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De beleidsploeg

Rioleringswerken 
casino
De rioleringswerken en voorbereidende graafwerken 
voor de parkeergarage van het casinoproject zijn 
volop bezig en hebben een grote impact op de 
dijkmobiliteit in de werfzone.  

Welke werken worden er uitgevoerd?
• Aanleggen nieuw rioleringsstelsel;

• Aanleg beschoeiing voor bouwput ondergrondse garage;

• Plaatsen van tijdelijke verharding op de zeedijk.

Wanneer en waar vinden werken plaats?
Zone richting Westende - tot 30 juni 2022. 

• Werfzone: hoek Epernayplein tot Jules Van Den 
Heuvelstraat. 

Zone Epernayplein - tot 30 juni 2022. 

• Werfzone: van hoek Epernayplein tot Jean Van 
Hinsberghstraat.

Zone richting Oostende - geen werken voor september 2022.

Veiligheid voor alles! 
De bouwsleuf voor de rioleringswerken is op sommige 
plaatsen tot 4 m diep en 2 m breed. Daarom plaatst de 
aannemer een bijkomende werfomheining. De wandelstrook 
versmalt tot 1 m van de 
terrasuitbouwen, zodat enkel 
wandelpassage er nog 
mogelijk is. 

Tegen 30 juni moet 
deze fase afgerond 
zijn en legt de 
aannemer een 
tijdelijke verharding 
aan zodat de 
zeedijk weer beter 
toegankelijk is. 

Bijsturingen 
parkeerplan
Het parkeerplan is sinds enkele maanden actief. Na 
een eerste evaluatie blijkt dat enkele bijsturingen nu 
al nodig zijn. 

Uitbreiding 
rode zone
Parkeerduur voor 
het parkeren in de 
centrumstraten 
Middelkerke en 
Westende wordt 
uitgebreid van 1 naar 
maximaal 2 uur. Het 
tarief van € 1 per uur 
blijft van toepassing.

Aanpassing 
blauwe zone
Wie gedomicilieerd is in een blauwe zone zal per adres 
parkeercoupons voor gasten kunnen aanvragen. Zo kunnen 
die ook binnen de regeling van de blauwe parkeerzone 
parkeren.

Samenvoegen van parkeerzones
Bij het uitreiken van de parkeervergunningen bleek dat 
sommige parkeerzones iets te klein waren. Daarom voegt het 
parkeerbedrijf parkeerzones 1 en 2 in Westende samen, net 
als zones 13 en 14 in Middelkerke.

Parkeershop uitzonderlijk gesloten

OPC liet ons weten dat de Parkingshop op donderdag 5 
mei uitzonderlijk gesloten is.

Het e-loket blijft wel beschikbaar.

www.parkeren.be/middelkerke
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Wees er als de kippen bij

Kippenproject is terug
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Fasering werken Spermaliestraat

Meer veiligheid, meer leefbaarheid
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Middelkerke in de ban van de 
koers

Beleef de koers en rijd je niet vast

Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)  

vinden plaats in het gemeentehuis,  

Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16 

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

burgemeester@middelkerke.be

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

Tom Dedecker
eerste schepen

tom.dedecker@middelkerke.be

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

Henk Dierendonck 
schepen

henk.dierendonck@middelkerke.be

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

Natacha Lejaeghere 
schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

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

Dirk De Poortere
schepen en voorzitter AGB

dirk.de.poortere@middelkerke.be

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

Dirk Gilliaert 
schepen en voorzitter BCSD

dirk.gilliaert@middelkerke.be

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

In deze Sirene

Bezoekersteam opnieuw op pad 
Om Middelkerkse 75-plussers gericht te informeren over 
het brede zorgaanbod en andere voorzieningen van de 
gemeente Middelkerke gaat het bezoekersteam opnieuw 
op pad. Uiteraard mag een warme babbel daarbij niet 
ontbreken. De gemotiveerde vrijwilligers schuimen in  
het voorjaar de Middelkerkse straten af.

Babbeltje en een ‘oewist?’
De kans op het ontbreken van een sociaal vangnet is bij  
die doelgroep ook een pak groter. Het bezoekersteam trekt  
er dus niet alleen op uit om de 
juiste informatie te verschaffen, 
maar ook om te polsen hoe het zit 
met hun weerbaarheid en  
hun (familiale) omkadering. 

Specifieke brochure?
Voor de gelegenheid geeft 
Middelkerke een specifieke 
brochure uit met gerichte 
informatie voor onze 75-plussers.

Openingsuren MAC
Gesloten tijdens verlengd weekend Hemelvaart (26, 27 & 28 mei 2022) 
en pinkstermaandag (6 juni 2022).

Ma - Do 8.30 tot 12 u. 
 13 tot 16.30 u. (Ruimtelijke ordening en stedenbouw op afspraak)

Vrij 8.30 tot 12 u. 
 13 tot 16 u. (Ruimtelijke ordening en stedenbouw op afspraak)

Za 9 tot 12 u. (enkel de dienst burgerzaken)

Vragen?
casino@ 

tmfurnibodemoco.be   

Volg alle updates over de werken en schrijf je in op de nieuwsbrief.

www.middelkerke.be/ 
casinoproject
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Spelen en ravotten 
in de zomer
Zin om je spruit een actieve zomer te bezorgen? 
De speelpleinwerking en de zomerse sportkampen 
bieden daar de beste garantie op.

Iedere dag plezier
Toffe spelletjes, een wekelijkse uitstap, workshops, 
zwemmen… Het aanbod van de speelpleinwerking is enorm 
gevarieerd. En de gemotiveerde animatoren leiden de bonte 
boel in goede banen. Ook voor tieners is er een aangepast 
aanbod.

3 sportkampen
Van maandag t.e.m. vrijdag 
• 25 - 29 juli

• 22 - 26 augustus

Van dinsdag t.e.m. vrijdag
• 12 - 15 juli 

Telkens van 9 tot 16 u.

Er is opvang voorzien van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u. 
€ 75, niet-inwoners betalen € 90.

Schrijf je kind in
Via inschrijvingen.middelkerke.be kan je je kind registreren 
voor de zomerspeelpleinwerking en/of sportkampen.

Inschrijven voor de speelpleinwerking kan vanaf donderdag 
2 juni om 17 u. en verloopt op weekbasis. Dus telkens op 
donderdag sluiten de inschrijvingen voor de volgende 
vakantieweek af.

Dag van de Zorg
Op de gezellige welzijnssite bruist het van de 
bedrijvigheid. Niet alleen de oudere Middelkerkse 
bevolking kan er terecht voor een brede waaier 
ondersteunende diensten, de welzijnssite is 
ondertussen ook de thuis van de jeugddienst en 
de kinderopvang.

Maak kennis
De Dag van de Zorg zet het ruime aanbod zinvolle 
vrijetijdsbesteding voor jong en oud in de kijker en laat 
mensen kennismaken met alle andere ondersteunende 
diensten. Je ontdekt er ook de comfortabele 
assistentiewoningen en het lokaal dienstencentrum. Maar 
je kan er ook een bezoekje brengen aan de jeugddienst en 
de kinderopvang.

Gezellig familie-uitstapje
Uiteraard verwelkomt de cafetaria je voor een kopje koffie of 
iets anders lekkers. Het springkasteel zorgt voor het nodige 
ravotplezier. Wie de volledige rondgang doet en een volle 
stempelkaart presenteert in de cafetaria krijgt een drankje.

Kom je ook?
Dag van de Zorg vindt plaats op zondag 15 mei, 
van 14 tot 17 u. op de welzijnssite aan de Sluisvaartstraat, 
Middelkerke.

Snoeidrang?
Doet de snoeischaar overuren? 
Deponeer je gras- en 
haagscheersel dan op de vaste 
verzamelpunten. Sinds 23 april is 
deze ophaling terug actief.

Waar kan je deponeren?

Op zaterdag

•  Westende: 8 tot 9.45 u. 
Hoek Hofstraat - Voetbalstraat

•  Middelkerke: 10.15 tot 12 u.  
Parking recyclagepark

•  Leffinge: 10.45 tot 12 u.   
Parking vrije basisschool

•  Mannekensvere: 8 tot 8.30 u.   
Plein voor kerk

•  Schore: 8.45 tot 9.15 u.  
Parkeerstrook voor plein naast kerk

•  Sint-Pieters-Kapelle: 9.30 tot 9.45 u.  
Jonkvrouwe Gelaplein

•  Slijpe: 10 tot 10.30 u.   
Parking Ter Zelte

Op maandag

•  Lombardsijde: 18 tot 19.45 u. 
 Hoek Bamburgstraat en Gerststraat

Ophaling loopt tot 14 november.

#plekvrij
voor Oekraïners
Ons land zet met heel wat andere 
Europese naties een tijdelijke 
crisisopvang op poten en zoekt 
mensen of organisaties die 
gevluchte Oekraïnse burgers 
tijdelijk willen opvangen.

Ook in Middelkerke
Het gemeentebestuur Middelkerke stelt 
momenteel een 12-tal plaatsen open 
voor collectieve opvang, waarvan reeds 
een aantal zijn ingenomen. Afhankelijk 
van de vraag kan hier nog meer op 
worden ingezet. Net zoals alle andere 
lokale besturen willen ook wij ons 
steentje bijdragen.

Registreren via website
Heb je bij jou thuis één of meerdere 
kamers vrij? Heb je een leegstaande 
woning, appartement of andere 
locatie? En wil je vluchtelingen uit 
Oekraïne tijdelijk opvangen? Dan kan je 
je aanmelden op onze website.

Via www.middelkerke.be/oekraine 
kan je naast het registratieformullier 
bijkomende informatie over de 
tijdelijke opvang van Oekraïers vinden. 
Toch nog vragen? Onze medewerkers 
van het Welzijnshuis beantwoorden je 
vragen graag.

www.info-ukraine.be

Zorgeloos op reis
Joepie! De zomer komt eraan. Ook 
de reiskriebels borrelen stilaan 
op. Onze dienst burgerzaken 
geeft ondertussen tips voor een 
zorgeloze reis.

Hoe zit het met de 
inreisvoorwaarden?
Plan je een buitenlandse trip? 
Controleer de inreisvoorwaarden van 
je (exotische) reisbestemming. Welke 
reisdocumenten heb je nodig en zijn ze 
nog geldig?

Alle inreisinformatie per land vind je op  
www.diplomatie.be.

Kids mee? Kids-ID check!
Gaan de kinderen mee op reis naar het 
buitenland, dan moeten die altijd een 
Kids-ID op zak hebben. Vraag je Kids-ID 
tijdig aan bij de dienst burgerzaken.

Is je reistoelating in orde?
Gaat je kind op kamp of op reis met 
de grootouders (naar het buitenland), 
dan is een reistoelating aangewezen. 
Bij de dienst burgerzaken kan je 
een modelformulier opstellen en 
laten valideren met een ouderlijke 
handtekening.

www.middelkerke.be/
burgerzaken
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Nieuwe fase 
natuurinrichting 
Schuddebeurze 
Voor een volgende fase van de inrichtingswerken 
vraagt de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe 
omgevingsvergunning aan. Het openbaar onderzoek 
liep daarvoor tussen 15 maart en 13 april.

Waar vinden de nieuwe werken plaats?
De terreinwerken waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd, beslaan een groot deel van het 
natuurreservaat. Ook deze werken gebeuren op percelen 
van Natuurpunt en de Vlaamse overheid. Ze liggen aan 
weerszijden van de Bamburgstraat (deel vanaf de Vijfwegen 
naar Lombardsijde) en rondom de bunkersite.

Welke werken staan op de planning?
Het gaat om zeer diverse werken: kleine stortjes opruimen, 
kleine afgravingen, omheiningen vernieuwen, nieuwe 
poelen graven en bestaande poelen uitdiepen, vroegere 
duinakkertjes zichtbaar maken, het pad tussen de bunkers 
heraanleggen, een akker omzetten naar grasland... 

De werken starten in het najaar van 2022 en lopen door tot 
in 2023.

Meer info?
www.middelkerke.be/schuddebeurze 

Specifieke vragen over het natuurinrichtingsproject?  
Mail els.ameloot@vlm.be. 

Beter 10 vogels in de lucht of in je tuin…  
dan ‘pekkend’ in je vuilniszak
Je hoort het vast wel iedere ochtend: tjilpende, kakelende, kwetterende en ja, ook soms schreeuwende 
gevederde vrienden die het Middelkerkse luchtruim, de dakgoten en de platformen bezetten. De één is al meer 
gemanierd dan de ander, dus voorziet het gemeentebestuur enkele specifieke voorzieningen om harmonieus 
met het kleurrijke vogelrijk samen te leven. Wonen in Middelkerke

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

De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op donderdag  
12 mei en 9 juni, van 9.30 tot 11.30 u.

Mijn verbouwpremie
Vanaf 1 oktober 2022 kan je online de nieuwe  
‘Mijn Verbouwpremie’ aanvragen. Die eengemaakte 
premie geldt voor investeringen in energie-efficiëntie of 
woningkwaliteit. De premie varieert naargelang je inkomen 
en werkt ook met verschillende subsidieplafonds.

Ondertussen kan je de bestaande renovatie- en 
energiepremies nog aanvragen t.e.m. 30 juni 2022. 
De Woonwinkel adviseert je graag welk premiestelsel voor jou 
het voordeligst is. 

Meer info?
Woonwinkel - Ruimte en wonen (MAC),  
Spermaliestiestraat 1, Middelkerke

059 31 91 15

huisvesting@middelkerke.be 

Rechtzetting
In de Sirene maart-april 2022 wijdden 
we op pagina 24 wat welverdiende 
aandacht aan de Kerkuilenwerkgroep 
die in Middelkerke instaat voor het 
beheer en onderhoud van uilenbakken in 
loodsen en hoeves.

Het artikel laat verkeerdelijk uitschijnen dat de broers  
Bart en Piet Opstaele nu nog betrokken zijn bij de  
Kerkuilenwerkgroep. 

Momenteel zijn Bjorn Jansseune, Patrick Janssens en  
Hans Haghebaert verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de 25 uilenbakken. Danny Deflou, Tijl Haghebaert 
en Alex Vanthournout springen bij als ze zich kunnen 
vrijmaken.

Heb je ook ruimte voor een uilenbak?
Laat het weten via  
kerkuilenwerkgroepmiddelkerke@outlook.com 

Zwaluwen
Gierend en zwierend in het platteland: zwaluwen zijn graag 
geziene gasten in verschillende stallen en boerderijen, want 
hun aantallen en nesten dalen jaar na jaar. Daarom beloont 
het gemeentebestuur eigenaars die de zwaluwennesten laten 
hangen met een subsidie. Meest voorkomende soorten in 
onze streken? De boerenzwaluw en de huiszwaluw.

www.middelkerke.be/zwaluwen  

Kippenactie
Heb je een tuin? Woon je in Middelkerke? Hou je van 
duurzame restafvalverwerking en vind je ochtendlijk kakelen 
vertederend? Bestel dan een flinke, legklare kip bij het 
gemeentebestuur. Ieder adres kan maximaal 3 kippen krijgen. 
Een kip kost € 6.

Wil je een kip?
1) Reserveer via www.middelkerke.be/kippenproject

2. Betalen op BE07 0910 0823 9066 met vermelding: 
naam + aantal kippen 
Bestelling geldt enkel na betaling.

3. Betalingsbewijs meebrengen bij afhalen van de kippen

De inschrijvingen sluiten af op 12 mei 2022.

Haal je kip(pen) op zaterdag 21 mei tussen 9 en 12 u.  
aan de parking aan de Klein Kasteelstraat. Breng een kooi/
doos mee om de kippen te transporteren.

Meeuwen
Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee.  
Omdat heel wat natuurlijke voedselbronnen zijn verdwenen, 
worden meeuwen een stuk ‘vranker’ en soms gewoonweg 
lastig. Toch kan je heel wat doen ter preventie. Bekijk het 
eens rustig op  www.middelkerke.be/meeuwen. 
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Eind 2019 lanceerde het gemeentebestuur een ambitieus beleidsplan 2020-2025. In drie grote thema’s (ruimte, 
mens en organisatie) bundelt ‘Bouwen aan Middelkerke’ alle belangrijke projecten en doelstellingen voor deze 
beleidsperiode. Hoe ver staat het gemeentebestuur met de realisatie van die projecten? Aflevering 2 focust op 
de geplande en lopende openbare werken en de nakende ontwikkelingen in en op de welzijnssite.

Mens 
Middelkerke biedt een uitgebreid zorgaanbod voor alle 
generaties. En binnenkort krijgt de welzijnssite een 
complete make-over. Jong en oud zullen voortaan in 
een oase van groen kunnen spelen en genieten. 

Juli-augustus 2022: werfrapport 3  
Ruimte Cruciale projecten van de hogere overheid.
Mens Een optimaal sportaanbod.
Organisatie Toegankelijk en dynamisch toeristisch onthaal.

September-oktober 2022: werfrapport 4
Ruimte Hoe verbetert Middelkerke haar woonbeleid?
Mens Een inspirerend cultureel aanbod.

Ruimte 
Hoe ver staat het met de aangekondigde openbare werken?

November–december 2022: werfrapport 5
Ruimte Mobiliteit en veiligheid.
Mens Zeg eens je gedacht! Hoe vergroten we inspraak.
Organisatie Een nieuw gemeentehuis voor Middelkerke.
Budget Hoe betaalt Middelkerke al die projecten?

Welke ‘werven’ komen aan bod in de volgende Sirenes? 
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Spermaliestraat
- Nieuw wegdek
- Nieuwe riolering
- Einde voorzien dec. ‘23

- Nieuwe rijbaan met afgescheiden fietspad
- Einde voorzien zomer ‘23

- Nieuw wegdek
- Nieuwe riolering
- Einde voorzien dec. ‘24

- Nieuwe rijbaan met afgescheiden fietspad
- Einde voorzien zomer ‘22

- Aanleg nieuwe zeedijk met golfdempende uitbouw
- Einde voorzien zomer ‘23

LeffingestraatPapegaaistraat

Slijpesteenweg

Dorpskern Slijpe

Dorpskern Mannekensvere

Brugsesteenweg & Schorestraat

Louis Logierlaan
Ventweg sportsite Krokodiel

#mkpromenade Westende

Doortocht Lombardsijde

Nog niet opgestart

In uitvoering

Afgewerkt

Bouwen aan Middelkerke  

werfrapport 2 zitbanken

poort

jeugdhuis

IBO
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Afgewerkt Wat? En wat nog meer?

Alle welzijnsdiensten onder één dak Dankzij het Infopunt Welzijn kan je nu 
voor een breed gamma uiteenlopende 
zorgvragen terecht op één punt. Daar 
helpen verschillende consulenten je 
graag verder. 

Het is nog even wachten op het Huis van 
het Kind. 

Bijna klaar 

Verder uitbouwen van de buurtgerichte 
zorg

Om de zorg in probleemzones aan te 
pakken voorziet het gemeentebestuur 
in specifieke zorgmaatregelen. 
Klemtonen: vereenzaming bestrijden en 
verzelfstandiging stimuleren. 

Het bezoekersteam informeert actief 
alle Middelkerkse 75-plussers over het 
uitgebreide zorgaanbod en polst naar 
hun sociale vangnet. 

Herschikking sociaal woonpatrimonium Middelkerke draagt het volledige 
patrimonium sociale woningen over aan 
de lokale huisvestingsmaatschappijen.

Daarmee wil Middelkerke het beleid rond 
betaalbaar wonen vereenvoudigen.

Jeugddienst

verharde 
speelplaats

ondergrondse containers

spelen op 
zandafsluitbare speelweide

IBO

Petanque

Polyvalente 
zaal De Stille 

Meers

Woonzorgcentrum De Ril
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Wat gebeurt met ingezameld glas? 
 

‘Klingelingelingt’ allemaal vanzelfsprekend… je gooit een fles of een glazen bokaal in de glasbol om te 
‘recycleren’. Maar hoe werkt dat precies? En hoeveel glas wordt er eigenlijk ingezameld in Middelkerke?

Viervoeters versterken 
politiekorps 

7 op 7
De geselecteerde honden blijven dag en nacht bij hun 
‘baasjes-inspecteurs’. De hondengeleiders zijn dus 7 op 7 
bezig met de opvoeding en gewenning van de kandidaat-
politiehonden. Wanneer de honden 1 jaar oud zijn, begint hun 
echte ‘politieopleiding’. Uiteindelijk moeten de dieren slagen 
voor een aannemingsproef die alle noodzakelijke capaciteiten 
voor een politiehond test.

Ontradend effect
Politiehonden worden heel vaak ingezet voor voetpatrouilles 
in het straatbeeld of op evenementen. De aanwezigheid van 
een politiehond ontraadt overlastcreatie of crimineel gedrag. 
De dieren weten immers meteen hoe ze moeten reageren als 
de inspecteurs een specifiek commando geven. 

Beveiligen en ondersteunen
Bij sommige interventies zijn politiehonden cruciaal. 
Dankzij hun specifieke training en sterke reukorgaan zijn ze 
essentieel bij sporen- of drugsonderzoek. Of ze helpen een 
netelige arrestatieactie beveiligen. Wees maar zeker dat zelfs 
de meest gehaaide verdachte twee keer nadenkt, als die een 
wakkere politiehond opmerkt.

Investering in veelzijdig korps
Het hondenkorps is niet de enige investering. Met nieuwe 
discrete dienstradio’s voor de recherche, 2 nieuwe 
motorfietsen, nieuw kantoormeubilair en nieuw ICT-materiaal 
investeert het Middelkerkse korps zo’n € 82.000 in nieuw 
materiaal. Daarnaast werft Lokale Politie Middelkerke een 
inspecteur-motorrijder en twee agenten aan.

www.politie.be/5451 

Tienduizenden kilo’s
Indrukwekkend. Jaarlijks gooien alle Middelkerkenaars 
honderden tonnen glas weg.

Eindproduct
Glas kan oneindig worden gerecycleerd. 
De eindproducten zijn dus opnieuw 
flessen, flacons en bokalen.

De cijfers voor 2021?

In de glasbollen?

• 462.503 kg wit glas

• 520.310 kg gekleurd glas

Via het containerpark?

• 43.488 kg wit glas

• 42.225 kg gekleurd glas

Verder machinaal breken van het glas.

 

Hoe werkt glasrecyclage?
Manueel sorteren van onzuiverheden, 
schroefdoppen… van het glas.

IJzerdeeltjes verwijderen 
met magneet.

Papier en plastic verwijderen 
met een afzuiginstallatie.

Niet-ijzerhoudende 
deeltjes verwijderen 
door wervelstroom.

Porselein, keramiek, 
aardewerk en stenen 

verwijderen met een laser.

Kostelijk grapje, glas dumpen…
Met 26 glasbollen op Middelkerks grondgebied zijn er voldoende om je glasafval 
netjes te deponeren. Doe je dat niet, dan riskeer je een GAS-boete van € 350.

 

De Lokale Politie Middelkerke investeert in een nieuw 
hondenteam. Op dit moment volgen drie inspecteurs een 
specifieke opleiding tot patrouillehondengeleider, onder 

leiding van één hoofdinspecteur ‘dual purpose’. 
Die opleiding is intensief, het duurt dus nog een eindje 

tot de nieuwe hondenpatrouille actief zal zijn.
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Fasering werken Spermaliestraat 
en omgeving
Sinds begin dit jaar zijn de nutswerken aan de Spermaliestraat bezig. In een 
latere fase worden ook riolering en bovenbouw aangepakt. De fasering staat 
ondertussen vast. In een bestek van 300 werkdagen renoveert het Agentschap 
Wegen en Verkeer het volledige rioleringsstelsel en de verkeersinrichting.

Impact onvermijdelijk 
Dat de gewijzigde verkeerscirculatie hinder zal veroorzaken is bij een belangrijke verkeersader onvermijdelijk.  Dankzij een tijdelijke werfweg en een circulatieplan wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Fase 6: 

Kruispunt 
Westendelaan – 
Spermaliestraat

40 werkdagen

Fase A: 
Oudstrijdersplein

55 werkdagen

Fase 4B: 
Spermaliestraat 64 - 

Oostendelaan

45 werkdagen

Fase 5: 
Watervlietstraat - 

Molenstraat

35 werkdagen

Fase 4A: 
Spermaliestraat 64 - 

Watervlietstraat

35 werkdagen

Fase B: 
Gasstraat

25 werkdagen

Fase 7: 
Molenstraat

45 werkdagen

Fase 1: 
Fleriskotstraat - 

Spermaliestraat 150

75 werkdagen

Fase 2A: 
Kruispunt 

Fleriskotstraat - 
Spermaliestraat

25 werkdagen

Fase 3: 
Spermaliestraat 

64 - 150

65 werkdagen

Fase 2B: 
Loviestraat

30 werkdagen

De fasering is niet de volgorde van de timing van 
de werken. De timing wordt later vastgelegd. Blijf 

op de hoogte via: 
www.middelkerke.be/heraanlegspermaliestraat
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Registreer je kameelachtige
Geen grap! Dierengezondheidszorg vzw doet een oproep 
om alle kameelachtigen te registreren in de databank van 
Sanitel. Steeds meer mensen houden lama’s en alpaca’s in 
onze contreien. En die moeten bijgehouden worden in een 
speciaal register. Ook wanneer zo’n dier sterft, verhuist en/of  
verplaatst, moet je dat registreren.

www.dgz.be 

Ruimere terrascapaciteit door werken
Een nieuwe zeedijk in Westende, een nieuw casino in 
Middelkerke: twee belangrijke projecten in de belangrijkste 
toeristische zones van onze badplaatsen. Maar ook twee 
projecten met behoorlijk wat impact. Het gemeentebestuur 
stuurt het gemeentelijk terrassenbeleid bij om de impact 
van die werven te compenseren. Ondertussen beslist het 
gemeentebestuur over enkele visuele voorschriften voor 
terrassen op de nieuwe zeedijk.

Noëlla Wauters nieuw gemeenteraadslid
Door het ontslag van Bianca Ryckewaert neemt 
Noëlla Wauters haar plaats als gemeenteraadslid 
in. Noëlla Wauters zetelde tot nu toe in de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening. Beroepshalve baat Noëlla Wauters een 
immobiliënkantoor in Westende uit.

Bier aan Zee
Neem opnieuw plaats aan de langste biertoog van België in Middelkerke! 
Snuif samen de gezellige sfeer op en laat je verrassen door de diversiteit 
aan bier. Ontdek je nieuwe favoriete biertje op een terrasje met zicht op zee. 
De straatanimatie zorgt hierbij voor leven in de brouwerij. Voor elk wat wils, 
kom dus allemaal naar Bier aan zee, want met bier en zang leeft men lang! 

Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022

Parking Vita Krokodiel betalend
Het parkeerterrein van Vita Krokodiel is privéterrein en wordt beheerd 
door Vita Krokodiel. Pas op als je gaat zwemmen of sporten. Vanaf nu is 
je parkeerbeurt betalend. Je parkeerbeurt bedraagt € 0,5 per uur 
(als je gesport hebt).

Check de parkeerregeling via www.vita-krokodiel.be.

!
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Gekiekt

Goedgemutst zwemmen
Sinds de opening van het nieuwe zwembad Vita Krokodiel 
duiken alle Middelkerkse schoolkinderen weer wekelijks in 
het water voor hun schoolzwembeurt. Geen overbodige luxe, 
want sinds de start van de coronacrisis kampen heel wat 
kinderen met een zwemachterstand. Voor de gelegenheid 
schonk het gemeentebestuur een coole badmuts aan alle 
schoolkinderen die langskomen in Vita Krokodiel.

www.vita-krokodiel.be

‘I can hear it’ 
weer spic en span
De dames van Art Salvage gaven het luisterende meisje van 
‘I can hear it’ een fikse onderhoudsbeurt. Ook haar 
reusachtige luisterhoorns kregen een scrub en een nieuwe 
laag beschermende verf. 

Het imposante kunstwerk van de Let Ivars Drulle pronkt sinds 
2012 op het strand tegenover Grand Hotel Bellevue 

Check onze andere kunstwerken in open ruimte! 
visit.middelkerke.be 

Ingrijpende werken na eerste 
spadesteek
Vlaams minister voor Openbare Werken Lydia Peeters bracht 
een bezoek aan de casinowerf voor de symbolische eerste 
spadesteek. Ondertussen is met de rioleringswerken een 
ingrijpende werkfase aangevat. 

Stel je vraag aan de aannemer: casino@tmfurnibodemoco.be 

Libelle door Philou
Houtkunstenaar Philou hakte er weer lustig op los! Het Wilde 
Wijkenplein in Westende heeft er dankzij hem een mooie, 
sierlijke libelle bij. Philou sculpteerde de libelle uit een aan-
gespoelde boomstam op het strand. 

Vijfgeslacht!
Amber, het dochtertje van Kimberly en Simon, is de 
meest verse telg van een vijfgeslacht. Deze unieke 
nageslachtsketting ontstond in 1930 toen Kimberlys moemoe, 
Maria, in Temse het levenslicht zag. Verder versterken haar 
mamie Annic en mama Katty het vijfgeslacht. Proficiat!

Padelsite in ontwikkeling
Vlak naast Vita Krokodiel verrijst het nieuwe padelcomplex op de gronden 
van de voormalige manège. De plannen voorzien naast padelterreinen 
ook 2 tennisvelden, een minigolf, een ruim terras en indoorfaciliteiten. 
De huidige tennishal vormt de basis van het verregaande uitbouwproject. 

www.padelonthebeach.be 

zwembad
Vita Krokodiel

4 indoor
padel (dubbel)

2 outdoor
padel (dubbel)

1padel 
(dubbel) 2 pickleball2 pickleball

3 outdoor
padel (dubbel)

2 outdoor
padel (enkel)

minigolf

Duin
en

weg

terras

2 outdoor
tennis (dubbel)

cafetaria+terras

inkom

in samenwerking met

Wij bouwen aan uw sportieve toekomst  
in het Sportpark te Middelkerke! Binnenkort verhuizen we naar deze nieuwe locatie !
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Op zondag 26 juni vindt het BK elite op de weg plaats in Lombardsijde. Meteen het slot van een straf drieluik, 
nadat eerder al het BK Trial (18 juli 2021) en het BK Cyclocross (8 en 9 januari 2022) op Middelkerkse bodem 
plaatsvonden. Tijdens dat komende BK wordt één van onze grootste wielerkampioenen ooit in zijn geboortedorp 
Lombardsijde gehuldigd: Freddy Maertens.

Fenomeen
Freddy Maertens is een fenomeen. Hij fietste 
een onwaarschijnlijk palmares bij elkaar. Twee 
wereldtitels (1976, 1981) en een Belgische 
driekleur (1976), drie keer de groene trui in de 
Tour, eindwinnaar van de Vuelta, negen klassieke 
overwinningen, 102 etappezeges in diverse 
rittenwedstrijden. Wie kan zo’n erelijst voorleggen? 
Haal de term Merckxiaans maar van stal, nu mag het. 

Extra kilometers met krantenronde 
Ook de jonge Freddy Maertens (geboren 13 februari 
1952) was een veelwinnaar bij de nieuwelingen 
(20 koersen) en de junioren (60 koersen). In 
Lombardsijde alleen had hij, nog voor hij prof werd, 
een supportersclub van 700 leden!

In onze serie’ het Beeld’ tonen we vandaag twee 
leuke foto’s uit die jonge jaren. Toen fietste hij als 
krantenjongen rond om een centje bij te verdienen. 
En het waren ook extra kilometers natuurlijk! 
Vooraan op de bagagedrager zien we een editie 
van het magazine Sport 69 liggen. In 1969 fietste 
Freddy bij de nieuwelingen.

Snoepen van de ‘marchandise’
We zien hem poseren bij het ouderlijk huis, 
Nieuwpoortlaan 9, waar papa Gilbert ‘Petten’ 
Maertens en mama Simonne Verhaeghe een 
kruidenierswinkel en wasserette hadden. Zijn 
jongere broer Marc, die later ook beroepsrenner 
werd, staat rechts uit het deurgat te piepen.

In die periode hielp Freddy, naast zijn dagelijks 
trainingslabeur, ook nog naarstig in de winkel van 
zijn ouders. Hij zette de nieuwe marchandise in de 
rekken (proefde tussendoor van het een en ander). 
In de wasserette hielp hij met wassen, strijken  
en plooien. 

Hulde aan wereldkampioen 
uit Lombardsijde

Schone tijden 
Om 5u. in de ochtend maakte hij zich dan klaar voor zijn krantenronde. 
Vooral juli en augustus waren topmaanden. Dan trok Freddy langs de 
campings, naar de Duitse en Franse toeristen, met achter zijn fiets een 
karretje vol met dagbladen, magazines en boekjes, in alle soorten. Het 
was de tijd van de jetsetbladen Bild en Paris Match, met op de cover 
sterren als Sophia Loren, Omar Sharif, Grace van Monaco… 
Schone tijden… en toen moesten de grote overwinningen 
nog komen! 

Freddy Maertensroute 
Wist je dat je Freddy’s trainingsparcours kan volgen via de 
bewegwijzerde Freddy Maertensroute? Ervaar zelf zijn dagelijks 
labeur op die lange, rechte stukken in de vlakke, winderige polders!  
Zo kom je afgetraind naar het BK elite op de weg op zondag 26 juni! 

17

Dankzij het rijke archief van het gemeentebestuur, de heemkring Graningate en collecties van erfgoedspecialisten brengen we de rijke geschiedenis van onze gemeente in beeld.HET BEELD
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Lombardsijde eert Freddy
De heren vlammen 7 lokale lussen af, de dames 6. En telkens 
nemen ze het keerpunt door het centrum van Lombardsijde,  
geboorteplaats van ereburger en wielerlegende Freddy 
Maertens. Vanaf 11 u. wordt Lombardsijde dan ook één 
groot koerscafé met animatie, drankjes en eetstandjes van 
de Lombardsijdse verenigingen.

Lombardsijde Zingt
Maak je BK beleving compleet en kom al op zaterdag 25 juni 
(19 u.) uit volle borst meezingen op Lombardsijde Zingt.

Rij je niet vast in het verkeer
Het BK heeft serieuze invloed op de verkeersmobiliteit om en 
rond Middelkerke.

Plaatselijke automobiliteit van en naar de badplaatsen zal 
door de lokale lus quasi onmogelijk worden.

Start op Middelkerkse markt
De koers voor dames en heren start op het Middelkerkse 
marktplein. Je kan er het startpodium bijwonen en de renners 
begroeten.

• Start dames: 11 u.
• Start heren: 12.15 u.

Lange lus door de regio
Na de start trekken beide pelotons naar De Moeren waar 
ze een lange lus om en rond Veurne trekken. Als de wind 
vrij spel krijgt in De Moeren wordt het vast en zeker een 
waaierslag. Alert zijn is dus de boodschap. 

Lokale rondes voor ultieme koersbeleving
Stormt een uitgedund peloton opnieuw Middelkerke binnen 
voor enkele spannende lokale lussen? Of blijft de groep 
helemaal samen? Dat hangt dus af van de intensiteit in De 
Moeren. Sowieso zal de snelheid hoog liggen en sprint de 
winnaar naar de finish in de Koninginnelaan.

In de ban van de koers! 
 

Op zondag 26 juni strijkt één groot wielerfeest neer in Middelkerke, want dan strijdt het peloton voor een nieuwe 
Belgische titel op de weg. Wie volgt Lotte Kopecky op bij de dames en Wout Van Aert bij de heren? Het snelle 
parcours is een prooi voor snelheidsduivels, maar opgepast: de Middelkerkse mobiliteit zal die dag flink 
verstoord worden. Dus kom gewoon naar de koers kijken!

Start to walk

In 10 sessies ‘sportief wandelen’ introduceert deze lessenreeks 
heel wat praktische tips en info om je conditie makkelijk en 
duurzaam al wandelend op te bouwen.

‘Start to walk’ staat onder begeleiding van lokale wandelclub 
de Duinentrappers.

Waar en wanneer

Vanaf woensdag 4 mei met telkens start aan De Branding.

Gedurende 6 weken telkens op woensdag en de laatste 
2 weken vinden de sessies op woensdag en vrijdag plaats, 
telkens tussen 14 en 16 u.

sportdienst@middelkerke.be 
Veilig met de e-bike

De elektrische fiets verovert onze landelijke wegen en 
fietspaden. Maar al te goed, want dankzij het comfort van de 
elektrische aandrijving vinden veel meer mensen de weg naar 
de fiets. Veiligheid voor alles, dus organiseert Middelkerke 
een handige infosessie over de do’s en don’ts en de mogelijke 
gevaren van elektrisch fietsen. Ga je ook vaak de baan op?

Kom en doe mee!  
Op dinsdag 3 mei 2022, van 13 tot 16 u. op het marktplein 
Middelkerke.

(3 sessies van 1 uur met start om 13, 14 en 15 uur.)

Vooraf inschrijven verplicht via inschrijvingen.middelkerke.be 
of via 059 31 99 50 – sport@middelkerke.be.

Allez, allez... sporten maar!
Profiteer binnenkort van het betere weer en ga sporten. Doe mee met deze activiteiten! 

Klaar voor je eerste triatlon? 

Onlangs beginnen trainen? Zit je conditie in stijgende 
lijn? Waarom jezelf niet testen op een triatlon. Sandman 
Events organiseert een 1/8-triatlon in Leffinge. Op het 
menu? 750 m zwemmen, 22 km fietsen en 5 km lopen, 
met start en finish in Leffinge. 

Klaar voor de uitdaging? 
Op zondag 19 juni 2022, start om 13 u. 

Alle inschrijvingsinfo via 
www.sandmanevents.be

De eerste 200 inschrijvers 
krijgen € 20 korting,  
de volgende 100 € 10 korting. 

Wobbelturnen 

Het is bewegen op, onder en rond een wobbel. 
Wobbelturnen is een speelse combinatie van bewegings- 
en evenwichtsoefeningen, samenwerkingsspelletjes, 
sensorische integratie, proprioceptie, etc...

 2 leeftijdsgroepen
• zaterdag 9 - 9.50 u. - mini’s: kinderen vanaf 2.5 - 4 jaar
• zaterdag 10 - 10.50 u. - maxi’s: kinderen vanaf 4 - 8 jaar

Wanneer ?

Zaterdag 14 - 21 - 28 mei 2022

Waar?
Sporthal De Branding - turnzaal

 Inschrijvingsinfo via inschrijvingen.middelkerke.be

Bereid je bezoek aan Middelkerke die dag goed voor en check alle up to date info met betrekking tot de mobiliteit op 
www.bkmiddelkerke.be
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Volgen Wout en Lotte zichzelf op?
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Opkomst en verval 
stad Lombardie
Middeleeuwse vissershaven

Van 25 juni tot 25 september 2022 kan je in de kerk van 
Lombardsijde gaan kijken naar een tentoonstelling over 
een boeiend en nog weinig bekend stukje geschiedenis van 
Lombardsijde. Tijdens de 13de en 14de eeuw kreeg Lombardie 
(zoals het toen heette) stadsrechten en had het een eigen 
vissershaven, mèt een uitweg naar zee.

Stadsrechten

Het verhaal van de ‘stad Lombardsijde’ is er een van opkomst 
en verval. In 1269 gaf Gravin Margaretha aan Lombardsijde 
stadsrechten. Zo regelde ze de onderlinge verhoudingen met 
zusterstad en handelshaven Nieuwpoort, waarvan Lombardie 
de voorhaven was. 

Lombardie kreeg een eigen bestuur, maakte 
stadsrekeningen op en tekende de officiële documenten 
met een eigen stadszegel.

Doordat Nieuwpoort tussen 1427 en 1458 de huidige, rechte 
havengeul liet aanleggen, verloor de vissershaven Lombardie 
aan belang, de uitweg naar zee slibde dicht. In 1501 werd het 
stedelijk statuut opgeheven. 

Vandaag rest er enkel nog de kreek van 
Lombardsijde en de kleine 
waterloop het Geleed.

Stadszegel

Op het officiële 
stadszegel van 
“Lombaerdie” 
(in de rand 
vermeld) 
zien we een 
afbeelding van 
Sint-Maarten, die zijn 
mantel in twee deelt 
met een bedelaar. Tussen de poten van 
het paard ligt een vis.

Sint-Maarten verwijst naar zijn naamfeestdag 11 november, 
ook de einddatum van de visserijactiviteiten, waarna de 
vaartuigen op winterzate gingen.

De vis staat symbool voor de vissershaven van de stad.

Wil je ook bij het 
plantjesteam?
Vanaf september start Kom Op Tegen Kanker (KOTK) 
met de traditionele azaleaverkoop. Het is nu al 
uitkijken naar het Plantjesweekend op 16, 17 en 
18 september. KOTK zoekt gemotiveerde vrijwilligers 
voor de azaleaverkoop.

Geboren organisator?

Ben jij een geboren organisator? Wil je een verschil maken 
voor mensen met kanker? Heb je nog een lege agenda op 
16, 17 of 18 september? En zin om met vrienden, familie, 
buren, collega’s… een leuke tijd te beleven? Dan heeft Kom 
op tegen Kanker jou nodig!  

Azaleaverkoop voor KOTK

In heel Vlaanderen zoekt KOTK nieuwe vrijwilligers die 
met een eigen plantjesteam azalea’s verkopen tijdens het 
jaarlijkse Plantjesweekend. De opbrengst gaat naar betere 
zorg voor mensen met kanker. Je kiest zelf hoe klein of 
groot je het aanpakt en kunt bij elke stap rekenen op 
ondersteuning.

Doe je mee?

www.plantjesweekend.be

Jeugdhuis De Paravang  
op nieuwe locatie! 

Zin om in ‘goeie compagnie’ een leuke tijd te beleven? 
Game je graag, of heb je wel zin in een leuke workshop?  

Of wil je gewoon enkele uurtjes ‘hangen’ en chillen met je maten?

DE BRANDING  
Populierenlaan 35, Middelkerke 

facebook.com/JeugdhuisDeParavang  
frederick.vanloock@middelkerke.be   
059 30 48 66 

Openingsuren tijdens schoolvakanties:

13 - 18 u. en 19 - 22 u.  
*(donderdag 19 - 1 u.) 

*(VZW: vrijdag 20 - 2u /  
zaterdag 15 - 18 u. en 20 – 24 u.)

Yolo in Middelkerke! 

Kom je ook eens af? 
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Luistervinken
Ann Ceurvels: ‘Etiketjes’
Donderdag 19 mei - 20 u. - € 5

Wat als je op je achtendertigste plots vastloopt? Of wanneer 

je op je drieënvijftigste je carrière ziet verkruimelen zonder 

te weten waarom? Wat als je bijna zeventig bent en te horen 

krijgt dat je een atypisch brein hebt? De weg die volwassenen 

afleggen om tot een psychische diagnose te komen, ligt 

geplaveid met vooroordelen en gefrons.

Comedy Special: ‘Jong en ongeschoren’
Donderdag 30 juni - 20 u. - € 5

Jong en 

Ongeschoren is 

een West-Vlaams 

comedycollectief. 

Mohsin Abbas, 

Jarno Boone 

en Kjen 

Descheemaecker 

betreden het podium met elk hun eigen stijl. Zet je schrap voor 

anderhalf uur entertainment van de bovenste plank.

Zin om te komen?
Toegang: € 5, reserveren aangeraden. Plaatsen zijn beperkt.

Nieuwe feiten 
Met interessante voordrachten brengt 
Bib XL duidelijkheid over enkele ‘hete’ 
maatschappelijke hangijzers. Het recept? 
Boeiende sprekers en een gezellig kader.

Manu Adriaens:  
‘Een geluk komt nooit alleen’
Vrijdag 20 mei - 14 u. - € 3 

Met veel humor en zelfrelativering observeert hij 
het menselijke bestaan. Zijn ervaringen tijdens de 
afgelopen decennia deelt hij graag op luchtige toon 
met zijn publiek, onder meer wat hij geleerd heeft 
als opa. Dit alles onder het overkoepelende motto: 
‘Het belangrijkste in het leven is te weten wat 
niet belangrijk is.’ Een sprankelende anekdotische 
monoloog, begeleid door beelden die de lachlust 
opwekken.

Reserveren
Toegang: € 3, reserveren aangeraden. Plaatsen zijn beperkt. 

Kruiden- 
wandeling
Hilde van Coile, gepensioneerd 
onderwijzeres, natuurgids en 
afgestudeerd herborist uit 
Lombardsijde neemt je mee op 
stap. Ontdek tijdens de wandeling 
welke kruiden en bloemen de duinen 
van Westende opfleuren en maak 
kennis met de ObsIdentify-app. 
Afsluiten doen we met een kopje 
verse thee in trefpunt De Kilt terwijl 
de computerbuddy de app helpt 
installeren op je smartphone.

Waar en weer
Trefpunt De Kilt 
Henri Jasparlaan 29, Westende 

Zaterdag 18 juni van 9.30 - 12 u.

Kostprijs? € 3 per persoon.

Reserveren is aangeraden, plaatsen 
zijn beperkt.  

Middelkerke@
internet
De allereerste stappen met een 
computer: van muis en keyboard tot 
een eerste zoektocht op het internet 
met Google. Dat bieden we je aan met 

de cursus Middelkerke@Internet.

Waar en weer
Telkens op dinsdag en donderdag van 
13 tot 15 u. in Bib XL.

De 6 lessen starten op 24 mei en 
lopen wekelijks tot 14 juni.

Op woensdag- en vrijdagvoormiddag 
optionele nazorg met de begeleider. 

Leuke dingen voor baby’s
Kersvers ouder van een blakende spruit? Teken dan in op enkele 
activiteiten voor baby’s die komende maanden plaatsvinden en geef je 
nieuwe aanwinst een springende artistieke start. 

Boekstartdag
Zaterdag 21 mei

Doe zoals Tess! Breng je baby in vervoering 
met kleurrijke voorlees- of voelboekjes uit 
de bib. Liv is er alleszins gek op. En Liv kan 
helemaal uit de bol op de Boekstartdag.

Programma
Doorlopend tussen 9.30 – 12.30 u.

• Kaffieklets: babbeltje met mama’s en papa’s

• Afhaalpunt boekstartpakket voor baby en peuter

• Baby-  en peuterboekencollectie in de kijker

• Welzijnswinkel Teddyknuffel: kinderkleding en speelgoed op maat

• Pamperbank: wat is dat?

Workshops 

• ‘Baby’s en boekjes’ met de Gezinsbond  

Ook kleine kindjes genieten van boekjes! Maar hoe ga je daarmee aan de slag? 
Tijdens deze workshop duik je de baby- en peuterboekjes in. 

Sessie 1: 10.30 - 11.15 u. - Sessie 2: 11.30 - 12.15 u. 

• ‘Muziek op schoot’ met Tamboeri  

We gaan zingen, schommelen als op een paard, glijden op een doek, wiegen zoals in 
het vliegtuig. We spelen op schudeitjes, blokjes, trommels, klankstaafjes enz. Samen 
muziek maken versterkt de ouder-kind relatie en is goed voor elk! 

Sessie 1: 10.30 - 11.15 u. - Sessie 2: 11.30 - 12.15 u.

Kostprijs en reserveringsgegevens?
Beperkt aantal deelnemers, gratis en inschrijven verplicht.

Bib-Xplosion  - Lokale auteurs gezocht 

Ben je een auteur uit Middelkerke en wil je graag je boeken verkopen en 
signeren in de bib tijdens de dag van de klant op zaterdag 1 oktober 2022? 
Claim een spot op de Bib-Xplosion.

Voorwaarden
• Je bent van Middelkerke of omstreken. 
• Je brengt wat boeken mee om over te vertellen, te verkopen en te 

signeren. 
• Er is geen vergoeding voorzien, maar je krijgt van ons wel een drankje en 

wat lekkers. 
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100 jaar… een zee van tijd… Zo lang al houdt Villa Les Zéphyrs 

zich staande in Westende, ooit tussen duinen, daarna tussen 

betonnen ‘bomen’. Terwijl het vakantiehuis de tastbare sporen 

draagt van 100 jaar aan indrukken, kleurt het geheugen onze 

herinnering. In de tentoonstelling ‘een zee van tijd’ verbeelden 

10 kunstenaars en 3 schrijvers de idee van tijd en tijdelijkheid in 

foto’s, tekst, films, schilderijen, tekeningen en sculpturen.  

Kom je ook eens kijken? 
‘Een zee van tijd’, van 30 april tot en met 6 november 2022 in 

Villa Les Zéphyrs. Gidsbeurten mogelijk. 

Steven Mahieu:  
Full Contact Tour 
Donderdag 5 mei 2022 - 20 u. – De Zwerver, Leffinge 

Nu podiumbeest Steven Mahieu meer dan een jaar lang in zijn kooi 

heeft moeten zitten, is hij gretiger dan ooit om opnieuw Vlaanderen 

rond te trekken met zijn “Full Contact Tour”. Het wordt een heerlijk 

onvoorspelbare trip. Vaste support act Hans Cools is ook deze keer 

van de partij om kalm tegengewicht te bieden. 

Vaderdagspecial 
11 juni - De Branding
Gentleman’s fair - 18 u.
Vaders worden verwend! Stoere eetstandjes, pittige 

drankjes, een beurt bij de barbier, een potje poker… Alles 

om de innerlijke en uiterlijke mens te versterken. 

Breng je je vader mee? Dan krijgt hij een extra cadeautje! 

THERE THERE Company: 
Carrying my 
father - 20 u.
Een fysieke, 

acrobatische 

voorstelling, op 

de grens van 

circus en dans, 

over dragen en 

gedragen worden. 

Zoals de vader de 

zoon droeg, zo zal 

de zoon ooit de 

vader dragen. 

Wat een zeehondenleven! 
 

Langs de Noordzeekusten zijn steeds meer zeehonden actief. Ze duiken dus vaker op in onze contreien en dat 
is niet zo vreemd. Hun populatie stijgt en ze komen hier graag langs om  even uit te rusten. Een aangespoelde 
zeehond is dus niet per se ziek, maar meestal vermoeid of verdwaald.  

Ik zie een gestrande zeehond.  
Moet ik iets doen? 

Meestal niet. Vaak bewaken de vrijwilligers van het North 
Seal Team het uitrustende dier. Als je een onbewaakte 
zeehond spot, mag je hen altijd contacteren. Zij kunnen 
meteen inschatten hoe het met de zeehond gesteld is. Indien 
nodig contacteren zij het Sea Life Center.  

Voeder het dier absoluut niet en raak het niet aan. 

Houd je hond in bedwang 

De grootste hinder voor een rustende zeehond wordt 
veroorzaakt door honden. Een hond ziet en ruikt een zeehond 
van heel ver en ‘flipt’ daarop. Ook zij handelen instinctief: in 
de meeste gevallen vallen honden zeehonden aan. Baasjes 
hebben soms alle moeite om hun hond in bedwang te houden.

Wat doen de zeehonden hier? 

Uitrusten. Een zeehond zwemt tientallen kilometers ver om 
te jagen. Het dier gaat aan wal om uit te rusten en op te 
warmen. Het laatste wat een zeehond dan wil, is weer in het 
water geduwd worden.

North Seal Team recruteert 

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

www.northsealteam.be

Zeehond 
gespot? 

Bel of WhatsApp  
0491 74 32 78

cultuurstekcultuurstek

Maak het mee!
MIDDELKERKE

©
 L

uc
 C

as
si

m
an

12/05:  Wim Opbrouck met ‘Ik ben de walvis’ 

14/05:  Familietheater ‘BAM’ vanaf 4 jaar

 17/05:  Tania Van der Sanden met T.A.N.I.A.

18/05:  Familietheater ‘Hier en daar’ vanaf 3 jaar

21/05:  Familietheater ‘Arabella’ vanaf 2 jaar

www. cultuurstek.be voor info en tickets
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Apothekers 
Ampe (Middelkerke) 059 30 01 10
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima (Westende) 059 30 01 57
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19
Trypsteen (Westende) 059 30 07 67

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Toerisme 059 30 03 68
Welzijnshuis (OCMW)  059 31 92 10
Infopunt Welzijn  059 31 94 00
  
Gemeentelijke werkhuizen 059 31 93 00

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Torhoutstesteenweg 287 - Oostende)
www.fluvius.be 
Infolijn Fluvius 078 35 35 34
Storingslijn Fluvius 078 35 35 00
Gasreuk Fluvius 0800 65 065
Defecte straatlamp  0800 60 777
Water  • Middelkerke (FARYS) + wachtdienst 078 35 35 99
  Storing melden? (FARYS) 078 35 35 88
  (alle deelgemeenten, uitgez. Leffinge)
 •  Leffinge (De Watergroep) 059 29 99 83
  Leffinge (De Watergroep) wachtdienst 056 25 99 78

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

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

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer 1733

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

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

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

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

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

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

Nuttige info

Onze kust ligt bezaaid met bunkers. 
Die hebben allen een bijzondere 
historische betekenis voor de lokale 
oorlogsgeschiedenis. Deze Bunkerdag 
focust op het bunkercomplex Seydlitz en 
Westende Plage, het decor voor de laatste 
gevechten in onze gemeente tijdens WOII. 

Steunpunt Seydlitz

De gidsbeurt start aan Steunpunt Seydlitz. Dat ligt langs de Strandlaan en de 
Koning Ridderdijk (Sint-Laureinsstrand, Westende). Vlakbij ligt de opvallende 
anti-tankmuur die uniek is in België en waar tussen 10 en 12 september 
1944 verwoed gevochten werd  bij de bevrijding van Westende door het 
Essex Scottishregiment. 

HKB Westende Plage

Daarna wandelen we door de duinen naar HKB Westende Plage, nog duidelijk te 
herkennen aan de vuurleidingsbunker (met het opschrift: ‘Camping Cosmos’). 
Opmerkelijk aan deze batterij is dat ook de lichte constructies bewaard 
gebleven zijn. Alle bunkers zijn verbonden door een wandelpad en één open 
bedding is toegankelijk. 

Meer info? 
Zondag 5 juni vanaf 13 u. 
Inschrijven vóór 1 juni via tickets.middelkerke.be. 

Gidsbeurten starten aan Stp. Seydlitz (Strandlaan): om 13, 14, 15 en 16 u. 
Duur van de wandeling? 90 min.

Ontdek 

 boeiende bunkers
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Expeditie Hinterland
Het groene Middelkerkse hinterland 
is een schatkamer voor een fijn dagje 
uit. Smulbroek? Natuurliefhebber? 
Geschiedenisfreak? Dierenvriend? Ravotter? 
Stel je eigen Expeditie Hinterland samen.  

Handige brochure 
Wat is je goesting van de dag? Zowel online 
als in een handige overzichtsfolder ontdek je 
waar je kan picknicken, waar de mooiste en 

leukste plekjes zijn of welke fiets- en wandelroutes 
je kan afhaspelen. Ook de kinderen kunnen er naar 
hartenlust met dieren spelen, ijsjes ‘lekken’ of het 
apenparcours trotseren.

Ben je nieuwsgierig?
De Expeditie Hinterlandbrochure is vanaf donderdag 
26 mei beschikbaar in de meeste openbare 
gebouwen en aan de twee toerismebalies of online 
via www.middelkerke.be/expeditiehinterland  


