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Gelukkig nieuwjaar, Middelkerke!
De Ril recht de rug
Solliciteer voor je vakantiejob bij het gemeentebestuur
Een zomer vol ritme met de Proximus Pop-up Arena
e

De beleidsploeg
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

Opvallend
Dirk De Poortere is nieuwe schepen
De 67-jarige Middelkerkenaar is sinds 2014 gemeenteraadslid
en al jaren actief achter de schermen. Dirks belangrijkste
bevoegdheden worden openbare werken en gebouwenbeheer.

Bevoegdheden verschuiven
Dirk beheert ook mobiliteit, parkeerbeleid, ICT en de interne poetsdienst. Hij wordt ook voorzitter van de raad van bestuur van het AGB.
Schepen Natacha Lejaeghere
neemt cultuur, erfgoed en
bibliotheek over. Schepen Henk
Dierendonck krijgt openbaar
domein, groen en netheid erbij.

Henk Dierendonck
schepen

Meer info?

henk.dierendonck@middelkerke.be

Dirk De Poortere houdt
een zitmoment op woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 u.
Enkel na afspraak
via 059 31 30 16
of info@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
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Mensen, houd het asjeblief proper
Klandestien huisafval, mondmaskervervuiling en - uiteraard - hondenpoep.
Een zoveelste oproep tot opruimen.

schepen en voorzitter AGB
dirk.de.poortere@middelkerke.be
Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
openbare werken, gebouwenbeheer, mobiliteit, ICT,
interne poetsdienst, parkeerbeleid

Dirk Gilliaert
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De Ril recht de rug
De tweede covid-golf sloeg in als een
tsunami. Kordaat optreden en tomeloze
inzet voorkwamen erger.

schepen en voorzitter BCSD

Pagina 16-17
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

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege
Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)
vinden plaats in het gemeentehuis,
Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16

Het Beeld
Geschiedkundig verantwoord terugblikken
op de geschiedenis van onze zeedijk.

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

Beste Middelkerkenaar,
beste tweedeverblijver,
beste vakantieganger,
Ik denk dat ik veel bijval krijg als ik zeg
dat deze jaarwissel
geen moment te vroeg komt.
Laat ons 2020 maar snel vergeten
en vooruitkijken
naar het komende jaar.

Ik wens jullie
eerst en vooral
het allerbeste toe voor

2021

Ik doe dat met veel plezier
en in naam van al mijn collega schepenen,
gemeenteraadsleden
en alle medewerkers
van het gemeentebestuur.

Beste mensen,

Vier elke dag,
koester je familie en je vrienden,
werk hard en amuseer je
met volle teugen.
Middelkerke is er voor jullie,
ook in 2021! Tot snel!

Jean-Marie Dedecker
Jullie burgemeester

Beste mensen,

Deze virtuele handdruk is stevig, gemeend en bemoedigend.
En zo moeten we ook in het leven staan, zeker na vorig jaar.

Ik heb een aantal vrijblijvende tips voor jullie.

Kijk vooruit en maak plannen.
Middelkerke doet hetzelfde.

Het orderboekje 2021 van het gemeentebestuur staat bomvol
mooie projecten om onze gemeente nog aantrekkelijker te
maken. Denk maar aan de start van de nieuwe zeedijk in
Westende, de realisatie van het nieuwe zwembad en
sportcomplex ‘Vita Krokodiel’. En eindelijk steken we in 2021
‘de spade in de grond’ voor het nieuwe casino.
Wij werken alvast verder aan een optimale dienstverlening.
We geven mensen die het wat moeilijker hebben een duwtje
in de rug met verschillende steunmaatregelen. We brengen al
onze welzijnsdiensten onder één dak in een mooie opgefriste
omgeving. We maken opnieuw prioriteit van een nette
gemeente en investeren daarom fors in nieuwe kuistoestellen.
We trekken ons stimulerend fiscaal beleid door en brengen het
gemeentelijke aandeel van de personenbelasting verder naar
beneden en we maken plannen voor een nieuw gemeentehuis.

Blijf gezond en beweeg.
Middelkerke zit ook niet stil.

We zijn graag buiten. Ik merkte dat tijdens mijn dagelijkse
wandeling tijdens de lockdownperiodes: op sommige dagen
was mijn landelijke buurt precies een fiets-o-strade en dat
vond ik wel geweldig. Blijf dat maar volhouden in 2021.
Of je nu een rustige wandelaar bent, of een energieke
sportbom. Wij zorgen alvast voor kilometers nieuwe
fietspaden, veilige landelijke wegen en op-en-top
sportinfrastructuur en aanbod.

Amuseer je op jouw ritme.
Middelkerke biedt het beste
van drie werelden.

Geniet dagelijks van het leven. Wij maken alleszins werk van
een gevarieerde vrijetijdsagenda. We houden uiteraard een
slag om de arm, maar 2021 moet het jaar van de ontmoeting
worden op onze talrijke eigen evenementen. De blikvanger
van deze zomer wordt de Proximus Pop-Up Arena met een
reeks topartiesten in een veilige en aangepaste concertlocatie.
Dompel je ook onder in onze natuurlijke schatten.
Houd contact met de zee en laat al je zorgen wegruisen,
of trek eens een middag door ons prachtige hinterland.
Je hebt al dat moois binnen handbereik. Ik zou zeggen
geniet ervan!
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Groeiende mondmaskervervuiling

Een straatafvalkorf
is geen huisvuilbak

Via de wind en de waterlopen duiken steeds meer
sluikgestorte mondmaskers op in zee en het
landschap. En dat is allesbehalve de bedoeling,
want ze zijn nefast voor milieu en dier.

Hey psssttt! Ja jij. Jij die stiekem je zakje
huisvuilafval geniepig in een straatafvalbak dumpt.
Je bent asociaal en strafbaar.

Allee hup… nog iets op de hoop

Ja, eigenlijk wel. Je ‘kleine zakje’ huishoudafval neemt te
veel ruimte in, waardoor de straatafvalbak snel uitpuilt en
het afval zich opstapelt naast de vuilnisbak. Kom dan niet
klagen dat de straten er vuil bij liggen.

Net zoals restafval, hondenpoep en sigaretten duiken
mondmaskers steeds meer als sluikafval op. Daarvoor hebben
we de vaststellingen van organisaties zoals Proper Strand
Lopers, Mooimakers, wetenschappers en burgers eigenlijk
niet nodig. Je ziet zo dat mondmaskers en alcoholgelflesjes
sinds kort deel uitmaken van de 8 miljoen ton plastic afval
dat onze oceanen jaarlijks vervuilt. En dat hoort niet.

Gevaarlijk voor milieu en dieren
De eeuwenlange afbraaktijd en het plastic residu van
mondmaskers zijn extreem
vervuilend. Sommige
zeedieren verwarren
mondmaskers met voedsel:
ze raken er door vergiftigd
of erin verstrikt. Het is
een kleine moeite om je
mondmasker in de restafvalzak
te gooien. Je bewijst er het
straatbeeld, de zee en de dieren
een grote dienst mee.

Meer info?
Nog tips om
mondmaskervervuiling
te voorkomen?
www.dezeebegintbijjezelf.be
Dit is een campagne van
de dienst Marien Milieu
van de FOD Volksgezondheid.
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Zo’n klein zakje… kan dat kwaad?

Je bent een sluikstorter
Besef trouwens dat je een sluikstorter bent. Wij controleren
regelmatig de inhoud van onze straatafvalkorven en schrijven
boetes uit.

Gebruik de openbare containers
Als je toch op de wandel gaat met je ‘zakje huisvuil’,
deponeer die dan in de talrijke ondergrondse afvalcontainers.
Die zijn toegankelijk, goedkoop en aangepast voor
grotere zakken.

Wees niet zo asociaal
Je afval dumpen in een straatafvalbak is ronduit asociaal.
Klinken we hard? Jij wil toch
ook een propere omgeving?
Wel: sta eens stil bij
de jongens van onze
reinigingsdienst die dagelijks
onze openbare ruimte proper
houden en de mensen die wel
netjes hun afval deponeren
via de restafvalzakken en
de containers.

Foto : Luc Cassiman

Ruim je hondenpoep
op. Aflevering 2543.

Rollend investeringsplan op toerental

Als we onze signaalkaarten, bewonersbrieven en
publieksmeldingen moeten geloven, blijft
achterblijvende hondenpoep ‘publieke vijand
nummer 1’. Toch moeten we dit voor de zoveelste
keer signaleren.

Tijdens deze beleidsperiode vervangt het gemeentebestuur 40 % van het bestaande wagenpark.
Niet alleen de personenwagens worden vervangen.
De nieuwe tractor is er sinds 2019. Begin oktober
2020 arriveerden drie nieuwe, rollende aanwinsten
op de ‘werf’ terwijl eind november de nieuwe
stoommachine in gebruik werd genomen.

“Ja maar, ’t is niet van mij, ik ruim altijd op”, horen we vaak.
Wel, beste mensen, dan zou er geen hondenpoep meer liggen.
Helaas is het tegendeel waar.
Zijn we goedgelovig? Neen, helemaal niet. Wij ruimen die
vieze, ziekmakende boel namelijk op. In sommige periodes
liegt de lading van de reinigingsdienst niet. Er blijft veel
hondenpoep liggen: in het gras,
op het strand of gewoon op de stoep.
“Controleer dan meer”, horen we onze mondige burgers vaak
zeggen. Maar is het dan echt zo veel gevraagd om als baasje
de hondenpoep op te ruimen?
Wat is er efficiënter?
Twee preventiebeambten om
7.30 u. ’s ochtends uitsturen om twee
baasjes op heterdaad te betrappen,
terwijl er elders 8 andere hun ‘lading’
laten liggen? Of het feit dat die 10
mensen netjes hun hondenpoepzakje
gebruiken en dat deponeren in één
van tientallen speciale hondenpoepbuizen op ons grondgebied?
Middelkerke houdt van honden.
Echt wel. En we zijn er zeker van dat
‘Woef’ ook van Middelkerke houdt.
Nu sommige baasjes nog.

Meer info?
www.middelkerke.be/honden

Betere doorsteek
Een veilig en performant wagenpark is broodnodig voor een
goeie dienstverlening. Heel wat van de bestaande wagens
hebben aardig wat kilometers op de teller en zijn door het
veelvuldig gebruik vaak tot op de draad versleten. Tegen
2025 wordt nog meer budget uitgetrokken om duurzame
en aangepaste voertuigen te kopen of te leasen.
In de komende 3 jaar bestelt Middelkerke 12 bestelwagens,
8 bestelwagens met laadlift en een minibus.

Zwaar materiaal op komst
Onze technische dienst verdient het beste rollende materiaal.
Ook in de zwaardere categorie voorziet Middelkerke nieuwe
investeringen in 2021. Denk maar aan een nieuwe rupskraan,
een containerwagen, een huisvuilwagen en een kolkenzuiger.

Goed ‘alaam’ moet
een goed dak hebben
Het nieuwe materiaal en de nieuwe auto’s krijgen
ook meer opslag- en parkeercomfort.
De nieuwe toegankelijke parking is er al enkele
maanden. Nu maakt de technische dienst werk van
extra opslagplaats in de nieuwe loodsen op
de gemeentelijke werkhuizen.
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Gestemd in de
gemeenteraad
Nog geen nieuwe
brandweerzone

Foto : Ludo Coulier

Vorig jaar keurde de Middelkerkse
gemeenteraad de instap in een nieuwe
overkoepelende kustbrandweerzone
goed. Door het uitblijven van de
noodzakelijke wetswijziging heft
de Middelkerkse gemeenteraad deze
beslissing op. Het gemeentebestuur
investeert ondertussen in de
aanwerving van zes extra
politieagenten, een update van het
ICT-materiaal en de aankoop van
ANPR-camera’s.

Verbod op kleine
windmolens
In afwachting van een
Vlaams decreet neemt Middelkerke
een standpunt in tegen de installatie
van kleine windmolens. Het Vlaamse
regeerakkoord stelt dat gemeenten
zelf mogen beslissen over windmolens
op hun grondgebied. Het gemeentebestuur is van mening dat een wildgroei
een negatieve impact heeft op de
schoonheid en de beleving van het
groene Middelkerkse hinterland.

Parking
Mannekensvere
extra veilig
De middenberm aan
de autosnelwegparking in
Mannekensvere krijgt een
afschermende constructie
om overlopen tegen te gaan.

Iedereen beschermen,
ook de transmigranten
Eerder ijverde Middelkerke voor de
installatie van camera’s, bijkomende
omheiningen, de verbreding van de
greppels en het weghalen van struiken.
Binnenkort investeert de Vlaamse
overheid € 225.000 in een afscherming
op de middenberm zodat overlopen
onmogelijk wordt. De omgeving wordt
een stuk veiliger en de transmigranten
kunnen zich niet meer in gevaarlijke
situaties begeven.

Netplan voor alle parkings
De Vlaamse overheid ontwerpt nu een
netplan om op termijn alle autosnelwegparkings op dezelfde, open manier
in te richten. In een schrijven aan
burgemeester Dedecker meldt Vlaams
minister Lydia Peeters dat ze nog
tijdens deze legislatuur € 38 miljoen
uittrekt voor dit plan.

Ga niet vreemd,
koop lokaal
Het gemeentebestuur verlengt
de inruilperiode van de Middelbon
tot 30 juni 2021 en promoot actief
het ruime meeneemaanbod van
lokale handelaars.

Altijd 20% korting
Om alle handelaars te steunen en
de inwoners aan te zetten om lokaal
te shoppen, lanceerde het gemeentebestuur vlak voor de zomer 2020
de Middelbon. Voor deze waardebon
betaal je als klant € 25, maar je krijgt
€ 30 koopwaarde in ruil.
Altijd 20% korting dus.
Tot nu toe zijn er 8064 Middelbonnen
verkocht met een tegenwaarde van
€ 244.830.

Meenemen in de lift
Ondertussen promoot het gemeentebestuur alle handelaars die een ‘take
away’ of thuisleverdienst aanbieden.
Tientallen Middelkerkse handelaars
verzorgen een handig meeneemaanbod. Niet alleen horecazaken, maar
ook andere winkels zetten volop in op
thuislevering of afhaal. En die staan
netjes op onze website. Meteen een
handige oplossing voor wie geen zin
heeft om te koken.

Meer info?
www.middelkerke.be/middelbon
www.middelkerke.be/
handelaarsleverenaanhuis
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Marguerite is genezen
en mag terug naar
haar eigen kamer.

De Ril recht de rug: fenomenale
inzet van personeel en vrijwilligers
Als onze samenleving is getroffen door een tweede coronagolf, dan spijt het ons te melden dat WZC De Ril
een tsunami te verwerken kreeg. In een korte periode van drie weken raakten 45 bewoners besmet.
17 bewoners stierven. Het ergste is nu achter de rug. Het gemeentebestuur eert de inzet van het personeel
en leeft mee met de families van de overleden bewoners.

Als een tsunami
Directeur Philippe Van den Abeele schetst deze donkere
periode: “Toen op 9 oktober de eerste besmetting opdook,
testten we al onze bewoners en medewerkers. Er bleken
13 bewoners en 10 medewerkers positief.” Er volgden nog
twee algemene testrondes waaruit bleek dat het virus zich
razendsnel verspreidde. Op het hoogtepunt van de crisis
telden we 45 besmette bewoners en 32 besmette
medewerkers. En het ergste van al: 17 bewoners stierven.”

Snel opgetreden
“Naast de hermetische sluiting en het opschorten van
het bezoek, richtten we een extra covidafdeling in. We deden
wat we konden, maar het virus was meedogenloos.”

Hulp van zoveel mensen
“Om de zware uitval bij het personeel op te vangen, konden
we rekenen op de steun van collega’s van het gemeentebestuur, privézorgkundigen, gepensioneerde zorgkundigen en
ambulanciers van het leger. Er zijn zoveel mensen die hun

steentje hebben bijgedragen. Ook de niet-besmette
collega’s haalden het onderste uit de kan en draaiden
dubbele shiften.”

Ongelooflijke inzet
Dankzij het kordate optreden is erger voorkomen. “De tol is
zwaar, maar we rechten onze rug”, zegt Philippe. “Heel wat
collega’s werden naast zware werkomstandigheden geconfronteerd met het lijden van bewoners en families. We zetten
nu volop in op begeleiding van onze medewerkers en het
medeleven met de families van onze overleden bewoners.”

Wie een dankwoordje, postkaartje of
woord van steun wil richten aan
het zorgpersoneel van De Ril
kan dat via communicatie@middelkerke.be

Dan kjewel !

WZC De Ril - Oostendelaan 139 - 8430 Middelkerke
Wij zorgen dan dat je boodschap terechtkomt.
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Foto : Ludo Coulier

Op zoek naar een zinvolle
vakantiejob?

Strand- en zwembadredders

Weldoen in het Welzijnshuis

Voor een veilig zomerstrand zoeken we voldoende gebrevetteerde strandredders, hulppostmedewerkers en postoversten.
Strandredders en postoversten kunnen werken tussen
15 juni en 15 september, hulppostmedewerkers tussen
1 juli en 31 augustus.

Ben je student verpleeg- of zorgkunde? Het Welzijnshuis
zoekt 11 zorgkundigen voor de zomervakantie en
4 die bijspringen in de weekends tijdens het schooljaar en
korte schoolvakanties. Zorg dat je in het bezit bent van een
‘zorgvisum’. Dat krijg je van je school.

In het zwembad neemt Middelkerke telkens 1 extra redder en
1 kassabediende per maand aan. Tussen 15 juli en 15 augustus
komt daar nog 1 reddersvacature bij.

Jeugd- en sportmoni’s
Wie graag met kinderen werkt, kan solliciteren voor
jeugdmoni. Tijdens de paasvakantie wil Middelkerke al
25 moni’s aanwerven, voor de zomer zijn er dat 50.
De speelpleinwerking is er ook in de krokus-, herfst- en
kerstvakantie: dan werven we telkens 12 moni’s aan.
Om het ruime zomerse sportaanbod te begeleiden,
zoekt het gemeentebestuur 2 fitte sportmonitoren.
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Foto : Henk Vergaerde

Het gemeentebestuur en het Welzijnshuis zoeken tientallen jobstudenten voor de drukke vakantieperiodes.
Met een veelzijdig aanbod en een mooie verloning is dit een kostbare werkervaring voor jongeren.
Deze wervingscampagne is er deels ook voor de paasvakantie en de korte schoolvakanties.
Solliciteren kan tussen 1 januari en 15 februari 2021..

Ook dit nog

Daarnaast zoekt het Welzijnshuis
7 poetshulpen voor het WZC De Ril en
6 keukenhulpen voor de uitvoerkeuken.

Kort nieuws over strooizout,
bevroren kranen en
de Camerlinckstraat.

Gastvrij aan de balie
of events
Solliciteer voor één van de 4 vacatures
baliemedewerker of de 6 vacatures
eventmedewerker. Je ontvangt onze
(vakantie)gasten aan de balie of je
geeft nuttige info tijdens onze vele
events.

Handen uit de mouw
Steek je graag je handen uit je
mouwen, dan zoeken we per
zomermaand 5 arbeiders om
onze open ruimte netjes te houden.

Parkeerstewards
en preventie
We werven 14 stewards voor de
paasvakantie aan, 14 voor de weekends
tussen de paasvakantie en eind juni
en 10 voor de weekends in september.
In de zomermaanden engageren we
telkens 10 parkeerstewards.

Maak je huiswerk
vóór je solliciteert
Als je solliciteert voor vakantiewerk heb je meestal een
uittreksel uit het strafregister
nodig. Geen nood: die belandt
dankzij het e-loket razendsnel
in je mailbox.

Kies het juiste model

10 kg gratis strooizout
Per woning geeft het gemeentebestuur
éénmalig tot 1 maart, 10 kg strooizout
voor personen met een domicilie
in Middelkerke. Ophalen kan op de
gemeentelijke werkhuizen, Molenstraat
45. Het zout zit in een meeneembare
zak. De werkhuizen zijn toegankelijk
van maandag tot en met donderdag
van 8 tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. en
op vrijdag van 8 tot 12 u. Voor appartementsgebouwen kan de bewoner van de
benedenverdieping dit pakket ophalen.

Inloggen op het e-loket doe je veilig
via eID of Itsme.
Een uittreksel uit het strafregister
vermeldt eventuele strafrechtelijke
veroordelingen. Als je solliciteert
als jobstudent moet je kiezen uit
2 modellen.
596.2 is het model dat je nodig hebt
als je met minderjarigen in contact
komt. Dus noodzakelijk voor moni’s bij
de speelpleinwerking, de sportdienst
en strandredders. Vraag dit document
tijdig aan, want hiervoor is meer
verwerkingstijd nodig. De andere versie
krijg je meteen in je mailbox
na aanvraag.

Meer info?
www.middelkerke.be/e-loket
Problemen met je aanvraag?
Het uittreksel uit het strafregister
kun je uiteraard ook altijd aan
het loket aanvragen.

Solliciteer online
Bekijk alle vacatures, voorwaarden en werkperiodes nog eens
rustig na op www.middelkerke.be/ jobstudenten .
Solliciteren kan tussen 1 januari en 15 februari 2021.

Oppassen voor bevroren
waterleidingen
De Watergroep wijst op de gevaren
van bevroren waterleidingen. Die zijn
schadelijk voor je installatie en kunnen
nefast zijn voor je waterverbruik. Zeker
bij vakantieverblijven. Dek daarom alle
blootliggende aansluitingen en leidingen
af. Of sluit het water in je tweedeverblijf
af, nadat je alle leidingen geleegd hebt.
Nog tips? www.dewatergroep.be

Camerlinckstraat
nu eenrichtingsverkeer
In de Camerlinckstraat in Middelkerke,
meerbepaald tussen de Oostendelaan
en de Smidsestraat, komt er opnieuw
éénrichtingsverkeer: van de
Oostendelaan naar de Onderwijsstraat.

Meer info?
Benieuwd naar meer interessante
nieuwsupdates?
Schrijf je in op de nieuwsbrief ‘Nieuws
uit Middelkerke’ via www.middelkerke.be
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Foto : Luc Cassiman

Begraven anno 2021
Helaas manifesteerde de dood zich omwille van de coronapandemie zich de laatste maanden iets meer in onze
maatschappij. Maar dat is niet de reden waarom het gemeentebestuur de reglementen rond begraven aanpast.
De beschikbare ruimte op de begraafplaatsen moet bewaakt worden en de kosten lopen op.

Aanpassen aan de realiteit

Kostendekkende tarieven

De randverschijnselen van deze spijtige gebeurtenis
bezorgen het gemeentebestuur een pak werk. Van de opmaak
van overlijdensaktes, het geven van toelating tot begraven
of crematie, over het toekennen van grafconcessies tot het
uitvoeren van de begrafenissen door de technische dienst.
De gemeentelijke politieverordening waarop het gemeentebestuur zich baseert om de laatste levensfase te verzorgen,
dateert uit 1977 en was dus aan herziening toe.

Daarnaast past het gemeentebestuur ook de verschillende
tarieven rond begraven aan. Het gemeentebestuur moet de
kosten voor het voorzien van de grafkelders, de administratie
rond de aangiftes en de concessies en het onderhoud van
de begraafplaatsen doorrekenen. Wetende dat de bestaande
tarieven al geruime tijd niet meer zijn aangepast, dringt een
update zich ook hier aan. Zo wordt begraven in de grafkelder
duurder t.o.v. een crematie en bijzetting.

Kortere concessietermijnen

Meer info?

De dienst burgerzaken stelde een vernieuwd huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen op. Belangrijkste
bepalingen? Kortere concessie- en verlengingstermijnen om
grafverwaarlozing en onnodige bezetting tegen te gaan en
een striktere toepassing van de concessieplicht om de ruimte
op de begraafplaatsen te vrijwaren.

Kader voor handhaving
Ook het politiereglement wordt gemoderniseerd.
Nieuwe hedendaagse modaliteiten rond overlijdens- en
begravingsaangiftes, rond het vervoer van stoffelijke
overschotten en rond het plaatsen van grafmonumenten
zorgen ervoor dat de politie kan optreden als daar
inbreuken tegen worden vastgesteld.
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www.middelkerke.be/overlijden
Verlopen of opgeruimde grafconcessies krijgen
vetplantjes en een propere omkadering zodat
de begraafplaats netjes blijft. Daarnaast legt
het gemeentebestuur nieuwe knekelputten aan.
Daarin worden de overledenen uit de verlopen
concessies opnieuw begraven.

Casinoconcessie
bezegeld
Belcasinos mag de speelzaal in het nieuwe
Middelkerkse casino voor 30 jaar uitbaten en
betaalt daarvoor € 2,5 miljoen per jaar.
De concessieovereenkomst werd eind november
goedgekeurd.

Positieve onderhandelingen
Die grondige onderhandelingen resulteerden in
een concessieovereenkomst die op 1 juli 2022 in werking
treedt. Belcasinos mag de speelzaal 30 jaar uitbaten.
Die lange termijn moet Belcasinos ruimte geven om
zwaar te investeren in uitrusting, inrichting, onderhoud
en exploitatie.

Tewerkstelling gegarandeerd
Het kansspelbedrijf met Franse roots maar Belgische
bedrijfsvoering, garandeert naast een correcte en
duurzame uitbating ook de tewerkstelling van het
huidige casinopersoneel in de nieuwe speelzaal.
In het belang van het casinoproject vormen Belcasinos
en bouwheer Nautilus een bouwcomité om de bouw
en inrichting goed te coördineren.

“Mooiste ontwerp”
Uit de bevraging over het gekozen casinogebouw
blijkt dat 93% van de ondervraagden het project
heel positief benaderen. 67% van de reacties waren
van Middelkerkenaars.

Beste integratie
Vlak na de onthulling kon iedere Middelkerkenaar
zijn ‘gedacht’ zeggen over het gekozen ontwerp.
De belangrijkste positieve opmerking is dat het ontwerp
het mooiste is en het best integreert in de omgeving.
Ook het budget en de meerwaarde voor Middelkerke
zijn bijkomende pluspunten.

Amper negatieve opmerkingen
Tussen de 383 ingezonden reacties noteerden we
21 negatieve opmerkingen. Enkelingen prefereerden een
ander ontwerp, vrezen voor een foute materiaalkeuze of
trokken het nut van een casino in twijfel.

Volop werken aan de planning
Ondertussen bereidt het bouwteam de planning en
de nodige vergunningen voor. Ook de speelzaalconcessionaris
staat in nauw overleg met het bouwteam voor de inrichting
van het casinogedeelte.

Meer info?
www.middelkerke.be/casinoproject
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Foto : Jos Thorrez

Het helmgras sterkte aan in de Warandeduinen.

Eerste fase
promenade van start

Toon je tuin

Op maandag 18 januari start de aanleg van
de eerste grasdijk op het strand in Westende.
Dat is de eerste fase in de verregaande vernieuwing
van de Westendse zeedijk. Het project krijgt
de naam #mkpromenade.

‘Toon je tuin’ is de opvolger van de jaarlijkse
bebloemingswedstrijd en zet Middelkerkes mooiste
tuinen in de kijker. Een correcte beoordeling
van deze eerste editie werd verstoord door
een combinatie van kinderziektes en corona.
Iedere deelnemer van vorig jaar krijgt nu
een gelijkwaardige prijs.

Vooral actie op het strand

De hele tuin telt mee

De grasdijk is een vlakte van helmgras dat de beschermende
functie van het strand vergroot. Het strand wordt dus ook
een stuk breder. De werkzone tijdens die eerste fase bevindt
zich dus vooral op het strand. Tegen het einde van maart
moet het helmgras volledig aangeplant zijn. Het helmgras
rijpte een jaar lang in de Waranduinen in Middelkerke
voor ze naar hun definitieve locatie op het Westendse
strand verhuizen.

Nieuwe fase in voorjaar
De eerste werkzone loopt van de Oceaanlaan tot aan
de Noordzeelaan. De werken aan de zeedijk zelf starten
hoogstwaarschijnlijk in het vroege voorjaar van 2021.
Blijf op de hoogte via de gerichte nieuwsbrief en de website.

Meer bescherming, meer zon

‘Toon je tuin’ wil de Middelkerkse groene vingers aanzetten
tot het creëren van een duurzame tuin waar het woelt en
krioelt van de vlinders, insecten en leven. Je kan zelfs
punten scoren met je moestuin, je insectenhotel of
je wilde bloemenperk.

Insecticiden? Niet gebruiken!
Strakke, tot in de puntjes verzorgde tuinen zijn absoluut
mooi, maar ze dragen minder bij tot een biotoop waar
het tuinleven welig kan tieren. Ze verraden vaak een frequent
gebruik van insecticiden. De aanwezigheid van wilde planten
toont dat een duurzame tuinier op een slimme, en creatieve
manier onkruid bestrijdt.

Doe mee!

Meer info?

Hopelijk organiseren we vanaf 1 mei 2021 opnieuw
een ‘Toon je tuin’. Uit welke moestuin wil jij het diner
klaarmaken? Maar vooral: welke tuin helpt de natuur en
onze planeet het meest. Daag misschien ook je buren,
familie en vrienden uit om mee te strijden naar de titel
van Middelkerkes machtigste tuin.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief via
www.middelkerke.be/promenade

Meer info?

Dankzij dit duurzame project biedt de nieuwe promenade
niet alleen meer bescherming, maar ook meer groen,
meer zon en meer ruimte voor recreatie.

Houd onze website in het oog via
www.middelkerke.be/toonjetuin
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Afvalkalender
in de bus
Net voor de jaarwissel bezorgde de ‘facteur’
de traditionele jaarkalender in de brievenbus.
Naast heel wat praktische informatie vind je er
de afhaalmomenten per sector of de openingstijden van het recyclagepark.

Recycle App

Oude molen
produceert
nieuwe energie
Dankzij de inzet van 28 zonnepanelen profiteert
de Groenhagemolen en de buurt van groene energie.
De opgewekte energie zou ook de straatverlichting
kunnen voeden. Mits een positieve evaluatie van
dit proefproject, plant Middelkerke nog meer
dergelijke installaties.

Op het ‘kiekenkot’
Het gemeentebestuur investeerde afgelopen jaren ferm
in de renovatie van het molenaarshuis van de Groenhagemolen in Leffinge. Daar is ruimte voor kleine socio-culturele
activiteiten en vergaderingen. Dankzij het VA 2 Zeeën
Solarise-project van de Europese Commissie kreeg
Middelkerke subsidies om van deze site een bron van
duurzame energie te maken. Op het ‘kiekenkot’ liggen nu
28 zonnepanelen die elektriciteit opwekken voor het huis.

Innovatief project
Maar dat is niet alles: de eigenlijke bedoeling van dit
energieproject is uitzoeken of het mogelijk is om restenergie
op te slaan en die te gebruiken voor andere doeleinden
zoals laadpalen voor fietsen en openbare verlichting.

Duurzame oplossing
met toekomstmuziek?
Het gemeentebestuur monitort samen met de experts van
Solarise dit concept en hoopt – indien positieve evaluatie op termijn nog meer historische gebouwen met dergelijk
energieconcept uit te rusten.

Meer info?
www.middelkerke.be/solarise

De kalender is enorm handig, maar verdwijnt soms
ongewild in de papierstapel. Download daarom de
‘Recycle app’. Op je smartphone verschijnt een complete
ophaalkalender of een overzicht van de inzamelpunten
in je buurt. Je kan er zelfs herinneringen in programmeren, zodat je je afvalzak niet vergeet buiten te zetten.

Meer info?
Afvalkalender niet gekregen? Meld het via het MAC:
info@middelkerke.be, 059 31 30 16
Download de Recycle App gratis via de gebruikelijke
‘app stores’.

Groene
groepsaankoop
De Provincie West-Vlaanderen organiseert
een nieuwe groepsaankoop groene energie.
Hoe meer mensen inschrijven, hoe goedkoper
de prijs wordt. Je kan inschrijven voor elektriciteit
en/of gas. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk
aanbod. Na akkoord, stap je effectief over naar
de gekozen leverancier.

Ieder jaar intekenen
De aangeboden prijzen zijn één jaar geldig. Pas op: je moet
ieder jaar opnieuw intekenen op de groepsaankoop als je
zeker wil zijn van het groepstarief. Anders wordt je contract
stilzwijgend verlengd en kan je leverancier rechtmatig
duurdere tarieven aanrekenen.

Meer info?
Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop of
0800 18 711 (gratis, van maandag t.em. vrijdag: 8.30 tot 18 u.).
Opgelet! Hou je eindafrekening bij de hand.
Inschrijven kan tot en met 10 februari 2021.
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Gekiekt

Oproep ‘Groene Boei’
Heb je een opmerkelijke prestatie geleverd op het vlak
van milieu of natuur in het jaar 2020? De milieuraad reikt
opnieuw een Groene Boei uit voor 2 categorieën: één voor
bedrijven en één voor burgers, verenigingen, scholen of
andere organisatie.

Dien je kandidatuur in.
Voor 15 januari bij Johan Broidioi,
Vinkenstraat 22, 8432 Leffinge of johan.broidioi@yahoo.com
Vermeld bij je inschrijving de historiek, de resultaten,
contactgegevens en eventueel foto’s.

Meer info?
milieu@middelkerke.be

Energie- en renovatieadvies op maat
Voortaan kunnen inwoners van Middelkerke terecht bij
het ENERGIEhuis WVI met al hun vragen rond renovatie en
energie(besparing). Het ENERGIEhuis maakt je wegwijs in alle
premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je
je woning energiezuiniger maakt.
Je kan er ook terecht voor energie- en renovatieadvies dat
perfect op maat van jouw woning is. Het ENERGIEteam biedt
eerste hulp bij energievragen, helpt inwoners op weg om hun
energiefactuur onder controle te houden, vraagt offertes op
bij aannemers en/of begeleidt de renovatiewerken van A tot
Z. Enkel bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen nog een
energielening renteloos afsluiten tot 15.000 euro.

Meer info?
www.wvi.be/energiehuis

Week van
de friet
Begin december
mocht je frietjes à
volonté eten, want
het was toen
Week van de friet.
Voor de gelegenheid
werd het voormalige
casinokioskje in een
frietjesbekleding gestoken.
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Nieuwe aanwinst bij
Lokale Politie Middelkerke
Kurt, de hondenbegeleider
van de Lokale Politie
Middelkerke, heeft een
nieuwe collega: Rico.
Policedog K9 - Ralphe,
die al 6 jaar in dienst
is, krijgt dus binnenkort steun van Rico.

Zo vader, zo zoon…
De politiehonden zijn een heuse
familieonderneming, want Rico is de zoon van Policedog K9 Ralphe. Zowel Rico als Ralphe leven in het gezin van Kurt.
“Rico is een pup die goed meewerkt en snel leert.
Hij heeft een sterk karakter”, vertelt Kurt.

Toekomst
Nu traint Rico iedere dag voor zijn toekomstige taak bij
de politie. Als eerste stapjes heeft Rico al een ritje op
de tram gemaakt samen met Ralphe.
Als hij 1 jaar oud is, zal hij een “aannemingstest” doen om
te kunnen starten aan zijn volwaardige opleiding.
In de toekomst komt er een speciale afdeling
waarbij de verschillende hondenbegeleiders de honden
kunnen inzetten voor specifieke doeleinden zoals drugs,
opsporen en patrouilleren op evenementen.

Een blik achter de schermen
Volg de Lokale Politie Middelkerke via sociale media om
een blik achter de schermen te hebben over de opleiding
die Rico zal volgen.

$
!

lokalepolitiemiddelkerke
Lokale Politie Middelkerke

Sint en Piet bedanken zorgpersoneel
Om al het Middelkerkse zorgpersoneel uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet van de afgelopen
maanden bezochten Sinterklaas en de burgemeesterpiet WZC De Ril. Ze deden dit om al het zorgpersoneel te steunen, ook de medewerkers van de andere woon- en zorgcentra in Middelkerke.
Sinterklaas en burgemeesterpiet wisselden de schoorsteen voor een hoogtewerker en trakteerden met
mandarijnen en chocolade.

Philou geeft gesneuvelde
boom nieuw leven

Extra cadeautje onder
de boom?

Tijdens storm Odette moest de
boom op de begraafplaats in
Schore eraan geloven.
De boom heeft voor vele
Schorenaars een emotionele
waarde. Velen hebben er
vroeger nog in gespeeld of
hun eerste kus gegeven.

Nog tot 3 januari 2021 kun je op zoek naar de houten
figuurtjes in de tientallen versierde etalages van onze
handelaars in Leffinge, Middelkerke en Westende-Bad.
Er zijn 500 waardebonnen te winnen. Goed voor een
bedrag van € 25 000. Trek je dikke jas en sjaal aan en
ga als Sherlock Holmes aan de slag.
www.middelkerke.be/etalagezoektocht
trekking op 18/01

Het bestuur wilde de boom dan
ook zeker bewaren en daarom
maakte houtkunstenaar
Philou een mooie sculptuur
uit de stam van de boom.
Is het een monnik of een
andere figuur? Iedereen kan en mag zelf interpreteren
wat ze erin zien.
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Dijkbreuk bij villa Clarté, ter
hoogte van de Houyouxstraat,
werkmannen zijn in de weer
met zandzakjes

Zelfde plaats, achter de man in uniform zie je dat de dijk is afgezet,
nog verderop: de uitsprong van de zeedijk (zonder casino)

Zelfde plaats, er staat nu al
een ‘muurtje’ van zandzakjes
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Het Beeld

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

Onze zeedijk: van gekunstelde
oplossing tot duurzame bescherming

Wanneer het hard waait, zeggen kustbewoners gekscherend: “Er staat een beetje wind vandaag”.
Maar natuurlijk weten zij uit ervaring dat stormen kunnen bulderen, razen, woeden en ‘tempeesten’.
Om ons aan de kust te beschermen tegen deze natuurkrachten is de zeedijk ons eerste verweer en
dat bouwconcept heeft er al een hele geschiedenis opzitten.

Gewonnen land beschermen
Wanneer we langs de dijk flaneren is het meestal mooi weer,
daarom staan we er niet altijd bij stil dat dijken pure noodzaak zijn. Dijken beschermen ons tegen de zee wanneer ze
kuren krijgt. Het kustgebied en de polders in het hinterland
zijn gewonnen op de zee: door indamming, dijken of door een
hele waterhuishouding op te zetten.

Kwetsbare villa’s
Toch kwamen de eerste toeristen, eind 19e eeuw, in villa’s
wonen die amper beschermd werden door een duinenrij van
zo’n anderhalve meter. Ze hadden vanuit de zithoek dan wel
een ‘schoon zicht op zee’, in de ‘sous sols’ bevonden zich traditioneel de keukens en de personeelsvertrekken. Bij zware
storm zouden die villa’s op de frontlijn van de storm staan.

Eerste vakantievilla’s
stonden onbeschermd
tegen het strand
Meteen prijs
Bij een storm in 1897 was het prijs. Het water brak door
de duinen, de elektrische verlichtingspalen op de zeedijk
spoelden weg en de tramrails verzakten. Middelkerke zette
alle gemeentelijke werkmannen in om de bressen te dichten.
Toenmalig burgemeester Dierendonck riep de hulp in van
Oostende en het leger stuurde 500 manschappen.

water tot extreme hoogte. In Nederland vielen 1836 doden,
in België 28.
Voor Middelkerke meldden de weekbladen een grote bres van
250 meter lang en 13 meter diep ter hoogte van De Krokodiel
en veel schade aan de villa’s “die dreigen in te storten.
Verder sloeg de storm een bres ter hoogte van het oude
Kursaal en één aan de oude watertoren (richting Raversijde)
van 50 meter lang en 10 meter diep. Losgerukte steenblokken
en tegels over de gehele lengte van de zeedijk tussen
Raversijde en Middelkerke vormden een groot gevaar.
In Lombardsijde overstroomde 120 ha poldergrond met zeewater, nefast voor de tuinbouw. In Westende-Bad liepen vele
kelders onder water en werden villa’s zwaar beschadigd. Over
het ganse strand werden de duinen “diep ingevreten en al het
zand meegesleurd”. De duinen aan het Sint-Laureinsstrand
bleven ironisch genoeg gespaard, door de anti-tankmuur uit
de Tweede Wereldoorlog.

De toekomst?
In het voorjaar 2021 starten de werken aan de nieuwe zeedijk
in Westende. In plaats van een nieuwe harde, stenen zeedijk
kiest Middelkerke voor een duurzame combinatie van groene
grasdijken en een stijlvolle golfdempende uitbouw in de centrumzones. Die aanpak moet ons voor de komende decennia
beschermen tegen extreme weersomstandigheden, terwijl we
meer zonuren en meer groen creëren op deze sleutellocatie.

Eerste stenen dijk
De les was geleerd. In 1898 begon men in Middelkerke met
de aanleg van een stenen dijk. Een jaar daarvoor was men
reeds begonnen met de aanleg van golfbrekers. De schade
bleef tijdens tientallen zware stormen hetzelfde: uitgerukte
telefoonpalen, weggespoelde badkarren, beschadigde villa’s,
gestrande vissersboten en bressen in de zeedijk.

Meer info?

De moeder aller stormen: 1953

Onze nieuwe zeedijk in beeld?
www.middelkerke.be/promenade

De zwaarste storm was wellicht die van 1953. In de nacht van
31 januari op 1 februari 1953 stuwde een stormvloed (= storm
+ springvloed) in combinatie met een noordoostenwind het

Foto’s: Ronny Van Troostenberghe
Bronnen: Ronny Van Troostenberghe, heemkring Graningate
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Cultuur is dé kuur!
Annulaties, verplaatsingen... Ook de cultuurdienst
heeft er een ‘bijzonder’ 2020 op zitten.
Na de krokusvakantie is De Branding – onder
voorbehoud - opnieuw het toneel voor fijne muziek
en toptheater in veilige omstandigheden.

Theater Malpertuis: T.A.N.I.A.!
Donderdag 18 februari om 20 u. in De Branding
Tania Van der Sanden laat een waaier van personages op
je los: Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane van
Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde van
het Sint-Servaescollege van Schoten en last but not least:
Tania zelf.

SKaGeN: Het gezin van Paemel
Woensdag 3 maart om 20 u. in De Branding
Acteur en theatermaker Valentijn Dhaenens speelt in elk
van de vier bedrijven een ander cruciaal personage live.
De talrijke antagonisten zijn digitaal aanwezig. Voor wie er
nog aan twijfelde, ‘Het gezin Van Paemel’ wordt géén monoloog, maar een proeve van creativiteit in tijden van corona.

Amelie Albrecht: Zwaar leven
Vrijdag 5 maart om 20 u. in De Branding
Amelie Albrecht won in 2018 Humo’s Comedy Cup.
Haar comedy kent een stevige portie je m’en foutisme
en zelfrelativering. Elias Van Dingenen verzorgt haar
voorprogramma. Hij slaapt onvoldoende en snapt weinig
van het leven. Komt goed!

Verder in maart
Pascale Platel Solo - 10/03
Mathias Sercu en de Opportuniteiten - 19/03
Sebastien Dewaele - 20/03

Meer info?
Check alle info op www.cultuurstek.be
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Word Erfgoedwachter
op een billenkar
Kusterfgoed maakte een billenkarrenspel via
de ErfgoedApp. Ontdek vanaf 13 februari 2021
spelenderwijs het erfgoed in Westende, Oostende,
Bredene, Wenduine en Blankenberge.

Erfgoed ontdekken op de billenkar
Kusterfgoed ontwikkelde samen met Oetang Learning
Designers een erfgoedspel op de billenkar.
Als erfgoedwachter patrouilleer je met de billenkar langs
het erfgoed in je buurt. Via leuke opdrachten leer je wat
erfgoed is: je speelt piccolo op de billenkar bij Grand Hotel
Belle Vue in Westende, kijkt via virtual reality binnen in
de Sint-Rochuskerk in Blankenberge, ontwikkelt je eigen
geheime codetaal met Spion Brion in Wenduine en doet
doldwaze opdrachten op de billenkar.

Koningin der billenkarren
Tijdens je ronde als erfgoedwachter kan je tegelijk
meehelpen zoeken naar de befaamde ‘Koningin der
billenkarren’. Volgens de legende is dit de meest bijzondere
billenkar ooit aan onze Belgische Kust. De billenkar is
echter sinds 1921 vermist en is sindsdien nooit meer
teruggevonden.

Meer info?
• Je kan het spel zelfstandig spelen in je eigen bubbel.
• Download hiervoor de gratis ErfgoedApp.
• Ga langs bij een deelnemende billenkarrenverhuurder
voor een spelboekje en een billenkar.
• Het spelboekje leidt je naar de speluitleg zodat je
meteen van start kan.
• De deelnemende verhuurders kan je vinden op
https://www.kusterfgoed.be/billenkarrenroute/.

Steuntje in coronatijden
De coronapandemie duurt langer dan verwacht en heeft zware gevolgen voor iedereen. Zeker voor mensen
die het moeilijk hebben. Het gemeentebestuur reikt daarom specifieke coronabonnen uit voor gezinnen met
een beperkt budget. Per gezinslid kun je een waardebon van € 20 aanvragen.

Wie komt in aanmerking?

Waarvoor kan je deze bonnen gebruiken?

De waardebonnen zijn er voor personen die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering,
voor gezinnen in budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling. Ook wie een attest van de sociale dienst van het
OCMW kan voorleggen, heeft recht op deze coronabonnen.

De coronabonnen zijn bruikbaar bij de lokale Middelkerkse
handelaars en ondernemers. Zowel food- als non-foodhandelaars aanvaarden deze waardebonnen.
Wie een gezin van 4 heeft, kan dus 4 waardebonnen krijgen
en € 80 besteden bij onze lokale handelaars.
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Hoe vraag je die bonnen aan?
Online is het makkelijkst: vul je gegevens via
www.middelkerke.be/aanvraag-coronawaardebonnen in
en onze diensten doen het nodige.
Liever via de papieren weg? Download het aanvraagformulier
via www.middelkerke.be/coronawaardebonnen en bezorg dit
document en bewijsstukken bij het MAC en het Welzijnshuis.

Handelaar, wat doe je met die bonnen?
Het inruilsysteem voor de coronabonnen is identiek als
dat van de reguliere waardebonnen. Breng je ontvangen
waardebonnen binnen in het MAC en de financiële dienst
doet de rest.

geldig tot:
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Foto : Damon De Backer

Foto links: Pieter Vanherk

Wetsdokter
Wim Van De Voorde
is te gast bij
Luistervinken

Gek van gedichten
Word jij week van die wondermooie woorden?
Om de Week van de poëzie in te kleuren, deden
we een warme oproep naar lokale poëten of
poëzieliefhebbers. Waarom? Om hun dichtkunsten
of prachtpoëzie te delen, tiens.

Maak een poëziefilmpje
We vroegen hen om hun favoriete gedicht voor te dragen in
een filmpje. We maakten een poëtische compilatie die we in
de bib en in De Branding tonen. Je kan de inzendingen ook
bewonderen via de websites van de bib en de cultuurdienst.
De inspirerende en hartverwarmende collage kan je in het
groot bewonderen van 28 januari t.e.m. 3 februari 2021
in de Bib XL en in de foyer van de Branding tijdens de
openingsuren. In het klein zijn ze vanuit je luie zetel te zien
op www.cultuurstek.be of middelkerke.bibliotheek.be.

Luisteren naar
een stille getuige
Behoudens de alomtegenwoordige coronamaatregelen schotelt onze bib je opnieuw interessante
Luistervinken voor. Deze winter leer je bij over
het wedervaren van wetsdokters en de fratsen van
de grote Nederlandse cabaretiers.

In het spoor van Toon
Donderdag 28 januari 2021 om 20 u.
Piet Soete, Bart Verhelle en Arnold Sercu nemen je mee op
een trein van liedjes en ‘anekdootjes’. Ze houden halt in
de kleinkunststationnetjes uit de tijd van Wim Sonneveld,
Toon Hermans en vele anderen.

De wetsarts als sporen(onder)zoeker
Donderdag 18 februari 2021 om 20 u.

Met woorden
verweven kunst
Wie in kunstminnend Middelkerke kent
Mireille Willaert niet? Haar kalligrafie
duikt regelmatig op in lokale
tentoonstellingen of kunstprojecten.
Nu smeedt ze samen met dochter Nathalie een sterke
artistieke verbintenis. Hun artistieke samenwerking
vereeuwigt hun moeder-dochterband met Nathalies mooie
teksten en Mireilles oogverblindende kalligrafie.

Meer info?

Hoe doet de forensische arts zijn stille getuigen
‘spreken’? Met welke middelen reconstrueert hij (zij)
de laatste levensmomenten van het slachtoffer?
‘Stap mee af’ met het parket dat ‘het lichaam in beslag heeft
genomen’ dat samen met de wetsarts, politie en andere
deskundigen ‘een onderzoek instelt’.

Kaartjes kosten € 5
en zijn te koop in bib
of in De Branding.
Of online via
tickets.middelkerke.be

Bib XL Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke
Vanaf 25 januari tot 7 februari 2021,
tijdens de openingsuren van de bib.

Meer info? http://middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10
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Makerspace on tour
Neen, dit is niet een aankondiging van een wereldtournee van een doordeweekse tienerband. De Makerspace is
het kroonjuweel van de interactieve creatiewerking van Bib XL. De bib gaat langs bij alle Middelkerkse scholen
om te tonen wat je met deze 3D-printer en vinylcutter kan toveren. En als de juf of meester het goed oppikt,
worden de lessen ongetwijfeld een pak leuker.

Een week testen

Talent in techniek

De Makerspace bezoekt iedere school. De toestellen blijven
een week staan. Na een grondige uitleg kunnen juffen en
meesters samen met de klas, alle mogelijkheden grondig
uittesten. Het Sint-Jozefsinstituut in Middelkerke mocht
de spits afbijten. Elke week mag een andere school lekker
experimenteren met de Makerspace.

De Makerspace is het perfecte instrument om technische
talenten te ontdekken en zo een brug tussen onderwijs en
de bibwerking te slaan. De leerkrachten kunnen dankzij
de Makerspace hun lessen aanvullen met praktijkmomenten,
zo blijft de leerstof beter plakken.

Meer dan een bib
Bib XL is dankzij de Makerspace meer dan een bib geworden.
Je kan er makkelijk nieuwe impulsen ontdekken: of het nu in
de literatuur of in de kunst is, de Makerspace inspireert je
zeker en vast om je wildste dromen realiteit te zien worden.

Collectie groeit en groeit en groeit…
Naast deze innovatieve projecten blijft Bib XL ook inzetten op
de traditionele bibproducten zoals boeken, muziek en andere
publicaties. De collectie krijgt wekelijkse aanwinsten.
Wil je meer weten? Schrijf je dan in op de bibnieuwsbrief.

Familietheater in de krokusvakantie
Olifant en krokodil (2-5 jaar)

Zondag 14 februari om 15 u.

Met de fantastische verhalen van ‘Olifant en Krokodil’ nemen we je mee in de wonderlijke
wereld van meesterverteller en tekenaar Max Velthuijs.

Meneer Blauwhemel

Woensdag 17 februari om 15 u.

Alice in Wonderland

Zaterdag 20 februari om 15 u.

Meneer Blauwhemel wil een schilderij maken met alle kleuren erin.
De rups en Alice keken elkaar een tijdje zwijgend aan. ‘Wie ben jij?’ vroeg de rups.

Meer info? Check alle info op www.cultuurstek.be - http://tickets.middelkerke.be
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Stan Van Samang trapt de zomer in de Proximus Pop-Up Arena af.

Een zomer vol ritme en muziek
Vanaf half juni tot eind augustus 2021 baat de Sportpaleis Group in het vrijetijdspark in Middelkerke
de allereerste Pop-Up Arena uit. Deze tijdelijke eventarena met een capaciteit van 3.500 (zittend) tot
5.500 (combinatie staand/zittend) mikt op een kwalitatief aanbod van evenementen en concerten met
lokaal en internationaal talent. Stan Van Samang is de eerste artiest op de ruime affiche.

De sterren staan gunstig
De relatief kleine schaal van de Proximus Pop-Up Arena
garandeert tegen de zomer van 2021 een zorgeloze evenementenbeleving voor de bezoekers en concertliefhebbers.
Er staan meer dan 20 bevestigde activiteiten op de agenda.
Die worden druppelsgewijs in het voorjaar aangekondigd.

Topartiesten en ‘A symphonic evening’
Stan Van Samang trapt deze muziekzomer af met een
concert op 11 juni. Op 14 augustus komt de immens populaire
André Hazes Jr. de arena ongetwijfeld ‘platwalsen’.
Het Schlagerfestival zorgt voor hoge polonaisekoorts op
17 juli. Iedere donderdag kun je er terecht voor ‘A symphonic
Evening with’. Natalia is op 8 juli de eerste artieste die zich
laat begeleiden door een 20-koppig symfonisch orkest.
Axelle Red is aan de beurt op 22 juli.

Beperkte impact
De organisatoren van de Proximus Pop-Up Arena voorspellen
weinig overlast, dankzij een ruime randparking, vastgelegde
geluidsnormen en de relatief kleine capaciteit.

Natalia en Axelle Red krijgen een Symphonic Evening

Zomer vol ritme
In Middelkerke moet je je vakantie op jouw ritme kunnen
beleven. Wij bieden het beste van drie werelden:
rust, natuur en heel wat evenementen.
De Proximus Pop-Up Arena is een aanvulling voor
het kwalitatieve event- en muziekaanbod voor onze
inwoners, vakantiegangers en tweedeverblijvers.

Meer info?
Alle informatie en updates zijn te vinden op
www.popuparena.be.
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Foto : Dinah Destrycker

Circusfreaks
in de krokus

Kampioenenbal
op de Krokodiel

Als je ravottende pagadder zin heeft in een actieve
schoolvakantie, dan moet je zeker eens de vakantiekampen van de sportdienst bekijken. Dicht bij huis,
aan democratisch tarief en met een goedgevuld
programma zijn die een must voor alle sportgekke
kinderen.

Het technische parcours in Middelkerke wordt een
fikse laatste uitdaging voor kandidaat eindwinnaars
van de Superprestige.

Circusfeest
Net zoals ieder jaar zetten we in de krokusvakantie onze
spreekwoordelijke circustent op en laten we de clowns,
acrobaten en gevaarlijke dierentemmers in jullie los.

Effe rekening houden met…
Corona uiteraard. De coronamaatregelen beïnvloeden vooral
opvangmogelijkheden en het toegelaten aantal deelnemers.
Check daarom altijd de digitale kanalen van de sportdienst
voor de meest accurate info.

Meer info?
In de Barloke Leffinge, Slijpesteenweg 28, Leffinge,
van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021

Doorbraak nieuwe generatie?
Traditioneel starten alle grote kleppers in de finalemanche.
Nemen de jonge uitdagers zoals Yserbyt, Vanthourenhout en
Aerts definitief de macht over van Van der Poel en Van Aert,nu die twee definitief helden van de weg zijn geworden?

Belgische uitdaging voor Oranje?
Ook de dames zijn van de partij. Heel wat topdames
deinzen er niet voor terug om de koers van in het begin hard
te maken. Kunnen de Belgische dames een vuist maken tegen
het geweld van Oranje? Middelkerke is ook gastheer voor de
nieuwelingen en de junioren.

Live op tv
Een cross zonder publiek? Jakkes, maar helaas kunnen we
omwille van covid-19 niet anders. Gelukkig is de oudste cross
van ’t land rechtstreeks te volgen op tv.

Meer info?

Van 9 tot 16 u.
Mogelijk opvang vanaf 8.30 en tot 17 u.

Sportpark De Krokodiel op zaterdag 6 februari 2021

Deelnameprijs: € 75

Alle info via www.noordzeecross.com

Foto : Kenneth Dhont

www.middelkerke.be/sportkampen
059 31 99 50
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De jeugd van
tegenwoordig…

Speelpleinwerking
in krokusvakantie

…moet vast en zeker eens afzakken naar
de Paravang. Iedereen is er welkom, er zijn massa’s
activiteiten, de wifi is er uitstekend en je ontmoet er
heel wat andere lokale jongeren.

De speelpleinwerking is er ook in de krokusvakantie.
Niet op één centrale plek, maar op drie verspreide
locaties in de gemeente.

Wakko weekends

In de krokusvakantie is er per opvanglocatie ruimte voor
maximaal 35 kinderen per dag.

In de weekends staan de vrijwilligers van De Paravang klaar
met leuke activiteiten, fuiven (als dat ooit nog eens mag
tenminste), games, verfijnde gastronomie (euh…) en heel wat
plezier natuurlijk. De Paravang is iedere vrijdag- en zaterdagavond open. In schoolvakanties is dat zelfs iedere dag.
Je hoeft niet per se lid te worden, maar ‘why not’:
het kost je slechts € 2 en geeft je een aantal voordelen
zoals korting bij optredens en een drankje op je verjaardag!
Hoera!

Tienerwerking ook in de krokusvakantie
Naast de Paravang is de tienerwerking het vakantieaanbod
voor tieners. Twee coole moni’s bezorgen je een wilde
vakantie en een programma met leuke activiteiten zoals
spelletjes en games, koken, workshops, uitstappen,
pretparken, zwemmen en andere (outdoor)sporten.
De tienerwerking is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar
(geboortejaar 2006-2009) die in Middelkerke wonen,
in Middelkerke naar school gaan of wiens ouder in
Middelkerke werkt.
Vooraf inschrijven kan snel en eenvoudig online
via inschrijvingen.middelkerke.be

Meer info?
www.middelkerke.be/jeugd
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Beperkte opvangbubbels

Waar?
De Duinpieper, Henri Jasparlaan, 8434 Westende
De Zandloper, Onderwijsstraat, 8430 Middelkerke
De Bonte Pier, Ieperleedstraat, 8432 Leffinge

Wanneer?
Van maandag 15 februari tot en met
vrijdag 19 februari 2021 van 09.00 tot 16.45 u.

Meer info?
De kostprijs wordt nadien gefactureerd.
Inschrijven via inschrijvingen.middelkerke.be
jeugddienst@middelkerke.be
059 30 48 66

Foto : Luc Cassiman

Dienst kinderopvang
en onderwijs verhuist

Erkenningsplicht
voor dierenopvang

Als de kerstvakantie goed verteerd is, trekt de dienst
kinderopvang en onderwijs naar hun vernieuwde
vleugel op de welzijnssite aan de Sluisvaartstraat.

Wist je dat je verplicht een erkenningsnummer nodig
hebt als je geregeld honden en/of katten opvangt
tegen betaling? Nog niet erkend? Vraag dan je erkenningsnummer aan via Dierenwelzijn Vlaanderen.

Huis van het kind
Dankzij het centraal onderbrengen van het loket welzijn en
de dienst kinderopvang en onderwijs kan iedereen met
welzijnsvragen voor jong en oud op één plek terecht.
Vanaf 19 januari is de dienst kinderopvang en onderwijs
bereikbaar op de nieuwe stek.
Alle nummers en mailadressen blijven dezelfde:
Opvang van baby’s en peuters
059 30 48 86 - onthaalouders@middelkerke.be
Opvang van schoolgaande kinderen
059 31 95 75 - IBO@middelkerke.be
Brugfiguren
Patrick 0474 888 073 - Claire 0498 90 58 49
brugfiguur@middelkerke.be

Professioneel dierenpension
Het gaat hier meestal om professionele dierenpensions.
Je hebt een erkenning nodig als:
• je op regelmatige basis zorg draagt voor de honden/katten
van iemand anders;
• je deze viervoeters de nodige zorgen geeft onder
je eigen dak;
• je dit gedurende een beperkte tijd doet;
• je hiervoor een vergoeding krijgt.
Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit
en dus erkenningsplichtig.

Dierenopvang nodig?
Ga je op reis en heb je geen opvang voor je huisdier?
Via de site van dierenwelzijn vind je een uitgebreide lijst
van erkende dierenopvangcentra: dat gaat van pensions,
over asielen tot kwekerijen. Op deze overzichtelijke site
staat interessante informatie over opvang, kweken,
verhandelen en transporteren van dieren.

Meer info?
www.middelkerke.be/dieren

Winters ‘zandfrettersfestijn’
MTB-Toertocht
Indien corona het toelaat is er op zondag 31 januari 2021
een toertocht in Lombardsijde. Indien niet wordt de route
gedurende 1 week uitgepijld. Up-to-date info?
Volg de facebookpagina MTB toertocht Lombardsijde

Meer info?
www.middelkerke.be/mountainbikeroute
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Droom weg met ‘Rêverie’

Foto : Ludo Coulier

De wintertentoonstelling Rêverie is
geïnspireerd door de melancholische
compositie van Claude Debussy en de
grote voorliefde van architect Oscar Van
de Voorde voor de ‘schoone ambachten’.
Curator Isolde De Buck koos tien
kunstenaars die op ambachtelijke wijze
kunst maken en zo de authentieke ziel
van Villa Les Zéphyrs verrijken.

v i s i t . m i d d e l k e rk e . b e

Lang leve 2021!
Hupsakee

Meer info?

ZA 13/02 >
ZO 21/02

Krokus
Van theater tot expedities.
Voor iedereen wat wils tijdens
deze kleine vakantie.
ZA 03/04 > Pasen
Advontuur en circus in
ZO 18/04
het Normandpark en Piep heeft
vast nog een massa andere
activiteiten in petto.

Nathalie Van Heule - foto Louise Mae

Nog tot 18 april 2021.
Te bezoeken enkel door reservatie
per “gezinsbubbel” via 059 31 91 28
of toerisme@middelkerke.be.
Voor meer info, foto’s en filmpjes:
www.cultuurstek.be
Gratis te bezoeken tijdens
de openingsuren van de villa.

VR 18/06 > Bier aan zee
ZO 20/06 Driemaal is scheepsrecht:

na twee corona-afgelastingen
plannen we ‘Bier aan zee’
in het traditionele weekend
vlak voor de zomer.
Zet je schrap voor een
tourneetje smaakvolle
streekbieren en
leuke animatie!

ZA 04/09 > Tastoe ‘Belle Vue’
ZO 05/09 Op Tastoe proef je het beste

van culinair en gastronomisch
Middelkerke. De sterren van
de show zijn de signatuurgerechten in hapklare porties,
de Middelkerkse bieren en
de wonderbaarlijke locatie
aan de Rotonde.

proeven met zicht op zee

Belle Vue

Machtig Middelkerkekalender biedt extraatje
Onze prachtige Machtig Middelkerkekalender 2021 al ontvangen?
Die biedt dit jaar trouwens een sprankelend extraatje. In 2021
organiseren we de 25ste editie van het Champagneweekend
en om dat te vieren schenken we 50 unieke champagnepakketten via 50 willekeurige Machtig Middelkerke-kalenders.

2 & 3 MEI 2020
Z E E D I J K De Rotonde W E S T E N D E

Lokale Middelkerkse restaurants · Signatuur gerechten · Streekproducten · Wijnen en bieren
Cocktails · Gin-bar · DJ’s · Muziek · Street food · Inspiratie · Beleving

VISIT.MIDDELKERKE.BE

DO 11/11 >
ZO 14/11

Save the date
Champagneweekend
Deze 25ste editie wordt
een knaller! Vier dagen
hoogmis van de bubbelende
godendrank.

Ook bubbels in je kalender?
Blader naar de maand november in je kalender.
Zie je op 11 en 12 november 2021 een paar
klinkende champagneglaasjes
dan win je een champagnepakket.
Kom die nog voor eind januari ophalen
in het MAC. Vergeet je kalender niet
om je winst te bewijzen ;-)
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Volg alle up-to-date info en meer nieuws binnenkort op

visit.middelkerke.be

Nuttige info
Algemeen noodnummer
Brandweer / dringende hulp / Internat. noodnr.
Brandweer Middelkerke - administratie
bereikbaar van 8 tot 17 u.
1= preventie, 2= administratie, 3= andere
Lokale Politie Middelkerke - dringend
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen
Zeereddingsdienst Oostende
Rode Kruis Ziekenwagen
Rode Kruis-Middelkerke
Antigifcentrum

Apothekers
112
059 43 29 80

101
059 312 312
059 701 000
105
0468 12 39 18
070 245 245

Gemeentebestuur
Gemeentehuis
Toerisme
Welzijnshuis (OCMW)
Gemeentelijke werkhuizen (nieuw nummer)

059 31 30 16
059 30 03 68
059 31 92 10
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
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende
AZ West Veurne

059 41 40 40
059 55 51 11
058 33 31 11

Dokters
Allaert (Middelkerke)
Daese (Slijpe)
De Bruycker (Leffinge)
De Kerpel (Middelkerke)
De Witte (Slijpe)
Deforche (Lombardsijde)
Glabeke (Leffinge)
Lecointre (Westende)
Loones (Westende)
Nieuwenhuyse (Middelkerke)
Scheirlinckx (Middelkerke)
Trypsteen (Middelkerke)
Vanbeveren (Middelkerke)
Vandenbroucke (Westende)
Vandorpe (Middelkerke)
Verbeke (Lombardsijde)
Vermeersch (Westende)

059 31 11 12
059 31 15 75
059 30 28 41
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 28 41
059 31 02 10
058 23 31 30
059 30 32 73
059 30 32 73
059 30 45 51
059 30 32 73
059 31 02 10
059 30 32 73
058 23 56 46
059 71 99 87

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer

1733

Ampe (Middelkerke)
Baeyaert (Lombardsijde)
Catrysse (Westende)
Debruyne (Leffinge)
Orbie (Middelkerke)
Optima (Westende)
Pharveda bvba (Middelkerke)
Trypsteen (Westende)

059 30 01 10
058 23 47 95
058 23 61 57
059 30 19 49
059 30 04 48
059 30 01 57
059 30 04 19
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)
Bossee (Middelkerke)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Jansseune (Leffinge)
Packet (Leffinge)
Vets for Pets (Westende)

0468 45 22 80
059 31 06 57
059 31 17 22
0479 28 02 91
0476 77 64 09
0472 17 24 29
058 24 02 30

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende)
Van de Maele (Leffinge)

058 23 63 09
059 30 04 74

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

Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente
Middelkerke en verschijnt 6 keer per jaar (oplage: 17.000)
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.
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Volgende keer jouw foto hier?

Woon je in Middelkerke, of ben je er vaak? En heb je je fototoestel vaak bij de hand?
Registreer je dan via www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke.
Stuur je prachtige foto’s van onze gemeente door en krijg in ruil een plaats in onze publicaties,
naamsvermelding bij gebruikte foto’s, themaworkshops en exclusieve foto-opportuniteiten.
www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke

Foto: Rachel Mancinelli #MachtigMiddelkerke

