
juli / augustus 2021

de Sirenewww.middelkerke.be

Middelkerke in zomermodus
Vaccinatie in je vakantie? Wat zijn de opties?
North Seal Team bewaakt gestrande zeehonden
Droom weg met een ‘zomer vol kunst’

© Delphine Peel  #MachtigMiddelkerke



De beleidsploeg

Pagina 7

Nieuwe fase natuurwerken in 
Schuddebeurze

Pagina 13

Afscheid van burgemeester Janna 
Rommel-Opstaele

Pagina 21

Project nieuw gemeentehuis:  
kandidaat-bouwteams gekozen

Opvallend

Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)  

vinden plaats in het gemeentehuis,  

Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16 

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

burgemeester@middelkerke.be

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

Tom Dedecker
eerste schepen

tom.dedecker@middelkerke.be

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

Henk Dierendonck 
schepen

henk.dierendonck@middelkerke.be

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

Natacha Lejaeghere 
schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

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

Dirk De Poortere
schepen en voorzitter AGB

dirk.de.poortere@middelkerke.be

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

Dirk Gilliaert 
schepen en voorzitter BCSD

dirk.gilliaert@middelkerke.be

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

Als een oude vulling uit een kies
Gedurende mei ontmantelde en  
verwijderde een gespecialiseerde  
firma de ondergrondse bunkers op  
de voormalige casinosite.

Een taai werkje, want de Duitsers  
bouwden het bunkercomplex  
met metersdik gewapend beton.  
Voor de omwonenden was het niet  
meteen de meest rustige periode.  
De drilboor moest constant het beton  
weghameren met veel lawaai  
tot gevolg.

Helemaal gedocumenteerd
Tussen de ontdekking en de afbraak  
documenteerden een team archeologen  
en erfgoeddeskundigen het volledige  
bunkercomplex. Die is nu helemaal  
digitaal in kaart gebracht.

Duik binnenkort eens digitaal onder in de bunker! 
www.middelkerke.be/casinobunker 

In deze Sirene

Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel de dienst burgerzaken)

Uitzonderlijke sluitingsdagen in juli
Het MAC en de gemeentelijke diensten zijn gesloten op:  
woensdag 21 juli 2021 (nationale feestdag)

Alle openingsuren op www.middelkerke.be/openingsuren 
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Middelkerke in zomermodus
 

Middelkerke maakt zich op voor een hopelijk warme en zonnige zomer. Het gemeentebestuur neemt alvast  
enkele maatregelen. Het bewaakte hondenstrand verhuist naar de Louis Logierlaan en de redders staan  
iedere dag paraat. Opgepast! Ook deze zomer mag er op bepaalde stukken van de zeedijk niet gefietst worden.   

Bewaakt hondenstrand op nieuwe locatie
Het bewaakte hondenstrand verhuist en krijgt ook op de 
nieuwe locatie aan de Louis Logierlaan reddersbewaking. 
Dezelfde bepalingen zijn er geldig: honden moeten altijd 
aan de leiband, pootje baden met de hond mag en netheid 
is een absolute must. De bewaakte hondenzone is makkelijk 
bereikbaar en ligt dichter bij enkele comfortvoorzieningen 
zoals sanitair en horeca. 

Extra zwemzone, extra redders
De bewaakte hondenzone zorgt voor een extra zwemzone  
bijkrijgt. Middelkerke investeert in de aanstelling van  
minimum 8 bijkomende strandredders en versterkt zo met  
16 zones de koppositie van grootste aantal bewaakte  
zwemzones aan de Vlaamse kust. De insteekzone voor  
de kleinvisserij blijft ook aan de Louis Logierlaan.

Wieltjesbaden
Slecht te been? Minder mobiel? Reserveer de strandrolstoel 
via zorghotel Middelpunt. Daarmee kan je zorgenvrij terecht 
op het strand t.h.v. Casino West. Met of zonder begeleiding.

Reserveer via 059 30 70 70, info@middelpunt.be 

Op 1,5 km van onze 6,6 km 
lange dijk mag je niet fietsen
Ook deze zomer is er een fietsverbod op bepaalde stukken 
van de zeedijk. 

• Periode: tot en met 31/08, van 10 u. tot 22 u.

• Zones: 
o Middelkerke: Zeedijk tussen Arthur De Greefplein en 
 Prosper Poulletstraat (inclusief de Parijsstraat en  
 de Antoine Van Cailliestraat vanaf de Leopoldlaan)

 o Westende: Zeedijk en Koning Ridderdijk tussen  
 de Priorijlaan en de Noordzeelaan. 

• Go-carts, steps? Eénpersoons go-carts (met bestuurders 
jonger of gelijk aan 14j) en duo-trappers (met kinderbank-
je) zijn wel toegelaten. Steps, skates en andere  
‘voortbewegingstoestellen zijn ook toegelaten mits je je 
stapvoets voortbeweegt.

Meer info?
www.middelkerke.be/zomermodus  
visit.middelkerke.be

visit.middelkerke.be

Alle zomerevents:
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Recycle app: 
jouw afvalgids
Dankzij de Recycle app vergeet je nooit 
meer de vuilniszak buiten te zetten en 
weet je perfect wanneer het recyclage-
park open of gesloten is. 

Twijfel je nu of het botervlootje bij pmd 
hoort of in de restafvalzak moet?  
Geen nood: open de app en je weet 
perfect welk afval in welke zak moet.

Download de Recycle app via  
de verschillende appwinkels.

www.recycleapp.be 

Verhuis ook je
drinkwaterlevering
Wie verhuist kan vanaf nu zijn  
drinkwaterlevering makkelijk en  
administratief regelen. Via een simpele 
digitale procedure op www.myfarys.be 
kun je je adreswijzigingen,  
meterstanden, afrekeningen en  
facturatie beheren.  

Als je al Farysklant bent, log je  
makkelijk in via je klantnummer die  
op je factuur staat. MyFarys brengt  
ook de andere verhuizende partij op  
de hoogte. 

Meer info?
www.myfarys.be 

Snel documenten
via e-loket 
Attest nodig? Of wil je een adres- 
wijziging doorgeven? De kans is groot 
dat je veel gevraagde attesten of 
documenten van thuis uit kan opvragen 
dankzij het e-loket.

Je ontvangt de meeste documenten 
meteen, of na een tussenkomst van  
een medewerker in je mailbox.  
Ook professionele gebruikers zoals  
advocaten en notarissen kunnen 
terecht op het e-loket.

Het meest populaire document via  
het e-loket is het uittreksel uit  
het strafregister met 1011 aanvragen  
in 8 maanden tijd.

Probeer het zelf!
Surf naar www.middelkerke.be/e-loket 

Log in met je e-ID en je pincode,  
via een token of via Itsme.

Kort & Bondig

Eerste fase 
#mkpromenade 
klaar 
Voila, fase 1 van de renovatie van de 
Westendse zeedijk zit erop. Met een 
groene grasdijk en een brede, vers 
aangelegde zeedijk ziet de eerste fase 
van de promenade er fantastisch uit.

De werken liggen nu even stil tijdens 
de zomervakantie. Vanaf september 
starten de werken in werfzone 2:  
van de Noordzeelaan tot aan het  
Rauschenbergplein. Die fase loopt tot 
eind juni 2022.

Volg alle nieuws over de werken: 
www.middelkerke.be/promenade

Fietsregistraties:
4 zomersessies
Naar aloude traditie bezorgen onze 
preventiebeambten je met veel plezier 
een uniek fietslabel. Dat vergroot de 
vindkans bij fietsdiefstal aanzienlijk en 
schrikt potentiële fietsdieven af. 

Het fietslabel is gekoppeld aan je  
identiteit en wordt op je fiets  
aangebracht.

Wanneer?
•  Middelkerke, Zeedijk Casino-West:  

vrijdag 9 juli en vrijdag 6 augustus: 
14 tot 16 u.

•  Westende-Bad, Koning Ridderdijk:  
vrijdag 23 juli en  
vrijdag 20 augustus: 14 tot 16 u. 

Kan je niet komen naar  
de registratiestand? 
Geen nood, vraag je fietslabel  
online aan.

www.middelkerke.be/formulieren/ 
fietslabel-aanvragen 

Casinoproject 
in nieuwe fase
Met de ondertekening van de defi-
nitieve projectovereenkomst is het 
administratieve huiswerk rond het 
casinoproject helemaal klaar. Het 
bouwteam en het gemeentebestuur 
zetten nu de laatste rechte lijn naar de 
start van de bouw in.

Volgende stap? De omgevingsvergun-
ning. Bouwteam Nautilus werkt nu vol 
door aan de voorbereiding van het 
omgevingsdossier.

Meer info?
www.middelkerke.be/casinoproject 
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Vaccinatie in je vakantie?
wat je 
moet 

weten!

Mogelijkheid 1:  
Kies voor je vaccinatie
De overheid doet ferme inspanningen om miljoenen  
landgenoten te vaccineren. Het blijft de snelste manier  
om versoepelingen mogelijk te maken. Overweeg daarom  
of je vaccinatie niet voorgaat op je reis. Bekijk misschien  
de flexibiliteitsmogelijkheden bij je reisboeking.

Mogelijkheid 2:  
Verplaats je vaccinatiedatum
Je hebt altijd de mogelijkheid om je afspraak aan te passen. 
Dat kan trouwens heel handig online. Je persoonlijke  
vaccinatiecode blijft 1 maand geldig. Dat geeft je al wat 
marge om je afspraak te verplaatsen. Alle instructies staan 
goed uitgelegd op je vaccinatiebrief. Vergeet niet dat de 
vaccinatiecentra afhankelijk zijn van levering van vaccins en 
zo hun planning bepalen.

Mogelijkheid 3:  
Ga op en af voor je vaccin
Misschien is het wel mogelijk om tijdens je reis in eigen land 
even terug te keren voor je vaccin. De vrijwilligers en de 
vaccins staan te popelen om je zo vlot mogelijk te helpen.  
Op de koop toe zet je je reis verder als gevaccineerd mens. 

Mogelijkheid 4:  
Vraag een nieuwe code aan
Besef dan wel dat je opnieuw achter in de wachtrij belandt. 
Enkel wanneer je voor je werk reist of een geldige  
medische reden hebt, kan je je vaccinatie plannen buiten  
de geldigheidsperiode van je oorspronkelijke code. 

Meer info?
www.middelkerke.be/coronavaccin 

Heel wat landgenoten krijgen hun vaccin in de zomervakantie, traditioneel de meest  
populaire reisperiode. Voor het geval je vaccinatiemoment in je reis valt, zijn er enkele  
mogelijkheden om je toch tijdig te laten vaccineren. 

COVID-certificaat aanvragen?
Dankzij het COVID-certificaat wordt reizen in  
de Europese Unie vanaf 1 juli een stuk eenvoudiger.

Afhankelijk van de reismaatregelen toont dit  
certificaat aan of je gevaccineerd, getest of hersteld 
van COVID-19 bent.

• Het certificaat moet je zelf aanvragen.

•  Het certificaat is gratis en vraag je aan via  
mijnburgerprofiel.be of via de app CovidsafeBE.

•  Alle certificaten kun je ook per post toegestuurd 
krijgen. Reken dan wel op een langere verwerkings-
periode.

TIPS! 
Zorg dat je alle nodige documenten ook op papier  
bij je hebt als je reist.

Eventuele kosten verbonden aan PCR- testen  
zijn voor eigen rekening.
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Bijzonder gebouw 
voor dito onderwijs
De Rietzang en Ter Strepe namen in 2021 hun intrek 
in een gloednieuw gebouw met aangepaste ruimtes 
en goeie technische ondersteuning. Een gebouw dat 
de centrale visie goed ondersteunt.

Welbevinden van de leerlingen  
staat centraal
Licht, ruimte en rust zijn de sterktes van het nieuwe complex. 
De Rietzang en Ter Strepe zorgen voor aangepast onderwijs 
voor een uiteenlopende groep leerlingen. Het is uiterst 
belangrijk dat de leerlingen zich goed voelen. De ruimtes 
moeten dat gevoel versterken. Zo zijn er specifieke  
prikkelarme ruimtes en kunnen de leerlingen in een  
ongedwongen sfeer samenwerken.

Technische voorzieningen
Ook qua technische lesvoorzieningen staat het gebouw  
volledig op punt: iedere klas krijgt zijn gepaste arsenaal 
laptops, beamers en smartboards.

Gezamenlijke visie
De Rietzang en Ter Strepe zitten niet alleen in hetzelfde  
gebouw, ze delen ook een dezelfde visie. De leerlingen 
krijgen er een warme, gestructureerde leer- en leefomgeving 
met veel aandacht voor hun persoonlijke noden. Een groeiend 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen moeten ervoor  
zorgen dat ze al hun talenten en capaciteiten kunnen  
ontplooien op eigen tempo.

Meer info?
www.derietzang.be  
www.terstrepe.be  

Middelkerke werkt
Vlak voor de zomer vinden enkele kleinschalige 
maar daarom niet minder belangrijke openbare 
werken plaats. Een kort overzichtje? Asjeblief!

Uitwijkstroken in ‘t hinterland
Ons hinterland is een waar fietsparadijs. Maar ook voor  
onze landbouwers zijn de landelijke wegen belangrijk om  
van hun boerderij naar ’t land te rijden. Daarom legt het 
gemeentebestuur 7 nieuwe uitwijkstroken aan. Dat zijn  
verbredingen van de rijweg zodat het verkeer veilig kan  
kruisen. Er komen 5 nieuwe uitwijkstroken in de Loviestraat 
en 2 in de Rattevallestraat. Tegen de zomer zouden  
de nieuwe uitwijkstroken klaar moeten zijn.

Platte Tijl Uilenspiegellaan
In de Tijl Uilenspiegellaan verdwijnen de twee  
verkeersplateau’s, het rondpuntje en het plantsoen.  
Een nieuwe asfaltlaag moet de rijweg ‘vloeiender’ en  
veiliger maken. Onder normale omstandigheden zijn  
de werken half juni klaar.

Nieuwe inrit parkeergebouw  
Badenlaan
Een nieuw voetpad en een nieuwe inrit moeten de toegang en 
tot het parkeergebouw in de Badenlaan (Westende) veiliger 
maken. Ook de oprit tot het achterliggende parkeerterrein 
wordt vernieuwd.

Meer info?
www.middelkerke.be/openbarewerken
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Nieuwe fase voor  
herinrichting Schuddebeurze 

 

In de week van 9 augustus start de Vlaamse Landmaatschappij met nieuwe natuurwerken in De Schuddebeurze, 
de Langestraat en de Heidestraat. De terreinen moeten evolueren naar soortenrijk duingrasland zodat de hele 
site een uniek natuurgebied wordt. Hoe gaat dat in zijn werk?  

Afgraven en opruimen
Op dit moment bevat de grond nog heel wat stort- en  
afvalresten. Die ‘vervuilde’ grond wordt afgegraven, zodat 
de oorspronkelijke voedselarme zandbodem bloot komt te 
liggen. Uiteindelijk moet dat weer de basis worden voor 
bloemrijke duinpannes, een hotspot voor vogels trouwens.

Wandelen tussen de poelen 
Cruciaal is de creatie van extra poelen. Die zijn een geschikte 
leefomgeving voor allerlei beschermde diersoorten zoals 
salamanders. Om de natuurbeleving te vergroten brengt  
een nieuw wandelpad je van de Schuddebeurzeweg naar  
de Langestraat. Een picknickzone vervangt de bestaande 
bank langs de Schuddebeurzeweg. 

Grasduinen naar vroeger
De Schuddebeurze was in WOI een onderdeel van de  
Duitse linie. Het is zeker dat er in de grond nog oorlogsresten 
verborgen liggen. Archeologisch onderzoek moeten die nu 
blootleggen. Indien mogelijk zal de Vlaamse Landmaatschap-
pij (VLM) informatieve wandelingen tijdens het archeologisch 
onderzoek organiseren.

Bomen keren terug
Niet schrikken. Tijdens de werken zullen enkele bomen  
worden gekapt. De aanblik zal dus anders zijn, maar die 
bomen groeien terug uit hun ‘stobbes’. Ook extra plaatselijke 
beplanting zorgt voor extra begroeiing. 

Meer info?
Wil je op de hoogte blijven van dit project? Stuur dan  
een mailtje naar projectsecretariaat.brugge@vlm.be.  
De VLM informeert je wanneer er meer nieuws is. 

Waarom voert VLM deze werken uit? 
Het doel van dit natuurinrichtingsproject is een aaneenge-
sloten gebied te vormen van zure duingraslanden, duinheide, 
vochtige duinvalleien en struweel. Dat zijn biotopen die  
zeldzaam zijn aan de Vlaamse kust. De terreinwerken  
daarvoor zijn gespreid over verschillende jaren. 

Meer info op www.vlm.be, zoek “schuddebeurze” en  
www.middelkerke.be/schuddebeurze.

u
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Coronaproof  
naar concerten
De Proximus Pop-Up Arena garandeert in de zomer 
van 2021 een zorgeloze evenementenbeleving  
voor de bezoekers en concertliefhebbers.  
De concertkalender oogt alvast indrukwekkend. 

Symfonische zomer
Niemand minder dan de Kempische volbloedartieste Natalia  
opent de concertarena op het Middelkerkse vrijetijdspark.  
Ze treedt er op 8 juli voor de gelegenheid op met het  
20-koppige Antwerp Symphonic Orchestra.  
Iets wat Cleymans & Van Geel (15/07) en die andere ‘leading 
lady’ van de Belgische muziekscene Axelle Red (22/07),  
later in de maand ook doen. In augustus krijgen ook  
Mama’s Jasje (05/08), Gers Pardoel (12/08) en  
Soulsister (19/08) symfonische begeleiding.

Exclusieve artiesten
De Pop-Up Arena ontvangt exclusieve artiesten zoals Bart 
Peeters (9/07), de zomereditie van Het Schlagerfestival 
(17/07) en Alex Agnew (30/07). Clouseau (20/08) en  
Will Tura (21/08) treden er ook op. Liefhebbers van het  
betere levenslied kunnen zich trouwens opwarmen aan  
concerten van André Hazes (14/08) en Jan Smit (28/08).

Voor volgende zomer kondigt Pop-Up Arena met Toto  
een heuse wereldtopper aan. Dat concert staat gepland  
op 21 juli 2022. 

Kijk of er nog concerten bijkomen!
www.popuparena.be 

Je kan de kwartfinales, halve finales en de finale van het EK 
voetbal ook meemaken in Pop-Up Arena.

De terugkeer van  
het ‘waterkonijn’
Waterkonijn is de - uhum - ‘gastronomische’  
naam van de muskusrat. De gemeentelijke ratten-
vangers ontvangen steeds meer meldingen van 
muskusratten.

Meld een muskusrat
De muskusrat vormt geen gevaar voor de mens, maar  
het knaagdier berokkent veel schade aan gewassen en 
beekoevers. Het gemeentebestuur vraagt landbouwers en 
bewoners van landelijke zones uit te kijken naar opduikende 
muskusratten en dat te melden aan de gemeentelijke  
rattenvangers.

Middelkerke is Hamelen niet…
… en toch zijn er twee gemeentelijke rattenvangers in dienst. 
Dat heeft vooral te maken met het uitgestrekte hinterland  
en het grote aantal beekjes en afwateringskanalen.  
Ze zijn dagelijks bezig met sporenonderzoek en het uitzetten 
van vallen, maar ook met het adviseren van landbouwers  
over rattenpreventie.

De gemeentelijke rattenvangers bestrijden enkel muskus  
en andere ratten op het openbaar domein. Wie af wil van 
‘gewone’ ratten of muizen moet zelf maatregelen nemen.

Meer info?
www.middelkerke.be/muskusrat 
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Onvermoeibare lijfwachten  
staan 24/7 paraat 
 

“Wij blijven bij de zeehond tot het dier zijn reis verderzet. En ja, dat kan wel een dag of drie duren.”  
Het typeert de tomeloze inzet van het North Seal Team voor de zeehond. En met een stijgende zeehonden- 
populatie in het vooruitzicht breken er drukke tijden aan voor de vrijwilligers van het North Seal Team.  

Heel wat vrijwilligers 
Afhankelijk van de locatie, gaat één van de vrijwilligers meteen 
ter plaatse om de zeehond te beschermen. Vanaf dat moment 
tot het dier opnieuw verder reist, lossen de vrijwilligers van 
het North Seal Team elkaar om de 3 uur af. 

Vaste watcher voor  
Middelkerke/Westende
Tine Vanhassel is de vaste North Seal Watcher voor  
Middelkerke/Westende, want ook in deze regio duiken  
steeds meer zeehonden op.

Wat doen die zeehonden hier?
“Uitrusten.”, zegt Tine. “Een zeehond zwemt tientallen  
kilometers ver om te jagen. Dat vergt natuurlijk energie.  
Het dier gaat aan wal om uit te rusten en op te warmen.  
Het laatste wat een zeehond dan wil, is weer in het water 
geduwd worden. Laat staan dat mensen het dier voederen of 
bedekken. We beschermen de zeehond, maar geven de mensen 
ook de nodige informatie.” Zeker na een stormachtige periode 
nemen veel zeehonden een rustpauze op onze stranden. 

Houd je hond in bedwang
Een rustende zeehond wordt vaak belaagd door honden. 
“Honden handelen instinctief. In de meeste gevallen vallen 
honden zeehonden aan. Baasjes hebben soms alle moeite om  
hun hond in bedwang te houden”, vertelt Tine.

‘Babyboom’ bij zeehonden 
Natuurwetenschappers melden dat de zeehondenpopulatie  
het afgelopen jaar flink gestegen is. Studies uit het  
Verenigd Koninkrijk tonen aan dat er in 2020 meer dan  
4000 zeehonden geboren zijn. Alles wijst erop dat die  
tendens zich ook dit jaar nog doorzet. 

North Seal Team recruteert
North Seal Team zoekt trouwens nog vrijwilligers om hun 
permanentieteam uit te breiden. Hoe meer vrijwilligers,  
hoe comfortabeler de ‘shiften’.

Meer info?
www.northsealteam.be

Zeehond gespot? 

Bel of WhatsApp  

0491 74 32 78
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F.C. De Kampioenen 
Voor het eerst verwelkomt Middelkerke één van  
de klassieke zomerattracties in ons land:  
het zandsculpturenfestival. De personages uit  
de legendarische Eén-reeks F.C. De Kampioenen  
staan dit jaar centraal.

Uniek eerbetoon
Na 21 seizoenen, vier films en een kerstspecial, krijgen 
de Kampioenen deze zomer een uniek eerbetoon in zand. 
Meer dan levensgroot ontdek je al je favoriete helden in hun 
natuurlijke habitat: het café, het veld, de garage van DDT, 
het huis van Boma … Een team van de allerbeste internati-
onale ‘carvers’, waarvan sommigen al meewerkten aan het 
allereerste festival in Zeebrugge, creëert al deze gevarieerde 
taferelen. 

Indrukwekkend
Het wordt een onberispelijk, hoogstaand, coronaproof, out-
door evenement voor jong en oud. In een twintigtal taferelen 
laat de ploeg van WeLoveSand het beste van hun kunnen zien. 
De bezoekers lopen tussen hun helden in de wereld van F.C. 
De Kampioenen. Het wordt grappig, gedetailleerd en vooral … 
heel erg indrukwekkend.

Meer info?
Het zandsculpturenfestival loopt tot en met 12 september op 
het strand ter hoogte van Grand Hotel Bellevue in Westende. 

Bestel snel je kaartjes via www.zandsculpturenfestival.be. 
Voordeeltarief voor inwoners en tweedeverblijvers:  
2 euro korting, kaartjes te verkrijgen aan de toerismebalies

Kunst op je route 
Als je deze zomer door Middelkerke fietst of 
wandelt, ontdek je verschillende kunstsurprises.  
Van prikkelende ‘streetwise’ graffiti tot sierlijke 
natuurkunst die zo opgaat in het landschap.

Extra ‘Tourtje Elentrik’
De 10 bestaande beschilderde elektriciteitskasten van Tour 
Elentrik krijgen nu het gezelschap van 7 nieuwe exemplaren. 
Wie alle kunstige elektriciteitskasten aaneenschakelt, krijgt 
een mooie Tour Elentrik-route.  

Meer info?
www.middelkerke.be/tour-elentrik

 

6x prachtige Land-Art!
Land-Art zeg je? Jep, organische kunst geïnspireerd door  
de natuur en de omgeving. Tot eind september kom je in  
het ruime Middelkerkse hinterland de 6 monumentale 
Land-Artwerken van Geert Pattyn tegen. De ontspannende 
soundscape van Thibeauthetraveler krijg je er gratis bij …  
als je je oortjes van je smartphone bij hebt, natuurlijk.

Meer info?
www.middelkerke.be/land-art 
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Doe mee aan 
de mollenzoektocht
Voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar.  
Fietszoektocht van ca. 25 km.

Pol en Pauline botsen tijdens hun zoektocht naar  
een huisje op een vreemd voorwerp.  
Beluister het spannende avontuur  
van Pol en Pauline op  
www.middelkerke.be/mollenzoektocht 

Er was eens een giraf
en een kikker 
Het lijkt de aanzet van een modern sprookje, maar 
eigenlijk is het de droge beschrijving van de twee 
Beaufortkunstwerken in Middelkerke. Gelukkig is er 
veel meer over te vertellen. En de kunstliefhebber? 
Die leefde nog lang en gelukkig dankzij de opname  
van ‘Metamorphosis’ in ons beeldenpark.

Knipoog naar de mythologie 
Zoals na iedere Beauforteditie blijft één van de kunstwerken 
pronken in het Middelkerkse beeldenpark. Die eer is  
weggelegd voor ‘Metamorphosis’ van de Oostenrijkse  
kunstenaar Oliver Laric. Dit werk staat in de nieuwe grasdijk 
van Westende-Bad en verwijst sterk naar de ‘grijze zones in 
de transformaties tussen man en vrouw, mens en dier’.  
Een beetje zoals in de antieke mythologie van de Grieken  
en de Romeinen.

Standbeeld voor kleine verhalen 
Een eindje verderop lijkt het sportstrand aan de Louis  
Logierlaan eventjes op een Afrikaanse steppe. Waarschijnlijk 
zitten de twee pronkende giraffes daar voor iets tussen. 
Verdere safarigedachten verdwijnen meteen als je de twee 
koelkastensokkels ziet. De Duitse Rafaela Vogel bekritiseert 
daarmee het achterhaalde belang van sommige pronkerige 
standbeelden en wijst erop dat ook ‘kleine verhalen’ een 
‘pied de stal’ verdienen.

Meer info?
Beaufort21 loopt nog tot 7 november 2021  
langs de volledige Belgische kust.

www.beaufort21.be 

Trek op 
Expeditie Hinterland 
Het groene Middelkerkse hinterland is een  
schatkamer vol rust en beleving, met veel mogelijk-
heden voor een fijn dagje uit. Smulbroek? Natuurlief-
hebber? Geschiedenisfreak? Ja hoor, jullie kunnen 
allemaal succesvol op Expeditie Hinterland. 

Schatkaart ter beschikking
Alle troeven van het Middelkerkse hinterland staan netjes 
gebundeld volgens goesting. Zowel online als in een handige 
overzichtsfolder leer je onder andere waar je kan picknicken, 
waar de mooiste en lekkerste plekjes zijn of welke fiets- en 
wandelroutes je kan afhaspelen.

Ontdek de polders vanop het water 
In juli en augustus zijn er iedere maandag en donderdag vier 
kajakafvaarten (9.30 en 14 u.) langs de kanaaltjes en kreekjes 
tussen Middelkerke en Leffinge. Reserveren is noodzakelijk 
via info@theoutsidercoast.be of 058 23 14 04. In juli en 
augustus kun je SUP’en naar de Nieuwendammekreek via het 
Reygaertvliet en de Vladslovaart. Startmomenten zijn dinsdag 
en vrijdag om 9.30 of 14 u.

Meer info?
Ontdek alles op www.middelkerke.be/expeditiehinterland  
of haal de brochure Expeditie Hinterland op aan  
de toerismebalies.
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Eindelijk weer een beetje herademen 
 

Is het de zomer van de vrijheid, of die van het ‘nieuwe normaal’? Het staat vast dat we dankzij  
de versoepelingen opnieuw enkele leuke evenementen mogen aankondigen. Het gemeentebestuur staat  
garant voor een veilig verloop en een onbezorgde beleving voor de bezoeker. 

Apéro op het dorpsplein
Wekelijks een zonnig aperitiefje in een Middelkerkse dorps-
kern? Met een bubbel leuke vrienden? Fijn live muziekje 
erbij? Driemaal check wanneer je de affiche van een nieuwe 
lichting Apéro Sundays bekijkt. Eerste afspraak op 27 juni in 
Lombardsijde, vanaf dan trekt de trein wekelijks naar een 
andere deelgemeente. Alle concerten starten om 11.30 u.  
De concertlocatie is al om 10.30 u. open.

Hupsakee Zomer met Krabbie
Krabbie is een zomer lang de gastheer voor Hupsakee Zomer, 
het stilaan alombekende ‘all weather’ en ‘all moments’  
activiteitenaanbod voor kinderen en gezinnen. 

Pik je Hupsakeeboekje op 
aan de toerismebalies en  
verveel je geen moment 
tijdens de zomer.  
In de gids staan trouwens 
ook raadseltjes en  
kleuropdrachten.  

Lekker gewichtloos
Ook deze zomer organiseert Middelkerke enkele leuke 
speelevents. Bij ‘Kweetniehoeleuk’, de ‘O2-Run’ en ‘Airland’ 
hos je als een echte springveer doorheen de zomer en tart je 
zorgeloos de zwaartekracht. De tarieven zijn democratisch  
en in sommige gevallen zijn er voordeelprijzen voor  
Middelkerkenaars. 

Casual chic
Fan van klassieke muziek? Levensgenieter? Een nieuwe editie 
van ‘North Sea Classics’ mixt smaakvolle klassieke muziek 
met hedendaagse pop en ‘Bubbels aan zee’ zet ook dit jaar 
terug een originele wijnregio in de kijker. Fan van opera? 
Schuif aan bij Klassiek aan Zee - Viva Verdi op 22 augustus.

Ibiza aan de Noordzee
Ook dit jaar maakt Middelkerke de brug naar een zachte 
Indian Summer met een nieuwe editie van ‘StreetmArt’ en  
de ‘VW-Busmeeting’ en een vernieuwde editie van ‘Tastoe’.

Alle exacte datums, locaties en  
praktische gegevens over deze events?
visit.middelkerke.be  
evenementen@middelkerke.be 
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Tot ziens, Janna

Per toeval in politiek
Na haar loopbaan als leerkracht belandde Janna per toeval in 
de lokale politiek. Bij haar eerste deelname aan de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1994 werd ze gemeenteraadslid voor 
VLD. Na de herverkiezingen van 1995 zat er zelf een eerste 
mandaat als OCMW-voorzitter in, maar door politiek stratego 
bleef ze in de gemeenteraad. 

Van stemmenkanon tot  
eerste vrouwelijke burgemeester
Dat Janna in 2013 de eerste vrouwelijke burgemeester van 
Middelkerke zou worden, stond in de sterren geschreven.  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 behaalde ze al  
de meeste voorkeurstemmen in de grootste politieke partij, 
maar na een overeenkomst met toenmalig burgemeester  
Michel Landuyt nam ze een stevige schepenportefeuille op 
met onder andere openbare werken en lokale economie. Ook 
bij de stembusgang van 2000 was ze al een stemmenkanon. 

Kleurrijke madam, gedreven politica
Janna was allesbehalve een ‘bureauburgemeester’.  
Ze behartigde haar dossiers, full time, op een persoonlijke, 
betrokken en kleurrijke manier.

Op dinsdag 27 april overleed voormalig burgemeester van Middelkerke Janna Rommel-Opstaele.  
Janna was van 2013 tot 2018 burgemeester van Middelkerke. Ze zetelde van 1995 tot 2018 onafgebroken  
in de Middelkerkse gemeenteraad en werd in 2000 schepen. Janna werd 63  jaar en stond bekend als  
een gedreven dame die graag onder de mensen kwam.

“Tijd als superschepen 
was de mooiste

Hoewel ze zelf heel trots was op haar burgemeesterschap, 
liet ze optekenen dat ze haar tijd als ‘superschepen’ de 
mooiste vond: “Door de vele bevoegdheden als schepen kon 
ik vele mensen ondersteunen.” 
 

Dorpskernvernieuwingen en  
lokale economie

Janna Rommel-Opstaele was uiteindelijk 24 jaar in de  
gemeentelijke politiek actief. Haar belangrijkste verdiensten  
zijn onder andere de renovatie van de Oostendelaan in 
Middelkerke, het nieuwe marktplein in Middelkerke en de 
dorpskernvernieuwingen van Slijpe, Leffinge en Schore.  
Ze zette participatieprojecten als De Wiek op en stond aan  
de wieg van de dienst lokale economie in Middelkerke.

Rouwregister
In de maand na het overlijden noteerden honderden mensen 
hun steunbetuigingen in het rouwregister. 
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Gekiekt

Overal regenbogen 
in Middelkerke
Op maandag 17 mei waren er in Middelkerke maar liefst  
9 regenbogen te bewonderen. Ook Middelkerke steunde  
de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT). 

Sofie Delrue 
nieuw gemeenteraadslid
Op 14 april legde Sofie Delrue de eed af als nieuw lid van 
de Middelkerkse gemeenteraad. Ze neemt de plaats in van 
Maaike Vermote die om professionele reden haar mandaat als 
gemeenteraadslid neerlegt. Sofie Delrue is maatschappelijk 
assistent, lid van de Open VLD-fractie en woont in Manne-
kensvere.

Meer info?
www.middelkerke.be/gemeenteraad 

BIJzondere buitenspeeldag
De Middelkerkse jeugddienst pakte uit met een simpel, maar 
prachtig alternatief voor de traditionele Buitenspeeldag. 
Op woensdag 21 april zorgden alle kinderen voor een bonte 
kleurexplosie op de Middelkerkse stoepen voor hun huis. En 
dat allemaal dankzij een pakketje stoepkrijt.

Safia Khabrieva kleurde de mooiste stoep en krijgt een eer-
volle vermelding in De Sirene! Bij deze!

Meer info?
www.middelkerke.be/jeugd 
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Smullen en genieten 
onder een stralende zon 
Op zaterdag 29 en zondag 30 mei organiseerde Middelkerke 
twee dagen ‘Kleur in het Park’. Je kon er het Middelkerkse 
Normandpark in al zijn pracht en glorie bewonderen terwijl je 
er met familie of vrienden smulde van een lekkere picknick 
samengesteld door de Middelkerkse handelaars.
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Willa nieuwste schakel 
in viergeslacht
Phoebe Albrecht stuurde ons deze fleurige familieketting. 
Willa, het dochtertje van Phoebe is sinds 9 juni 2020 de 
nieuwste schakel in een viergeslacht dat zijn oorsprong kent 
bij oma Celine (°1944). In 1965 kreeg Celine ook een dochter, 
Martine. In 1992 werd Phoebe geboren. Let trouwens op de 
foto uit 1992 die oma Celine vasthoudt. We zien daar al een 
viergeslacht: terwijl mama Martine toekijkt ligt baby Phoebe  
in de armen van overgrootmoeder Martha (1918-2001). 

Vers laagje geel voor Olnetop
Stefanie, Renée, Sanne en Anke fristen - gewapend met  
verfborstel, helm en valbeveiliging - ‘Olnetop’ van Nick 
Ervinck op. Een vers laagje gele verf moet het opmerkelijke 
kunstwerk in topvorm aan de start van de zomer brengen. 
“Het moeilijkste is zorgen dat we geen plekjes vergeten”, 
zegt Stefanie van Art Salvage. “Door zijn grillige vorm en  
de felle zon is het niet makkelijk uit te maken welke stukken 
nog verf moeten krijgen.”  
Eén iemand van het team geeft constant instructies, terwijl 
de andere dames zorgvuldig schilderen. 

Het grillige kunstwerk van Nick Ervinck pronkt sinds 2015 op 
het strand aan de Rotonde en is een artistieke erfenis van 
Beaufort.

Meer info?
www.middelkerke.be/kunstwerken 

De Leeuw wegkapitein 
voor BK Middelkerke
Op 26 juni 2022 organiseert Middelkerke het Belgisch  
Kampioenschap wielrennen op de weg. Daarvoor is er  
ook nog het BK Trial en het BK veldrijden. 

Slimme coureurs kennen hun eigen sterkte en bouwen  
een sterke ploeg om zich heen. Naast peter Freddy Maer-
tens adviseert ‘Leeuw van Vlaanderen’, wereldkampioen en 
drievoudig winnaar van zowel De Ronde van Vlaanderen en 
Parijs-Roubaix Johan Museeuw het gemeentebestuur over 
het BK-parcours. Krijgen we een lanceerplatform voor een 
sprint of een waaierstrijd op leven en dood in de polders? 

De BK-koorts loopt al een beetje op in deze zomer, want  
op 17 en 18 juli zoeken we een nieuwe Belgisch Kampioen 
Trial. Het BK veldrijden vindt plaats op 8 en 9 januari 2022.

Meer info?
www.bkmiddelkerke.be 
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Op een strand kan je zonnen, zitten, liggen, rusten, genieten, kijken en bekeken worden. Kortom geen klap  
uitvoeren. Andere opties voor strandvertier light? Breien, bijpraten, een selfie nemen, je insmeren of je nog  
eens omdraaien. Maar op een strand zijn er ook actieve mensen. Ze lopen, zwemmen, vliegeren, volleyballen, 
voetballen, tennissen, petanquen. Vooral omdat het leuk en gezond is. 

Heilzaam sporten aan zee
Dit is niet nieuw. Ook in de vorige eeuw sportten mensen zich 
op het strand vrijwillig in het zweet. Die gezonde geest in dat 
gezond lichaam’ weet je wel. Dat dit net aan zee gebeurde, 
is geen toeval. Kusttoerisme ontstond omdat de wetenschap 
reeds in de 18e eeuw de heilzame werking van het baden in 
zee promootte. Zo werd de kust een geliefd kuuroord. Niet 
alleen om de zieken te laten aansterken, maar ook voor de 
sportievelingen, om er aan hun conditie te werken.

Spartaans strakke leermeester
We zien vandaag op het strand veel afgeleiden van  
competitiesporten. Zowel de balsporten als een stilaan  
oneindige waaier aan watersporten: surfen, suppen, kiten, 
raften … Je kan er ook nog altijd aan ‘fitness’ doen,  
of zoals het vroeger heette: turnen. 

Op dit beeld uit 1933 onderwerpt een grote groep mensen 
zich massaal aan de instructies van de sportleraar. Die toont 
alles strak en foutloos voor en demonstreert ongenadig hoe 
ze de oefeningen aan het rek moeten uitvoeren. Daarbij zijn 
de oefeningen gericht op het sculpteren van specifieke spier-
groepen te ‘sculpteren’. Het roept herinneringen op aan het  
gymnastiekonderwijs zoals we het (nog?) kennen.  
Zoals de turnles op school met de ‘Zweedse toestellen’ zoals  
het rek, de bok en de lage bank. 

Gymnastiek en ander vermoeiend strandplezier

Hoog met die benen!

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

Foto: Antony

Heb je ook nog herinneringen  
aan sport op het strand?

Stuur ons oude foto’s of affiches door van  
sportmanifestaties, of vertel ons oude anekdotes  
van jouw stoerste sportverhalen op het strand.

cultuur@middelkerke.be 

Massaoefeningen op het strand
Ook opvallend op de foto: de grote groep enthousiastelingen 
én het grote aantal vrouwelijke deelnemers. Aanvankelijk was 
het turnen, net als het baden in zee, vooral een mannenzaak. 
Aan die preutse zeden kwam na de Eerste Wereldoorlog een 
eind. De inzet van vrouwen op alle fronten kende hier ook zijn 
emanciperende werking. 

De grote opkomst doet ook denken aan het succes van de 
grote turnfeesten aan het begin van de 20ste eeuw, met 
soms duizenden deelnemers. De opgelegde grondoefeningen 
die met honderden tegelijk in openlucht werden uitgevoerd 
zorgden toen voor een indrukwekkend spektakel. 

Bronnen: 

“Sport voor allen? De opkomst van sport als massaproduct” 
(sportimonium)

“Kusthistories, vakantie aan zee” (2009, Lannoo)
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Speelpleinwerking 
zomervakantie 2021 
Tijd voor verandering! De speelpleinwerking ziet er 
vanaf 2021 een beetje anders uit. Er is geen aparte 
Grabbelpas meer, maar niet getreurd: het basisaan-
bod wordt gewoon ruimer. 

Animatoren in de hoofdrol
De moni’s zoeken massa’s leuke activiteiten voor je uit en 
uiteraard trekken ze naar een trampolinepark, pretpark of 
andere attractie. Ouders krijgen op vrijdag een mailtje als  
de moni’s speciale plannen hebben voor de komende week.

Dichter bij jou
Om alles coronaveilig te houden, vindt de speelpleinwerking 
op drie locaties plaats met beperkte aantallen:

• De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29B, Westende

• Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

• De Bonte Pier, Bonte Pierstraat 22, Leffinge

LET OP: Van 23 tot 31 augustus gaat de speelpleinwerking 
door in centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.

Wanneer?
Van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 
2021. Gesloten op 11 en 21 juli en op 15 augustus.

Van 9 tot 16.45 u.

Kostprijs en reserveringsgegevens?
De deelnameprijs bedraagt € 6 per dag en wordt nadien 
gefactureerd. In deze prijs zijn de activiteiten, workshops, 
begeleiding, verzekering, dagelijks vers fruit en een warme 
maaltijd inbegrepen.

www.middelkerke.be/speelpleinwerking 

jeugddienst@middelkerke.be   
jeffrey.de.donder@middelkerke.be  

059 30 48 66

Avontuur, sport of chillen? 
De Middelkerkse tienerwerking bundelt een fijn 
zomers aanbod voor jonge tieners in veilige omstan-
digheden. Heb je zelf een goed idee? Stel het maar 
voor. Er is zelfs een mega tweedaagse gepland.  

Fun verzekerd
Ben je tussen 12 en 15 jaar en dreigt extreme verveling je  
zomervakantie te domineren? Hou je van avontuurlijke 
(sport)activiteiten, een pretparkbezoek, uitstappen, een 
tweedaagse met overnachting, chillen met je vrienden of 
samen een potje koken? Jippie: schrijf je als de bliksem in 
voor de tienerwerking.

Makkelijk, dichtbij en toch anders
‘Basecamp’ van de tienerwerking is jeugdhuis De Paravang. 
Trouwens! Heb je zelf voorstellen voor een leuke activiteit? 
Zend ze naar onderstaand emailadres!

De tienerwerking is er iedere zomerse werkdag, van 9 tot 
16.45 u. Je betaalt € 6 per dag. Voor sommige activiteiten  
kan een meerprijs gevraagd worden van € 5 of € 10,  
met een max. van € 10 per week.

Alles wat je moet weten  
over de tienerwerking!
www.middelkerke.be/tienerwerking  
frederick.vanloock@middelkerke.be 
059 30 48 66
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Zomer vol kunst
 

Middelkerke stoomt zich klaar voor een zomer vol kunst. Met het permanente beeldenpark, Beaufort21, K.E.R.K,  
‘A soft gentle breeze’ en een expo rond de ‘billenkar’ wordt het smullen geblazen voor de kunstliefhebber.  

Beeldenpark in open ruimte
Met de komst van ‘Metamorphosis’ in het kader van  
Beaufort21 krijgen de permanente kunstwerken van het  
beeldenpark (Olnetop, I can hear it, The Navigator) een 
nieuwe aanvulling. Alle kunstwerken staan trouwens mooi 
weergegeven in een handige brochure.

K.E.R.K
Nick Ervinck, de kunstenaar achter ‘Olnetop’, tovert de 
voormalige Sint-Niklaaskerk in Sint-Pieters-Kapelle om tot 
Kunsthalle ERvinck (K.E.R.K), een platform voor hedendaagse 
kunst. Hij organiseert er in de zomermaanden GNI-RI JUL2021 
- Unnatural Selection & Wundertower #1. Een hele mondvol, 
maar het wordt een expo met minimalistisch werk van  
Ervinck zelf en opmerkelijke stukken uit zijn privécollectie. 

A soft gentle breeze
In Villa Les Zéphyrs waait deze zomer een frisse artistieke 
bries. Piekfijn uitgekozen door curator Els Wuyts (Triënnale 
Brugge) roepen enkele hedendaagse kunstenaars er het  
typische vakantiegevoel-aan-zee op met de vroegere  
rozentuin van Les Zéphyrs als grootste inspiratiebron.

Leer alles over de billenkar
Dat een opwaaiende rok aan de basis lag voor de benaming 
‘billenkar’ bijvoorbeeld. In Bib XL toont een mini-expo  
de geschiedenis van dit unieke Belgische kusterfgoed.

Stippel je Middelkerkse kunsttrip uit!
Alle up-to-date info: www.cultuurstek.be 

GNI-RI JUL2021 
Unnatural Selection & Wundertower #1
Van 1 juli tot 29 augustus, K.E.R.K, Sint-Pieters-Kapelle. 
Elke dag open van 14 tot 18 u. (gesloten op maandag). 
Vrije toegang (vergeet je mondmasker niet).

A soft gentle breeze
Nog tot 3 oktober, Villa Les Zéphyrs, Westende 
Tijdens openingsuren (juli en augustus) 
dagelijks: 9.30 - 12.30 u. en 13.30 - 18 u.

Je reserveert je bezoek (in je bubbel) in een tijdslot op  
059 31 91 28 en krijgt de villa 45 minuten om er rustig te 
genieten van alle werken.
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Spektakel, evenwicht
en techniek
Voor de tweede keer organiseert Middelkerke een 
Belgisch Kampioenschap Trial. Deelnemers moeten 
een uitdagend hindernissenparcours overwinnen 
zonder voet aan de grond te zetten. Spektakel  
gegarandeerd.

Speciaal parcours
Het BK Trial vindt plaats op een speciaal ingericht terrein  
met spectaculaire hindernissen op de casinosite en het  
Epernayplein in Middelkerke. Daarnaast zijn er ook enkele 
leuke randactiviteiten.

Zet je schrap, want als we spreken over hindernissen hebben 
we het niet over een bankje, maar over heuse rotsblokken, 
steile hellende vlakken, willekeurig gestapelde olievaten etc.

Meer info?

Zaterdag 17 en zondag 18 juli 2021,  
casinosite - Epernayplein, Middelkerke 
Gratis bij te wonen. 
www.bkmiddelkerke.be 

Laatste rechte lijn voor  
BK’s veldrijden en de weg
Ondertussen voert het organisatiecomité van de BK’s  
veldrijden en op de weg het tempo op. De spankracht van 
de kampioenschappen in Middelkerke wordt nu nog groter 
dankzij het partnership met Golazo. En de wielerfans?  
Die zijn de grootste winnaars, want naast de sportieve strijd 
worden de BK’s ook telkens een hoogmis vol fanbeleving. 

Het BK veldrijden vindt plaats op 8 en 9 januari 2022.  
Het BK op de weg vindt plaats op 26 juni 2022.

 

Zomers familietheater
In de zomervakantie biedt Cultuurstek Middelkerke je 
nog twee fijne familievoorstellingen aan om met het 
ganse gezin van te genieten.

Sietse Remmers : ‘De ai van Ajax’
Zaterdag 14 augustus om 20 u.,  
Site Groenhagemolen, Leffinge (Kaartjes kosten € 10)
‘De ai van Ajax’ is een compleet losgeslagen Griekse tragedie 
op maat van kinderen, met een glansrol voor de hits van 
Dolly Parton. Oorlogsheld Ajax wordt na een belangrijke strijd 
waanzinnig. Tecmessa, zijn vrouw, verdedigt hem met hart en 
ziel. Ook oorlogshelden zijn maar mensen van vlees en bloed.

Ajax zoekt figuranten
We zoeken nog figuranten die allerlei strandhandelingen 
uitbeelden. 

Wat moet je meenemen?
Neem je zonnecrème, een boekje met sudoku’s, een boek, 
een parasol, een grote badhanddoek en eventueel  
badkleding, een zomers kleedje, of een sarong … mee.

Reken ook op een halve dag repetitietijd. Je hoeft geen tekst 
te leren of iets anders voor te bereiden.  

Geel
Zondag 28 augustus om 11 u.,  
K.E.R.K, Sint-Pieters-Kapelle
Anastasia laat allerlei grappige gele figuren tot leven komen. 
Ze tovert echt een compleet gele wereld tevoorschijn.  
Tot ‘Blauw’ op de proppen komt. Dan gebeurt er iets heel 
verrassends.

Meer info?

www.cultuurstek.be  
cultuurdienst@middelkerke.be  
059 31 95 53 
https://tickets.middelkerke.be
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Doek open! 
Of toch bijna.
Culturo’s uit Middelkerke: ’t is gank! Eindelijk  
heropenen de Middelkerkse cultuurzalen en laten 
ze een bonte schare artiesten los op de planken. 
Energie, plezier en ontroering … Ein-de-lijk!

Het beproefde recept heruitgevonden
Verwacht opnieuw de gebruikelijke mix van pakkend theater, 
fijne muziek, originele kunst, toegankelijke dans en theater-
plezier voor het ganse gezin. Naast enkele uitgestelde, reeds 
aangekondigde acts, staat er ook voldoende ‘verse vis’ op 
de cultuuragenda. Binnenkort kondigt onze cultuurdienst dat 
verrukkelijke menu aan via alle gebruikelijke kanalen.

Er mag al wat meer volk komen ook
Midden augustus start de ticketverkoop voor het komende 
seizoen. Dankzij de geplande versoepelingen is het zelfs  
mogelijk om bijna de maximum zaalcapaciteit te benutten. 
Sta je te popelen om te boeken? Dat kan vanaf 13 augustus 
online en vanaf 16 augustus fysiek aan de balie.

Benieuwd naar het volledige programma? 
www.cultuurstek.be - cultuurdienst@middelkerke.be  
059 31 95 53

Eenvoudig tickets boeken?
https://tickets.middelkerke.be 

’t Is om te lachen:
Taxi Taxi!
Het Gentse farcecollectief ‘Het Farcetheater’ gaat 
deze zomer op ‘kamp’ naar De Branding. Ze brengen 
er een reeks vertoningen van hun nieuwste show 
‘Taxi Taxi’. Op scène herkennen we onder andere 
Peter Van Asbroeck en Katja Retsin.

Leuke seventiessfeer
‘Taxi Taxi’ is een doldwaze klucht van succesauteur Ray 
Cooney. Zo stond het jarenlang onafgebroken in het Londense 
West End. Het Farcetheater brengt deze voorstelling in een 
plezante jaren ’70-sfeer met een Vlaamse topcast. Regisseur 
van dienst is ‘Tegen De Sterren Op’-acteur Chris Van Espen.  

Spannend dubbelleven
Taxichauffeur John heeft het zwaar: een madam in  
Middelkerke (Katja Retsin), nog één in Westende (Christel  
Domen) en ook een héél strak uurrooster! Samen met zijn 
bemoeizieke buurman Stan belandt John in een wespennest 
met nieuwsgierige wijkagenten, twee steeds meer geërgerde 
vrouwen, de pers en een flamboyante bovenbuur (gespeeld 
door Donaat Deriemaeker).

Meer info?

Taxi Taxi! speelt van 6 tot en met 15 augustus 2021  
in cultuurhuis De Branding in Middelkerke. 

Tickets enkel via www.farcetheater.be 
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Permanente  
theaterwandeling  
voor jong en oud.
www.cultuurstek.be
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Stevige sportzomer 
In de Europese voetbaltempels, op de Franse cols of 
op het halve grondgebied van Japan voltrekt zich 
een stomende sportzomer, maar ook in Middelkerke 
mogen de loopschoenen, fietsen en andere sportuit-
rustingen van stal. 

5-5-5 Triathlon (zondag 4/07/2021)
De 555-Triathlon is een korte, krachtige uithoudingsproef  
met 500 m zeezwemmen, 50 km fietsen en 5 km hardlopen. 
Ook voor minder ervaren atleten is dat haalbaar en leuk.  
De eerste zwemmers starten om 10 u. aan de Rotonde in 
Westende. De fietsproef laveert door het groene hinterland, 
terwijl het loopparcours over de zeedijk gaat. 

Doe je mee? www.sandmanevents.be 

Coastrun (vrijdag 20/08/2021)
De rijke historie van de Sirenejogging krijgt een volwaardige  
opvolging met de Coastrun. Wel op een ander moment 
dan de traditionele zondag. Het Middelkerkse luik van het 
Loopcriterium van de Kust krijgt ook een vernieuwd parcours 
langs strand en duin. Dat sluit trouwens beter bij de andere 
manches van het criterium.

Loop je mee? www.middelkerke.be/mcc

Bibnieuws 
voor de herfst
Met een vernieuwde vertelreeks en een uniek Bibfest 
is Bib XL klaar voor een drukke herfst.

Nieuwe feiten
‘Het leven zoals het was’ steekt vanaf komende herfst in een 
nieuw jasje. Dirk Musschoot vertelt in de eerste editie van 
‘Nieuwe feiten’ op 24 september, hoe het gezinsleven in de 
afgelopen eeuw helemaal veranderde. Hilde Van Coile is de 
oktobergast en praat over de heilzame werking van kruiden 
en planten.

Bibfest zoekt jou 
Op zaterdag 2 oktober organiseert de bib een festival  
voor muziek-, cultuur- en woordkunstliefhebbers. En jij kan 
meedoen! Ben je een solo-artiest, dj of (woord)kunstenaar 
met veel goesting om je talent te tonen? Onze buskerstage 
staat te wachten op je!

Coderdojo: vrijwilligers gezocht
Met ‘Coderdojo’ leren kinderen al spelend programmeren. De 
bib zoekt daarom hulpvaardige vrijwilligers. Je hoeft zelfs 
geen computercrack te zijn. 

Luistervinken
Rudolf Hecke geeft op 16 september de aftrap van nieuwe 
reeks Luistervinken met ‘The Sixties, The times, they are 
a-changin’, ‘Iedereen Beroemd’-reporter Wouter Deboot  
komt op 30 september vertellen over ‘Dwars door Oceanië’. 

Alle praktische info?
bibliotheek@middelkerke.be 

5-5-5 Triathlon: 
impact op verkeer
Op zondag 4 juli vindt in Middelkerke de 5-5-5 Triathlon 
plaats. Naast de sportieve uitdaging voor de deelnemers  
zal de triathlon ook het verkeer in Middelkerke en 
Westende beïnvloeden. Vooral de fietsproef heeft een 
impact op de mobiliteit: bij de start in Westende-Bad en 
de doortocht in het hinterland. De zones met de meeste 
impact krijgen nog een gerichte bewonersbrief.

Bekijk de exacte verkeersmaatregelen
www.middelkerke.be/triatlon  

BIBLIOTHEEK IN BEWEGING
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Indoor in De Branding
In sporthal De Branding kan je terecht voor badminton,  
voetbal, tafeltennis en body fit.

Op het sportstrand: alle dagen
De sportmonitoren staan iedere dag klaar met een uitgebreid 
arsenaal sportmateriaal. Er is een dagelijkse Kidsmix en 
afwisselend komen verschillende sporten aan bod. 

Waar en wanneer? van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 20 augustus 2021

Sporthal De Branding – Populierenlaan 35 – Middelkerke 

Sportstrand – Louis Logierlaan – Middelkerke 

Nog niet  
‘beach body ready’?

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

sporthal

10 - 11 u.     Body Fit

10 - 12 u.  Badminton Voetbal Tafeltennis 

    Badminton

sportstrand

10 - 11  u. Body Fit

13 - 17  u. Vrij sporten Vrij sporten Vrij sporten Vrij sporten  Vrij sporten Vrij sporten Vrij sporten

14 - 16  u. Kidsmix Kidsmix Kidsmix Kidsmix  Kidsmix Kidsmix Kidsmix

  Frisbee Kan Jam Zand en schelpen Strandbloemen Beach-games:  Zie overzicht Beachtennis Spikeball
     sport en spel mix

    Vriendschaps-  
   bandjes

14 - 17  u. Petanque Voetbal Volley Voetbal Volley Voetbal Voetbal

  Viking Kubb     Volley Volley

  Volksspelen     Frisbee Kan Jam Spikeball

Geen zorgen: met Sport aan Zee blijf je ook tijdens je zuurverdiende verlof strak en fit. Zowel indoor als 
outdoor beleef je dagelijks een plezant sportmoment. Kidsmix  bundelt enkele fijne beweegmomentjes.  

Programma Kidsmix  
op vrijdag:
09/07/2021 Strand battle –  
 hindernissenwedstrijd

16/07/2021 Olympische Spelen

23/07/2021 Zandsculpturen

30/07/2021 Kids ‘paint’ball 

06/08/2021 Schattenjacht 

13/08/2021 Kids ‘paint’ ball

20/08/2021 O2-Run
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Waardig afscheid nemen  
in Polderbos 
 

Sinds maart is het nieuwe crematorium Polderbos in Oostende in gebruik. Dankzij de ligging in het Oostendse 
groene lint kunnen inwoners van Middelkerke in Polderbos een stuk dichter op een waardige manier afscheid 
nemen van hun dierbare. Vanaf mei 2022 verzorgt Polderbos ook afscheidsceremonies.

Twee aula’s
Polderbos is het derde crematorium in West-Vlaanderen  
en staat ten dienste van iedereen. Er zijn twee aula’s: ‘Kreek’ 
biedt plaats voor 110 mensen, ‘Polder’ is de grote ceremonie-
ruimte en heeft een capaciteit van 210.

Sereniteit en rust
‘Polderbos’ schenkt veel aandacht aan comfort en   
sereniteit voor de nabestaanden. Zo zijn er geborgen   
rustruimtes vlakbij de aula’s en biedt de groene omgeving  
de nodige verpozing. 

Voorwaarden voor Middelkerkenaars
Het nieuwe crematorium biedt specifieke voorwaarden voor 
inwoners van Middelkerke. Je uitvaartverzorger geeft je 
hierover vast en zeker de nodige informatie.

Meer info?

Crematorium Polderbos, Grintweg 120, Oostende 
www.polderbos.be 

Ruimte voor lezingen
Polderbos is dankzij de specifieke voorzieningen ook geschikt 
als auditorium voor kleinschalige en ‘stille’ culturele evene-
menten zoals lezingen, voordrachten en gespreksavonden.
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Plannen voor nieuw gemeentehuis 
 

Tegen 2024 verrijst het nieuwe gemeentehuis op het marktplein. Binnenkort ontvangen alle geselecteerde  
kandidaat-bouwteams een bestek. 

Eerst studieronde, dan offerte
De studieronde voor dit sleutelproject zit momenteel in een 
cruciale fase. De gemeenteraad keurde op 14 april het bestek 
en de ‘projectdefinitie’ voor de aanstelling van een bouwteam 
goed. Geselecteerde bouwteams worden na de goedkeuring 
van het bestek en de verplichte ‘stand still’ periode  
uitgenodigd om hun offerte in te dienen. Het bestek werd  
op 27 april gepubliceerd.

Degelijke kandidaten
De procedure van het nieuwe gemeentehuis lijkt sterk op  
die van het casino. Een duidelijke projectafbakening  
garandeert ‘gezonde’ mededingers die naast architecturale 
vernieuwing ook ruimtelijke efficiëntie nastreven.  
Het project krijgt ook de nodige administratieve en  
juridische begeleiding door een extern team experts.  
Kandidaten krijgen tot 6 september om een offerte in  
te dienen.

Op de groei ontworpen
Het nieuwe gemeentehuis moet een helder, toegankelijk  
en logisch gebouw voor de burger worden. Geplande  
oppervlakte? 4000 m2. Offertes moeten binnen zijn tegen  
21 september 2021. Middelkerke mikt op een budget van  
€ 13.000.000 uit voor deze realisatie.

Eeuweling krijgt opvolger
Het gemeentebestuur onderzoekt welke bestemming  
het huidige gemeentehuis krijgt. De mogelijkheden voor  
het beschermde gebouw dat in 1924 werd opgetrokken,  
zijn eerder beperkt. Het gemeentebestuur denkt aan  
een ceremoniële functie of een ruimtelijk eerherstel.  
100 jaar later krijgt het eclectische gemeentehuis  
dus een splinternieuwe opvolger.
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‘Bruegelsche’ zomer
op het dorsplein
‘Hoe schoon die zomer toch kan zijn’. Zeker op het 
dorpsplein.We vestigen graag de aandacht op twee 
leuk dorpsfeesten vol feest, vertier en ambiance om 
de zomer nog een beetje te verlengen. 

850 jaar Mannekensvere
Zondag 11/07/2021, van 14 tot 16 u., Mannekensvere

Geniet van het amusante optreden van PiekUur terwijl je 
smult van verse oliebollen om de rijke geschiedenis van 
Mannekensvere te vieren.

Oogstfeesten Leffinge 
Zondag 15/08/2021, vanaf 13.30 u. centrum Leffinge 

Vier een nieuwe, succesvolle oogst in de schaduw van  
de Groenhagemolen. Geniet van middeleeuwse animatie, 
volksdans en een spectaculaire roofvogeldemonstratie. 
Bezoek ook eens de gerestaureerde maalderij. 

Tdorpsfeeste Lombardsijde
Zaterdag 28/08/2021, vanaf 14 u., centrum Lombardsijde

Ga mee op een tijdstrip naar het roemruchte visserverleden 
van Lombardsijde. Leer garnalen pellen en ontdek hoe  
visnetten worden gebreid. In de kerk is er een tentoonstelling 
en filmvertoning rond de geschiedenis van de visserij.

Meer info? DorpInZichtLombardsijde@gmail.com   

We zomeren voort
Ook in september kan het nog ferm nazomeren.  
Met Tastoe en de VAB-Fietsdag staan nog twee  
unieke evenementen om het extra zomergevoel  
te vieren.

Tastoe op nieuwe locatie
Het gastronomische tentendorp van Tastoe staat dit jaar op 
de Koning Ridderdijk in Westende tussen de Kwinte en de 
Sint-Laureinsduinen. Je ontdekt er culinair Middelkerke  
dankzij de signatuurgerechten van de deelnemende chefs  
en restaurants, onze drie lokale bieren en een fijne keuze  
wijnen. De leuke randanimatie werkt dit verrukkelijke 
menu af.

Zaterdag 4 en zondag 5 september, telkens van 11 tot 19 u., 
Koning Ridderdijk, t.h.v. Sint-Laureinsstrand, Westende.

visit.middelkerke.be

Fiets mee aan zee
In en om Middelkerke stippelen VAB en de gemeente  
Middelkerke drie gevarieerde, bewegwijzerde fietstochten  
uit op maat van je goesting. Kies de route die het beste bij 
jou past: een kinderlus van 7 of 10 km, een verrassende  
familietocht van 46 kilometer of een Kampioenenroute  
van 56 km waar een ex-wielerkampioen je op sleeptouw 
neemt.

www.vabmagazine.be/fietsdag

it’s

sundayAPERO
De perfecte start voor een zalige zondag. 
Wekelijkse aperitiefconcerten in  
de deelgemeenten.

Bekijk de agenda op visit.middelkerke.be
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Apothekers 
Ampe (Middelkerke) 059 30 01 10
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima (Westende) 059 30 01 57
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19
Trypsteen (Westende) 059 30 07 67

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Toerisme 059 30 03 68
Welzijnshuis (OCMW)  059 31 92 10
Gemeentelijke werkhuizen (nieuw nummer) 059 31 93 00

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Torhoutstesteenweg 287 - Oostende)
www.fluvius.be 078 35 35 34
Infolijn  078 35 30 20
Storingslijn  078 35 34 33
Gasreuk  0800 60 888
Defecte straatlamp  0800 60 777
Water 
• Middelkerke (FARYS) + wachtdienst 078 35 35 99 

Storing melden? (FARYS) 078 35 35 88 
(alle deelgemeenten, uitgez. Leffinge)

•  Leffinge (VMW) 059 29 99 83
 Leffinge (VMW) wachtdienst 056 25 99 78

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

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

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer 1733

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

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

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

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

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

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

Nuttige info



COMING SOON

VITA KROKODIEL
HET MOOISTE ZWEMBAD AAN DE KUST

Meer info: www.vita-krokodiel.be
Duinenweg 433  I  8430 Middelkerke

DEC2021


