
Sirenewww.middelkerke.be

© Karen De Wolf  #MachtigMiddelkerke

september / oktober 2022

de
Huiswerkklas 
helpt leerlingen 
VillaVip biedt  
huiselijke zorg aan
Een Sirene voor   
politie Middelkerke

30 jaar de Sirene



De beleidsploeg

Pagina 5

Dag van de veiligheid
Workshops en infostands rond veiligheid.

Pagina 8+9

Bouwen aan Middelkerke 
Levendige cultuur, een sterke bib en 
kwaliteitsvolle woningen.

Pagina 15

30 jaar De Sirene
Van nieuwsbrief, over gemeenteblad,  
tot 'traag' infomagazine

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

Kom je herfstbooster halen
Vanaf 7 september start een nieuwe campagne voor boostervaccins  
tegen Covid-19. Iedere volwassene krijgt daarvoor een uitnodiging.

Aanbevolen voor kwetsbare mensen
Een nieuwe booster is sterk aanbevolen voor alle personen vanaf  
65 jaar en voor mensen met een verzwakte immuniteit. Boosteren 
is ook sterk aanbevolen voor mensen die in de zorg werken.

Jongeren onder de 18 jaar krijgen in eerste instantie geen 
vaccinatieuitnodiging, tenzij ze gezondheidsproblemen hebben.

Meer info?
www.laatjevaccineren.be

Openingsuren MAC
Donderdagnamiddag 15/09 gesloten - teambuilding personeel

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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Onze gemeentescholen zijn op zoek naar leesouders, 
-grootouders, -vrienden om de leesvaardigheid van jonge 
kinderen te stimuleren. 

Half uurtje tijd?

Wie heeft een halfuurtje tijd om de leerkrachten te 
ondersteunen bij de leesmomenten?  
Meld je via onderstaande e-mailadressen
Middelkerke dezandloper@onderwijs.middelkerke.be

Westende deduinpieper@onderwijs.middelkerke.be

Lombardsijde lombartje@onderwijs.middelkerke.be

Slijpe slijpertje@onderwijs.middelkerke.be

Leffinge debontepier@onderwijs.middelkerke.be

Resultaten verbeteren
Voor Luca werkt de huiswerkklas echt. “Ja, mijn punten zijn 
al een stuk beter geworden. In de huiswerkklas krijg ik de 
ruimte om mijn oefeningen te maken. Soms geeft Els een tip, 
maar ik moet mijn huiswerk wel zelf maken.”  
Michelle beaamt: “Ik maak niet graag huiswerk, maar dankzij 
de huiswerkklas valt dat goed mee.”

“Resultaten verbeteren gegarandeerd”

1 op 1 met de kinderen
“Niet alle ouders kunnen thuis helpen met huiswerk", zegt 
Els. “Wij zorgen dat ze toch vragen kunnen stellen. We geven 
ze ook aandacht. Daar hebben kinderen echt deugd van.  
Wij zijn helemaal geen vervangjuf hoor, we hebben een 
ander soort ‘gezag’. Soms merken we dat onze nabijheid al 
voldoende is.”

Overleg met zorgcoördinator
“Tijdens een overleg met de zorgcoördinator bepalen we 
onze aanpak per leerling. De thuissituatie is altijd een be-
spreekpunt. We letten erop dat we niet in een soort ‘studie’ 
vervallen. Persoonlijke begeleiding blijft essentieel, want 
daar maken we het verschil”, zegt Els.

Veel voldoening
“De huiswerkklas geeft me veel voldoening. Samen met de 
andere vrijwilligers hoop ik de kinderen nog lang te helpen 
met hun huiswerk, want we zien het resultaat en dat is echt 
een fijn gevoel.”

Meer info?  www.middelkerke.be/onderwijs 

Ook interesse om de huiswerkklas te begeleiden? 
Heb je een hart voor kinderen? En wil je hen een rustig en 
waardevol huiswerkmoment bezorgen? Meld je dan aan via  
brugfiguur@middelkerke.be. 

Leesouders gezocht!

Jakkes, huiswerk... Leerlingen zien er na een lange schooldag meestal tegenop. Nochtans is het een belangrijke 
stap om leerstof goed op te nemen. En dan zijn een rustige omgeving en begeleiding goud waard.  
Om dat te garanderen organiseert het gemeentebestuur de huiswerkklas. Els Waerlop is, samen met haar colle-
ga's al jaren met veel passie vrijwillig huiswerkbegeleidster.  

Huiswerkklas brengt op:  

“Aanmoedigen en vruchten plukken”
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Bel de brandweer! Die lossen dat wel op! Bij crisis en overmacht staat de brandweer inderdaad paraat.  
Maar sommige interventies zijn betalend. Die betalende interventies staan netjes opgesomd  
in een nieuw reglement.

Gevaar en overmacht
Bij bedreigende overmachtsituaties (brand, ongeval, 
overstroming…) rukt de brandweer kosteloos uit.  
Ook voor het beveiligen van technische installaties tijdens 
noodweer is de interventie gratis. Zijn verder nog gratis: 
acute reinigingswerken, het helpen van dieren in nood,  
het acuut opvissen van vervoersmiddelen. 

Welke interventies zijn betalend?
Samenvattend: alle voorkombare probleemsituaties 
zijn betalend. Zit je bv. vast in een lift, dan is de eerste 
bevrijdingsinterventie gratis. Komt dergelijk geval  
binnen het jaar op hetzelfde adres opnieuw voor, dan is  
de interventie betalend (minimum € 250). Bij bewezen 
slecht onderhoud of nalatigheid is de interventie betalend, 
in gelijk welke situatie.

Betalende interventies tijdens de nacht zijn 25% duurder,  
in het weekend verdubbelt het tarief.

Kwaadwillige oproep? Duur grapje.
Wie de brandweer kwaadwillig en nodeloos oproept, mag 
een gepeperde rekening van minimum € 1.500 verwachten. 
In de weekends loopt dat bedrag op tot € 3.000.

Last van wespen?
De brandweer verwijdert alle wespennesten aan een vast 
tarief van € 60 ook als er meerdere interventies binnen  
14 dagen nodig zijn.

Bekijk alle betalende interventies!

www.zone1.be/retributie  
Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.

Hulp nodig?
Stormschade en niemand in gevaar? 1722 of www.1722.be 

Levensgevaar? 112

Moet je betalen voor  
een brandweerinterventie? 

Brandweerman/-vrouw worden?

Een hart voor hulpverlening? Dan is vrijwilliger bij de 
brandweer zijn wel iets voor jou. Hulpverleningszone 1 
zoekt jou! 

Wervingsreserve
Belangrijk! Als vrijwillig brandweerman/-vrouw dien  
je op het moment van je benoeming als vrijwilliger 
binnen een straal van 5 km in vogelvlucht te wonen  
van de brandweerpost en  
dien je zeker wat tijd te  
investeren in je opleiding.

Meer info?
vacatures@zone1.be 
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Veiligheid is overal belangrijk. In je auto, op de weg, thuis in je badkamer of terwijl je op het internet surft.  
Daarom organiseert Middelkerke op zondag 11 september 2022 een dag in het teken van veiligheid vol leuke 
workshops en spannende activiteiten. 

Veiligheidsdiensten stelen de show
Zowel het lokale politiekorps, de brandweer, defensie  
als de reddingsdienst tonen je graag in levende lijve  
hoe ze iedere dag voor onze veiligheid zorgen.  
Misschien krijg je wel zin om je te engageren in  
het vrijwillige brandweerkorps, of om met  
een politie- of legeropleiding te starten.

Veilig in het verkeer
Je kan er trouwens ook aan veiligheidsdemo’s verkeer 
meedoen. Zo geeft autorijschool Eureka  
een hyperinteressante workshop ‘dode hoek’.  
De gemeentelijke preventiedienst concentreert zich  
op veilig fietsen met een behendigheidsparcours en 
allerlei info over fietslabels en diefstalpreventie. 

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

Veiligheid voor alles
Ook defensie en het Rode Kruis zijn van de partij.  
Bij defensie kan je de bewapeningsstanden bezoeken  
en staan schietoefeningen op het programma.  
Edelways zorgt voor een leuk muzikaal intermezzo.

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

Test je mee BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem voor 
noodsituaties. Ruim 1 miljoen adressen werden al 
geregistreerd op BE-Alert. 85% van de gemeenten 
gebruikt BE-Alert voor hun noodcommunicatie. 

Testmoment in aantocht
Het systeem achter BE-Alert evolueert constant.  
Dus is regelmatig testen belangrijk. Daarom 
organiseert het gemeentebestuur binnenkort  
een testdag.

Schrijf je in voor de test!
www.bealert.be

VEILIGHEIDdag va
n d

e
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Sociaal-juridisch woonloket
Net een huis gekocht? Of aan het verbouwen? Heb je hulp nodig bij het 

aanvragen van premies? Of wil je weten wat je rechten en plich-
ten als huurder of verhuurder zijn ? 

Zitdag sociale
huisvesting 
Iedere tweede donderdagvoor-
middag van de maand (met 
uitzondering van de school- 
vakanties) houden WoonWel, de 
sociale huisvestingsmaatschappij 
IJzer en Zee, Welzijnshuis  
Middelkerke en RSVK Westkust 
een gezamenlijke zitdag. 

Wanneer?
De eerstvolgende zitdagen vinden 
plaats op donderdag 8 september  
en donderdag 13 oktober 2022  
in de raadzaal van het gemeentehuis, 
van 9.30 tot 11.30 u. 

Meer info? 
Woonwinkel, MAC (groene zone)  
059 31 91 15 
woonwinkel@middelkerke.be

pak de tieT
voor het te laat is

Stefanie van het  
woonloket biedt een 
persoonlijk antwoord 

en advies over  
heel wat huisvestings- 

regelingen zoals: 

• Provinciale huurgarantieverzekering; 

• Huurwaarborglening Vlaams  
Woningfonds; 

• Mijn Verbouwpremie; 

• Mijn Verbouwlening;

• Gemeentelijke premies;

• Vlaams Woninghuurdecreet; 

• Huursubsidie en huurpremie; 

• Vermindering onroerende  
voorheffing.

Hier bevindt zich overigens ook: 

• Meldpunt discriminatie  
op de private huurmarkt;

• Meldpunt woningvervuiling;

• Meldpunt woningkwaliteit.

Waar en wanneer  
kun je er terecht?
MAC (groene zone)  
Spermaliestraat 1, Middelkerke:  
elke dinsdagnamiddag en  
woensdagnamiddag.

Welzijnshuis  
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke:  
elke eerste en derde  
maandagnamiddag van de maand.

Pak jij ook even de ‘tiet’ om aandacht te schenken aan borstkankerpreventie? 
Middelkerke alvast wel!  

‘Pak de tiet’ maakt iedereen bewust met een opvallende campagne!  
Houd al onze kanalen in het oog!

Meer info? www.middelkerke.be/pak-de-tiet 
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VillaVip: Zorg in een echte thuis 
 

In Vlaanderen is grote nood aan gepaste opvang voor zorgbehoevende mensen. Ook in de volwassenzorg zijn 
heel wat privéondernemingen actief met een gespecialiseerd aanbod. Binnenkort start VillaVip met de bouw 
van een zorgwoning in Westende. In een VillaVip wonen maximaal 10 volwassenen met een zorgbehoefte onder 
begeleiding van een inwonend zorgkoppel. 

Gewoon leven
Dagelijks vers koken, gezellige momenten in de woonkamer. 
Even wat tijd voor jezelf in je eigen kamer. Bewoners van  
een VillaVip leven net zoals thuis, maar er is ook ruimte  
voor hun persoonlijke zorg. Daarnaast wordt voor iedere 
bewoner gezocht naar een geschikte dagbesteding, dit kan 
zowel binnen- als buitenshuis georganiseerd worden.

Zorgkoppel gezocht
Uniek in de VillaVip is de persoonlijke begeleiding van  
het zorgkoppel. Het zorgkoppel blijft in nauw contact  
met de familie van de bewoners. Zo is de familie altijd  
betrokken met de zorgaanpak en weten ze hoe het leven  
in VillaVip eraan toe gaat. VillaVip gaat op zoek naar  
een zorgkoppel voor Westende.  

Word jij zorgkoppel van VillaVip?
Als zorgkoppel ben je verantwoordelijk voor de zorg en 
ondersteuning van 10 volwassenen met een beperking.  
Dit doe je uiteraard niet alleen maar samen met een klein 
team van vaste medewerkers dat je zelf samenstelt.  
Zo blijft er voldoende ruimte voor je privéleven en gezin.  
Vanuit de overkoepelende organisatie VillaVip Vlaanderen 
krijg je de nodige ondersteuning, begeleiding en opleiding. 

Hoe kan je je kandidaat  
stellen?

Contacteer Liesbeth De Dekker,  
zorgcoördinator van VillaVip,  
en bezorg haar je kandidatuur/  
motivatie via  
liesbeth.dedekker@villavip.be.

Welkom op ons infomoment 
Op donderdag 29 september (19 u.)  
is er een infomoment  
in centrum De Branding  
voor geïnteresseerde  
bewoners en zorgkoppels. 

Wil je VillaVip graag beter leren kennen?  
Schrijf je in via charlotte.spriet@villavip.be met vermelding 
van je contactgegevens en het aantal personen.

Wil je nog meer info?
www.villavip.be 
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Bijna klaar Wat?

Bijsturing gemeentelijke woonverordening. De nieuwe gemeentelijke verordening wonen vereist meer bewoonbare 
oppervlakte per wooneenheid in nieuwe meergezinswoningen en schrijft 
een kwaliteitsvollere bestemming van gelijkvloerse verdiepingen voor.

Bijna klaar Wat?

Aanpassing aan de Vlaamse wooncode. Verhuurders zijn vanaf nu verplicht om een conformiteitsattest voor 
te leggen. Onze wooninspecteurs controleren alle huurpanden op die 
vereisten zodat alle huurwoningen in Middelkerke op termijn beter 
worden.

Bijna klaar Wat?

Sociaal bindend objectief over sociale woningen. Middelkerke bouwt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen 
verder aan voldoende sociale woningen. 93% van die doelstelling is nu 
gerealiseerd.

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 projecten en doelstellingen  
voor deze beleidsperiode. Hoe ver staat het gemeentebestuur met de realisatie van die projecten?  

Wonen in Middelkerke 
Met aangepaste reglementering en vereisten krikt het gemeentebestuur de kwaliteit van de huurwoningen in Middelkerke op.   
Zo moeten bouwpromotoren een minimumoppervlakte aanbieden bij nieuwbouwappartementen. Daarnaast nam het  
gemeentebestuur maatregelen om een beter zicht te krijgen op de huurmarkt en om de kwaliteit van de huurpanden  
in Middelkerke op niveau te houden. 

Advies nodig? 
Net een huis gekocht? Verbouwplannen? Verhuurder of huurder? Om je wegwijs te 
maken in de talrijke regels en wetgeving, om je correct advies te verlenen en je 
gericht door te wijzen, opent het gemeentebestuur een sociaal-juridisch woonloket. 
Op 4 namiddagen kun je ‘face-to-face’ met Stefanie onze woonexpert in gesprek om 
je situatie of vraag dieper te bespreken. Lees er meer over op pagina 6.

Ook Acasus biedt gericht (ver)bouwadvies rond duurzaamheid en energiebesparing.

Check www.acasus.be voor hun interessante aanbod.
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werfrapport 4  
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Afgewerkt Wat?

Bib XL Met een nieuwe inrichting en ruimere openingsuren,  
dankzij het Bib XL-concept en het Open+systeem blijft de centrale bib  
een vernieuwend element in het Middelkerkse cultuuraanbod.

Afgewerkt Wat?

Versterkt cultuuraanbod Villa Les Zéphyrs is nu een gezellige exporuimte voor hedendaagse kunst, 
zonder afbreuk te doen aan de onthalende functie en de geschiedenis van 
de villa.

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 Sirene? 

Een bruisend cultuurleven en een sterke bib

Meer info?
www.middelkerke.be/beleidsplan

Cultuur naar de mensen 
Een kunstige K.E.R.K., ‘aaibare’ hedendaagse kunst in Villa 
Les Zéphyrs, een goedgevuld cultureel programma in de zalen 
en de constante aandacht voor ons waardevolle erfgoed.  
Cultuur in Middelkerke gaat veel verder dan theater of  
klassiek en brengt allerlei artistiek lekkers vlak tot bij  
de mensen.

In de komende jaren blijft die aanpak zorgen voor  
een toegankelijk en kwalitatief aanbod op maat van  
de Middelkerkenaar.

Bib XL,  
nieuwe vibe 
voor de bib
Sinds de opstart 
van Bib XL en het 
Open+systeem krijgt 
de bib meer mensen 
over de vloer. Het 
ledenaantal is licht 
gestegen en dankzij 
het elektronische toegangssyteem Open+ is bib nog toegan-
kelijker. De bib is een perfecte bloklocatie voor studenten.  
De ‘makerspace’ en ‘coderdojo’ brengt heel wat jonge  
mensen naar de bib, al dan niet in schoolverband.

De herinrichting van de bovenste verdieping zorgt voor meer 
variatie en flexibiliteit in het aanbod. En de bibmedewerkers 
schakelden vlot bij met het nieuwe aanbod van de makers-
pace en de coderdojo.

Ook de publieksactiviteiten evolueren positief.  
De toeschouwersaantallen van Luistervinken en  
Nieuwe Feiten benaderen weer het pre-coronaniveau.

In de toekomst breidt de bib de makerspace uit naar andere 
doelgroepen en staan er nog enkele technische ingrepen op 
de planning.
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Hoeveel afval 
deponeert Middelkerke 
in het recyclagepark?
Veel! En dat is goed, want je afval naar het 
recyclagepark brengen, garandeert de beste 
verwerking, optimale recyclage en de minste 
vervuiling. Enkele cijfers.

Een hoop volk!
Het nieuwe recyclagepark opende op 4 mei 2020.  
In de eerste twee werkjaren registreerden zich zo’n 
134.354 pashouders. Allemaal particulieren?  
De meeste wel, maar niet allemaal. Kijk maar.

Een hoop afval!
Al die mensen brachten een duizelingwekkend pak afval 
naar het recyclagepark. Hoeveel dan wel? Dit zijn de 
cijfers voor 2021 in kg.  

Papier& karton  216 200

PMD 46 400

Kringloop 16 805

Schroot 181 740

Hout 1 280 460

Vlak glas 49 900

Zuiver puin 410 520

Inerte materialen (stort) 266 860

AEEA (afgedankte elektronische apparatuur) 204 508

Asbest 123 880

Groen 892 900

Restafval 661 189

KGA 62 280

Matrassen (sinds 18/06/2021) 20 144

Meer info?
www.middelkerke.be/recyclagepark   

Wat doet
de Middenkustpolder?
Middelkerke heeft één van de grootste 
poldergebieden van onze provincie.  
De Middenkust-polder beheert en bewaakt 
de gronden en de waterhuishouding in de 
poldergebieden van Diksmuide, Gistel, Ichtegem, 
Jabbeke, Koekelare, Middelkerke, Nieuwpoort, 
Oostende en Oudenburg. 

Dijkgraaf
Aan de leiding van de Middenkustpolder staat de dijkgraaf. 
Hij leidt de algemene vergadering die samen met  
de dijkwachters het beheer van de polders uitvoert.  
Zij beslissen naast de herstellings- en onderhoudswerken 
ook over het zogenaamde ‘geschot’ of polderbelasting  
die de ‘ingelanden’ (of eigenaars) moeten betalen.  
De uitdagingen van deze tijd? Vaker voorkomende droogte 
en duurzaam waterbeheer.

Infomoment
Wil je meer weten over de werking van de Middenkust-
polder, kom dan langs op de infosessie in centrum  
De Branding op 28 september. Vanaf 20 u. legt 
eredijkgraaf Hilaire Sinnaeve in geuren en kleuren  
de historiek en het nut van de Middenkustpolder uit.

Meer info?
www.middenkustpolder.be  
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Particulieren 

105.902

Bedrijven  

8.846

Tweedeverblijvers 

19.145

Gemeentediensten 

232

Verenigingen 

59 Scholen 

170
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Aanleg nieuwe fietspaden
langs de Brugsesteenweg

• Eerste werkdag na de zomerpauze?
Maandag 8 augustus
• Fietspaden quasi volledig afgewerkt
• Verder plaatsen van vangrails, kleinere
afwerkingen en aanplanting bomen langs
de Schorestraat vanaf oktober 2022

Heraanleg Spermaliestraat

• Eerste werkdag na de zomerpauze?
Gepland maandag 5 september
• Hervatten nutswerken vanaf huisnr 157
richting Middelkerke-Centrum
• Start werken bovenbouw (voorlopig)
gepland voorjaar 2023

Heraanleg Slijpesteenweg

• Eerste werkdag na de zomerpauze?
Sinds begin augustus
• Voorbereidende rioleringswerken vanaf 
huisnr 66 tot aan Zevekoteweg

Bouw nieuw casino

• Eerste werkdag na de zomerpauze?
Maandag 29 augustus
• Verdere afwerking parkeergarage en opbouw
kelderverdieping -1
• Aanpassing rioleringswerken richting Oostende

Aanleg #mkpromenade

• Eerste werkdag na de zomerpauze?
Gepland maandag 12 september
• Afwerking zeedijk t.h.v. Rauschenbergplein
• Aanleg groenzone tussen GDU en zeedijk tussen 
Noordzeelaan en Rauschenbergplein
• Start grote werken derde fase tot aan
het Grand Hotel Bellevue

Werftraject najaar 2022
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Zeewaartse schietoefeningen
Inwoners van Westende en Lombardsijde horen het wel vaker:  
de schietoefeningen op het ‘kamp’ van Lombardsijde.

Defensie houdt regelmatig ‘zeewaartse schietoefeningen’.  
Daarom sluiten ze soms het strand voor de militaire basis af.  
Ook de zeevaart krijgt uiteraard een melding van de oefening.

Met specifieke signalisatievlaggen kondigt Defensie  
de oefeningen aan. Wandelen op het afgesloten strand is  
dan strikt verboden.

Meer info? www.mil.be/nl/agenda/militaire-oefeningen 

Werkend aan een goeie afloop…
In de zomer startte de Vlaamse Waterweg met het grotere loodgieterswerk langs het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort. Bij de voorlaatste eeuwwisseling plaatsten de toenmalige ingenieurs houten ‘sifons’ die het 
waterniveau van de irrigatiekanaaltjes regelden. Uiteraard eisen de jaren hun tol en zijn die 'sifons' dringend  
aan vervanging toe. Na lang studiewerk wordt de vervanging van de sifons nu aangepakt.

Langs de Vaartdijk, tussen Slijpebrug en  
de Kalsijdebrug, beïnvloeden die werken  
het (fiets)verkeer langs het jaagpad.

In de loop van het najaar worden de werken 
afgerond.

Wandelen door nieuwe Warande
De aanleg van nieuwe wandelpaden op  
de voormalige antennesite zorgt voor een groene 
corridor tussen het toeristisch centrum van  
Middelkerke en sportpark De Krokodiel.  
Naast de realisatie van een wandeldomeintje,  
beschermt Natuur en Bos ook dit unieke  
duinengebied. De werken zijn al begonnen en 
lopen verder in het najaar.

Meer info? www.natuurenbos.be 

Groene boei voor Het Zilte Zand
Jaarlijks reikt de Middelkerkse milieuraad De Groene Boei uit.  
Het beloont daarmee een onderneming of een particulier die een woning  
of bedrijf duurzamer maakt. De winnaars voor 2022 zijn Marina en Mike van 
bed & breakfast ‘Het Zilte Zand’. Ze verduurzaamden hun dagelijks werking 
met enkele simpele maar effectieve maatregelen zoals beperking van 
waterverbuik, gebruik van ecologische gebruiksvoorwerpen en duurzame 
kuis- en wasproducten.

Meer info? www.middelkerke.be/groene-boei 
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Nieuwe werken Schuddebeurze
In het najaar start de Vlaamse Landmaatschappij met een nieuwe reeks terreinwerken in de Schuddebeurze. 
De werken beslaan een groot deel van het natuurreservaat. 

Nieuwe poelen en bomenrijen
De werfzone ligt aan weerszijden van de Bamburgstraat  
(vanaf de 'vijfwegen' naar Lombardsijde) en op de grote  
percelen grenzend aan de site met de bunkers uit  
de Tweede Wereldoorlog. Alle werken gebeuren op terreinen 
van Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos (ANB).  
Er komen nieuwe poelen, stortjes worden opgeruimd,  
omheiningen vernieuwd, oude en zieke bomen gekapt,  
houtkanten en bomenrijen aangeplant. 

De terreinwerken kaderen in het natuurinrichtingsproject 
Schuddebeurze van de Vlaamse overheid. Na de werken zal 
het natuurreservaat:

- meer plaats bieden aan typische planten en dieren  
van droge en vochtige duingraslanden; 

- minder afval in de bodem hebben;

- meer natuurlijke poelen tellen;

- meer houtkanten herbergen;

- beter toegankelijk zijn. 

Vragen over de werken
De afgravingen brengen grondtransport met zich mee.  
Heb je vragen, suggesties of klachten over de werken,  
neem dan contact op met alexandre.vancaubergh@vlm.be, 
0494 56 48 20.  
Meer info over het natuurinrichtingsproject vind je op  
www.vlm.be/schuddebeurze  
en www.middelkerke.be/schuddebeurze. 

De werken tussen de Schuddebeurzeweg, Heidestraat en 
Langestraat zijn ondertussen afgerond. Er werd o.m. gezorgd 
voor een wandelpad en een picknickplaats. Zo kan iedereen 
er van het nieuwe stukje natuur genieten!
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Gekiekt

Eindelijk weer een échte zomer
Na twee magere coronajaren beleefden alle Middelkerkenaars, 
vakantiegangers en onze tweedeverblijvers eindelijk weer een  
échte zomer. Succesvolle edities van StreetmArt en Bier aan Zee  
lokten opnieuw duizenden bezoekers naar de zeedijk en waren  
de ideale starters voor een goedgevuld zomermenu. Zondags 
apéroconcertje in het hinterland, bubbels op het Epernayplein,  
spetterend vuurwerk op de nationale feestdag? Eindelijk weer zomer!

Zin in meer events? visit.middelkerke.be

Wielerfeest?
JA! 
Volksfeest?
JAZEKER!
Van start tot finish beleefde 
Middelkerke op 26 juni een heus 
volksfeest naar aanleiding van 
het BK Elite op de weg. Sportief 
een thriller, feestelijk een giller! 

Tienduizenden bezoekers 
maakten dankzij de inzet van 
honderden medewerkers en 
vrijwilligers een topdag mee.

Middelkerks 
zomerkamp 
voor JOE en 
Tien Om Te Zien
Zes weken lang zomerse live 
JOE-radio aan De Kwinte  
en 8 opnamedagen voor Tien Om 
Te Zien. Liefhebbers van  
muzikaal entertainment zakten 
geregeld af naar Westende-Bad.

©
 K

ra
m

on
 - 

BK

©
 L

uc
 C

as
si

m
an

©
 L

in
da

 N
ae

rt



15

Prijs voor Mia en Gisèle
Mia en Gisèle kregen elk een mooie prijs omdat ze tijdens 
de Dag van de Zorg op 15 mei alle deelnemende diensten 
bezochten! 56 andere bezoekers deden dat ook, maar uit de 
ingediende deelnameformulieren verschenen dus de namen 
van Mia en Gisele! Santé!

Volgende keer ook meedoen?
Als alles volgens plan verloopt, is de volgende  
Dag van de Zorg in maart 2024!

Check al onze kanalen voor meer nieuws.

55 jaar jumelage 
met Büchenbeuren
In het weekend van 15, 16 en 17 juli vierde het jumelagecomité 
55 jaar partnership met de Duitse gemeente Büchenbeuren.  
Voor deze unieke gelegenheid bracht een delegatie uit 
Büchenbeuren een bezoekje aan Schore voor een goedgevuld 
feestweekend.

Meer info over onze jumelagegemeenten?
www.middelkerke.be/jumelage 
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30 jaar De Sirene
Op 1 juli 1992 viel de eerste editie van De Sirene in 
de brievenbus van alle Middelkerkenaars. Eerste 
samensteller en bedenker van het Middelkerkse 
informatieblad Georges Keters bracht voor de 
gelegenheid een bezoekje aan burgemeester Dedecker 
en had de ‘maideneditie’ van De Sirene mee.

Van nieuwsbrief tot magazine
Het ontstaan van De Sirene was zeker geen 
olifantendracht. “Helemaal niet! In mei 1992 werd ik 
door toenmalig burgemeester Frank Verlinde aangezocht 
om een informatieblad samen te stellen. Op 1 juli lag 
de eerste nieuwsbrief in de brievenbus. Ik kreeg toen 
heel wat medewerking van enkele vooruitstrevende 
ambtenaren. Dat hielp natuurlijk. Al snel bouwde ik  
De Sirene uit van nieuwbrief tot tijdschrift. Met die 
basis nam de nieuwe informatieambtenaar David Stuyck 
de redactie en uitwerking van De Sirene in 1997 over. 
Momenteel is de redactie in handen van de huidige 
communicatiedienst."

Venster voor burger
Ook in tijden van snelle digitale media blijft een ‘traag’ 
magazine nuttig voor lokale overheidscommunicatie: 
je kan er een brede waaier aan nuttige info in kwijt. 
Het is een venster waardoor de burger naar het 
gemeentebestuur kijkt. De Sirene is dankzij de pioniers 
een onmisbaar stukje Middelkerke geworden.

Op naar minstens nog 30 jaar!

Even snuisteren door de oudere Sirenes?
Surf naar www.middelkerke.be/desirene-online 

50 jaar jumelage met
Rauschenberg - Westende
Op 1 augustus vertrokken 5 fietsers van mountainbikeclub  
Mc Chouffe, ondersteund door van het Jumelagecomité  
Middelkerke, vanaf het Rauschenbergplein in Westende-Bad  
voor een vijfdaagse tocht van 550 km richting de Duitse 
zustergemeente Rauschenberg. Bij aankomst werd de 50ste 
verjaardag van de jumelage uitbundig gevierd samen met 
onze Duitse vrienden.



Een Sirene voor Politie Middelkerke 
 

Met trots stelt Politie Middelkerke de nieuwe patch van hun  
politiezone voor. Een patch is een soort artistiek logo  
dat de kernwaarden van het korps symboliseert. Deze  
patch is het resultaat van een samenwerking  
tussen collega’s van onze politiezone en de  
gemeente Middelkerke. Een patch zorgt niet  
alleen voor betere herkenbaarheid naar de  
burger toe, maar versterkt vooral de groeps- 
dynamiek en sociale cohesie onder de collega’s. 

Korpschef Frank Delva gaf de aanzet met een basisont-
werp ontwikkeld rond de beeltenis van een zeemeermin 
volgens het concept van gelijkaardige patches in gebruik  
bij andere politiezones.

Een link met het verleden
Centraal in het logo staat de sirene. Zij geeft niet alleen  
vorm aan de roepnaam van onze politiezone bij het  
Communicatie- en Informatiecentrum (CIC), maar vormt  
ook de directe link met de gemeente Middelkerke.  
De sirene prijkte vroeger jarenlang op het wapenschild van 
de gemeente Middelkerke. Het is dus ook een eerbetoon  
aan die geschiedenis. 

‘Sirene’ vormt ook een acroniem voor de kernwaarden  
waar het korps op gesteund is: 

• Snel en adequaat optreden

• Integriteit en loyauteit

• Respect tonen en bekomen

• Externe gerichtheid, waarbij een goede communicatie 
essentieel is.

• Nastreven van een positieve werksfeer waarbij  
collegialiteit centraal staat

• Empowerment: bekwame betrokkenheid die zich vertaalt 
in een betere dienstverlening en een grotere flexibiliteit 
zonder het sociale aspect te verwaarlozen

Tegoare voe mekoar
De krachtige pose van de sirene symboliseert de ‘samen 
sterk’ mentaliteit van Politie Middelkerke, gekenmerkt door 
sterke teamspirit en dagdagelijkse inzet voor de veiligheid 
van zowel inwoners als bezoekers van Middelkerke. 

Ook de totstandkoming van de patch is een 
mooi voorbeeld van de sterke band met 

de gemeente: we kunnen op elkaar 
rekenen. Tegoare voe mekoar!

Welke elementen zie je in de patch?
Je herkent de gestileerde witte vlam of hand in het midden 
van de patch. Dit is een rechtstreekse verwijzing naar  
het logo van de Geïntegreerde Politie waar de politie  
Middelkerke als lokale politiezone deel van uitmaakt.  

De keuze voor de donkergrijze/zwarte kleur is een  
uitdrukking van de kracht van de samenwerking en het 
wederzijds respect dat heerst tussen collega’s en de burgers. 
Dat respect is van uiterst belang voor een goede  
ordehandhaving en een optimale veiligheid voor iedereen.

Door het geheel in een cirkel te plaatsen wordt de  
toegankelijkheid en beschikbaarheid (zoals de wijzerplaat van  
een uurwerk) benadrukt. Politie Middelkerke is immers 24/24 
u. bereikbaar. Een cirkel roept ook gevoelens van integriteit, 
vertrouwen en bescherming op. Gevoelens die voor de  
politiewerking niet mogen onderschat worden.

Voor wie?
Alle politiecollega’s van de zone krijgen een patch en gaan 
die met trots dragen. Geïnteresseerde bezoekers van info- en 
rekruteringsstanden krijgen ook een sticker met de patch. 
Binnenkort zie je de patch ongetwijfeld veelvuldig  
terugkomen in het straatbeeld!
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Vandaag is communicatie alles. Er wordt voortdurend gebeld, ge-appt, ge-smst, gepost en geliket. Dat is zo 
tijdens onze arbeidstijd en tijdens onze vrije tijd. Er zijn ook mensen die werken terwijl wij van onze vrije tijd 
genieten. Redders bijvoorbeeld. En bij hen is het van levensbelang dat ze met mekaar kunnen communiceren. 
Dat is al altijd zo geweest. 

Het Beeld toont een foto van omstreeks 1960, waarbij de 
eerste hulppost in Middelkerke met een radiofoon werd 
voorgesteld, vandaar het groot aantal aanwezigen, de 
ietwat geposeerde houding én de aanwezigheid van enkele 
prominenten verraden het gewicht van de gelegenheid. 

Op de foto zien we van links naar rechts: 
gemeentesecretaris Alfons Dubois, burgemeester Andre 
Titeca, verpleegster Aline Cools, ambulancier Simonne 
Depoorter, redder Jozef De Wilde, redder Henri Coucke, 
werkleider Maurice Titeca en Lucien Titeca (met kepie 
‘Badenpolitie’). Ze bevinden zich vermoedelijk in de 
hulppost Casino-Oost. De redders dragen zwemvesten 
opgevuld met kurk.

Wat toen als een state-of-the-art toestel werd 
gelanceerd is een radiofoon, een telefoon die werkt met 
radiofrequenties. Voor alle duidelijkheid: de radiofoon staat 
rechts. Voor de jonge lezers: links staat een ouderwetse, 
échte telefoon… De radiofoon met radiofrequentie 
werd eerst voor militaire toepassingen gebruikt, daarna 

aangepast voor ‘burgerlijk’ gebruik. Je stemde af op de 
juiste radiofrequentie, waarna je kon praten. Enkel wie de 
juiste (afgesproken) frequentie kende, kon meeluisteren.

De radiofoon van toen is ondertussen geëvolueerd naar een 
portofoon, een kleiner, draagbaar exemplaar. Het toestel 
werkt nog altijd op dezelfde manier, het laat de redders 
toe, die op de afgesproken VHF (Very High Frequency) 
zitten, om mee te luisteren. De hoofdredders beschikken 
over een extra kanaal waarmee ze ook met Nieuwpoort en 
Oostende én het noodkanaal op zee kunnen praten, in geval 
van grote nood of bij ‘grensgevallen’. 

Ter info, voor wie de prachtige job van redder ambieert, 
het is redders verboden om hun eigen gsm mee naar de 
waterlijn te nemen. De hulppost beschikt wel over een 
gsm. Dat verschilt dus niet wezenlijk van deze ‘vintage’ 
foto: er staat een prehistorische, zwarte, vrij grote gsm 
op de tafel, en daarnaast de radiofoon, als levensreddend 
communicatiemiddel.
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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

Communicatie redt levens



Cultuur met kinderen
Kun je water bedwingen? En moet dat wel?  
'Surface's is een prachtige acrobatie- 
voorstelling voor kinderen vanaf 10 jaar waarbij 
water symbool staat voor ‘balans zoeken, en 
‘controle loslaten’. Tijdens het cultuurseizoen 
staan wel meer familievoorstellingen op de 
agenda.

Verschillende leeftijden
Een theaterervaring voor kinderen is enorm leuk. De mix van 
acteren, muziek, decor en spel is betoverend en meeslepend. 
Naast 'Surface' zijn er nog andere voorstellingen voor diverse 
leeftijden. Check ze via www.cultuurstek.be.

Kom je ook naar 'Surface'?

Het vindt plaats op zaterdag 22 oktober 2022 om 20 u. in 
cultuurhuis De Branding.

Wil je tickets bestellen?
Surface is een ideale voorstelling voor het ganse gezin. 
Kaartjes kosten € 6.

Bestel je kaartjes online via tickets.middelkerke.be 

Schrijf je in voor Bizart vzw
Een kleine Picasso? Een rijzende musicalster? Instrument 
leren zonder notenleer voor iedereen van 12 tot 99 jaar?  
Check onze website! Inschrijven kan tot eind september.

Meer info?
www.bizartvzw.be  - info@bizartvzw.be - 059 31 95 53

Zin om aquarel  
te leren?
September is verenigingenmaand!  
Ook de lessenreeks van Palet start opnieuw. 
Iedere maandag van 13.30 tot 16 u. is iedereen – 
ook beginners - welkom in De Stille Meers.  
Lessen starten op 12 september. Per sessie betaal 
je € 8. De ene week is er les, de andere week  
is er vrij schilderatelier. 

Meer info?

lily.wille@van-geluwe.be - 0475 73 48 09

Op zoek naar een hobby?
In de verenigingengids staan alle contactgegevens 
van alle erkende Middelkerkse verenigingen.  
Zowel de sportverenigingen, als de socio-culturele 
verenigingen krijgen er een plaatsje in.  
Zo weet je meteen wie je best contacteert, als je 
een nieuwe hobby wil uitproberen.

Meer info?

www.middelkerke.be/verenigingengids 
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Kom naar een Middelkerkse jeugdvereniging!

Chiro Westende Ter Streep 
“Je leert heel veel nieuwe vrienden kennen. Wie 
in een jeugdvereniging zit, krijgt  
een rugzakje vol leuke activiteiten, ervaringen 
die je meeneemt voor de rest van je leven.”
Waar? Calidris - Strandlaan 1, Westende

Hoeveel kost het lidgeld? € 30/jaar (inwoner van Middelkerke)

Hoeveel leden zijn er? 60 leden - 8 moni’s

Wekelijkse activiteit? Elke zondag van 14 tot 17 u. is iedereen 
welkom  om een leuke namiddag te beleven.

Zomerkamp? 7 dagen zomerkamp 2023

Andere niet te missen activiteiten?  
Chirokaffee - Smoefeltocht - Kerstmarkt

STARTDAG Zondag 25 september

Chiro Leffinge 't Ark 
“Je bent veel buiten, je fantasie wordt  
geprikkeld door spelletjes, spelenderwijs leer je 
veel, je mag je vuil maken, je bent er samen met 
leeftijdsgenoten, je sociale vaardigheid wordt 
ontwikkeld…”
Waar? Dorpsstraat 64, Leffinge

Hoeveel kost het lidgeld? € 15/jaar (inwoner van groot-Middelkerke)

Hoeveel leden zijn er? 135 leden – 17 moni’s

Wekelijkse activiteit? Elke zondag van 14 tot 17 u.

Zomerkamp? Zomerkamp 2023: 6 dagen (7 tot 11 jarigen) -  
10 dagen (12 tot 17 jarigen)

Andere niet te missen activiteiten?  
spaghettiavond - fuif - quiz - streekbieravond - pannenkoekenslag.

STARTDAG Zondag 25 september

KLJ Leffinge
“Het is een hele nieuwe wereld die voor je 
opengaat met nieuwe vrienden, nieuwe  
activiteiten...”
Waar? Voetbalplein - Vaartdijk-Zuid 19, Leffinge

Hoeveel kost het lidgeld? € 25/jaar

Hoeveel leden zijn er? 90 leden - 10 bestuursleden

Wekelijkse activiteit? Elke vrijdag komen leden vanaf 20 u. 
samen om zich te amuseren en nieuwe mensen te leren kennen. 

Zomerkamp? 4 dagen zomerkamp 2023

Andere niet te missen activiteiten? 
Fuif ‘Nacht in ’t blote’ - Kippenfestijn ‘Kiekteki’ - Kerstmarkt 

STARTDAG Zondag 18 september om 14 u.
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Open Monumentendag
Over gans Europa is het op zondag 11 september  
Open Monumentendag. Voor deze editie zet 
Middelkerke de kerk van Lombardsijde en  
het oud gemeentehuis in Slijpe in de kijker.

Kerk als exporuimte
De Lombardsijdse Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekerk heeft  
een rijke traditie als bedevaarts- en gedenkplek voor  
IJslandvaarders en vissers. Heel wat ornamenten en 
glasramen verwijzen naar de rijke vissersgeschiedenis van 
Lombardsijde. Een vissersgeschiedenis die zelfs leidde tot 
stadsrechten. Dat verhaal wordt aantrekkelijk uit de doeken 
gedaan in de expo ‘Stad Lombardie, middeleeuwse haven’. 

Voor de gelegenheid zijn er vier gidssessies! 
Die gaan door om 10, 11, 14 en 15 u. 
Om 16 u. is er een gegidste fietstocht.

Oud gemeentehuis Slijpe
Tijdens OMD krijg je een unieke inkijk in de renovatiewerken 
van het oud gemeentehuis in Slijpe. Momenteel krijgt het  
gebouw een nieuw leven als horecazaak, maar vroeger deed 
het oud gemeentehuis in 1920 ook al dienst als postkantoor. 
Breng een bezoek aan het gemeentehuis tussen 13 en 17 u.

Meer info? www.cultuurstek.be 

Schatten op zolder
Heb je een vermoeden dat er op je zolder nog 
ergens een kunstschat staat verscholen? Of denk 
je dat die vaas in aardewerk uniek en origineel is? 
Laat je objecten taxeren door 4 experts tijdens 
‘Schatten op zolder’.

Spannend en leerrijk
TV-programma’s zoals ‘Rijker dan je denkt’ bewijzen het: het 
schatten van antiek of persoonlijke stukken is best spannend, 
want misschien is je zolderschat wel een aardige duit waard. 
En leerrijk! Want vaak vertelt de expert nog een leuk verhaal 
verbonden aan het voorwerp.

Gratis beoordeling
Guy Poelvoorde beoordeelt schilderwerken, Ludo Heymans 
massief zilverwerk en Oosters porselein, Yannick De Hondt 
kunst- en gebruiksvoorwerpen, haute époque en etnische 
kunsten en Filip Debaillie oude documenten, postkaarten  
en boeken.

Waar en wanneer?
Op zondag 9 oktober in cultuurhuis De Branding.

Kom je ook?
Schrijf je vooraf in via cultuurdienst@middelkerke.be. 
Bezorg hen een foto en beschrijving van je voorwerp en 
ontdek tijdens 'Schatten op zolder' of je echt een schat  
hebt gevonden.

Stad Lombardie nog niet bezocht?  
Nog tot 25/09 - gratis

De tentoonstelling over de middeleeuwse vissershaven  
Lombardie loopt nog tot 25 september. Ga zeker eens kijken 
naar het verhaal over Lombardsijde, toen het nog een vis-
sershaven en een uitweg naar zee had. En mis vooral  
de biecht van de piraat in de biechtstoel niet!

Elke dag open tussen 10 en 18 u, in de kerk van Lombardsijde. 

Kunst in Villa les Zéphyrs!  
Nog tot 6/11 - gratis

Drukke zomer gehad? Nooit geen tijd? Dan kan je nog tot  
6 november ‘Een Zee van Tijd’ gaan bezoeken, in de mooie, 
authentieke vakantievilla Les Zéphyrs. Je kan er  
hedendaagse kunstwerken bekijken in een prachtig interieur.  
En op die manier tot rust komen. 

Meer info? www.cultuurstek.be

Laat je 

waardevolle 

stukken schatten 

door  

experts.



Ereplek in ere hersteld 
 

Wist je dat de Middelkerkse begraafplaats aan de Franciscus Dierendonckstraat 
een ferm uit de kluiten gewassen ereplek heeft? Daar liggen niet alleen oorlogs-
slachtoffers, maar ook verzetstrijders en zogenaamde ‘weggevoerden’ uit  
Middelkerke begraven. De archiefdienst is trouwens op zoek naar nuttige  
informatie over Middelkerkse oudstrijders, 'weggevoerden', of verzetslieden.

Oudstrijder in de familie?
Zijn er familieleden of dichte kennissen van jou begraven 
op het ereperk van de oudstrijders in Middelkerke? 
Het gemeentebestuur verzamelt informatie over 
alle oudstrijders uit beide wereldoorlogen uit alle 
deelgemeenten.

Deze waardevolle informatie mag niet verloren gaan.  
Heb je nog foto’s, militaire zakboekjes of persoonlijke info 
over deze persoon? Ontbreekt er informatie of staat er 
een foutje op het graf zelf? Contacteer onze archivaris 
Simon Vosters via 059 31 30 16, zodat we dit kunnen 
aanvullen en/of rechtzetten.

Meer info? archiefdienst@middelkerke.be 

Middelkerkenaars huldigen
In de schaduw van een trotse esdoorn liggen op de  
Middelkerkse ereplek tientallen Middelkerkenaars begraven 
die betrokken waren bij de twee wereldoorlogen. Soldaten, 
‘weerstandslieden’ en werkgevangen kregen er hun laatste 
rustplek. Op hetzelfde perceel liggen ook 53 gesneuvelden 
van het Gemenebest en 2 Poolse soldaten.

Geovanni is er – samen met enkele andere gemeenteploegen 
- sinds enkele maanden in de weer om de ereplek helemaal 
op te kuisen en te ‘verproperen’. “Ik lijnde alle zerken mooi 
uit, verwijderde al het woekerende onkruid en bedacht samen 
met onze groendienst een beplantingsplan met bodembedek-
kers en weerbare bloemen. Ondertussen reinigde ik de stenen 
zerken en leggen we nieuwe paadjes aan. Tegen herdenkings-
maand november moet alles klaar zijn.”

Herdenkingsinfo in lijkenhuisje
Ondertussen is de dienst erfgoed bezig met het verzamelen 
van informatie over de Middelkerkse oorlogsbetrokkenen.  
In het aanpalende lijkenhuisje komt dan ook een informatie-
bord over de menselijke kant van de Middelkerkse  
oorlogsgeschiedenis.
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Gedenkteken uit 1954
Op het ereperk is het oorlogsdodengedenkteken prominent 
aanwezig. In ons archief vonden we enkele beelden van  
de officiële inhuldiging uit 1954.

We zien er toenmalig burgemeester André Titeca,  
priester August-Joseph Souvagie en secretaris Alfons Dubois  
de honneurs waarnemen.

Geovanni en zijn collega's maakten  
de ereplek weer helemaal proper.
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Bib X-Plosion 
Benieuwd naar wat de bib te bieden heeft? (Her)ontdek  
het brede aanbod van de Middelkerkse bib op deze ‘knallende’ 
klantendag. Ook als je nog geen lid bent, ben je van harte welkom. 
Ontmoet een lokale auteur of maak een grappige karikatuur,  
terwijl je geniet van een beetje lekkers.

Wanneer en waar?
Op zaterdag 1 oktober 2022 van 9.30 tot 12.30 u. in Bib XL,  
Populierenlaan 16, Middelkerke.

Wees welkom, want het is vrije toegang!

Doe mee met 
‘De Schrijfwijzen’
Samen met Creatief Schrijven vzw,  
De Standaard en de Vlaamse 
bibliotheken organiseert Bib XL een 
nieuwe editie van ‘De Schrijfwijzen’, 
een ludiek en laagdrempelig taalspel 
voor iedereen die van taal- en  
taalraadsels houdt.

Niet alleen dictee!
‘De Schrijfwijzen’ mengt verschillende 
spelformats: multiple choicevragen, of 
spellingschecks... Ook een traditioneel 
dictee, vraagteken? Ja, uitroepteken!

Waar en wanneer?
In Bib XL, 
Populierenlaan 16, Middelkerke op 
vrijdag 7 oktober 2022 om 20 u.

Schrijf je gratis in. Snel snel, want 
plaatsen zijn beperkt. Dat kan in de bib 
zelf of via middelkerke.bibliotheek.be 

Je eigen game 
maken? 
In het najaar start de bib met nieuwe 
sessies ‘coderdojo’. Iedereen van 10 tot 
16 jaar kan er in de ‘dojo’ of oefen-
plaats hun eerste stappen in compu-
tertaal of programmeren zetten. Ideaal 
om je eigen game of verhaal te maken 
in Scratch. 

Waar en wanneer?
Op geplande zaterdagen in Trefpunt  
De Kilt in Westende of De Wiek in  
Leffinge! Check de planning via 
middelkerke.bibliotheek.be/coderdojo  

Vrijwilligers gezocht
De ‘coderdojo’ werkt met gemotiveerde 
vrijwilligers. Dus ben je een gemoti-
veerde programmeerder of heb een 
goeie basiskennis van Scratch? Word 
dan vrijwilliger in de coderdojo van de 
bib. 

Meer info?
middelkerke@coderdojobelgium.be 

Halloween 
Lasershoot 
tussen boeken
Op zaterdag 29 oktober is de bib decor 
voor een unieke Halloween Lasershoot.

In team of alleen verschalk je je tegen-
stander en sprint je tussen boekenrek-
ken, sluip je rond de balie of rol je over 
de belezen bibvloer!

Als je griezelig verkleed bent, krijg je 
zelfs een gratis mocktail. Deelnemen is 
trouwens gratis, maar reserveer  
wel vanaf 1 oktober je plaatsje via  
middelkerke.bibliotheek.be  
of ter plaatse in de bib.

Wanneer en waar?
Op zaterdag 29 oktober 2022  
vanaf 19 u. in Bib XL,  
Populierenlaan 16, Middelkerke.

Inschrijven ter plaatse of gratis online  
middelkerke.bibliotheek.be 
13+

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

Nieuwe feiten
Een bib huisvest meer dan boeken. 'Nieuwe feiten' 
is een reeks interactieve vertelnamiddagen op 
vrijdag. Luister en babbel mee over een brede 
waaier interessante thema’s. 

LEIF, waardig levenseinde

Vrijdag 30 september om 14 u.

LEIF - LevensEinde InformatieForum -  informeert 
en sensibiliseert over waardige levenseindezorg. 
Vaak beïnvloeden ziekte of behandelingen een goed 
doorgesproken stervensfase. Het is in die zin belangrijk 
snel aan te geven wat je zelf wilt en dat goed te regelen 
met je dierbaren. Deze sessie maakt je wegwijs in dit 
kwetsbare traject. 

‘Mijn vader was priester, mijn moeder non’
Vrijdag 21 oktober om 14 u.

Koen Wauters, 
wetenschapsjournalist bij 
VRT-NWS, reconstrueerde aan 
de hand van interviews en 
honderden brieven het unieke 
liefdesverhaal van zijn ouders. 
Van de eerste ontmoeting, tot 
de dag dat ze trouwden. En dat 
alles tegen de achtergrond van 
de jaren zestig, waar vrijheid 
niet alleen de levens binnen 
sloop, maar ook in de Kerk.

Meer info?
Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke

Reserveren aangeraden in de bib of  
online middelkerke.bibliotheek.be. 

Plaatsen beperkt. 

Kaartjes kosten € 3 te betalen de dag zelf. 

Middelkerke@internet
Basiscursus PC
20, 22, 27, 29 september en 4, 6 oktober van 13 tot 15 u.

21, 23, 28, 30 september en 5, 7 oktober nazorg  
(optioneel) vanaf 10 u.

of  8, 10, 15, 17, 22 en 24 november van 13 tot 15 u.

9, 11, 16, 18, 23 en 25 november: nazorg (optioneel)  
vanaf 10 u.

Zes lessen voor de echte computerleek. Je leert werken met 
muis en keyboard. Je navigeert naar Google om iets op te 
zoeken op internet en  met gmail leer je een mailtje sturen. 
Documenten opslaan doe je in Google Drive. De dag na de les 
is er optionele nazorg, op onze computers of je eigen laptop 
om extra te oefenen.

Online bankieren - 20 en 22 oktober  
Je leert de eerste stappen zetten in online bankieren. Je 
werkt met een demoversie, en dus niet je eigen bank.

Smartphone NIEUW! - 11 en 13 oktober  
Opgelet: breng je smartphone mee als je je inschrijft. 

Je leert de eerste stappen zetten op een smartphone.  
Opgelet: deze cursus is enkel voor wie een Android  
smartphone heeft (bv Samsung, Huawei, Motorola…)  
en niet voor iPhones. 

Wegwijs in de overheid - 18 oktober 

De lesgever neemt je mee naar enkele websites van  
de overheid, zoals Mijn Burgerprofiel en Mijn Gezondheid.  
Belangrijk: dit doe je met je eigen identiteitskaart.  
Vergeet je pincode niet mee te brengen. 

Waar? Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke

Kostprijs en reserveringsgegevens?
Gratis, inschrijven kan enkel ter plaatse in de bib tijdens  
de openingsuren vanaf 5 september. 
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September 
sportclubmaand!
In september zetten heel wat sport-
clubs hun deuren open voor nieuwe 
potentiële leden. Op woensdag  
28 september organiseert de sport-
dienst verschillende initiaties in  
de sporthallen. 

Welke clubs nemen deel?
Via www.middelkerke.be/maand-van-
de-sportclub ontdek je welke clubs en 
verenigingen deelnemen aan de maand 
van de sportclub en wat hun aanbod is. 
Het aanbod is ruim en divers: voetbal, 
turnen, wandelen, zwemmen…

Initiatiedag
Om je een handje te helpen in je 
sportzoektocht, organiseren de sport-
dienst en de deelnemende clubs een 
initiatiemiddag in de drie Middelkerkse 
sporthallen. Kom zeker af, zo weet je 
of je voorkeurssport ook effectief bij 
je past!

De initiatiedag vindt plaats op  
woensdag 28 september  
van 14 tot 16.30 u. in sporthal  
De Bamburg, Lombardsijde,  
sportcomplex VITA Krokodiel,  
Middelkerke en sporthal De Barloke, 
Leffinge.

Doe je mee?
Deelname is gratis, maar reserveer een 
plekje via sportdienst@middelkerke.be

Sportief op stap
Zin om actief te wandelen? Teken dan 
in op de reeks ‘Sportieve wandelingen’. 
Deze opvolger op ‘Start to Walk’ neemt 
je iedere dinsdagnamiddag mee  
voor een fikse wandeltocht onder 
begeleiding van een wandeltrainer  
van de Koninklijke Wandelclub  
De Kateiestampers.

Elke keer een stapje bij!
Naargelang je niveau begin je met een 
basisafstand die wekelijks kan verlengd 
worden. Zo kan iedereen hun wandel-
niveau optrekken op een rustige en 
vooral plezante manier!

Wandel je mee?
Schrijf je dan in via  
sportdienst@middelkerke.be.  
Deelnemen is gratis.

De wandelingen starten op dinsdag  
13 september en vinden wekelijks 
plaats tot dinsdag 25 oktober,  
telkens om 14 u.

Mountainbike-
toertocht
Net zoals de voorjaarsklassiekers  
het wielerseizoen kleuren, brengt de 
Middelkerkse mountainbiketoertocht 
flink wat peper in het offroadseizoen.

Het mooiste parcours
Meander op 23 oktober tussen  
de duinen en lijnrecht door de polders 
en langs het strand. Het parcours  
afwisselend en uitdagend. Naargelang 
je goesting kun je intekenen op  
verschillende afstanden.

Klinkt goed, toch?
Inschrijven doe je ter plaatse.  
Alle praktische info via  
www.middelkerke.be/ 
mountainbiketoertochten 

Deelnemen kost € 5.  
Begeleide kinderen onder de 12 jaar 
kunnen gratis deelnemen.

Starten kan tussen 8 en 12 u.  
Naast de toertocht geniet je er ook  
van een bewaakte fietsenparking,  
een bikewash, uitgebreide bevoor-
rading, een gezellige après bar en 
comfortabele kleedkamers en douches.
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Wobbelturnen 
Het is bewegen op, onder en rond  
een wobbel. Wobbelturnen is een  
speelse combinatie van bewegings-  
en evenwichtsoefeningen,  
samenwerkingsspelletjes, sensorische  
integratie, proprioceptie, etc...

2 leeftijdsgroepen
•  woensdag 14 - 14.50 u. - maxi's: kinderen vanaf 4 - 8 jaar
•  woensdag 15 - 15.50 u. - mini's: kinderen vanaf 2,5 - 4 jaar

Wanneer? 7 - 14 - 21 - 28 september  & 5 - 12 - 19 - 26 oktober 2022
Waar? Sporthal De Branding - turnzaal

 Inschrijvingsinfo via inschrijvingen.middelkerke.be
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Onderwijscheques
meer waard
Om de onderwijskosten voor 
kwetsbare doelgroepen te 
drukken, reikt Middelkerke 
opnieuw onderwijscheques uit. 

De tegenwaarde bedraagt vanaf  
dit schooljaar € 45 ipv € 40.  
De aanvraagstermijn loopt van tot  
31 mei. De geldigheid van de cheque is 
voor het schooljaar 2022/2023 tot en 
met de factuur van juni 2023.

Kosten drukken
De onderwijscheques kunnen de 
schoolfactuur gevoelig drukken.  
Voor elke leerling die voldoet aan  
de voorwaarden wordt per schooljaar 
een aantal cheques toegekend.

Meer info?
www.middelkerke.be/onderwijscheques 

Speelpleinwerking
ook present in 
de herfstvakantie!
Alle 4 tot 12-jarigen (geboorte-
jaren 2011 tot 2018) zijn welkom 
op de speelpleinwerking in de 
herfstvakantie. 

Die gaat door bij de jeugddienst 
(Sluisvaartstraat 17, Middelkerke) en 
in de Bonte Pier in Leffinge tussen 
woensdag 3 en vrijdag 5 november.

Inschrijven vanaf 13 oktober – 17 u.  
via inschrijvingen.middelkerke.be 

Problemen met online inschrijvingen? 
De hulplijn is actief (059 30 48 66) of 
de jeugddienst is open op 13 oktober 
tussen 17 en 19 u. 

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

Junior techniek-
academie
vanaf oktober
Vanaf 12 oktober kunnen 
leerlingen van de tweede graad 
lager onderwijs deelnemen aan 
de junior techniekacademie. 
Met leuke praktijkgerichte 
experimentjes leren ze vanalles 
bij over wetenschap en techniek. 

8 workshops
In groep maak je tijdens  
8 workshops onder begeleiding  
van 2 techniekmentoren 4 boeiende 
STEM-projecten: een houten 
onderlegger, een eigen toverstaf,  
een stevige boogbrug of een LEGO  
We Do-robot. Je onderzoekt 
speelsgewijs hoe alles werkt, je 
zaagt, boort en bouwt met hout  
en metaal je eigen brug. 

Meer info?
De techniekacademie gaat  
iedere woensdagnamiddag door  
vanaf 12 oktober (niet tijdens 
herfstvakantie),  
telkens van 13.30 tot 15.30 u.  
in De Zandloper,  
Onderwijsstraat 5, Middelkerke. 

Je betaalt € 65 voor de hele reeks. 
Schrijf je in via  
www.techniekacademie-middelkerke.be 

Ben je tussen de 12 en 25? Ideaal! Neem dan zeker een kijkje op  
de facebookpagina van Teenkicks en blijf op de hoogte van de activiteiten!  

@TeenkicksMiddelkerke

Welke kicks staan er op de planning?
‘Bumperball en Braadworsten’ op 10 september 2022 (€ 7)

‘MidWestComedyFest’ op 24 september 2022 (€ 5)

Acrobatietheater ‘Surfaces’ op 22 oktober 2022 (€ 5)

Halloween@Walibi op 29 oktober 2022 (€ 20)

is terug!
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Warm hart  
voor Oekraïne
De aanhoudende oorlog in Oekraïne veroorzaakt een 
vluchtelingenstroom naar vooral de buurlmanden. Polen 
huisvest momenteel de meeste oorlogsvluchtelingen. 

Het gemeentebestuur lanceerde net voor de zomer een 
warme oproep om zoveel mogelijk goederen om op te sturen 
naar het Mieszko hotel in Polen. Met een gemeentelijke 
toelage kocht Middelkind vzw nog extra goederen aan.

Het hotel vroeg uitdrukkelijk naar luiers, toiletgerief, pasta, 
rijst en conserven. Ondertussen bereikten die goederen 
veilig en wel het hotel.

In de erfgoedsalons portretteren bevlogen experts 
de artistieke tijdsgeest, de passanten en de inspi-
ratiebronnen uit het bruisende ‘interbellum’ in het 
exclusieve kader van Villa Les Zéphyrs.

‘Gare du Nord’ op maandag 19 september
In zijn boek ‘Gare du Nord’ borstelt schrijver Eric Min een 
groepsportret van een generatie kunstenaars uit de Lage 
Landen die rond 1900 naar Parijs trokken om er een ferm 
hoofdstukje kunstgeschiedenis te schrijven.

‘Henry van de Velde’ op maandag 17 oktober
Dat van de Velde ook een bevlogen schilder was, is minder 
geweten. Tot je dus dit erfgoedsalon met Xavier Tricot bijge-
woond hebt…

‘Oscar Van de Voorde’ op maandag 14 november
Kunsthistoricus Anthony Demey wijst op het immense belang 
van architect Oscar Van de Voorde. De inspirerende man was 
ook een liefhebber van de decoratieve kunsten was.

‘Moeten vrouwen naakt zijn  
om in een museum te hangen?’  
op maandag 12 december

Dagdagelijks is Christiane Struyven gids in Bozar.  
Ze schreef een verfrissend boek waarin ze een resem  
knappe vrouwelijke kunstenaars portretteert.

Kom je ook?
Select aantal plaatsen beschikbaar,  
reserveer snel via tickets.middelkerke.be 

Alle salons vinden plaats in Villa Les Zéphyrs,  
Henri Jasparlaan 173, Westende-Bad.

Kaartjes kosten € 5 (incl drankje).

ErfgoedsalonsNieuw!
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Taxicheques  
voor jongeren
Er zijn terug taxicheques beschikbaar in het MAC  
voor het nieuwe schooljaar!

• € 5 voor 6 taxicheques = totale waarde € 30.

• 1 x 6 taxicheques per Middelkerkse jongere per jaar.

• Voor Middelkerkse jongeren vanaf hun 16de verjaardag tot 
de dag dat ze 25 jaar worden.

• Enkel geldig tijdens weekends, vakanties en feestdagen 
van 20 tot 7 u..

• Enkel geldig bij deelnemende taxibedrijven vermeld op  
de cheques: Taxi Pierre en Taxi Atlas.

• Er wordt geen wisselgeld terugbetaald op een taxicheque.

• Bij misbruik wordt jongere uitgesloten van het systeem.
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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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Klaar voor een  cultuurseizoen?

MidWestComedyFest  
23 - 24 september 2022
Vrijdag 23 september  
vier ‘mystery comedians’  
onder hilarische begeleiding van ‘master of ceremony’  
Liesa Naert 

Zaterdag 24 september  
David Galles nieuwste zaalshow ‘Joepie’. 

nieuw
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Welke september-oktober-voorstellingen  
stip je best aan?
Allemaal hé tiens ;-) Maar als we toch mogen suggereren,  
zie hieronder twee suggesties:

Woensdag 05/10/2022: MT De Kolonie:  
‘De Woordenaar’ met Bruno Vanden Broecke.  
 
Donderdag 20/10/2022: Arsenaal/Lazarus:  
Misdaad en Straf 
Met Koen De Graeve, Pieter Genard, Patricia Kargbo,  
Günther Lesage, Femke Stallaert, Ryszard Turbiasz,  
Joris Van den Brande en Ariane van Vliet.

Check het volledige programma!www.cultuurstek.be 


