.

Heb je nog vragen?
frederick.vanloock@middelkerke.be     
jess.pouchele@middelkerke.be

Inschrijven?o

Colour Light Trail
Dankzij de Colour Light Trail ontdek je al lopend of 
wandelend enkele Middelkerkse highlights. En je 
brengt kleur en licht in de straten, want iedere deel-
nemer licht op als een kerstige vuurvlieg! 

Lumineuze fun
De Colour Light Trail (CLT), tot vorig jaar de Santa Trail  
Run, is een recreatieve amusementsloop van zo’n 5 km.  
Je hoeft dus geen getrainde loper te zijn om er aan deel te 
nemen. Wil je een sfeervolle avondwandeling met extra’s,  
dan kan je ook perfect meedoen met de CLT. Je doorkruist 
enkele opmerkelijke gebouwen en het prachtig verlichte 
Normandpark.

Oppassen!
Hoewel je zelf flink licht geeft, blijft de CLT een avondlijke 
organisatie. Respecteer dus de wegcode, steek alleen  
over op de aangeduide oversteekplaatsen en volg de  
richtlijnen van de seingevers.

Waar en wanneer?
De Colour Light Trail vindt plaats op vrijdag 30 december 
2022 met start aan sporthal De Branding, Middelkerke.

Starten doen de CLT’ers in twee golven vanaf 18.30 u.

Er zijn kleedkamers en sanitaire voorzieningen beschikbaar.

Inschrijven?
Vooraf inschrijven kan vanaf 1 november en kost 7 euro. 
Inschrijven kan via www.middelkerke.be/colourlighttrail.
Daginschrijvingen zijn mogelijk tussen 15 en 18 u.
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Beslis mee, amuseer je en groei 
 

Jeugdhuis De Paravang is een plek waar jongeren ontspannen, socializen en groeien.  
Silke, Britney en Kato roepen in koor om nieuwe vaste medewerkers. Ben je 16+,  
assertief en heb je wat tijd vrij? Stroop dan je mouwen op en beleef de tijd van je leven.   

Nieuw bloed welkom
Silke, Britney en Kato vormen samen het bestuur van De 
Paravang. Ze zorgen voor de activiteiten, de administratie en 
de planning van het jeugdhuis. Kortom ze zorgen dat de boel 
draait als een tierelier. “We krijgen steun van de jeugddienst, 
maar merken dat taken altijd op dezelfde schouders vallen. 
Nieuw bloed is dus broodnodig!”

Word ‘chatbox’ van De Paravang
Silke is voorzitter, maar werkt al fulltime. “Mijn job  
combineren met mijn Paravangwerk wordt steeds moeilijker. 
Britney en Kato studeren, dus ook zij schipperen vaak met 
hun agenda’s.”

“Al onze Paravangmedewerkers zijn betrokken bij het organi-
seren van de activiteiten. Je draait ook regelmatig een shift 
achter de bar. Belangrijk, want dat is zo’n beetje de chatbox 
van De Paravang. Je leert er veel mensen kennen en je hoort 
veel suggesties”, zegt Britney.  

Werk je eigen idee uit
Kato vult aan. “Je krijgt ook de kans om je eigen ideeën uit te 
werken en ze te delen met anderen. Iedereen moet de kans 
krijgen om zich te amuseren, mee te beslissen en te groeien.”

“Hoe meer Paravangers meebeslissen over de activiteiten,  
hoe gevarieerder het aanbod en hoe cooler ons jeugdhuis 
wordt. Dus komaan zeg, word medewerker!”

Waarom moet je medewerker worden  
in de Paravang?
• Je krijgt een tapcursus ;-)
• je beslist mee over de activiteiten;
• je kan je eigen ideeën uitwerken;
• je krijgt best veel verantwoordelijkheid;
• je ontmoet heel wat jongeren; 
• je groeit als mens;
• en je amuseert je te pletter!

Splinternieuwe locatie
Sinds 2022 heeft De Paravang een nieuwe locatie in de 
kelderzaal van De Branding. Silke: “Het is nog een beetje 
wennen, maar we krijgen wel iets meer en andere jongeren 
over de vloer. Misschien zitten daar wel nieuwe vaste mede-
werkers tussen?”

Avondje ‘Paravangen’? 
Typ ‘jeugdhuis De paravang' in de Facebookzoekbalk  
en check de herfstagenda!

zoekt vaste 
16+ 

medewerkers
Britney, Silke en Kato willen versterking voor De Paravang! 



7 kandidaten voor 
bouw casino
Het gemeentebestuur ontving 7 kandidaturen voor  
deelname aan de aanbesteding voor de bouw van  
het nieuwe Middelkerkse casino. 4 kandidaten 
meldden zich dan weer voor de uitbating van de 
speelzaal.

Eerste beoordeling
Onlangs beoordeelde een juridisch team de ingediende 
voorstellen. De kandidaten moeten kwalitatief samengestelde 
projectteams zijn, bestaande uit een ontwerpbureau, een 
aannemer, een projectontwikkelaar en een organisatie die 
het onderhoud van het casino op gaan nemen. Ondertussen 
konden de kandidaten hun voorstel een eerste keer toelich-
ten.

Nog geen ontwerpen
Voor visuele ontwerpen of andere bouwtechnische voorstel-
len is het nog te vroeg. Het juridische team evalueerde de 
dossiers enkel op juridische, administratieve en financiële 
kwaliteit. 

Volgende stap in november
De gunningsleidraad wordt op de gemeenteraad ter goedkeu-
ring voorgelegd in november. 

Tegen het begin van 2020 moet duidelijk worden welke pro-
jectteams op basis van de gunningsleidraad gaan meedingen 
voor de bouwopdracht van het nieuwe casino. Deze procedu-
re wordt ook begeleid door een onafhankelijke expertenjury, 
maar de finale beslissing ligt bij het gemeentebestuur. 

Tegen de zomer van 2020 moet duidelijk worden welk pro-
jectteam het casino zal bouwen. 

Burgerinspraak
In de lente van 2020 worden de eerste ontwerpen verwacht. 
Het gemeentebestuur wil die voorstellen ook voorleggen aan 
de inwoners en tweedeverblijvers.

7 kandidaten voor 
bouw casino
De Panne, Koksijde, Middelkerke en Nieuwpoort 
werken samen om een nieuwe hulpverleningszone 
op te richten. 

Niet evenwichtig
Middelkerke maakt sinds 2015 deel uit van de Hulpverlenings-
zone 1. De Panne, Koksijde en Nieuwpoort vormen samen 
met heel wat landelijke gemeenten de ruime brandweerzone 
Westhoek. De risico’s binnen deze zone zijn heel uiteenlo-
pend. De landelijke gemeenten hebben andere problemen dan 
de kustgemeenten.  

Meer gerichte hulp
Ook het aantal interventies, de aard van tussenkomsten en de  
financiering verschillen sterk. Om effectiever voor de 
veiligheid van inwoners en vakantiegangers te zorgen en de 
hulpverlening uit te breiden, beslist Middelkerke samen met 
Nieuwpoort, Koksijde en De Panne om een nieuwe hulpverle-
ningszone te creëren. 

Voordelen
Wanneer gelijkaardige gemeenten zich verenigen in een 
nieuwe hulpverleningszone biedt dat voordelen bij aankoop 
van nieuw materiaal, vorming en training van het korps en 
onderlinge ondersteuning bij grotere incidenten.

De oprichting van de nieuwe zone wordt nu administratief  
voorbereid.

Meer gerichte hulp
Ook het aantal interventies, de aard van tussenkomsten en 
de financiering verschillen sterk. Om effectiever voor de 
veiligheid van inwoners en vakantiegangers te zorgen en de 
hulpverlening uit te breiden, beslist Middelkerke samen met 
Nieuwpoort, Koksijde en De Panne om een nieuwe hulpverle-
ningszone te creëren. 
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Blinkende oogjes en veel plezier
 

Op 4 december programmeert de cultuurdienst met ‘Sneeuw’ een familievoorstelling voor de allerkleinsten. 
Maaike komt er samen met dochtertje Luca en haar vriendinnetje Leonor graag naartoe.  
“Je nestelen in de zachte stoelen, je verplaatsen naar een scène op het podium en je kind betoverd zien worden. 
Sorry, maar daar kan een scherm niet aan tippen.”  

Waarom ga je graag naar  
familievoorstellingen?
“Het gevoel om een kind te zien genieten tijdens een voor-
stelling vind ik vaak minstens even leuk als de voorstelling 
zelf. Die blinkende oogjes, het plezier of soms even je hand 
nemen als het eng wordt... Dat kun je met niets vergelij-
ken. De prijzen zijn democratisch, dus reserveer ik altijd 
enkele plaatsjes en kijk wie mee wil. Mijn extra kaartje voor 
'Sneeuw' is een verjaardagscadeautje voor Leonor. ”

Wat verwacht je van ‘Sneeuw’?
“De trailer sprak me aan. Ik denk dat de makers ons echt 
meenemen in hun wereld en de kinderen actief zullen betrek-
ken. Er wordt ook gevraagd om een muts mee te nemen. Een 
fijn idee om de meisjes op voorhand warm te maken.” 

Ging je vroeger als kind of tiener ook 
soms naar theater?
“Mijn ouders probeerden me dat zeker mee te geven.  
Ik herinner me nog levendig een uitstap naar 'Jungle Book'  
in Antwerpen. Theater kan een diepe indruk nalaten.  
Ik vind dat voorstellingen voor kinderen vaak ook fijn  
zijn voor volwassenen.  
Ik kijk er dus  
even hard  
naar uit als  
de kinderen.”

Woonde je al andere  
familievoorstellingen bij?
“Absoluut. 'Spinnen meten knippen' zag ik twee zomers gele-
den. De sfeer op de begraafplaats, het spel van de acteurs… 
ik denk er nog vaak aan terug. 'Wolk' was ook een productie 
die er echt uitsprong. Het voelt enorm bijzonder om die 
voorstellingen in kleine groep te beleven...  
En voor Lex’ verjaardag kocht ik kaartjes voor de familievoor-
stelling in KERK. Het is echt fijn om van een voorstelling een 
deeltje van een verjaardagsfeestje te maken!”

Ga je zelf graag naar theater?
“Jazeker! De laatste jaren probeer ik aan het begin van het 
seizoen mijn selectie te maken. Zowel voor mezelf als voor de 
kindjes. Datums vastpinnen, babysits regelen… Op die manier 
veranker je dit en ben je zeker van je kaartjes. Theater is 
altijd een leuk avondje uit.”

Volgens jou, waarom moeten kinderen 
regelmatig naar familietheater gaan?
“Het is zoals eerder gezegd betoverend. Maar ook inspi-
rerend. Ik ben zelf leerkracht en ga ook in klasverband 
wel vaker naar theater. Je merkt dan dat de kinderen echt 
geïnspireerd raken. En ik ben er zeker van dat dan enkele 
ontluikende talentjes aangeboord worden.”

Wil je ook naar een (familie)voorstelling 
komen? Check het volledige cultuuraanbod!

www.cultuurstek.be 

Sneeuw!
‘Sneeuw!’ is een fabelachtige interactieve voorstelling  

voor de allerkleinsten vanaf 1,5 jaar. 

Met weinig woorden en sterke beelden vol muziek ademt 

deze witte wintervoorstelling de sfeer van het verre Noorden, 

stil en sprookjesachtig.

Kindjes die met hun muts op de voorstelling beleven,  

krijgen een verrassing.

Wanneer?

Op zondag 4 december 2022 om 15 u.

Maaike en haar dochtertje 

Luca nemen een  

vriendinnetje mee  

naar 'Sneeuw'.
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Veiling voor  
toegankelijkheid
Iedereen moet volop van het strand kunnen genieten.  
Ook als je niet zo mobiel bent. Om de nodige fondsen voor 
strandtoegankelijkheid te verzamelen, organiseert het  
gemeentebestuur samen met de adviesraad voor inclusie  
en toegankelijkheid een nieuwe editie van de kunstveiling.

Extra fondsen
Ieder jaar maakt het gemeentebestuur sommige zones van 
het strand toegankelijk voor rolwagens dankzij speciale 
matten. Maar het kan altijd meer en beter.  
De raad voor inclusie en toegankelijkheid verzamelt daarom 
fondsen om nog meer te investeren in het toegankelijk maken 
van het strand. 

Kunstveiling
Op zaterdag 26 november kan je bieden op originele  
topstukken en betaalbare kunst dankzij de ‘Unieke  
Kunstveiling’. 

Hoe werkt het?

De veiling vindt plaats op 26 november 2022  
in Hotel Middelpunt, Westendelaan 37, Middelkerke.

• Kijkmoment: tussen 10 en 11.30 u. of 
online via www.middelkerke.be/veiling. 

• De veiling zelf start om 15 u. Online veilen is niet mogelijk.

Hobby- en tweede-
hands boekenbeurs
Meer dan 80 lokale hobbyisten zetten hun persoonlijke 
etalage op tijdens de tweede Hobbybeurs. Op zoek naar een 
creatieve hobby? Of wil je dit jaar uitpakken met de meest 
originele kerstversiering? Op de hobbybeurs ontdek je zeker 
je goesting.

Keramiek, macramé of toch maar  
modelbouw?
Het aanbod op de hobbybeurs is fenomenaal. Je vindt er 
standhouders die zelf juwelen maken, wenskaarten  
ontwerpen, borduurwerken vervaardigen of hun eigen  
keramiek bakken. Kom dus zeker kijken als je niets  
wil missen. 

Tweedehands boekenplezier
Een goed boek blijft een leuk hebbeding. En het is toch 
extra charmant als het al eens een leesleven gehad heeft? 
De tweedehandsboekenbeurs verzamelt een ruime selectie 
leesvoer uit alle genres. Kom gerust snuisteren!

Meer info?

Zowel de hobby- als de boekenbeurs zijn gratis toegankelijk.

Op zondag 27 november van 10 tot 18 u. 
in centrum De Branding en in de refter van 
gemeenteschool De Zandloper, Middelkerke.

GRAT
IS

TOEG
ANG Kom ik grazen 

in jouw tuin?
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Meer info? middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10

BIBLIOTHEEK IN BEWEGING

Helemaal digitaal mee
Met een gratis lessenreeks toont de bib dat online 
werken helemaal niet zo moeilijk is. Binnenkort ben 
je dus helemaal mee met de digitale wereld en kan je 
met een computer werken, veilig bankieren of docu-
menten aanvragen via de computer of je telefoon.

Basiscursus en smartphone
In zes lessen leer je hoe een computer werkt, hoe je bestan-
den maakt en die correct opslaat. Je ontdekt het internet, je 
leert correct opzoeken en e-mails versturen. Na de lesdag is 
er altijd een nazorgmoment om extra te oefenen.  
Op 6 en 8 december organiseert Middelkerke@internet  
een basiscursus ‘Smartphone’.

Wegwijs in de overheid: 13 december

Je belastingen invullen, een uitnodiging voor een vaccin, 
een paspoort aanvragen. Heel wat overheidsadministratie 
verloopt nu digitaal. Eigenlijk wel handig, want dan moet je je 
niet altijd verplaatsen. Met je identiteitskaart in de hand leer 
je met belangrijke websites van de overheid werken.

Online bankieren: 15 december

Papieren overschrijvingen zijn helemaal verleden tijd. In één 
lesmoment leer je hoe je veilig kunt bankieren met de compu-
ter. Je werkt in een lesomgeving en niet met je eigen bank.

Meer info?
Alle cursussen vinden plaats in Bib XL,  
Populierenlaan 16, Middelkerke. 

Schrijf je gratis in ter plaatse in de bib.

• Basiscursus: 8, 10, 17, 22, 24 en 29/11  
 van 13 tot 15 u.  
Na iedere lesdag optionele nazorg vanaf 10 u.

• Basis smartphone: 6 en 8/12.  
Opgelet: breng je smartphone mee als je je inschrijft. 

• Wegwijs in de overheid: 13/12

• Online bankieren: 15/12

Verdwalen in verhalen
De voorleesweek biedt voorleesplezier voor jong en 
oud. Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren 
met je ogen. Het is avonturen beleven met je ogen 
dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in 
het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe 
groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder 
goed je zelf leest. Het is één en al oor zijn.

Leesje en Wurm 
van 19 november tot 4 december

In Bib XL staat een expo waarin je helemaal kan verdwalen in 
verhalen. De expo is in de eerste plaats gericht op kleuters 
en beginnende lezertjes en is gebaseerd op ‘Leesje en Wurm’, 
een verhaal van Siska Goeminne geïllustreerd door Frank 
Daenen. Ontdek ook de knipoogjes naar de meer ervaren 
lezers ;-)

Geen voorleesactiviteiten dit jaar
In tegenstelling tot andere edities zijn er dit jaar geen 
voorleesactiviteiten. Door een foutje verscheen in de laatste 
editie van het LOL magazine een verkeerd overzicht van 
voorleesactiviteiten.
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Bib XL inspireert,
verbaast en verbindt
Nieuwe feiten, Luistervinken, de voorleesweek, 
kleinere theatervoorstellingen, computerlessen, 
een maker space… De Middelkerkse bib is veel 
meer dan een gebouw vol boeken en andere 
media. Maar waarom eigenlijk? Erwin, onze 
bibliothecaris geeft tekst en uitleg. 

Een ruimte voor inspiratie
“We willen mensen inspiratie geven. Niet enkel door de 
duizenden boeken, naslagwerken en verschillende media 
die we aanbieden, maar vooral door de unieke ervaring 
die het bijwonen van een publieksactiviteit met zich 
meebrengt. Bepaalde zaken blijven zo betekenisvol hangen 
bij de mensen.”

Een ruimte voor ontdekking en verkenning
“Ons publieksaanbod ‘triggert’ klanten om dieper te 
graven in een onderwerp. Wanneer een Luistervinker een 
boeiend reisverslag hoort, is de kans groot dat hij/zij 
reisgidsen sneller uitleent. Een bib houdt van oudsher de 
vinger aan de pols voor nieuwe ontwikkelingen. En omdat 
we zo toegankelijk en dicht bij de mensen staan, spelen 
we daar snel op in. Onze lessen online bankieren zijn 
trouwens een hit.”

Een ruimte voor ontmoeting en innovatie
"Wanneer je tientallen mensen samenbrengt voor 
een leuke lezing krijg je gesprekken en boeiende 
ontmoetingen. Daarnaast willen we creativiteit en 
innovatie stimuleren. Dat doen we door simpele, 
waardevolle voorleesmomenten te organiseren of  
onze 3D-printer jouw idee te laten realiseren."

Wil jij ook lid worden van de bib?
Spring binnen met je eID en geniet van het ruime 
bibaanbod in Middelkerke. 
Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke

Herfstkalender 
in de bib
Donderdag 10 november - 20 u. - 5 euro

Luistervinken: Een wereldreiziger/fietser vertelt…  
met Grégory Lewyllie 
Naar Azië met een solar bamboefiets? Grégory Lewyllie deed 
het. Lewyllie brengt zijn verhaal op smaak met prachtige 
fotografie, meeslepende muziek en poëtische teksten.

Woensdag 16 november - 20 u. - 5 euro

Solotheater: ‘Novecento’ met Paul Houwen 
Een verstoken immigrantenkind belandt aan boord van  
het stoomschip ‘The Virginian’ en groeit daar uit tot  
een pianovirtuoos. De bevlogen Paul Houwen vertolkt deze 
monoloog op meesterlijke wijze.

Vrijdag 25 november - 14 u. 
3 euro, inclusief - consumptie - beperkte capaciteit

Nieuwe Feiten: ‘Actief, positief en creatief genieten van 
je pensioen’ met Mark Claus 
We worden steeds ouder. De pensioentijd duurt steeds langer. 
De moeite waard dus om zorgzaam met die tijd om te gaan 
en er in te investeren. Mark Claus geeft tips hoe je dat kan 
aanpakken.

Donderdag 8 december - 20 u. - 5 euro

Luistervinken: Orgaandonatie met Pieter Lafaire 
Transplantcoördinator van het UZ Gent Pieter Lafaire ver-
klaart waarom orgaandonatie zo belangrijk is. Jaarlijks staan 
zo’n 300 gestorven mensen hun organen ter beschikking voor 
donatie, maar zo’n 100 mensen sterven omdat ze niet tijdig 
een donororgaan kregen.

Vrijdag 16 december - 14 u.  
3 euro, inclusief consumptie - beperkte capaciteit

Nieuwe Feiten: 50 jaar, Top 30 met Frank Van Laeken 
Frank Van Laeken neemt je mee naar lang vervlogen  
showbizz- en muziektijden. Dankzij authentieke cassette’s 
ontdek je fijne nostalgie, of gewoon handige muziekweetjes 
uit 50 jaar radio-en muziekgeschiedenis.
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Ruwbouwwerken casino op schema

VANAF MIDDEN OKTOBER
• Opbouw kolonstructuren van de ‘bolder’

• Eerste werken in de hoogte

TEGEN EIND DECEMBER
• Start opbouw van hellend dakvlak westkant projectsite

Na de zomerstop schieten de ruwbouwwerken 
enorm goed op. Welke ruwbouwwerken staan 
op de planning tot het einde van dit jaar?
We tekenen het even voor je uit.

Blijf op de hoogte van de werken!
www.middelkerke.be/casinoproject

IN OKTOBER/NOVEMBER
• Start ruwbouwwerken gelijkvloers westkant projectsite

TEGEN EIND OKTOBER
• Afdekking eerste kelderverdieping klaar

START IN OKTOBER, DOORLOPEND IN NOVEMBER
• Beschoeiing ondergrondse parkeergarage

EIND NOVEMBER/BEGIN DECEMBER
• Start graafwerken en ruwbouw ondergrondse 

parkeergarage (als de beschoeiing klaar is)

IN OKTOBER
• Afwerking ruwbouw ondergronds 

gedeelte speelzaal -1

• Bouw verbinding ondergrondse 
parkeergarage met tweede 
kelderverdieping

TEGEN EIND OKTOBER
• Afwerking ruwbouw kelder van evenementenzaal 
• Afwerking ruwbouw technische ruimtes kelder
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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: 18.000) 

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.
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• Afwerking ruwbouw kelder van evenementenzaal 
• Afwerking ruwbouw technische ruimtes kelder



19.12.22 - 08.01.23
Uitkijken naar Magisch Middelkerke
Gratis kerst en wintermagie in het Normandpark

Maandag 19/12/22: Openingsavond

Woensdag 21/12/22: Nacht van de sportclub

Donderdag 22/12/22: After Work Party met DJ

Vrijdag 30/12/22: Colour Light Trail

Zaterdag 31/12/22: Oudejaarsavond met Edje Ska

Donderdag 05/01/23: After Work Party met DJ

Zondag 08/01/23 Nieuwjaarsreceptie inwoners


