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Bevrijdingsfeest in Westende
Nieuwe sporthal voor Krokodiel
Mid West Comedy Fest
Andere tarieven containerpark
Adieu Pol Vermander

Foto Mario Declerck #MachtigMiddelkerke
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@middelkerke.be

dirk.gilliaert
@middelkerke.be

tom.dedecker
@middelkerke.be

Meer info? De volledige lijst met bevoegdheden en contactgegevens kun je raadplegen via www.middelkerke.be/schepencollege

Colofon

Openingsuren MAC

De Sirene is het informatieblad van
de gemeente Middelkerke en verschijnt
5 keer per jaar (oplage: 16 000)

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

Redactieadres:
communicatiedienst,
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

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.

Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u.
(op zaterdag enkel burgerzaken)
www.middelkerke.be/openingsuren

Redactie en ontwerp:
communicatiedienst met medewerking
van alle gemeentelijke diensten
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Verantwoordelijke uitgever:
Jean-Marie Dedecker,
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

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.

Hallo
Middelkerke,
Het wordt tijd om na een dolgedraaide zomer de draad
van het ‘gewone’ leven weer op te pikken. De dagelijkse
‘rush’ van en naar het werk, de school of andere verplichtingen trekken weer op gang. Niet noodzakelijk iets om
tegenop te zien. Een druk en actief (beroeps)leven houdt
ons wakker en fit. In Middelkerke trachten we daarvoor
een goed klimaat te scheppen.
Onze schoolkinderen krijgen, ook vanaf deze
1 september, de beste voorzieningen voorgeschoteld.
Onze dagelijkse inspanningen in het onderwijs zorgen
ervoor dat leerkrachten, leerlingen en directies in de
beste omstandigheden de meer dan 1200 Middelkerkse
schoolkinderen bedienen.
Tal van gemeentelijke diensten geraken terug op
toerental met een brede waaier aan activiteiten die
zorgen voor de nodige ontspanning na een drukke
werkdag. Denk maar aan de sport- en cultuurdienst
die frequent uitpakt met een interessante
activiteitenkalender.
Onze welzijnsdiensten bekommeren zich met hart
en ziel om de kwetsbaren in onze samenleving.
Maatregelen zoals thuiszorg, de verwarmingstoelage
of onderwijscheques geven een duwtje in de rug.

In 't Buurthuis en het lokaal dienstencentrum zetten
vrijwilligers zich dagdagelijks in voor een warm onthaal
in de donkere maanden.
Verder richten we onze pijlen op de verdere ontwikkeling
van onze openbare infrastructuur. We geven nieuw bloed
aan het casinoproject. We versnellen de realisatie van
een nieuwe sporthal, zodat we samen met het nieuwe
zwembad een heus sportparadijs ontwikkelen aan
De Krokodiel. Met de nakende verwerving van de
gronden waar vroeger de zendmasten stonden, ligt
het pad open om het centrum van Middelkerke op
een natuurvriendelijke manier te verbinden met ons nieuw
sportpark.
Kortom, we gaan verder op ons elan en geven vol gas
vooruit!

Met vriendelijke groet,
Jean-Marie

HUISVESTING

Huurtussenkomst via onroerende
voorheffing
De onroerende voorheffing is een belasting op het bezitten van een woning. Die wordt jaarlijks betaald door de
verhuurder en is deels afhankelijk van de situatie van de bewoners op 1 januari 2019. Als huurder kan je via,
eenmalige aanvraag, een tussenkomst in de huur vragen aan de hand van de onroerende voorheffing.

Hoe werkt het?

De tussenkomst wordt eenmalig
aangevraagd. Na goedkeuring, krijgt
de verhuurder jaarlijks een korting op
zijn belasting.
Vervolgens krijgt de huurder jaarlijks
een brief als de eigenaar de korting
heeft ontvangen. De eigenaar ziet de
korting op zijn aanslagbiljet van de
onroerende voorheffing staan.
De verhuurder stort de korting
jaarlijks door naar de huurder, of
verrekent deze in de huur.

Tot 5 jaar terug

best de eigenaar hiervan op de hoogte.
Het aanvraagformulier is te vinden via

Huurders die de voorbije jaren
al huurder waren en nog geen
vermindering ontvingen, kunnen nog
tot vijf jaar terug de vermindering
aanvragen.

https://www.vlaanderen.be/
vermindering-van-de-onroerendevoorheffing-voor-huurders

Hoe aanvragen?

De huurder of verhuurder vraagt de
vermindering éénmalig aan met het
aanvraagformulier voor huurders vóór 1
mei van het aanslagjaar. Als de huurder
de vermindering aanvraagt, brengt hij

Meer info?
Ruimte en wonen (MAC)
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 91 15
huisvesting@middelkerke.be
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GEMEENTERAAD

Gestemd in de gemeenteraad
Enkele opvallende beslissingen van de gemeenteraad samengevat in hapklare brokken.

Update voor
ICT-voorzieningen
De werkkrachten van het gemeentebestuur Middelkerke zijn grotendeels
aangewezen op ICT-toepassingen.
De gemeenteraad keurde daarom, via
een raamovereenkomst, een investering
van € 405 000 goed voor een update
van heel wat servers en opslagruimte.

Site Verhaegelaan wordt
groene corridor
De site aan de Hector Verhaeghelaan bekend door de verdwenen rood-witte
zendmasten - wordt omgevormd tot

een groen domein dat het sportpark
De Krokodiel verbindt met de toeristische
zone. De onteigeningsprocedure is in
goed overleg met de federale overheid
ingezet. Voor de bestaande gebouwen
zoekt het gemeentebestuur een thematische herbestemming in relatie met het
nabijgelegen sportpark.

Verkaveling Badenlaan
‘on hold’
De ontwikkeling van de woonkavel
aan de Badenlaan in Westende kent
vertraging. Na een klacht en vernietiging
van de verkoop beslisten de kopende
huisvestingsmaatschappijen en het
gemeentebestuur om de verkoopproce-

dure volledig te hernemen. In een eerste
fase worden er 165 sociale woningen
opgetrokken.

Nieuwe GECORO
De gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening (GECORO) adviseert en beoordeelt alle dossiers die betrekking hebben
op ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Er zetelen naast 8 deskundigen ook
6 vertegenwoordigers uit belangrijke
socio-economische domeinen. Om belangenconflicten te vermijden zijn veel leden
van de GECORO niet in Middelkerke
gevestigd.

Meer info?

Foto Eric Lefevere

Het volledige verslag van de
gemeenteraad raadpleeg je via
www.middelkerke.be/formulieren.
Onder het menu ‘bekendmakingen’
vind je een overzicht van
de beslissingen van o.a.
de gemeenteraad.

GOED IN JE VEL

Awel zoekt luisterende oren
Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij Awel. De Nederlandstalige, anonieme hulplijn voor kinderen en jongeren in België
biedt een luisterend oor voor allerlei jeugdproblematieken. Awel zoekt 180 nieuwe vrijwilligers om jongeren te woord te staan.
Hulplijn
Bij Awel kan je terecht voor
relatieproblemen, oudersituaties, studieproblemen, vragen over lichamelijkheid
en seksualiteit en andere situaties.

Succesverhaal
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Hoewel Awel dankzij bijsturingen aan
hun systeem en financiële steun van
verschillende instanties meer contacten

kan helpen, blijven de lijnen zo drukbezocht dat heel wat kinderen en jongeren
met hun verhaal blijven zitten.

Extra vrijwilligers
Daarom zoekt Awel 180 extra vrijwilligers. Na een boeiende basisopleiding,
kun je aan de slag als beantwoorder en
kan je jongeren helpen met bepaalde
probleemsituaties.

Meer info?
Surf naar www.awel.be en
registreer je als kandidaat.

CONTAINERPARK

Nieuwe tarieven
Middelkerks containerpark
Vanaf 1 juli 2019 gelden er andere tarieven voor het containerpark in Middelkerke. De gemeenteraad bepaalde de nieuwe
tarieven na richtlijnen van OVAM, de Vlaamse afvalmaatschappij. Het gratis aandeel, voor de eerste aangebrachte kubieke
meter grove fracties valt weg.

€ 5 voor 0,5 m³
Naast de algemene toegangsprijs van
€ 1 betaal je voor hoeveelheden tot
aan 0,5 m³ vanaf 1 juli € 5. Wie tot 1 m³
aanbiedt, betaalt € 10. Het maximumtarief is € 20 voor een aanbieding tussen
1 en 2 m³.

Vlak glas gratis
Vanaf 1 juli kan vlak glas gratis aangeboden worden, want deze fractie wordt
nu volledig gerecycleerd.

Overgangsmaatregel
Binnen afzienbare tijd opent het nieuwe
containerpark in Middelkerke haar
deuren. De prijs voor aangeboden afval
wordt dan bepaald via het type afval en
het gewicht.

Noodzakelijk voor subsidies
De tariefwijziging kwam er verplicht na
een verplicht op te volgens advies van
de Vlaamse afvalmaatschappij OVAM.
OVAM stelt ook dat grover, moeilijk te
recycleren fracties niet gratis mogen
worden aangeboden. Deze tariefmaatregel was één van de sluitende
voorwaarden in de subsidiëring van
OVAM voor het nieuwe containerpark.

Nieuw containerpark in de
maak
Ondertussen zijn de voorbereidende
infrastructuurwerken voor het nieuwe
containerpark volop bezig.

www.middelkerke.be/containerpark

NOODCOMMUNICATIE

Doe jij mee aan de grote Be-Alerttest?
Be-Alert is een platform van de
overheid om iedereen in te lichten en
richtlijnen mee te geven tijdens een
noodsituatie. Dit instrument is er niet
alleen voor inwoners, maar ook voor
tweedeverblijvers en toeristen.
Hoe werkt het?
Schrijf je gratis in via www.be-alert.be.
Je geeft de adressen op waarvoor je
gewaarschuwd wil worden. Dit kunnen
meerdere adressen zijn. Denk maar aan
het huis van je ouders, school van de
kinderen of zelfs de woonplaats van
je schoonmoeder. Via Be-Alert geef je
ook mee via welke kanalen je verwittigd
wordt.

Indien er in de buurt van één van deze
adressen een grootschalige noodsituatie zich voordoet, krijg je een sms met
instructies.

Testen, testen, testen
Als gemeentebestuur moeten wij ook
deze software leren gebruiken. Daarom
organiseren we verschillende testen naar
het publiek. Schrijf je alvast in en neem
deel aan onze testen.

Leffinge:
25 september
Slijpe, Mannekensvere, Schore,
Sint-Pieters-Kapelle:
26 september
Westende en Lombardsijde:
27 september

We versturen een test-sms naar:
Toeristische zone Middelkerke
en Westende-Bad:
23 september

Meer info?

Middelkerke en Wilskerke:
24 september

059 31 30 16
communicatie@middelkerke.be

communicatiedienst
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HUISVESTING

KINDEROPPAS

BEWEGEN

Vergeet vervolgpremie
niet

Gezinsbond zoekt
babysitters

Westendse
gezondheidswandelingen

Wie een aankooppremie voor zijn enige
woning kreeg, heeft gedurende 5 jaar
recht op de vervolgpremie.

De Gezinsbond Middelkerke gaat op
zoek naar nieuwe kinderoppassers.

Het lokaal dienstencentrum
organiseert vanaf de herfst gezondheidswandelingen in Westende. Met
aangepast tempo, in groep en onder
begeleiding verbeteren je conditie en
mobiliteit zienderogen.

De vervolgpremie is een gedeeltelijke
teruggave van 50% van het gemeentelijk aandeel in de onroerende
voorheffing. Indien je kinderen ten
laste hebt bij het aanvragen van de
vervolgpremie, of als de woning geïnventariseerd was bij de aankoop van
de woning, bedraagt de premie 75% in
plaats van 50%.

Voor wie?
Jongeren van 16 jaar of ouder kunnen na
een kennismakingsgesprek opgenomen
worden in de poule van kinderoppassers. Je verdient als kinderoppas bij de
Gezinsbond € 5 per uur en je wordt voor
minimum 2 uur geboekt.
Tijdens je verplaatsing van en naar - en
ter plaatse op - je babysitbestemming
ben je verzekerd.

Meer info?
Bij kinderoppascoördinator Roza
Descheemaecker
059 30 09 75
roza.descheemaecker@skynet.be

Nog aanbieders
De premie moet aangevraagd worden
door middel van een (digitaal) formulier, een kopie van de onroerende
voorheffing en het bewijs van enige
eigendom van de aanvrager(s).

Meer info?
Ruimte en wonen (MAC)
Spermaliestiestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 91 15
huisvesting@middelkerke.be

Ook andere ziekenfondsen bieden een
gestructureerde oppasdienst met gelijkaardige voorwaarden aan. Raadpleeg
jouw ziekenfonds voor meer info.
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Wandelschoenen
niet vergeten
De gezondheidswandelingen duren
30 minuten, zijn gratis en vinden op
dinsdag en vrijdag plaats, telkens van
10 tot 10.30 u. Trek zeker een goed
paar wandelschoenen aan.

Meer info?
Lokaal dienstencentrum
De Stille Meers

Via de Bsit-app kun je jezelf als babysitter registreren, of een geschikte
babysit in de buurt vinden. De app is
betalend, maar misschien kun je via je
ziekenfonds een gratis proefperiode
starten.

Sluisvaartstraat 17,
Middelkerke

“Ik heb die factuur toch al betaald”
Factuurfraudeurs onderscheppen
papieren of elektronische facturen
(door hacking) en wijzigen het rekeningnummer. De ontvanger betaalt met deze
vervalste factuur de oplichters.

Jouw bank vraagt aan de andere bank om
het geld terug te storten. Deze bank tracht
ook de overschrijving te blokkeren of blokkeert de rekening zodat geldafhaling door
de oplichters niet meer mogelijk is.

Wat doen?

Meld je probleem op meldpunt.belgie.be
(optie ‘vervalste factuur’). Je krijgt meteen
advies en informatie over welke stappen je
kan ondernemen. Doe ook aangifte bij de
lokale politie als je als ondernemer slachtoffer bent van hacking.

Bij effectieve fraude contacteer je zo
snel mogelijk jouw bank en de bank
van het rekeningnummer op de factuur.

De gezondheidswandelingen op
dinsdag in Middelkerke, met vertrekpunt aan het Welzijnshuis, bestonden
al eerder. Nu is er ook een wekelijkse
wandeling vanuit Villa Les Zéphyrs in
Westende op vrijdag.

App Bsit

CONSUMENT

Neem eerst contact op met de leverancier. Misschien is er een vergissing in het
spel en heeft hij onterecht een aanmaning of betalingsherinnering gestuurd.

Na Middelkerke,
ook in Westende

Meer info?
news.economie.fgov.be

lokaaldienstencentrum
@middelkerke.be
059 31 92 10

WELZIJNSHUIS

MIDDELKERKE WERKT

Foto: Luc Cassiman

Taalcursussen opnieuw
van start
Met de komst van het nieuwe schooljaar start ook een nieuwe reeks
taallessen in 't Buurthuis van Westende.

Wanneer?
Praatgroep Frans,
op maandag van 09.30 tot 11 u.
Spaans voor beginners,
op dinsdag van 09.30 tot 11 u.
Nieuwe cursus start op 1 oktober.
Praatgroep Nederlands,
op vrijdag van 09.30 tot 11 u.

JEUGD

Werk- en werfvrije
toeristische zone
breidt uit
De toeristische zone waarin niet gewerkt
mag worden tijdens het hoogseizoen,
breidt uit met de Paul de Smet de
Naeyerstraat en de Kerkstraat in
Middelkerke.

Aanpassing aan realiteit
Beide straten zijn erg druk bezocht in
het vakantieseizoen. Er zijn ook vaak
rommel- of avondmarkten. Werfverkeer
of torenkranen zouden dus een belemmerende factor kunnen zijn tijdens de
drukke vakantiemaanden.

Tieners met ideeën
gezocht
Jaarlijks brengt de kindergemeenteraad enkele nuttige voorstellen voor
betere jeugd- en kinderfaciliteiten in
Middelkerke naar voor.
In de toekomst wil het gemeentebestuur ook kinderen en jongeren
tussen 12 en 16 jaar meer bij het
beleid betrekken door het oprichten
van een tienerraad.
Ben je tussen 12 en 15 jaar en voel je
je geroepen om een steentje bij te
dragen aan het Middelkerke van de
toekomst? Laat ons iets weten en wij
contacteren je terug.

Meer info?
jeugddienst@middelkerke.be

Procedure doorlopen

Meer info?
€ 3,5 per trimester
't Buurthuis Westende,
Meeuwenlaan 37, Westende
059 30 82 28, van 14 tot 17 u.
lokaaldienstencentrum
@middelkerke.be

Het gemeentebestuur organiseerde een
openbaar onderzoek en alle bevoegde
overheden adviseerden de opname van
beide straten gunstig. De gemeenteraad stelt de aangepaste versie van de
stedenbouwkundige definitief goed,
zodat werken in de Paul de Smet de
Naeyerstraat en de Kerkstraat vanaf nu
verboden zijn tijdens de maanden juli en
augustus.

Audit met een glimlach
De keuken van het Welzijnshuis Middelkerke kreeg met een score van 99% het
strenge ‘Smiley – certificaat’ van het
Federaal Voedselagentschap.

Foto: Luc Cassiman

PROFICIAT!

Dagelijks bereidt het Welzijnshuis
100 maaltijden voor het woonzorgcentrum, 180 maaltijden voor het
wijkrestaurant en 120 maaltijden
voor de dienst maaltijdenaan-huis met gegarandeerde
voedselveiligheid
en kwaliteit.
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snel:
CASINO

• nieuwe aanbesteding
voor bouwopdracht
casino

Nieuwe bouwopdracht
voor casino

• kandidaturen binnen
tegen 2 september 2019

Het gemeentebestuur keurde in juni een nieuwe overheidsopdracht voor het ontwerp,
de bouw en het onderhoud van het nieuwe casino goed. Daarmee neemt het
gemeentebestuur de regie van het project in eigen handen. Middelkerke wordt eigenaar
van het gebouw en koppelt de realisatie volledig los van de uitbating.

• nieuw casino opent op
1 juli 2022

Spelregels

Multifunctioneel casino

Gemeente blijft eigenaar

Een selectieleidraad bepaalt de spelregels en voorwaarden tot deelname aan
de overheidsopdracht. Deze opdracht
vraagt kandidaat-bouwteams een voorstel uit te werken rond de architectuur
en het ontwerp van het nieuwe casino,
de buitenaanleg, de effectieve bouw
en het onderhoud. Voor de uitbating
van de speelzaal wordt - zoals eerder
vermeld - een andere opdracht uitgeschreven.

Deze overheidsopdracht selecteert
uiteindelijk een bouwteam die de
veelzijdige functies in het gebouw op
een realistische en duurzame manier
combineert. Zo moet er ruimte zijn
voor horeca- en hotelfaciliteiten en
een modulaire evenementenzaal waar
evengoed socio-culturele activiteiten
of grootschalige televisieproducties
kunnen plaatsvinden. Kandidaat-bouwers moeten ook veel aandacht hebben
voor de buitenaanleg en de integratie
van het gebouw met de zeedijk.

Het gemeentebestuur blijft eigenaar van
het gebouw en financiert de bouw ook
zelf. Die kosten zullen volledig gedekt
worden door inkomsten uit de verschillende uitbatingen.

Gezonde structuur en
draagkracht
Kandidaat-inschrijvers moeten verplicht
inschrijven met een samenwerkingsverband tussen architect, ontwikkelaar,
landschapsarchitect, aannemer en
onderhoudsfirma en moeten beschikken
over een gezonde technische en economische draagkracht.

Nieuw casino open op 1 juli 2022
Kandidaat-deelnemers mochten hun
kandidatuur indienen tot en met
maandag 2 september 2019. Als alles
volgens plan verloopt, wil het gemeentebestuur op 1 juli 2022 de deuren van het
nieuwe Middelkerkse casino openen.

CASINO
Foto: Acropolis

Speelzaalconcessie
voor nieuwe casino
Naast een nieuwe bouwopdracht schreef het gemeentebestuur een nieuwe selectieleidraad voor de uitreiking van een
speelzaalconcessie uit. De selectieleidraad beschrijft hoe de overheidsopdracht die een speelzaaluitbater in het nieuwe
casino moet verlopen.
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Kandidaturen verwacht

Verlengde kansspeluitbating in

Een mededingingsprocedure moet
resulteren in een duurzame, nieuwe
speelzaalconcessie voor de kansspelactiviteiten in het nieuwe casino vanaf
1 juli 2022. In een eerste fase kunnen
kandidaat-uitbaters op basis van de
selectieleidraad hun kandidatuur
indienen. Daarna kunnen de geselecteerde kandidaten hun offerte indienen.

Ondertussen onderhandelden het
gemeentebestuur en de huidige
speelzaaluitbater succesvol over een
verlenging van de speelzaaluitbating in
het sporthotel aan de Westendelaan in
Middelkerke. Tot het nieuwe casino op
de zeedijk de deuren opent, blijft

Westendelaan.

de huidige uitbater kansspelen
aanbieden in het tijdelijke casino.

Aangepaste vergoeding
Het gemeentebestuur ontvangt
daarvoor een aangepaste concessievergoeding van € 100 000 per jaar. De
tewerkstelling in de speelzaal blijft ook
zo gegarandeerd.

snel:
SPORTONTWIKKELING

De Krokodiel krijgt
nieuwe sporthal
Het gemeentebestuur besloot op 2 juli om, naast het nieuwe zwembad,
ook een nieuwe sporthal op te trekken op dezelfde site. Met deze stap krijgt
het sportpark De Krokodiel een belangrijke, nieuwe invulling.
De Middelkerkse sportclubs krijgen voorrang in de nieuwe sporthal.
Ideale timing

Gedeelde functies

In de sport is timing essentieel. Toen
de plannen voor het nieuwe zwembad
werden voorgesteld konden aandachtige kijkers zien dat de sporthal op
de plannen ruimtelijk voorzien was.
Het gemeentebestuur besluit nu om
praktische, financiële en organisatorische redenen om de bouw van de
sporthal sneller in te zetten. Er komt
een indoorcomplex met twee zalen: een
traditionele sporthal met alle nieuwste
voorzieningen (kanteltribune, sportvloer, bergingen en kleedkamers) en
een ruimte in twee niveaus voor private
uitbating.

Net zoals het zwembad wordt de
sporthal gerealiseerd door de Vita
Groep. Veel functies in het complex zijn
gedeeld, denk maar aan het horecagedeelte, maar ook de openingsuren en de
onderhoudsblokken.

Voorrang voor clubs

De oprichting van de sporthal vult een
belangrijk aspect van het nieuwe sportpark De Krokodiel in. Deze site wordt
een uniek sportparadijs aan de kust met
voorzieningen voor attractieve buitensporten en topinfrastructuur in een
prachtige omgeving.

• lokale sportclubs
krijgen voorrang
• sporthal opent
op 1 juli 2021

In ruil voor de bouw en exploitatie
betaalt de gemeente een jaarlijkse
werkingssubsidie van € 276 000. De
totale terbeschikkingstellingsvergoeding voor het zwembad en de sporthal
bedraagt zo’n € 1,5 miljoen.

Sportparadijs De Krokodiel
Infomoment over het nieuwe
zwembad en de sporthal op
maandag 30 september om
19 u. in De Branding.

Foto: DMOO

Voor de invulling van de sporthaluren
hebben het gemeentebestuur en de
lokale sportclubs voorrang.

• realisatie nieuwe
sporthal versneld

NATUUR

Uitkijkplatform in
Schuddebeurze
Foto: Abicon

De Vlaamse overheid wil de natuur van het volledige Schuddebeurzegebied herinrichten. Om de natuurbeleving te vergroten komt er
in 2020 een uitkijkplatform op één van de bunkers.
Zeldzame biotopen

Uitkijkplatform

Natuurgebieden

Via allerlei terreinwerken vormen de
Vlaamse Landmaatschappij en het
Agentschap voor Natuur en Bos een
aaneengesloten gebied met zure
duingraslanden, duinheide, vochtige
duinvalleien en struweel. Dat zijn zeldzame biotopen aan de Vlaamse kust.

De bunkers uit de Tweede Wereldoorlog
worden functioneel geïntegreerd in
het gebied. Op één ervan wordt een
uitkijkplatform gebouwd. In een andere
bunker krijgen de vleermuizen vrij spel.
De Europese Unie financiert dit project
via het Interreg Vedette-programma.

Het Schuddebeurzegebied is - naast
de Warandeduinen, de Puidebroeken,
de Ijzermonding en de Schapenweide
- één van de vijf Middelkerkse natuurgebieden.

Meer info?
www.vlm.be
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ONDERWIJS

Spetterende
schoolstart
De 13 Middelkerkse scholen sparen zich niet om
het schooljaar op een opvallende manier te starten. Naast
jaarthema’s en startevenementen introduceren sommige
scholen introduceren enkele alternatieve pedagogische
projecten.
Dichtbij en voor iedereen

Reis/race door de tijd

In Middelkerke, Westende, Slijpe, Lombardsijde en Leffinge
willen de vijf gemeentelijke basisscholen dankzij nabijheid,
vernieuwing en kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding onderwijs voor iedereen aanbieden. De verschillende schoolbesturen
zorgen dan weer voor sterke (personeels)omkadering waarbij
leerkrachten alle ruimte krijgen voor gerichte nascholing.

In het Sint-Jozefinstituut van Middelkerke werken alle leerlingen
komend schooljaar rond ‘tijd’. De kinderen bepalen zelf hun 'reis/
race door de tijd'. De pedagogische methodiek 'routeplanner'
zet kinderen aan om zelfredzaam en zelfsturend te zijn, uiteraard
met de nodige steun van de leerkrachten.

Brugfiguur
Om het schoolgevoel van ouders en kinderen uit kwetsbare
gezinnen te verbeteren wordt de ‘brugfiguur’ vanaf
1 september in alle basisscholen van Westende en
Middelkerke de contactpersoon tussen ouders, basisschool
en buurt/netwerk.
Deze neutrale vertrouwenspersoon werkt ‘boven’ de verschillende onderwijsnetten en verhoogt zo de ontplooiingskansen,
de leerprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het
algemene welbevinden van het kind.

Welkomstfeest, peters/meters en veel groen
In Sint-Jozef Lombardsijde kregen de kinderen en ouders
een welkomstfeest waar ze de klas en een mini-expokonden
bezoeken. Het jaarthema ‘Zin in leven, zin in leren’ concentreert
zich op taalontwikkeling. Sint-Lutgardis Westende introduceert
het meter-/peterschap voor peuters en kleuters. In Sint-Jozef
Leffinge stimuleren ze goeie sociale relaties tussen de leerkrachten, leerlingen, de ouders en grootouders in een groene
omgeving. Het is meteen uitkijken naar het schoolfeest op
8 september waarbij een groene speelplaats wordt omgetoverd
tot een feestoase.

Meer info?
		 www.middelkerke.be/scholeninmiddelkerke

ONDERWIJS

Vrijwilligers voor
huiswerkbegeleiding
De bestaande huiswerkklassen in Middelkerke en Westende worden
uitgebreid naar Leffinge, Slijpe en Lombardsijde.
In de huiswerkklas ondersteunt een vrijwilliger twee keer per week,
maximaal vier kinderen bij het maken van huiswerk.
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In groep en individueel

Vrijwilligers

In de huiswerklassen zitten geselecteerde kinderen samen om onder
begeleiding hun huiswerk te maken.

Om deze projecten verder uit te werken
zijn er nog vrijwilligers nodig. Is vrijwilligerswerk bij de huiswerkklas of de Katrol
iets voor jou? Wil je de kinderen motiveren bij het maken van hun huiswerk?
Uiteraard is een vrijwilligersvergoedingen verzekering voorzien.

Ook de Katrol zet sterk in op individuele huiswerkbegeleiding. Hier werkt
de vrijwilliger, niet in een school- of
groepsomgeving, maar individueel
binnen het gezin van de leerling.

Meer info?
Voor vrijwilligerswerk bij de huiswerkklassen: Patrick Louwie
059 31 30 16 of 0474 88 80 73
patrick.louwie@middelkerke.be
Voor vrijwilligerswerk bij de Katrol:
Claire Van Loo
059 31 95 77 of 0498 90 58 49
clairevanloo@middelkerke.be

ONDERWIJS

Steunmaatregelen onderwijs
Een groot stuk van de Middelkerkse kinderbevolking loopt school in Middelkerke. Zeker in het begin van het schooljaar en
voor kwetsbare groepen, lopen de schoolkosten op. Het gemeentebestuur biedt daarom enkele steunmaatregelen.
Onderwijscheques
Onderwijscheques milderen verplichte
schooluitgaven zoals uniformen, schoolreizen, maaltijden of verplichte boeken.
Ze zijn er voor Middelkerkse gezinnen
die bruto minder verdienen dan € 18
855,63 (plus € 3 490,68 per persoon ten
laste), recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming, onder budgetbegeleiding of collectieve
schuldenregeling vallen. Het aantal
wordt bepaald naargelang het type
onderwijs: per kleuter 1 cheque, voor
lagere schoolkinderen 2 cheques en
leerlingen in het secundair onderwijs
3 cheques. De betalingswaarde is € 40
per cheque.
De onderwijscheques voor het schooljaar 2019-2020 vraag je aan bij het MAC,
en dit vanaf 1 augustus 2019 tot en met
31 mei 2020. Ze zijn geldig voor het
schooljaar 2019-2020.

Tussenkomsten
vervoersabonnementen
verlengd
Het gemeentebestuur komt voor 25%
tussen in verschillende abonnementen
voor schoolvervoer georganiseerd door
de school zelf. Die regeling wordt nu
verlengd tot het einde van het schooljaar
2020.
De tussenkomst geldt voor Middelkerkse
kinderen die nog geen 25 jaar zijn bij het
begin van het schooljaar en die deeltijds
of voltijds onderwijs volgen. Ook de
tussenkomsten in het schoolvervoer voor
gezinnen met 3 kinderen of meer wordt
verlengd tot eind juni 2020.
Daarnaast blijft de gemeentelijke
tussenkomst in abonnementen van
De Lijn ook van kracht.

Gemeentelijke lestijden
Voor komend schooljaar 2019-2020
voorziet het gemeentebestuur opnieuw
107 lestijden van ‘eigen’ budget om
kwaliteitsvol onderwijs te waarborgen
in de gemeentescholen. Dat lessenpakket wordt gebudgetteerd op € 200
000 en bedraagt ongeveer 60% van het
werkingsbudget van de 5 Middelkerkse
gemeentescholen.

Meer info?
www.middelkerke.be/
kinderen-en-onderwijs

ONDERWIJS

Junior
techniekacademie
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Heb je een neus voor techniek
en experimentjes. Schrijf je dan vanaf zaterdag 14 september in
voor de Junior Techniekacademie.
In groep maak je onder begeleiding van 2 techniekmentoren een houten
kapstok, een snel wagentje, een molen en raceauto met LEGO, een eigen
pennenzak uit vilt en je mag een robot programmeren.
De lessen vinden plaats in het Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17-19, Middelkerke.
Telkens op woensdagnamiddag van 25 september tot 4 december 2019
(niet tijdens herfstvakantie), van 13.30 tot 15 u.
Geschikt voor kinderen van 8 tot 10 jaar. De deelnameprijs: € 60 (€ 50 voor
het tweede kind uit éénzelfde gezin), materiaal en verzekering inbegrepen.
Dankzij het fiscaal attest recupereer je 45% van de inschrijving.

Reserveren: vanaf zaterdag 14 september 2019 via www.techniekacademie-middelkerke.be/junior.
Het aantal plaatsen is beperkt.

patrick.louwie@middelkerke.be - 059 31 30 16
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GEZONDHEID

HUISVESTING

KUNST/AFVAL

Werk mee aan
whiplashonderzoek

Zitdag sociale huisvesting

Toekan en krab lusten
graag PMD

De universiteiten van Gent en Brussel
zoeken, samen met het UZ Brussel en
het AZ Rivierenland, proefpersonen
voor een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe kinesitherapie bij
de behandeling van whiplashklachten.

Iedere tweede donderdagvoormiddag
van de maand (met uitzondering van
de schoolvakanties en feestdagen)
houden WoonWel, de sociale
huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee,
OCMW Middelkerke en RSVK Westkust
een gezamenlijke zitdag.

Wanneer?

Om meer afval uit het straatbeeld
te weren, plaatste de gemeente
Middelkerke kunstzinnige PMDcontainers. In de zomer staan ze op
het strand, in de herfst en de winter
verhuizen de opvallende toekan en
krab naar het Normandpark in
Middelkerke.

De eerstvolgende zitdagen vinden
plaats op 13 september en
10 oktober 2019 in de raadzaal van
het gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u.

Wat meenemen?
De volgende documenten heb je nodig
om in te schrijven:

Chronische pijn in beeld
Een whiplash of ‘zweepslag’ komt
frequent voor na kop-staartaanrijdingen en veroorzaakt vaak chronische
pijn door een overprikkeling van het
zenuwstelsel. Nieuw onderzoek moet
nu uitwijzen in welke mate de klachten
na een whiplash het dagelijkse leven
belemmeren en welke pijnniveaus er
optreden.

Proefpersonen gezocht
Het onderzoeksteam zoekt daarom
proefpersonen tussen 18 en 65 jaar
die al langer dan 3 jaar chronische pijn
ondervinden na een whiplash of traumatisch ongeval.

Uniek ontwerp

- uittreksel bevolkingsregister;

Het ontwerp is van Rik Delrue. Die
kunstenaar is in Middelkerke niet aan
zijn proefstuk toe. Hij realiseerde al
eerder opmerkelijke projecten die
uitmondden in mooie kunstwerken,
zoals ‘Indrukken’ in Sint-PietersKapelle en de ‘Staring Moles’ aan
de Koninginnelaan in Middelkerke.

- bewijs van huidig inkomen van alle
gezinsleden (bijvoorbeeld pensioenfiche, werkloosheidsuitkering, …)
voorbije zes maanden;
- eventueel vonnis bezoekrecht
(voor RSVK);
- kopie huidig huurcontract
(voor RSVK);
- eventueel brieven kwaliteitsprocedure
of ongeschiktverklaring van de woning
(voor RSVK);
- opzegbrief
(voor RSVK).

Meer info?
Dienst ruimte en wonen,
Spermaliestraat 1, Middelkerke

Kinesessies en vragenlijsten

059 31 30 16

Toegelaten proefpersonen krijgen
18 nieuw ontwikkelde kinesessies,
verspreid over 16 weken. Die sessies
gaan door in Gent, Brussel of Bornem.
Voor en na de behandelingen ondergaan de proefpersonen enkele testen
en vraaggesprekken.

woonwinkel@middelkerke.be

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden via chronischepijn@
ugent.be met de vermelding van naam
en telefoonnummer. De rekrutering
loopt nog tot februari 2020.

Meer info?
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- aanslagbiljet inkomen 2016
(aanslagjaar 2017);

chronischepijn@ugent.be.

Hoe meer PMD, hoe kleurrijker
De opvallende kleur en het kindvriendelijke ontwerp moeten mensen
aanzetten om sneller hun PMD-afval
in de toekan en krab te deponeren.
Hoe meer lege PMD-verpakkingen
de toekan en krab opsmullen, hoe
beter ze tot hun recht komen, want
door het transparante onderstel
veranderen de kunstzinnige constructies in kleurrijke afvalcontainers.
Restafval lusten de toekan en
de krab niet. Hun ‘maag’ is enkel
bestemd voor PMD-verpakkingen.

GEZONDHEID

Cupcakes voor
Alzheimeronderzoek
De Stichting Alzheimer lanceert voor de vierde keer
de cupcakemaand. Door het bakken en verkopen van
lekkere cupcakes verzamel je centjes in ten behoeve van
het Alzheimeronderzoek.
Piet Huysentruyt en Kathleen Aerts
zijn peter en meter van deze actie.

Meer info? www.stopalzheimer.be

ZORG

Goeie zorg
gegarandeerd
Oppas aan huis is één van de diensten die
chronisch zieke mensen, personen met
een beperking en zorgbehoevende ouderen
mogelijk maken om langer in hun eigen huis te
wonen. Ook als hun vaste mantelzorger er even
tussenuit moet. CM lanceert een oproep naar
nieuwe vrijwilligers voor deze dienst.
Ondersteunende vrijwilligers
De oppasdienst van de CM neemt de
zorg voor chronisch zieke mensen,
personen met een beperking en zorgbehoevende ouderen tijdelijk over. De
vrijwilliger biedt gezelschap en toezicht,
zorgt voor een aangename tijdsbesteding, helpt bij beperkte verplaatsingen
in en rond het huis en neemt een aantal
zorgtaken op (bv. maaltijden opwarmen,
helpen bij het eten, helpen bij toiletbezoek...).

Flexibel
Als vrijwillige CM-oppas kies je zelf waar,
wanneer en hoe vaak je wilt ingeschakeld worden. Je bent verzekerd, krijgt

vorming en begeleiding en je ontvangt
een forfaitaire kostenvergoeding per
oppas-uur.

Meer info?

Een beroep doen op
een oppas-vrijwilliger?

Wil je een beroep doen op een
CM-oppas.

De CM-oppas kan overdag, ’s avonds, in
het weekend of als het nodig is ook
’s nachts de zorg opvangen. Je betaalt
€ 2,8 per uur, met een minimum van
twee uur. Voor nachtoppas geldt
hetzelfde tarief, met een minimum van
tien uur.

Wil je je registreren als vrijwilliger?
www.cm.be/over-cm/vrijwilligers

CM-Oppas aan huis: 059 55 40 51 of
oppas.oostende@cm.be
Raadpleeg je ziekenfonds
Raadpleeg bij je ziekenfonds of bij je
zorgverlenende instantie als zij ook een
dergelijke dienstverlening aanbieden.

Ook voor de vervangende zorg voor
een kind (-18 jaar) met een chronische
aandoening of beperking kan je beroep
doen op de vrijwilligers van CM-Oppas
aan huis.

WELZIJN

Verwarmingstoelage voor gezinnen
met beperkt inkomen
Energiekosten wegen zwaar door in het budget van mensen met een beperkt inkomen.
De verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds kan daarom een welgekomen steun zijn.
Voor wie is deze toelage?

Toelage per liter

• Voor personen die recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van
de mutualiteit;

De tussenkomst is een toelage per liter
en geldt enkel voor huisbrandolie aan
de pomp, verwarmingspetroleum aan de
pomp of bulkpropaangas.

• voor andere personen met een
beperkt inkomen die in collectieve
schuldenregeling zijn;
• voor personen die een schuldbemiddeling hebben bij het OCMW.

Het bedrag van de toelage hangt af van
de brandstofsoort, de prijs per liter en
de categorie waartoe je behoort.
Het maximumbedrag tot eind 2019
bedraagt € 210 voor maximum
1 500 liter per verwarmingsperiode.

Hoe verloopt de aanvraag?
Aanvragen moeten binnen de 60 dagen
na levering gebeuren.
Ga met je identiteitskaart, klever van
de mutualiteit, rekeningnummer, brandstoffactuur en inkomensbewijs naar de
sociale dienst van het Welzijnshuis.
Meer info?
Welzijnshuis,
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke
059 31 92 89
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PARTICIPATIE

TOEGANKELIJKHEID

PARTICIPATIE

De Wiek in de wijk

Heb jij je gebouw
toegankelijker
gemaakt?

Hobbybeurs

De Wiek in Leffinge is een nieuwe
ontmoetingsplaats voor mensen uit de
buurt. De Wiek verwijst naar het WestVlaams voor ‘wijk’, maar ook naar de
wieken van een molen. In dit geval de
Groenhagemolen in hartje Leffinge.

Ontmoetingsdagen
Iedere dinsdag en vrijdag organiseert
het Lokaal Dienstencentrum er ontmoetingsdagen. Je kan er terecht voor een
spelletje kaart of rummikub of gewoon
een drankje of een babbel.

Vrijwilligers gezocht
De Wiek is nog op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om te helpen bij
de uitbating van De Wiek tijdens de
ontmoetingsmomenten.

Meer info?
Lokaal dienstencentrum
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke
lokaaldienstencentrum
@middelkerke.be
059 31 92 10

Heb je in 2019 als eigenaar van
een publiek, niet-openbaar gebouw
renovatiewerken uitgevoerd en
daarbij rekening gehouden met
toegankelijkheid? Stuur dan jouw
kandidatuur in vóór 1 december 2019
via www.middelkerke.be/toegankelijkheidsprijs en registreer je online.

Met maximaal 71 standplaatsen
krijg je een inspirerende staalkaart
van allerhande creatieve hobby’s
voorgeschoteld.

Interesse om mee te doen?
Schrijf je in via
participatie@middelkerke.be
vóór 12 november 2019.

Zo maak je kans op € 1 250.

Parcours zonder hindernissen
Ondertussen kunnen minder mobiele
mensen zonder hindernissen het
traject tussen Middelpunt en het
toegankelijk strand (Zon, Zee,
Zorgeloos) aan de westkant van de
casinosite in Middelkerke afleggen.

Meer info?
participatie@middelkerke.be

ONDERZOEK

MOBILITEIT

Enquête naar
arbeidskrachten

Deelsteps in Middelkerke

Een maand voor het interview krijgen
de geselecteerde huishoudens een brief
waarin het onderzoek wordt geduid en
het moment wordt meegegeven.
Met dit onderzoek wil de federale overheid de Belgische arbeidskrachten in
kaart brengen.
Deelname aan dit onderzoek is
bij Koninklijk Besluit verplicht. De
verzamelde gegevens worden strikt
vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Meer info?
https://statbel.fgov.be/ls

Nog tot en met het einde van de paasvakantie 2020 kun
je in Middelkerke deelsteps gebruiken. Een alternatief
en milieuvriendelijk vervoermiddel voor korte afstanden.
In totaal zijn er in Middelkerke 100 steps beschikbaar.

Foto Linda Naert

In september 2019 zullen interviewers
van Statbel, het Belgisch statistiekbureau in onze gemeente op pad zijn
om een aantal vooraf geselecteerde
huishoudens te bevragen over hun
arbeidssituatie.
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Het gemeentebestuur Middelkerke
reikt opnieuw een prijs uit aan een
eigenaar die zijn pand toegankelijker
maakt voor minder mobiele mensen.

Op 24 november organiseert het
gemeentebestuur een nieuwe editie van
de hobbybeurs. De beurs wordt voor
het eerst georganiseerd in De Branding,
Middelkerke.

De steps praktisch
Hoe gebruiken?
De steps kan je overal in Middelkerke terugvinden. Om een step te
gebruiken heb je een creditkaart en
een smartphone nodig. Je downloadt
de app, plaatst via de creditkaart wat
credits op je account. Je kijkt in de
app waar de dichtstbijzijnde step is en
je snort weg.
Klaar met de step te gebruiken?
Parkeer die netjes langs de kant van de
weg zodat een volgende persoon die
kan nemen.

De steps zijn toegankelijk voor iedereen
vanaf 18 jaar. De maximumsnelheid is
18 km/u, daarom moet je dus een helm
dragen. Met een opgeladen step heb je
een bereik tot 50 km.
Elke avond worden de steps opgehaald
en teruggebracht naar hun startpunt.
De activatieprijs voor het gebruik van
een step, bedraagt € 1 vermeerderd
met een gebruikskost van € 0,20 per
minuut. Het bedrag wordt automatisch
verrekend met je creditkaart.

Meer info?
www.middelkerke.be/deelsteps

POSTUUM

Ereburgemeester Leopoldus ‘Pol’ Vermander overleden

Verbindende figuur
met hart voor
landbouw
Op zaterdag 22 juni 2019 overleed ‘Pol’ Vermander op 90-jarige leeftijd.
Hij was de laatste burgemeester van Slijpe en Spermalie. Zijn politieke carrière
werd gedefinieerd door zijn inzet voor de landbouw en de gemeentefusies.

Voorbestemd voor
publieke rol
Pol Vermander werd in 1929 geboren in
‘zijn’ Slijpe. De versnelde verantwoordelijkheid als familiehoofd, na het overlijden van zijn vader, belemmerden zijn
oorspronkelijke studieplannen. Gelukkig
verwierf hij tijdens zijn legerdienst heel
wat nuttige vaardigheden. Daardoor kon
hij zijn hoofdbezigheid als landbouwer,
combineren met het beheer van een
omvangrijke verzekeringsportefeuille.
Het stond in de sterren geschreven dat
Pol een belangrijke publieke rol zou gaan
spelen. Pol zou al snel door de politieke
microbe gebeten worden.

Meteen burgemeester
Zijn eerste verkiezingsdeelname in 1964
was meteen een succes. Hij werd burgemeester van Slijpe. Daarbij loodste hij zijn
gemeente door de eerste gemeentelijke
fusiebeweging. Daardoor werd hij in 1971
de eerste - en meteen de laatste - burgemeester van Spermalie (de verzameling
van de landelijke gemeenten Slijpe,
Schore, Mannekensvere en Sint-Pieters-Kapelle).
Zijn rechterhand tijdens die twee ambtstermijnen was gemeentesecretaris Jef
Laleman. Als ‘tandem’ realiseerden ze
onder andere het gemeentelijk centrum
Ter Zelte, een uitgesproken troef voor
het lokale verenigingsleven.

gehinderd door het gebrek aan
naambekendheid in de kustgemeenten
Westende en Middelkerke. Gevolg: een
oppositiekuur van twee ambtstermijnen.

“Pol vocht vanuit
oppositie naar ambt
van eerste schepen

Belangrijk ambt
In 1989 werd hij eindelijk schepen in het
gemeentebestuur van Middelkerke. Met
heel veel praktisch inzicht en met ‘gezond
boerenverstand’ leidde hij de technische
dienst en was hij de motor van heel wat
openbare werken.

Gedurfde politieke
strategie
Uit onvrede met de samenstelling van de
toenmalige CVP-lijst nam hij in 1994 niet
deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Die werden echter ongeldig verklaard.

Voor de herverkiezingen van april 1995
trok hij, samen met Jef Steveneers van de
‘Bond der Aangespoelden’, de nieuwe
lijst ‘Samen’ en werd hij verkozen als
raadslid. Hij slaagde erin om de coalitie
rond de VLD alsnog te breken en een
alternatief bestuursakkoord tot stand
te brengen, waarin hij eerste schepen
werd. Hij was er bijzonder trots op dat hij
toenmalig burgemeester Frank Verlinde,
als waarnemend burgervader, mocht vervangen. Een rol die hem als gegoten lag.

Dijkgraaf en landbouwspecialist
Zonder zijn interesse in het maatschappelijk gebeuren te verliezen, sloot hij op 31
december 2000, in schoonheid, zijn politieke carrière af. Hij zette zijn mandaten
als voorzitter van de kerkfabriek en als
dijkgraaf van het polderbestuur de
Groote West-Polder nog een tijdje verder. Hij verzilverde zijn grote kennis van
de landbouw en werd een vooraanstaande verdediger van die belangengroep.

Plichtsbewust op ‘’t hof’
Pol bleef na zijn actieve carrière in Slijpe
wonen waar hij de boerderij inruilde voor
een nieuwe woning in het centrum. Toch
was hij bijna dagelijks op ‘’t hof’ te vinden
om zijn kinderen te helpen in de ‘stiel’.
Toen zijn echtgenote Marguerite in 2016
overleed, nam hij meer en meer afscheid
van het openbare leven.

Erfenis
Naast zijn inzet voor de lokale landbouw
speelde Pol Vermander een cruciale rol
om de negen deelgemeenten te verbinden tot de bloeiende fusiegemeente die
Middelkerke nu is.

Fusie fnuikt ambitie
De wetgever wou echter nog grotere
gemeenten zodat Spermalie op
1 januari 1977 opging in wat toen GrootMiddelkerke werd genoemd. Samen met
twee andere uittredende burgemeesters
van de CVP-strekking deed Pol
Vermander een vergeefse gooi naar
het burgemeesterschap van de
fusiegemeente. Hoewel Pol kon rekenen
op zijn landelijke achterban, werd hij

Gemeentesecretaris Jef Laleman feliciteert de nieuwe burgemeester van Slijpe
tijdens diens inhuldigingsstoet op 27 juni 1965.
Pol Vermander zit in een open auto samen met
zijn echtgenote en dochter Ria. (Foto verzameling Declerck, Middelkerke)
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GEKIEKT

Caterpillar+Flatbed Trailer

Foto Ludo Coulier

Het bekende kunstwerk Caterpillar #5bis van Wim Delvoye op de Middelkerkse zeedijk
kreeg een spectaculaire uitbreiding. Delvoye gaf de bijhorende ‘oplegger’ ‘FlatbedTrailer’ in
bruikleen aan het gemeentebestuur van Middelkerke. Het nieuwe samengestelde kunstwerk
is op de zeedijk tussen Middelkerke en Westende te bewonderen.

Verzustering met
Glabbeek officieel

Foto Luc Cassiman

Na de officiële goedkeuring van de
verzustering door de gemeenteraad,
werd deze culturele verbinding tussen
beide gemeenten eindelijk verzegeld
op zaterdag 15 juni.

Foto Jan Vancaeyzeele

Middelkerke met meeuwenblik

Foto Eric Roelen
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Foto Eric Vandewalle

Dankzij het Roue de Marseille kun je met een
meeuwenblik Middelkerke, de zee en de polders
bewonderen. Heel wat fotografen raakten
geïnspireerd tot mooie beelden.

Vlammende Van Aert
Op 27 juni was Middelkerke het decor
voor het spannendste BK tijdrijden
uit de geschiedenis. Wout Van Aert
snelde afgetekend naar de overwinning
waarbij hij Yves Lampaert en
Remco Evenepoel afhield.

Foto A1 Architecten

Foto Steven Vanhevel

Nieuw gebouw voor
buitengewoon onderwijs

Middelkerke
draaide
op volle toeren
Heel wat evenementen
en tollende bedrijvigheid
afgelopen zomer in
Middelkerke. Met Carrousel,
de Summer Kick Off
en Streetmart werd de zomer
alvast goed ingezet.

Foto Luc Cassiman

Foto Linda Naert

Kaboog wordt het centrum voor
buitengewoon onderwijs in de regio
Middelkerke – Oostende. Het opmerkelijke project zorgt niet alleen voor
nieuwe schoolinfrastructuur, op
het domein worden op termijn ook
woningen opgericht.

Foto Luc Cassiman

Op de site van Ter Strepe langs de
Westendelaan in Middelkerke verschijnt
binnenkort een nieuw multifunctioneel
gebouw.

Op 3 mei startten de afbraakwerken van
de oude Westendse gemeenteschool.
Op de site verschijnt tegen 1 september
2020 een gloednieuwe school.

Tempelier waakt over Slijpe
Foto Eric Lefevere

Vaarwel oude
gemeenteschool

Vanaf vrijdag 2 augustus ‘bewaakt’ een
stoere Tempelier de dorpsgrens van Slijpe.
Het nieuwe kunstwerk van Eric Baeyens
verrijst op het rondpunt aan de Diksmuidestraat en de Spermaliestraat en verwijst
naar de rijke Tempeliershistorie van Slijpe.

17

DE STRAAT

De Essex Scottishlaan:
dé vakantiestraat van
Westende-Dorp
Deze lange rechte lijn verbindt de dorpskern van Westende-Dorp met het strand
ter hoogte van de Calidris. Ze bestaat amper honderd jaar, maar kent een bewogen
geschiedenis. Heel wat belangrijke figuren uit de lokale geschiedenis en ontelbare
toeristen passeerden er de revue.
de ontspanningszone voor de lokale
inwoners. Dicht bij zee openden de
bazar Sint-Laureins en de horecazaken
L’Yser en De Lekkerbek hun deuren.

Het begon met een
eenzame molen …
Westende had vóór de Eerste Wereldoorlog maar liefst twee windmolens
die als fiere bakens in het landschap
getuigden van een landelijke gemeenschap. Eén ervan, de dorpsmolen van
Westende genoemd, lag aan de westelijke zijde van de gemeente en werd
in 1914 uitgebaat door de familie van
schepen Séraphin Dewulf. Een echte
straat erheen was er nog niet;
de molenaar en zijn familie werden administratief geregistreerd in de ‘Kerkwijk’.
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De molen werd tijdens de Eerste
Wereldoorlog vernield. Na de oorlog
kwam de benaming ‘Molenstraat’ in
gebruik, eigenaardig genoeg dus pas
nadat de molen zelf was verdwenen.
Enkel het eerste stukje van de

Westendelaan tot aan de Duinenlaan
werd aangelegd. Een plan voor de
verdere doortrekking richting zee werd
in de jaren twintig van vorige eeuw,
in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken, opgemaakt.

Naamsverandering drong
zich op
De Molenstraat fungeerde als verbindingsweg tussen het dorp en het
Sint-Laureinsstrand. Het strand was

Verderop in de straat werden er in pensionnetjes, zoals Ter Duinen, kamers te
huur aangeboden, zoals bij gemeentesecretaris Lucien Coulier. Er kwam onder
andere nog een tankstation en het café
Casino. De straat werd dan ook
logischerwijs omgedoopt tot Zeelaan.

Bevrijders drukken hun
stempel
Westende werd na de Tweede Wereldoorlog bevrijd door het Canadese Essex
Scottishregiment. Een operatie die
niet zonder slag of stoot verliep. Als
eerbetoon aan de bevrijders besliste
het gemeentebestuur van Westende
in 1945 om de Zeelaan om te dopen
tot de Essex Scottishlaan. Die naamsverandering werd met een heuse
bevrijdingsstoet doorgevoerd.

“Canadese
bevrijding:
Zeelaan wordt
Essex Scottishlaan

Familie Soetaert
stimuleert toerisme
Deze laan bleef toeristisch belangrijk.
Niet alleen ging de kamerverhuur er
sterk op vooruit, maar vooral de komst
van het vakantiecentrum ‘Zon en zee’
in 1952 en Camping Westende van de
familie Soetaert in 1955 - middenin de
dorpskern van Westende - betekende
dat heel wat vakantiegangers door deze
straat wandelden richting zee en kusttram. Heel wat ondernemers vestigden
zich in de buurt van ‘Zon en zee’. Een
zaak voor fietsverhuring, een bakkerij,
een drukkerij en een frituur versterkten
de toeristische bedrijvigheid. Op de
hoek met de huidige Westendelaan
kwam ook nog de slagerij van Robert
Gruwier.
Burgemeester en aannemer Julien
Soetaert kwam ook in deze straat
wonen. Hij werd één van de spilfiguren
van Westende-Vooruit, een toeristische
organisatie die het toerisme in en rond
het Sint- Laureinsstrand promootte. Het
stimuleren van kamerverhuur bij particulieren was daarbij een belangrijk middel.

Dat kon onder meer in villa Petunia, waar
drukker Philips meerdere kamers en
appartementjes aan toeristen verhuurde.
Een belangrijke gast was journalist
Gaston Durnez die er tussen 1956 en
1969 iedere zomer kwam logeren.

Nieuwe toekomst
tegemoet
Het stopzetten van de uitbating van ‘Zon
en Zee’ en de omvorming tot asielcentrum in 2001 betekende een serieuze
tegenslag voor de handelaars in de
buurt. Na een lange juridische strijd
werd het asielcentrum in 2003 gesloten.
Nu worden de gebouwen opnieuw
ontwikkeld tot toeristische verblijven.
Het uitzicht van de straat veranderde
door nieuwe appartementsgebouwen.
De Essex Scottishlaan werd recent
heraangelegd, zodat de kenmerkende
‘betonnen platen’ verdween. Pas in 2018
werden de werken voltooid. Klaar voor
de toekomst dus.
Meer info?
www.middelkerke.be/destraat
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75 jaar geleden werden
Westende en Lombardsijde bevrijd
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Groot bevrijdingsfeest
'Canadian Style'
Westende en Lombardsijde werden 75 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog bevrijd door de Canadese troepen
van het Essex Scottishregiment. Het gemeentebestuur herdenkt deze gebeurtenissen met een tentoonstelling, een
dagelijkse vertoning van een filmmontage en een bevrijdingsfeest op zondag 8 september in Westende-Dorp.

Expo

In de expo ‘Westende Bevrijd' worden
foto’s, voorwerpen en uniformen in
verband met de bevrijding getoond.
Die stukken komen vooral uit de rijke
collectie van Westendenaar Kristof Jacobs. De expo vindt plaats in zaal
De Kilt.

Film

In de marktbioscoop kan je dagelijks
een montage van Edwin en Thomas
Van Troostenberghe bekijken over de
laatste bevrijdingsgetuigen. Ze vertellen
over de aankomst van de bevrijders,
de volksvreugde, de feesten, vriendschappen en ‘flirts’, maar ook over de
grimmige sfeer van – soms onterechte
- afrekeningen met ‘zwarten’ (mensen
verdacht van ‘heulen’ met de Duitsers).
Na de Canadese bevrijders, kwamen de
Engelsen de streek besturen, ontmijnen
en bevoorraden. Daarover zijn de meningen soms onverbloemd negatief, omdat
de Engelsen ‘niet deelden’ met de lokale
bevolking.

Bevrijdingsfeest

Op zondag 8 september wordt een
bevrijdingsfeest met stoet, plechtigheid
aan het oorlogsmonument en volksfeest
op het Arthur Meynneplein georganiseerd. Toen de oorlog voorbij was,
werden de Canadezen op 10 juni 1945
opnieuw feestelijk onthaald met een
huldebetoon en een indrukwekkende
‘bevrijdingsstoet’.

Vanaf 16 u. trekt een optocht door de
Essex Scottishlaan en Westendelaan
naar het marktplein. Om 17 u. is er een
huldebetoon aan de bevrijders en vanaf
18 u. barst het bevrijdingsfeest los op
het Arthur Meynneplein met optredens
van The Coast Big Band en Slick Nick &
the Casino Special.

Praktisch

Expo ‘Westende Bevrijd in zaal De Kilt,
Essex Scottishlaan 3, Westende. Van
vrijdag 30 augustus tot en met zondag
15 september. Open op woensdag,
zaterdag en zondag van 10 tot 18 u.
Marktbioscoop ‘Westende Bevrijd – in
woord en beeld’, Arthur Meynneplein,
Westende. Van donderdag 1 augustus
tot en met zondag 15 september, elke
dag van 10 tot 18 u.
Bevrijdingsfeest
op zondag 8 september vanaf 16 u.
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CULTUUR

Mid West Comedy Fest opent cultuurseizoen met bulderlach

Vrouwen hebben geen humor

Vrijdag: blind date
Hebben vrouwen wel humor? De dames
die op vrijdag 27 september optreden,
roepen op tot ‘blind vertrouwen’. Dat
mag je gerust letterlijk nemen, want
niemand weet wie er op het podium
verschijnt.
Deze avond wordt een verrassende
blind date met 4 grappige, bekende en
minder bekende, ‘stand-upsters’.
Weet ook dat Wouter Deprez de
spreekwoordelijke haan in het hoenderhok is die deze avond in gekende stijl
aan elkaar babbelt.
Iedere ‘mystery guest’ neemt
20 minuutjes voor haar rekening.

Zaterdag: feestelijke
bulderlachavond

Foto: Luc Cassiman

Op zaterdag proef je van een tweetrapsraket explosieve humor. Nele van
den Broeck is ervaringsdeskundige in

het ‘handleiden’ van ingewikkelde levens
en mensen. Al haar ‘expertise’ verpakt
ze in grappige liedjes en sketches.
Je mag exclusief aanschuiven bij de
voorproever van haar nieuwe soloshow.
Na een pauze voor de lachspieren met
muziek, foodtrucks en vertier, is het de
beurt aan Steven Mahieu. Zonder rem en
taboes neemt deze dolgedraaide wattman je mee op een denderende comedytram. Exclusief voor jullie biedt hij een
eerste inkijk in zijn meest onaangeroerde
hersenspinsels.

Seizoen vol comedy
Het cultuurseizoen brengt naast
sprankelende muziekvoorstellingen en
meeslepend theater, ook nog andere
comedyvoorstellingen. Zo brengt Piv
Huvluv comedy op maat van kinderen,
fileert Bert Kruismans ‘De blote Belg’
en weet je dankzij Jens Dendoncker
waarom je soms ‘Bang van Dendocker’

CULTUUR

Twee prijzen voor
Starlight
Musicalproductions
Tijdens het theaterfestival ‘Spots op West’ in Westouter kreeg
Starlight Musical Productions uit Middelkerke twee ‘Gouden
Meeuwen’ uitgereikt.
OpenDoek, de overkoepelende organisatie voor amateurtheater
beloont daarmee de muziek, de kostumering en de grime van
‘Reinaert’, de jongste productie van de Middelkerkse musicalvereniging. Die werd tijdens de krokusvakantie 2019 maar liefst 12 keer
opgevoerd in centrum De Branding.
Deze ‘Gouden Meeuwen’ zijn een mooie erkenning voor de cast en
medewerkers van Starlight Musicalproductions vzw.

Foto: Maxim De Clercq

Tenminste zo luidt het cliché… Het nieuwe cultuurseizoen opent op feestelijke
wijze met Mid West Comedy Fest, een comedyweekend als ode aan de vrolijkheid.
Lach je kapot met een blind date en een exclusieve try-outavond.
Grappige omkadering en jouw bulderlach maken de affiche compleet.

bent. Ook Freddy De Vadder, Thomas
Smith en Preuteleute staan verder in het
seizoen op het programma.
Meer info?
Mid West Comedy Fest:
op vrijdag 27 (20 u.) en zaterdag
28 september (18 u.)
in centrum De Branding, Middelkerke.
Kaartjes kosten altijd € 10 en kun je
reserveren via cultuur.middelkerke.be

CULTUUR

Culturele toekomstplannen
Op woensdag 25 september is er algemene vergadering van de cultuurraad. Iedere erkende socio-culturele
vereniging mag er een delegatie afvaardigen.
Het gemeentebestuur licht hun socio-culturele plannen
toe en gaat daarna in dialoog met de verschillende
verenigingen om toekomstige beleidsplannen van de
nodige voedingsstof te voorzien.
Daarnaast stellen enkele opmerkelijke culturele
verenigingen zich voor.
Alle erkende socio-culturele verenigingen krijgen een
uitnodiging.
Waar en wanneer?
In centrum De Branding, Populierenlaan 35,
Middelkerke. Woensdag 25 september om 20 u.

Meer info?

Meer info?

www.starlight-musical.be

cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53
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BIB

Drukke herfst in de bib
De bib is veel meer dan een schatkist aan lees- en muziekplezier. Dat bewijst deze boordevolle herfstagenda.
Zet je schrap voor lezingen, poppentheater, film, uitstappen, een portie digitalisering en voorleesplezier.
Donderdag 19/09

Zaterdag 14/09
Vrijdag 13/09
Het leven zoals het was
Interactieve vertelreeks over de lokale
geschiedenis.
‘Grappen en kluchten’
met Mieke Dobbels
Toegang € 3

Luistervinken

Voorlezen met ‘Kakelende
kippenkoppen ‘

Boeiende lezing over actuele
maatschappelijke thema’s. Deze keer
vertelt journaliste Heleen Debruyne
over seks en lichamelijkheid.
Toegang: € 5
tickets.middelkerke.be

Elke tweede en vierde zaterdag van
de maand kakelen de ‘kippen’
op hun stokken in de bib.
Eerste afspraak: ‘De Gruffalo'

Donderdag 24/10

Dinsdag 29/10

Luistervinken

Film in het ei

Woensdag 30/10
Poppentheater
‘Draakje Sloekwi’

Een grappige of spannende familiefilm
in de kleinste bioscoop van ’t land.
Deze keer: ‘Platvoet en vriendjes
Gratis toegang – inschrijven via
bibliotheek@middelkerke.be

Boeiende lezing over actuele
maatschappelijke thema’s.
Deze keer vertelt levende
wielerlegende Johan Musseeuw
over zijn sport en
zijn opmerkelijke carrière.
Toegang: € 5 – tickets.middelkerke.be

Draakje Sloewi ontdekt samen
met zijn hond Kwibus in de bib van
Sloefegem een vreemd boek over
het verre China. En dan smeden ze
een spannend drakenplan
Toegang: € 2 – inschrijven via
bibliotheek@middelkerke.be

Donderdag 31/10
Film in het ei
Een grappige of spannende familiefilm
in de kleinste bioscoop van ’t land.
Deze keer: ‘Hoe tem je een draak’
Gratis toegang – inschrijven via
bibliotheek@middelkerke.be
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Vrijdag 04/10
Het leven zoals het was
Interactieve vertelreeks over
de lokale geschiedenis.
Terug naar Middelkerke van de jaren
50-60 met Beeldbank Kusterfgoed
Toegang € 3

Zaterdag 05/10
Verwendag:
Start je trip in de bib
Van de Noordpool tot Afrika.
Met een luxe-vliegtuig tot rondtrekken
met enkel een rugzak:
reizigers delen hun boeiende verhalen.
Van 9.30 tot 12.30 u.

EVENEMENT

Herfstvakantie
in Middelkerke:
drakentijd!
Er wordt vaak gezegd dat draken de engste dieren ter wereld
zijn. Dat deze angstaanjagende drommels prinsessen lastigvallen en heel de dag door vuur spugen. Misschien is de draak
die tijdens de herfstvakantie in Middelkerke neerstrijkt wel een
klein beetje anders… je leert hem vast en zeker kennen in de
herfstvakantie

Otis
Het schijnt dat hij Otis heet. Het zou een kleine ondeugende 		
		 draak zijn die specialisten onderverdelen
bij de schattigstedrakensoort.
En net hij komt binnenkort
op vakantie in Middelkerke.

Van 21 tot 25/10
Digitale week
Verenigingen ontdekken hoe ze met
Canva mooie grafische toepassingen
maken, je leert er alles over die
mysterieuze bitcoins en kinderen kunnen
er proeven van programmeren.
Volledig programma:
middelkerke.bibliotheek.be

Zaterdag 9/11
Bib naar boekenbeurs
Snuister door een hoop gloednieuwe
boeken, maar ontmoet ook auteurs,
hoor interviews of ontdek e-lezen.
Toegang: € 15 – max 50 plaatsen –
inschrijven via bibliotheek@middelkerke.
be – vertrek om 8u. - verschillende
opstapplaatsen - terug om 18 u.

Vrijdag 22/11
Het leven zoals het was
Interactieve vertelreeks over
de lokale geschiedenis.
‘Het theater van vroeger’ met
Marianne Deschacht en
Frankie Van Troostenberghe
Toegang € 3

Drakenexpeditie
Zijn drakennest vind je in het Normandpark. Kinderen kunnen
op drakenexpeditie tot aan de Warandetoren om draken te
spotten. Bij iets slechter weer kan je terecht in het pop-upindoorspeeldorp of kun je genieten van een leuke voorstelling
in De Branding en de bib.

Zoektocht
Een wandeltocht, spetterend drakenvuur en film in het drakenei
vullen de vakantie goed op, maar het allerspannendste is de
zoektocht in Middelkerke. Help mee zoeken naar de magisch zin
om de mysterieuze code te kraken.
Meer info?
In het herfstkrantje vind je alle activiteiten in Middelkerke.
Het krantje is vanaf begin oktober verkrijgbaar in de meeste
openbare gebouwen
in Middelkerke.
Tijdens de herfstvakantie, van zondag 26 oktober t.e.m.
3 november 2019.
evenementen@middelkerke.be
059 30 03 68
visit.middelkerke.be
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PARTICIPATIE

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Spelen op maat

Ontmoeten en helpen

Thais eten voor goede doel

Elke eerste zaterdag van de maand
organiseert het jeugdatelier van
14 tot 17 u. allerlei speelactiviteiten
voor kinderen en jongeren met een
beperking.

In Middelkerke wonen heel wat
actieve senioren. Het lokaal dienstencentrum verzorgt daarom specifieke
diensten rond vorming, ontspanning,
advies en informatie.

Belgisaan is een Middelkerkse vierdepijlerorganisatie die zich inzet voor
kinderen in het noordoosten van
Thailand. Ter ondersteuning van hun
projecten organiseert Belgisaan een
Thaïse avond.

Wie mag komen spelen?
Het jeugdatelier is er voor kinderen en
jongeren vanaf 6 jaar, die een beperkte,
of geen toegang, hebben tot het reguliere vrijetijdsaanbod. Broertjes en
zusjes zijn ook welkom.

Ruim aanbod
Het lokaal dienstencentrum (LDC)
richt zich vooral naar inwoners van
Middelkerke vanaf 60 jaar.
Het aanbod is erg divers. Het wijkrestaurant serveert dagelijks lekkere
maaltijden en je kan er ook terecht
voor haar-, schoonheids- en voetverzorging.

Foto: Luc Cassiman

Het vrijetijdsaanbod is ook niet te
versmaden met rummikub, crea,
dans, schaken en lezingen over
allerhande thema’s.

Belgisaan verzamelt
studiebeurzen voor
kinderen, zodat ze
de kans krijgen om te
studeren. Door het
behalen van hun diploma
hoger middelbaar
onderwijs hebben ze
een betere toekomst
en kunnen ze ook hun
familie helpen.
Belgisaan startte onlangs
het ‘Foodprogram’, waardoor kinderen
van de lagere school iedere dag een
gratis maaltijd krijgen op school.

Waar en wanneer?
De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17,
Middelkerke op zaterdag
28 september 2019 vanaf 11.30 u.

Meer info?
Calidris, Strandlaan 1
in 8430 Middelkerke.
Per namiddag betaal je €3
en krijg je een namiddag boordevol
plezier, met een drankje en
een versnapering.
Team participatie
059 31 30 16
participatie@middelkerke.be

Wie wil deelnemen aan deze waaier
aan interessante activiteiten moet
gewoon even binnenspringen in of
bellen naar het Lokaal Dienstencentrum (LDC).

Meer info?
Welzijnshuis, Lokaal dienstencentrum
De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17,
Middelkerke - 059 31 92 10
lokaaldienstencentrum
@middelkerke.be

Kostprijs?
€ 28 (kinderen tot 12 jaar: € 14) en de
opbrengst is voor het goede doel.
Reserveren verplicht voor
18 september 2019 via 0474 28 93 00
of belgisaan@skynet.be

Meer info?
Noord-Zuid Comité
marc.buts@telenet.be
0474 30 81 99

SENIOREN

Plezier maken en beleid adviseren
In Middelkerke zorgen 13 erkende verenigingen dat senioren in onze gemeente
kunnen rekenen op een divers, interessant en actief vrijetijdsaanbod.

24

Inspraak

Meteen mee

Net zoals voor vele andere domeinen
heeft het gemeentebestuur het platform
voor een adviesraad voor senioren. De
seniorenraad bepleit aandacht voor
alle aangelegenheden die senioren
aanbelangen en adviseert het gemeentebestuur bij hun beleid. ook zouden
broodnodige steunprojecten zonder de
seniorenraad niet mogelijk zijn. De seniorenraad komt tweemaandelijks samen
in het Welzijnshuis.

Op de startvergadering van de nieuw
samengestelde seniorenraad vroeg het
gemeentebestuur meteen inspraak voor
hun beleidsplan 2020-2025, werd het
kwetsbaarheidsonderzoek toegelicht en
de gemeentelijke subsidies bestudeerd.
Serieuze zaken dus…, maar er is ook
ruimte voor veel ontspanningsactiviteiten die de aangesloten verenigingen
organiseren.

Boordevol activiteit
Het gemeentebestuur ondersteunt trouwens via de subsidies, onder controle
van de seniorenraad, vrijetijdsactiviteiten
van de erkende verenigingen en werkt
mee aan de activiteitenkalender voor het
grote aandeel actieve 55+’ers in
Middelkerke. Zo werd tijdens de startvergadering al meteen een zaadje
geplant voor het seniorenfeest in 2019.
Ook de jaarlijkse vormingsuitstap staat
weer op de agenda.

Meer info?
Een overzicht en de contactgegevens van alle adviesraden erkende
seniorenverenigingen vind je in de
verenigingengids
www.middelkerke.be/verenigingengids

Foto: Luc Cassiman

Het jeugdatelier biedt extra
ondersteuning en begeleiding op
maat en betrekt de kinderen in het
samenstellen van het aanbod.

Maand van de sportclub
In september zetten enkele
Middelkerkse sportclubs hun deuren
open voor nieuwe leden met (gratis)
initiatielessen en aantrekkelijke
belevingsmomenten.

SPORT

Sportprikkels
voor jong en oud
Heel laagdrempelig, voor ieder niveau en vaak onder
begeleiding van een sportmonitor, biedt de sportdienst
verslavende sportprikkels aan. Voor de allerkleinsten biedt
de sportdienst een stoomcursus fietsen.

Sport@Middelkerke

Kijk! Ik fiets!

Wie op zoek is naar een wekelijkse
sportbeurt kan gebruik maken van de
sportkaart. Daarmee kan je voordelig
intekenen op enkele lessenpakketten
zoals BBB, body fit, sportsnack of
recreatief baantjeszwemmen. Een sportkaart kost € 20. Daarmee krijg je 12 + 1
eenheden die je kan inwisselen voor de
verschillende sportlessen. Iedere activiteit heeft een bepaald aantal eenheden,
maar de eerste beurt is altijd gratis.

Leren fietsen is voor kinderen een heuse
uitdaging, met een occasionele bluts en
buil tot gevolg… Maar als het lukt, lijken
ze de hele wereld aan te kunnen.
De sportdienst organiseert een stoomcursus leren fietsen met ‘Kijk! Ik fiets!’.
Daarin leert een gelimiteerd aantal
kindjes fietsen zonder steunwieltjes.
Met enkele nuttige tips van de monitor
en de steun van mama of papa zijn de
deelnemertjes er in drie uur mee weg.

BC De Barloke (badminton)

Meer info?

Meer info?

VC Jumpers Middelkerke (volleybal)

Via www.middelkerke.be/sportkaart kun
je het hele programma raadplegen en
meteen doorklikken naar de inschrijflink.
http://inschrijvingen.middelkerke.be

‘Kijk! Ik fiets!’ vindt dit jaar plaats op
zaterdag 5 oktober 2019,
tussen 9 en 12 u. in sporthal De Barloke
in Leffinge.

Welke clubs nemen deel?
MTV Sirene (turnen)
Yukio Tani Joshiki (jiu jitsu)
WC Spoetnikstappers (wandelen)

Padel on The Beach (padel)
VC Bonte Pier (volleybal)
Judoschool Middelkerke (judo)

Deelname kost € 12 en
kan je online reserveren via
http://inschrijvingen.middelkerke.be.

VC Davo Leffinge (voetbal)
BC Mibac (basket)

Foto: Ludo Coulier

SPORT

Umi No Dojo (gevechtsport)
De schuttersvrienden (boogschieten)

Meer info?
Het exacte programma raadpleeg je
via www.middelkerke.be/sportclubs

REDDER AAN ZEE

Droomjob met verantwoordelijkheid
Afgelopen zomer zorgden 128 strandredders mee voor de veiligheid aan de 15 bewaakte strandzones in
Middelkerke/Westende. In het laatste weekend van augustus start een nieuwe opleidingsmodule voor redder aan zee.

Theorie en praktijk
Je leert een flinke brok theorie over
EHBO, stromingsleer, het weer en je
rechten en plichten als redder. Uiteraard is er ook een intensieve fysische
opleiding waarbij je reddende zwemcapaciteiten aangescherpt worden.

Veel verantwoordelijkheid
Verwacht je niet aan een luilekkerleventje, want redder aan zee is een

intensieve job met veel verantwoordelijkheid. Tijdens je werkperiode zijn er bijna
dagelijks bijscholingen en trainingen.
En als er iets gebeurt moet je klaarstaan.
Maar het groepsgevoel en de prachtige
werkomgeving zijn niet te versmaden.

Vanaf 16 jaar
De cursus is toegankelijk voor wie 16
jaar is op 1 augustus en start meestal in
het laatste weekend van augustus of het

eerste van september. Zorg dat je een
doktersattest bij de hand hebt.

Meer info?
www.redderaanzee.wobra.be

Redders in september
Tussen 2 en 15 september 2019
zijn de redders nog paraat op posten
3 (Casino Oost in Middelkerke en
11 (Meeuwenlaan Westende).
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OPVALLEND

JUMELAGE

Wijnranken
langs Fleriskotstraat

Jumelageambassadeurs
voor Middelkerke

“Volgend jaar trek ik mijn eerste fles open”, belooft gediplomeerd
wijnbouwer Eddy Durnez plechtig. De geboren Geluwenaar streek vorig jaar
neer in Middelkerke en besloot er om zijn wijndroom aan de kust verder
te zetten.

Goeie grond
Toegegeven, het is best raar om in ons vlakke polderlandschap 500 wijnranken
te zien staan. “Nochtans zijn de omstandigheden hier erg goed: de mineraalrijke
grond is enorm vruchtbaar, de wind waait letterlijk alle ziektes weg en er is heel
zelden vorst. Ik ben dan ook enorm blij dat landbouwer Gilbert Baeyaert me een
stuk van zijn grond wilde verpachten”, zegt Eddy.

Proeverijen en workshop
“Toen de laboproeven aantoonden dat de grond geschikt was om wijn te
verbouwen, ging ik meteen aan de slag. Dit jaar is er nog geen oogst, maar
volgend jaar verwacht ik wel resultaat”, stelt Eddy trots. “De wijn zal niet te koop
zijn, maar ik organiseer met plezier proeverijen voor groepen vanaf 8 personen.
Daarnaast start ik in 2020 met een zesdelige workshop over de druif en het wijnbouwen”, besluit Eddy.
Eddy laat trouwens in primeur weten dat zijn wijn ‘Zèèwientje’ zal heten.

Meer info?
www.leiestreekwijn.be

Het jumelagecomité zorgt voor
het behouden en versterken van
de banden tussen de inwoners van
Middelkerke en haar jumelagegemeenten en organiseert daarvoor
heel wat culturele en uitwisselingsprojecten. Het gemeentebestuur
zoekt nieuwe jumelagevrijwilligers.

8 zustergemeenten
Middelkerke is verzusterd met
Rauschenberg, Büchenbeuren,
Söhren en Ettlingen in Duitsland,
Clevedon in het Verenigd Koninkrijk, Epernay in Frankrijk en
Vresse-sur-Semois en sinds kort
Glabbeek in België.

Gezocht
Het gemeentebestuur is daarom op
zoek naar kandidaten om een nieuw
Jumelagecomité samen te stellen
met mensen die interesse hebben
in de Champagnestreek, een passie
hebben voor Duitsland, fan zijn
van English breakfast, zot zijn van
de Ardennen of dé centrale fruitgemeente van het Hageland beter
willen leren kennen.

Meer info?
Ben jij inwoner van Middelkerke
en heb je zin om actief mee te
denken over de invulling van deze
jumelages? Stel je dan nu kandidaat
en vul een digitaal formulier in via
www.middelkerke.be/jumelages, ten
laatste tegen 15 september 2019.

OPROEP

Nog niet warm genoeg?
Deze zomer hadden we de warmste
week ooit, maar help jij om in
december er ook weer een
spetterende Warmste Week van
te maken?
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Registreer je actie via
communicatie
@middelkerke.be
en wordt
opgenomen in
ons overzicht
zodat ook jouw
actie een succes
wordt.

NUTTIG

Algemeen noodnummer

Ziekenhuizen

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

AZ Damiaan Oostende
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende
AZ West Veurne

Gemeentebestuur
Gemeentehuis
Fax
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
IBO Middelkerke
IBO Westende
IBO Leffinge
IBO Slijpe
Hoofdbibliotheek
Cultuur
Erfgoed
Jeugddienst
Woonwinkel
Welzijnshuis - OCMW
Dienstencentrum De Stille Meers
Woon- en Zorgcentrum De Ril
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze'
Opvanggezinnen
Pwa
Sportdienst
Zwembad
Toerisme
Centrum De Zwerver
Gemeenteschool ‘De Zandloper’
Gemeenteschool ‘De Duinpieper’
Gemeenteschool ‘’t Slijpertje’
Gemeenteschool ‘De Bonte Pier’
Gemeenteschool ‘’t Lombartje’
Vrije basisschool Middelkerke
Vrije basisschool Westende
Vrije basisschool Lombardsijde
Vrije basisschool Slijpe
Vrije basisschool Leffinge
BuSO ‘De Zeeparel’ Middelkerke
BuSO 'Ter Strepe' Middelkerke
De Rietzang aan Zee

059 31 30 16
059 31 43 64
059 31 95 75
059 31 99 55
059 31 95 57
059 30 38 78
059 30 69 53
059 31 99 10
059 31 95 53
059 31 97 97
059 30 48 66
059 31 91 15
059 31 92 10
059 31 92 85
059 31 92 31
059 31 94 05
059 30 48 86
059 31 97 41
059 31 99 50
059 30 17 78
059 30 03 68
059 31 99 70
059 30 70 30
058 23 51 03
059 30 02 97
059 30 29 41
058 23 56 43
059 30 19 39
058 23 35 34
058 23 56 35
059 30 55 37
059 30 06 17
059 30 08 30
059 31 99 30
059 27 35 47

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Klein Kasteelstraat 5 - Middelkerke)
www.fluvius.be
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

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

Dokters
Allaert (Middelkerke)
Boydens (Westende)
Daese (Slijpe)
De Bruycker (Leffinge)
De Kerpel (Middelkerke)
De Witte (Slijpe)
Deforche (Lombardsijde)
Dierendonck (Middelkerke)
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
058 23 63 93
059 31 15 75
059 30 28 41
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 46 47
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

Apothekers

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

1733

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
Bossee (Middelkerke)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Jansseune (Leffinge)
Packet (Leffinge)
Vets for Pets (Westende)

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)
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
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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.
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Foto Angélique Janssens #MachtigMiddelkerke

www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke

