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De beleidsploeg

Openingsuren MAC
Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel burgerzaken)
Voor een compleet overzicht en sluitingsdagen in de 
eindejaarsperiode raadpleeg www.middelkerke.be/openingsuren
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Veelgevraagde documenten makkelijk 
vanuit je zetel? Probeer het e-loket.
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De Straat
Ontdek het verhaal van de Uniebrug.

Opvallend

Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)  

vinden plaats in het gemeentehuis,  

Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16 

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

burgemeester@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdag van 9.30 tot 11.30 u.
burgerzaken, parkeerbeleid, 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, groen, duurzaamheid,  
milieu, energie en dierenwelzijn

Natacha Lejaeghere 
schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
onderwijs, jeugd, markten, lokale economie, 
ontwikkelingssamenwerking, participatie

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

Op zondag 11 oktober overleed 
schepen Eddy Van Muysewinkel. 
Hij was onder meer bevoegd 
voor openbare werken, cultuur 
en bibliotheek. Lees het 
postuumartikel op pagina 22.

Uitkijkplatform Schuddebeurze klaar   

Vanaf zaterdag 7 november wordt het unieke 
uitkijkplatform officieel in gebruik genomen. 
Je krijgt er een fenomenaal zicht op één van 
de meest waardevolle natuurgebieden van 
onze kust.
De Vlaamse Landmaatschappij en het 
Agentschap Natuur en Bos herstellen er  
de kostbare natuur in ere en maken onder-
tussen een toegankelijk rust- en infopunt.

Meer info?
www.middelkerke.be/schuddebeurze
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‘Zeg het e ki’ laat je aan het woord 
 

Tussen nu en het einde van de beleidscyclus organiseert het gemeentebestuur 6 enquêtemomenten. De online 
bevragingen polsen naar de waardering van de verschillende realisaties en naar wat inwoners, tweedeverblijvers 
en vakantiegangers van het gemeentebestuur verwachten. Doe dus mee als je je mening wil laten horen. 

Nog steeds op schema?
Begin dit jaar ontving iedere inwoner van Middelkerke het 
meerjarenplan 2025 in de brievenbus.  
In dit plan staat wat het gemeentebestuur in de komende 
jaren wil realiseren. Het is natuurlijk belangrijk dat we even 
stilstaan bij dat plan. Jaarlijks evalueren we afwisselend met 
inwoners, tweedeverblijvers en vakantiegangers of hetgeen 
we aan het doen zijn, nog altijd het juiste is. 

Wat willen jullie?
Naast het polsen naar de mate van tevredenheid, wil  
deze enquête ook blootleggen wat onze ‘ondervraagden’ 
verwachten van het gemeentebestuur. Misschien liggen  
die verwachtingen wel anders dan wat het gemeentebestuur 
voor ogen heeft. 

Flexibel zijn
Het afgelopen jaar toonde al aan dat het leven niet  
te voorspellen valt. We moeten dus ook inspelen op  
onverwachte gebeurtenissen en tendensen.  
De resultaten van de enquête zetten ons op de juiste  
weg om het gemeentelijke beleid op de juiste manier  
aan te passen. 

November is enquêtemaand

Om constant de vinger aan de pols te houden bevragen we  
tot het einde van deze beleidscyclus de verschillende doel-
groepen in verschillende fasen. 
In november lanceren we een enquête naar een specifieke 
doelgroep, in mei van het volgende jaar koppelen we de  
resultaten terug. 

Wie zullen we wanneer bevragen?

November 2020 Enquête inwoners Middelkerke (16+)

Mei 2021 Terugkoppeling van de resultaten

November 2021 Enquête tweedeverblijvers en toeristen (16+)

Mei 2022 Terugkoppeling van de resultaten

November 2022 Vervolgenquête inwoners Middelkerke (16+)

Mei 2023 Terugkoppeling van de resultaten

November 2023 Vervolgenquête tweedeverblijvers  
 en toeristen (16+)

Doe mee aan de bevraging!
www.middelkerke.be/enquete 

Deze dorpsvergadering krijgt een 
online vervolg in het najaar.
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Nieuwe groeps-
opvang voor 
baby’s en peuters
Als alles volgens plan verloopt, 
opent de nieuwe groepsopvang 
voor baby’s en peuters in  
Lombardsijde tegen de zomer 
2021. 

Plaats voor 18 kinderen
De groepsopvang komt er in het voor-
malige bibfiliaal, vlak naast gemeente-
school ‘t Lombartje. Er zal ruimte zijn 
voor 18 kinderen tussen 0 en 2,5 jaar 
oud. 4 onthaalouders staan in voor de 
goede zorgen. 

Registreer je nu al
De toewijzing van plaatsen zal  
gebeuren op basis van de registratie op 
de wachtlijst van DVO. Schrijf je nu al 
in als je wil in aanmerking komen voor 
een opvangplaats in Lombardsijde. 

Meer info?
Registreer je aanvraag via 
www.middelkerke.be/ 
aanvraagkinderopvang 

De kostprijs voor de opvang is 
afhankelijk van het gezinsinkomen.  
We volgen hierbij het systeem van  
de gesubsidieerde kinderopvang.

Nog vragen?

onthaalouders@middelkerke.be  
059 30 48 86

Eerste stap 
voor nieuw 
gemeentehuis 
Op de site van het Duinenbad 
verrijst binnen enkele jaren een 
nieuw gemeentehuis. Het oude 
zwembad verdwijnt. 

Selectieleidraad  
goedgekeurd 
De gemeenteraad keurde de selectie-
leidraad voor het aanstellen van een 
bouwteam goed. Dat bouwteam zal 
instaan voor het ontwerp, de realisa-
tie en het onderhoud van het nieuwe 
gemeentehuis.  

Procedure in twee fasen 
Die procedure lijkt goed op die van 
het casinogebouw. In een eerste fase 
kunnen kandidaat-inschrijvers op basis 
van de selectieleidraad hun kandida-
tuur voor deelname aan dit project 
indienen. In een tweede fase kunnen 
geselecteerde kandidaten op basis 
van de gunningsleidraad een offerte 
indienen. 

Broodnodig 
Een nieuw gemeentehuis is broodnodig 
om de dienstverlening klaar te stomen 
voor de toekomst, want niet alleen qua 
ruimte voldoet het huidige gebouw 
niet meer, ook qua voorzieningen en 
toegankelijkheid stuiten we op onze 
grenzen.  

IBO Westende 
in Duinpieper 
Het IBO Westende is 
vanaf  september gevestigd  
in de nieuwe Duinpieper. 

Veilig vervoer
Begeleiders van het IBO halen de 
kinderen van Sint-Lutgardis te voet 
op. Kinderen uit Lombardsijde worden 
opgehaald met de bus. Kindjes uit het 
buitengewoon onderwijs zijn ook wel-
kom. Na samenspraak met de school 
zet hun schoolbus hen af aan het IBO.

Zelfde openingsuren
Het IBO Westende is iedere dag open 
van 6.30 u. tot de school begint en tot 
19.30 u. na school. Het IBO is ook open 
als er pedagogische studiedag is voor 
de scholen van Lombardsijde en Wes-
tende. Net zoals in de schoolvakanties.

Meer ruimte
Het IBO is een totaal onafhankelijke 
ruimte, met eigen ingang in het nieuwe 
gebouw. In het nieuwe IBO is er veel 
buitenspeelruimte. Op drukke momen-
ten is de speelruimte makkelijk uit te 
breiden met de turnzaal en de refter 
van De Duinpieper.

Meer info?
ibo@middelkerke.be  

Bezoekje brengen?
Henri Jasparlaan 29b, 8434 Westende, 
059 31 95 57
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Middelkerke

Schore

Middelkerke

Middelkerke
Lombardsijde

Sint-Pieters-
Kapelle

Slijpe

Wilskerke LeffingeWestende

Mannekensvere

Sluitingsdagen recyclagepark
Plan je een grote herfstschoonmaak? Hou rekening met 
onderstaande sluitingsdagen van het recyclagepark!

• 1 en 2 november
• 11 november
• 24, 25 en 26 december
• 31 december: gesloten vanaf 15 u.

Meer info? www.middelkerke.be/recyclagepark

Hoe houden we Middelkerke proper?

Winterregime tuinafval
Laatste ophaaldagen gras en haagscheersel
• Middelkerke en andere deelgemeenten:  

14 november. 

•  Lombardsijde: 16 november.

Laatste snoeihoutophaling
• 4 november: Westende en Lombardsijde

• 18 november: Middelkerke, Wilskerke en sector 4

• 25 november: sector 5

Meer info? www.middelkerke.be/afvalkalender

Nieuwe afvalbakjes voor sigaretten

‘Santé me ratje, Odette…’
Het koffiekransje met tante Odette gaan we niet gauw vergeten. 
Haar onstuimige weekendbezoek resulteerde in meer dan 200 
brandweerinterventies, 4,6 miljoen kg opgehoopt zand, tientallen 
geknakte vlaggenmasten en heel wat andere stormschade.

Twee weken werk
Onze jongens van de technische dienst waren twee weken na 
haar doortocht nog steeds bezig met het opruimen van het 
opgewaaide zand. Gelukkig investeerde het gemeentebestuur 
onlangs in aangepaste opkuismachines.

Grootste oorzaak van de miserie: de sterke windstoten en de 
windrichting recht uit zee. Hopelijk tot nooit meer Odette…

Fo
to

 : 
Lu

c 
Va

n 
Be

lle
gh

em

Het aantal sigarettenpeuken is al flink gedaald, maar 
toch blijven er nog teveel op straat liggen. Door de 
plaatsing van 27 peukafvalbakjes hoopt Middelkerke 
ook die hardnekkige restanten van straat te krijgen.
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Eerste steen voor Vita Krokodiel
 

De bouwvoorbereidingen waren intens, spectaculair en voor een stuk verstoord door corona, maar de eerste 
steen voor Vita Krokodiel is gelegd. Het nieuwe zwembad, de nieuwe sporthal en het outdoor sportcomplex  
van Middelkerke wordt duurzame, multifunctionele topinfrastructuur voor zwemmen en sporten met zicht  
op de duinen.   

Sportcomplex versmelt met omgeving 
Het nieuwe sportcomplex gaat dankzij zijn organische vorm 
en groene ‘taluds’ volledig op in het duinenlandschap.  
Vita Krokodiel ziet er niet alleen fantastisch uit, ook qua 
installaties en technieken wordt dit complex ‘state of the 
art’ qua energiezuinigheid en duurzaamheid. In dat kader 
subsidieert de provincie West-Vlaanderen dit project met 
100.000 euro.

Paradijs voor zwemmers 
Het 25m-bad is 16m breed en krijgt zes wedstrijdbanen,  
waarvan 2 met beweegbare bodem.  Het instructiebad  
van 12,5m lang en 8m breed krijgt een beweegbare bodem 
over de volledige oppervlakte. Het kleuter- en spetterpark   
garandeert waterplezier voor de allerkleinsten, terwijl  
de wellness voor de nodige ontspanning zorgt.

Sporthal onder de grond 
De aangebouwde sport- en evenementenhal ligt zo’n  
4m onder de begane grond en meet 44 m x 32 m en  
krijgt belijning voor basketbal, volleybal, badminton,  
tennis en voetbal. De sporthal kan ook dienst doen als  
evenementenlocatie.

Het bouwteam plaatste op spectaculaire wijze het eerste 
bouwelement van het sport- en zwemcomplex.

Meer info?
Surf mee met de laatste ontwikkelingen op www.vita-krokodiel.be  
Vita Krokodiel wordt mede gefinancierd met steun van de 
provincie West-Vlaanderen. Sport Vlaanderen subsidieert 
1.000.000 euro voor deze unieke sportinfrastructuur.

Vita Krokodiel bevat ook een aantrekkelijke horecaruimte.  
De Vita Groep gaat daarom op zoek naar een ‘dynamische 
ondernemer’ die de uitbating van de brasserie op zich  
wil nemen. De brasserie is 260m2 groot en heeft een buiten-
terras van 115m2, goed voor zo’n 120 mogelijke ‘couverts’.  

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  
www.vita-krokodiel.be, middelkerke@vitagroep.be 

GEZOCHT: 

Dynamische horeca-ondernemer
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Zeedijk Westende: rechte lijn naar 
start werken
 

Tegen het einde van het jaar moet de hoofdaannemer van de nieuwe zeedijk gekend zijn.  
De omgevingsvergunning valt eind 2020 in de bus. Het opmerkelijke project transformeert de zeedijk  
in een groene, beschermende promenade terwijl het een nieuw elan geeft aan de badplaats.  
De nutswerken zijn ondertussen gestart. 

Correcte offertes
Ondertussen ontving het gemeentebestuur correcte  
en regelmatige offertes met realistische prijzen. Dat bete-
kent dat de aanbesteding vlot kan doorgaan.  
De procedure voor de omgevingsvergunning loopt  
ondertussen ook verder. Het openbaar onderzoek leverde geen 
grote bezwaren op. Het is nu wachten op alle externe adviezen 
van de verschillende agentschappen. Tegen het einde van het 
kalenderjaar moet de omgevingsvergunning binnen zijn.

Nutswerken eerste stap
Tussen november en december voeren verschillende nuts-
maatschappijen voorbereidende werken aan elektriciteits-, 
water- en gasvoorzieningen uit. De impact van die  
werken zijn minimaal en gebeuren gefaseerd vanaf de surf-
club richting het Rauschenbergplein. 

Bescherming en uitstraling
De nieuwe zeedijk wordt een groene promenade waarbij  
een groene grasdijk en een golfdempende uitbouw zorgen 
voor een zonovergoten wandeldijk die de badplaats ook 
beschermt tegen extreme weersomstandigheden.

Meer info?

www.middelkerke.be/promenade 
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Loket vanuit je zetel
 

Heel wat documenten voor burgerzaken krijg je voortaan makkelijk vanuit je zetel. Zo hoef je 
niet meer langs te komen op het gemeentehuis. Deze online dienst is veilig, makkelijk en snel. 
Je hebt enkel een PC, laptop of tablet en een aanmeldingsmogelijkheid nodig.  

Van verhuizen tot geboorteakte
Het digitale e-loket bezorgt ja na enkele muisklikken aan-
giftes van adreswijziging, uittreksels uit het strafregister, 
reistoelatingen voor het buitenland, geboorte- of huwelijks-
aktes of een attest van woonst of gezinssamenstelling.  
Het digitale aanbod gaat trouwens veel verder dan dat.

24/7 in je mailbox
Gedaan met haastige verplaatsingen naar het gemeentehuis, 
want het digitale loket is  24 op 24, 7 op 7 online beschikbaar. 
De meeste uittreksels of attesten ontvang je quasi  
onmiddellijk in je mailbox. Als er een tussenkomst van  
een medewerker nodig is, kan er misschien wel een werkdag 
tussen zitten. 

Digitaal aanmelden
Naast een computer, laptop of tablet heb je ook een digitale 
aanmeldingsmogelijkheid zoals de Itsme-app, een token  
of een kaartlezer nodig. Aanmelden kan ook via je  
rijksregisternummer, maar dan worden de attesten en  
formulieren niet digitaal doorgestuurd, maar liggen ze  
te wachten op het gemeentehuis of worden ze met de post 
verstuurd.

Professional? E-loket is er ook voor jou.
Ook professionele gebruikers zoals notarissen of advocaten 
kunnen het e-loket gebruiken voor hun dagdagelijkse  
administratieve verrichtingen.

Probeer maar!
www.middelkerke.be/burgerzaken 

Uiteraard blijft de normale dienstverlening  
in het gemeentehuis nog steeds actief  
tijdens de openingsuren.  
Nog even dit: bekijk de gemeentelijke website voor de exacte 
openingsuren tijdens de eindejaarsperiode.

Toppers bij het e-loket
350. Zoveel documenten bezorgde het e-loket 
sinds de lancering. Wat zijn de toppers?

Uittreksel strafregister: 187

Adreswijziging in het binnenland: 71

Attest samenstelling gezin: 28
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Meer woonkwaliteit  
in appartementen 
 

Onze huizen en appartementen moeten kwalitatiever worden. Daarom 
gelden in de nieuwe stedenbouwkundige verordening nu strengere 
oppervlaktenormen voor appartementen. Hoe meer slaapkamers het 
appartement telt, hoe groter de vloeroppervlakte per woongelegen-
heid moet zijn.  

Kwaliteit tegenover kwantiteit 
De ‘stedenbouwkundige verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen’  
beschrijft aan welke voorwaarden een dergelijk gebouw volgens het gemeente-
bestuur moet voldoen. De laatste update van deze verordening dateert van 2007. 
Intussen zijn de woonnormen sterk veranderd en schrijven ze verregaande duur-
zaamheidseisen voor. Het gemeentebestuur schrijft nu hogere kwaliteitseisen uit 
voor nieuwbouwappartementen in de aangepaste gemeentelijke verordening. 

Hoe meer slaapkamers, hoe meer oppervlakte
Hoe meer slaapkamers de woongelegenheid heeft, hoe meer bewoonbare  
oppervlakte er moet gebouwd worden. Daarnaast valt het verschil tussen  
bouwen in toeristische zone en niet-toeristische zone weg, zodat nieuwe panden  
in de volledige gemeente voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. De nieuwe  
bouwvoorschriften garanderen dus een hogere woonkwaliteit voor een langere 
termijn, zowel voor tweedeverblijven als vaste residenties.

Type woongelegenheid  Minimum netto-vloeroppervlakte  
 per woongelegenheid

Studio 45m2

1 slaapkamer appartement 55m2

2 slaapkamer appartement 70m2

3 slaapkamer appartement 85m2

> 3 slaapkamer appartement 100m2

De Grote 
Grondvraag
Dankzij De Grote Grondvraag 
zie je als grondeigenaar of er 
bodeminformatie over je perceel 
geregistreerd is, brengt OVAM 
risicogronden in kaart en  
sta je als eigenaar niet voor  
verrassende bodemonderzoeken.

Risicogronden in kaart
Door het verhoogd risico op  
bodemverontreiniging is op risico- 
gronden vaak een bodemonderzoek 
nodig. Dat betekent echter niet dat  
er ook sprake is van bodemverontreini-
ging. Een oriënterend bodemonderzoek 
kan daar uitsluitsel over geven.
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Is jouw grond gezond?

Met De Grote Grondvraag zie je of er 
informatie over de bodemkwaliteit van 
jouw perceel beschikbaar is en krijg je al 
snel mee of je een verplicht  
bodemonderzoek moet uitvoeren. Ovam 
verwittigt je trouwens zelf als  
je een onderzoeksplicht hebt.

Meer info?
www.degrotegrondvraag.be
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Waarom werd 
dit project gekozen?
Gewogen over zes beoordelingscriteria kwam  
het project van Bouwteam Nautilus als beste uit  
de aanbestedingsprocedure. 

Uitvoerige beoordeling
Een 16-koppige evaluatiewerkgroep bestudeerde de vier 
deelnemende projecten. Prijs, stedenbouwkundige visie en 
architectuur wogen het meest door. Daarnaast kregen de 
projecten punten op de gekozen technieken, de voorgestelde 
onderhoudsprocedures, hun communicatieaanpak en  
de integratie van het Epernayplein en de nieuwe zeedijk.

Project past in DNA van Middelkerke
Volgens de evaluatiewerkgroep past het project van 
Bouwteam Nautilus in “het DNA van Middelkerke, sluit het 
naadloos aan met de omgeving en kan het gebouw uitgroeien 
tot een icoon zonder het zeezicht te belemmeren”. 

Topwedstrijd met verdiende winnaar
Aan de wedstrijd namen in totaal vier porjecten deel. Hoewel 
ook de niet-gekozen projecten architecturaal sterk waren, 
scoorde het project Bouwteam Nautilus het beste op alle 
vlakken met 87,10 op 100.

Hoe zal het gebouw 
eruit zien?
De grootste inspiratiebron was de ontstaans- 
geschiedenis van Middelkerke: het eiland Testerep. 

Verscholen onder de duin
De evenementenzaal, het restaurant en het casino liggen 
onder een opgetild niveau dat verwijst naar een duin.  
Het project zorgt voor nieuwe open ruimte zonder dat  
omwonenden aan uitzicht inboeten. 

Versterkte zeedijk als streling  
voor het oog
De ontwerpers trekken het Epernayplein verder richting 
zee en strand. Het nieuwe duinlandschap brengt een groene 
injectie in de omgeving en creëert een strandpark geschikt 
als speel- of evenementenruimte. De versterkte zeedijk 
beschermt het Epernayplein en de appartementen bij 
extreme weersomstandigheden.

Bolder wordt visueel baken
De opvallende, maar bescheiden ‘skyscraper’ herbergt een 
strandhotel van vier verdiepingen hoog. De bolder of meerpaal 
verwijst naar natuurlijk vormen en kleuren of een vissershaven. 
De hardhouten voile om het hotel zal net als het hout van een 
visserskade verkleuren onder invloed van de elementen.

Hoe beoordeelde de jury dit project?
Prijs 18,10/27,5
• Ontwerp en bouwkost: € 38.986.706
• Heraanleg Epernayplein en zeedijk: € 2.011.535
• Onderhoud per jaar: € 396.132

Stedenbouwkundige visie 20/20

Architecturale visie 20/20

Maak kennis met 
het nieuwe casinogebouw

Techniek en materialen 7,5/10

Onderhoud 10/10  

Communicatie en participatieplan  5/5 

Uitvoeringstermijn 5/5 

Prijs voor de heraanleg van Epernayplein en Zeedijk 1,5/2,5

Totale score 87,10/100

De opvallende skyscraper is maar  
een klein deel van het project.
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Wie is Bouwteam Nautilus?
Guy De Meyer, de projectleider van  
het nieuwe casinogebouw, stelt kort 
de projectpartners voor.

Huiswerk goed gemaakt
“We zijn erg blij dat we dit project mogen  
ontwikkelen. De coronabreak was voor velen 

een vloek, maar voor dit project een zegen. Samen met onze partners 
konden we ons idee, vanuit de opdracht, tot in detail uitwerken en dat 
werd sterk gewaardeerd door de jury.”

Testerep belangrijke inspiratie
“Toeval of niet, ik kom soms in Middelkerke op vakantie. Toen we beslisten 
om aan de wedstrijd mee te doen, vertelde ik de architect het ontstaans-
verhaal van Middelkerke: het eiland Testerep dat uitgroeide tot nederzet-
ting en uiteindelijk door verzanding aanhechtte met het vasteland. Dat zie 
je terug in het ontwerp: we brengen de duin en de symbolische geul terug 
in de omgeving.”

Partners goed gekozen
“Voor dit project werken we vanuit ons ontwikkelingsbedrijf Ciril samen 
met het Nederlandse architectenbureau Zwarts & Jansma. Zij tekenden 
samen met landschapsarchitect Delva het ontwerp uit. Het gebouw wordt 
opgetrokken door onze aannemers Democo en Furnibo uit Veurne,  
een waardevolle lokale partner. Daarnaast rekenen we op de expertise  
van hotelarchitect OZ, uitvoerend architect Bureau Bouwtechniek, studie-
bureau’s COBE, VK Engineering, Beersnielsen, Witteveen+Bos,  
Plantec, MINT en Sertius.” 

Volop werken aan de planning
“We werken nu volop aan de planning en de nodige vergunningen. In het 
voorjaar van 2021 plannen we een infomarkt voor alle geïnteresseerden”.

Volg alle nieuwtjes over het casinoproject: 
www.middelkerke.be/casinoproject.

Wat zal er 
te doen zijn?
Het casinogebouw moet het bruisend 
hart van Middelkerke worden.

Dineren en feesten  
met zeezicht
Het restaurantgedeelte bevindt zich op  
zeedijkniveau. De evenementenzaal met een 
maximumcapaciteit van 1500 mensen ligt er vlak 
naast en kan eventueel samen gebruikt worden. 
Het eigenlijke casino ligt, dankzij een majestueuze 
trap, een beetje verzonken vlakbij het restaurant. 
Iets discreter en toch toegankelijk. 

Prachtig zeezicht
Het strandhotel telt vier verdiepingen en bevindt 
zich dus in de ‘bolder’. Helemaal bovenaan geniet 
je van het mooiste zeezicht van de kust.

Duurzame mobiliteit
De parkeergarage ligt onder de zeedijk. Geen 
enkele auto of bestelwagen hoeft de zeedijk te 
kruisen. De mobiliteit om en rond het casino is 
veilig, duurzaam en net.

‘t Bruisend hart van  
Middelkerke

De skybar biedt een uniek zeezicht. De evenementenhal biedt ruimte voor ongeveer 1500 mensen.

Dankzij het vernuftig 
lichtspel blijft ‘de bolder’ 
ook ’s avonds een icoon.

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

Van zaterdag 31 oktober 2020  
tot 18 april 2021.

Gratis bezoek tijdens de 
openingsuren, na reservatie via 
toerismemiddelkerke.be 

Gidsbeurten en themawandelingen 
mogelijk op dinsdag in 
schoolvakanties. (€ 5 per persoon)

Hupsakee
Vorig jaar maakte je kennis met Otis,  
een kleine ondeugende, maar schattige draak.  
Hij komt binnenkort opnieuw op vakantie in Middelkerke. 

Het Hupsakeevakantieboekje, met het volledige aanbod, 
is verkrijgbaar in de meeste openbare gebouwen in 
Middelkerke. Ook te downloaden op visit.middelkerke.be.

visit.middelkerke.be

Wat met de evenementen?
De coronamaatregelen kunnen invloed  

hebben op evenementen.
Bekijk onze digitale kanalen voor  

een up-to-date status van de evenementen  
aangeduid met een uitroepteken.

De rest van de cultuurherfst
01/11 Sprookjes en zo: Kat met laarzen 
 15 u. / De Branding / € 6

08/11 Theater De Spiegel: ‘Impulz’ (1 tot 4 jaar) /  
 11 en 14.30 u. / De Branding / € 6 

17/11  De Frivole Framboos 
 Wachten op Do Groot 
 19of 21  u. / De Zwerver / € 15

19/11 Astrid Stokman & Liesbeth Devos:   
 ‘Tatatataaa’ / 11, 13.30 en 16 u. /  
 De Branding / € 8 

24/11 Arsenaal: ‘Dochters van Ondernemers’ / 
 20 u. / De Branding / € 15 

03/12 Robrecht vanden Thoren:  
 ‘De hoogste berg’ / 20 u. / De Branding / € 13 

05/12 Die Verdammte Spielerei: ‘Verdammt goed!’/ 
 20 u. / De Zwerver / € 13 

06/12 Theater Tieret De grote reis van meneer Beer  
 15 u. / De Branding / € 6

16/12 ThereThereCompany: ‘Carrying my father’ /  
 20 u. / De Branding / € 13

Info en tickets: https://tickets.middelkerke.be

Spetterende  
Sylvestervuurwerken

Zet het nieuwe jaar in met een knaller!

Naar aloude traditie kun je zowel in Middelkerke  
als in Westende genieten van  

een mooi Sylvestervuurwerk op het strand.

Eerste knal stipt om middernacht!
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 @gem_middelkerke

  gemeentemiddelkerke
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Gelukt! 
Nieuw schooljaar van start 
in nieuwe Duinpieper
Met corona werd het even spannend, maar de 
bouwfirma is er samen met de gemeentediensten in 
geslaagd om de nieuwe Duinpieper klaar te stomen 
voor het nieuwe schooljaar. 

Het werd een extra leuke 1 september 2020 voor de  
120 Duinpiepertjes, want naast een splinternieuw school- 
gebouw stelden de meesters en juffen een escapespel op 
zodat de kinderen al spelend hun nieuwe school ontdekten.

Ook de buitenschoolse opvang en het trefpunt vinden er hun 
stekje. Via de cultuurdienst kunnen verenigingen het trefpunt 
reserveren om hun bijeenkomsten te laten doorgaan.

Hechte klasgroepen 
op school? 
Vele puzzelstukken 
die samenvallen
De vrije Middelkerkse scholen zetten in op ‘goed 
welbevinden’ als basis voor goede leerprestaties. 
Groepswerk, teambuilding, vertrouwen opbouwen 
en het aansterken van de weerbaarheid zijn de 
ankerpunten voor hechte klasgroepen en een sterke 
groeikracht van de leerlingen. 

Groepswerk en teambuilding
Veelvuldig groepswerk en coöperatieve werkvormen  
versterken het groepsgevoel in de klas. Daarbij nemen  
de kinderen verschillende rollen op in de groep, zo leren  
ze initiatief nemen of ondersteunen. De plattelands- en  
bosklassen zijn niet zomaar een klasuitje, ze zijn ideaal  
voor een flinke portie teambuilding. De combinatie met  
specifieke lessen rond sociale vaardigheden maken  
het groepsgevoel compleet.

Negatief gedrag meteen aanpakken
Het welzijn van kinderen hangt ook af van hun welbevinden 
op school. Dankzij een sterk uitgewerkt pestactieplan en  
een bereikbare zorgcoördinator krijgt negatief gedrag geen 
enkele kans. Daarnaast leren kinderen hoe ze respectvol 
moeten opkomen voor zichzelf, hoe ze hun eigen mening 
kunnen formuleren en hoe ze weerbaar kunnen zijn tegen 
ongewenst gedrag en de gevaren van het internet.

Meer info?
www.middelkerke.be/onderwijs 
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Uniebrug vroeger en nu
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Manekini overvare
Mogen we even schaamteloos chauvinistisch zijn?  
Mannekensvere heeft misschien de mooiste naam van alle 
Vlaamse dorpen. De eerste vermeldingen vinden we in  
de 13e eeuw (Manekini overvara, later Mannekinsvere)  
en de betekenis moeten we zoeken bij een veerdienst aan  
de IJzer op het grondgebied van een zekere ‘Manekin’.  
In 1287 werd het veer voor korte tijd vervangen door een 
brug. Die werd gebouwd onder het bestuur van graaf Gwijde 
van Dampierre, vandaar de naam ‘Gravenbrug’. Brug en  
veerpont lagen waar vandaag de Mannekensvereweg  
doodloopt op de IJzer. De huidige, veel beter gekende,  
Uniebrug kwam er pas in de 18e eeuw, samen met  
de Bruggesteenweg.

Mannekensvere heeft  
misschien de mooiste naam 

van alle Vlaamse dorpen.
De Gravenbrug
De Mannekensvereweg, vandaag nog altijd een landweg, 
heette vroeger ’s Gravenbruggestraat. Die weg liep van de 
pastorij in het dorp naar de veerpont over de IJzer. Omdat 
de graaf van Vlaanderen er een brug liet bouwen ontstond er 
een gehucht inclusief herberg en enkele huizen:  

’s Gravenbrugge. Nadat de Gravenbrug verdween (reden 
onbekend) bleef de veerpont over de IJzer een noodzakelijke 
schakel op het traject van Gistel naar Nieuwpoort.  
Bij onlusten of militaire bezetting moest er een omweg langs 
de Rattevalle gemaakt worden. 

Uniebrug
In 1777 wordt de steenweg van Nieuwpoort naar Gistel aange-
legd. Als onderdeel van de weg van Nieuwpoort naar Brugge 
wordt deze strook, Bruggesteenweg gedoopt. De Uniebrug 
over de IJzer wordt het sluitstuk van die werken. De Uniebrug 
is op dat moment de verbinding tussen de twee kasselrijen 
Veurne-Ambacht en Het Brugse Vrije. Daarom beslissen beide 
bestuurlijke eenheden om broederlijk de kosten voor de brug 
te delen. Vandaar de naam Uniebrug.

Bedrijvigheid floreert
Door de aanleg van de Bruggesteenweg en de Uniebrug 
neemt de bedrijvigheid langs deze weg toe en verliest het 
veerpont aan de Gravenbrug haar nut. Begin de jaren 1800 
wordt het afgeschaft. De Uniebrug daarentegen zal floreren. 
Al in 1778 wordt naast de Uniebrug de herberg ‘De Goede 
Unie’ opgericht, een herberg die vandaag nog altijd bestaat. 

Meer info?
www.middelkerke.be/destraat 

Is een brug ook een straat? Volgens ons wel. Zeker als de brug in kwestie  
een boeiende geschiedenis heeft, verdient ze een plek in deze erfgoedrubriek.  
Allee hop, we nemen jullie mee naar het landelijke Mannekensvere, waar  
de  Uniebrug en de Gravenbrug essentiëel waren in de ontwikkeling van  
onze gemeente.  

De Uniebrug  
 en de Gravenbrug 

De Straat, alhoewel… nu even het verhaal van twee bruggen
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Lezers maak je samen
Tijdens de Voorleesweek zetten ‘Iedereen leest’ en 
Bib XL Middelkerke graag het belang en het plezier 
van voorlezen in de kijker.

Onder het motto ‘Lezers maak je samen’ zetten we dit jaar 
in op ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor 
de leesopvoeding van een kind: uit onderzoek blijkt dat hun 
invloed het grootst is. Daarnaast ondersteunen kinderbege-
leiders, bibmedewerkers en leerkrachten hen door ook vaak 
voor te lezen. 

Meer info?
van zaterdag 21 tot en met zondag 29 november 2020

Bib XL Middelkerke, Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke

Meer info? http://middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10

Bib XL is 
digitale hulplijn
Steeds meer producten verkrijg je enkel nog digitaal. 
Helaas is niet iedereen digitaal vaardig genoeg. De 
bibliotheek van Middelkerke verlaagt de digitale 
drempel. Niet alleen met persoonlijke hulp, maar ook 
met gerichte lessen. 

Medewerkers zijn er voor jou
Een groot aantal mensen is het niet gewoon om zaken, docu-
menten en aankopen enkel online te regelen. Niet iedereen 
heeft ook toegang tot het internet. In beide gevallen staan de 
bibmedewerkers met plezier klaar om te helpen.

De toekomst is digitaal
Ook bij het gemeentebestuur is de digitale dienstverlening 
niet meer te stoppen.  Ieder formulier ook op papier aan-
bieden is onbegonnen werk. Ook daarvoor kan je bij de bib 
terecht. De bibmedewerkers helpen je graag verder op weg 
met eenvoudige online administratie. 

Middelkerke@internet
Dankzij Middelkerke@internet leer je stap voor stap met het 
internet en de computer werken. Deze succesvolle formule 
leert deelnemers surfen, maar ook nieuwe apps en program-
ma’s kennen. In kleine groepjes, met aangepast tempo en 
democratische prijs werkt Middelkerke@internet de digitale 
ongeletterdheid weg.

Meer info?
Inschrijven voor Middelkerke@internet kan vanaf 17 november 
2020 via 059 31 99 10 of ter plaatse in de bibliotheek.

Boekstartdag
We toveren de bibliotheek om tot een paradijs voor de aller-
jongste bezoekers. Het uitgelezen moment om het aanbod 
voor de allerjongsten extra in de kijker te zetten en ouders 
te laten zien dat de bib er is voor alle leeftijden. Ondertussen 
geniet je van een kopje koffie, krijg je een kippenkopver-
haaltje, maak je muziek met Tamboeri en ontvang je een 
boekstartpakket.

Waar en wanneer?
Op zaterdag 21 november 2020, van 9.30 tot 12.30 u. 
In Bib XL, Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke
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Luistervinken
Boeiende sprekers en een gezellig 
kader: Luistervinken is de perfecte 
gelegenheid om bij te leren over een 
breed gamma actuele onderwerpen.

Steun voor jeugdwerking
Middelkerke krijgt van de Vlaamse overheid bijna  
€ 210.000 om lokale verenigingen met een jeugdwerking 
te ondersteunen. Die extra subsidies bieden perspectief 
na de coronacrisis en versterken het verenigingsleven 
voor de toekomst. Een speciaal reglement regelt de 
voorwaarden.

Gebaseerd op ledenaantal jonger  
dan 18 jaar
Enkel verenigingen die een jeugdwerking kennen, komen 
in aanmerking voor deze subsidie. Hoe meer leden onder 
de 18 jaar hoe hoger de mogelijke subsidie. Met de subsi-
die kunnen verenigingen bv een stuk van de lidgelden  
terugstorten na een grotendeels verloren werkjaar.

Herstart voor verenigingen
Het fonds wil ook de toekomst van de verenigingen  
stimuleren, daarom is het de bedoeling dat een deel  
van de uitgereikte subsidies gebruikt worden om  
extra ledenwerving te organiseren, denk maar aan  
opendeurdagen, demonstratietrainigen of open  
probeermomenten.

Flashback naar de ‘Sixties’
Donderdag 19 november 2020, 20 u.
Toegang: € 5, reserveren aangeraden. Plaatsen zijn beperkt.

In deze kleurrijke lezing vertelt Rudolf Hecke over de 
beruchte ‘sixties’. Hoe een generatie de oude wereld failliet 
verklaarde, de verbeelding aan de macht hielp en zelf 
lustig aan het experimenteren sloeg met muziek, kunst en 
maatschappijleer. ‘The times they are a-changing’.

Christine wordt 
boekenkoerier
Inwoners van (groot)Middelkerke 
die zich niet zelf naar de bibliotheek kunnen 
verplaatsen, kunnen een beroep doen op de dienst 
bibliotheek-aan-huis. In Middelkerke kunnen we al 
jaren rekenen op onze vrijwilligster Micky. Ook in 
Westende gaat er sinds september een enthousiaste 
vrijwilliger op pad: Christine brengt daar je favoriete 
lectuur tot aan de deur.

Hoe werkt het?
In een kennismakingsgesprek spreek je samen met 
de vrijwilliger af hoe vaak je een nieuw pakket wil 
en wat er in mag. 
In de pakketten 
kunnen romans 
zitten, maar ook 
informatieboeken, 
cd’s of films.

Sport en recht met Dedecker en Dedecker
Donderdag 10 december 2020, 20 u.
Toegang: € 3, reserveren aangeraden. Plaatsen zijn beperkt.

Als judocoach gaf Jean-Marie zijn zoon de liefde voor sport met 
de paplepel mee. Hij trainde Dimitri tot Belgisch kampioen bij de 
jeugd. Toch ruilde Dimitri snel zijn kimono voor een toga. Beiden 
verlieten ze de tatami, maar niet de strijd. Jean-Marie koos 
voor de arena van de politiek, Dimitri levert zijn gevechten in de 
rechtbank. Samen vertellen ze over de euforie en de frustratie, 
het recht en de valsspelerij, de glorie en de kleine anekdotes. 

Meer info?
Bib XL Middelkerke, Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke

!
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Heb jij je gebouw 
toegankelijker 
gemaakt?
Het gemeentebestuur 
Middelkerke reikt opnieuw een 
prijs uit aan een eigenaar die zijn 
pand toegankelijker maakt voor 
minder mobiele mensen.

Maak kans op € 1250
Heb je in 2020 als eigenaar van 
een publiek, niet-openbaar gebouw 
renovatiewerken uitgevoerd en 
daarbij rekening gehouden met 
toegankelijkheid?  
 
Stuur dan jouw kandidatuur in voor 
31 december 2020 via  
participatie@middelkerke.be.

Zo maak je kans op € 1250.

Meer info?
Via de nieuwsbrief lokale economie.
participatie@middelkerke.be

Hobbybeurs
De hobbybeurs is al aan de zesde 
editie toe. Je kan er een brede  
verzameling hobby’s ontdekken.

Van glasparels naar  
aquarel
Heel wat Middelkerkse verenigingen 
bieden creatieve lessen aan, maar wie 
op zijn eentje zijn artistieke goesting 
beleeft, is ook van harte welkom op 
deze beurs. 

Schrijf je in als  
standhouder
Via de website van Middelkerke  
schrijf je je in als standhouder.  
Vul de gevraagde gegevens in, schrijf 
het bedrag over en ’t is gepiept.  
Je krijgt een stand van 2 tafels van  
2 m en elektriciteit.

Meer info?
Schrijf je in via www.middelkerke.be/
formulieren/hobbybeurs-inschrijven  

Op zondag 29 november 2020 in 
sporthal De Branding,  
Populierenlaan 35,  
Middelkerke. Gratis inkom.

Open voor bezoekers van 10 tot 18u.

Stookolietoelage
voor gezinnen 
met beperkt 
inkomen
Voor wie is deze toelage?
• Voor personen die recht hebben op 

een verhoogde tegemoetkoming van 
de mutualiteit;

• Voor personen met een beperkt 
inkomen; 

• Voor personen met  
een schuldoverlast.

Het maximumbedrag bedraagt         
€ 210 voor max. 1.500 liter per  
verwarmingsperiode. Enkel voor huis-
brandolie aan de pomp,  
verwarmingspetroleum aan de pomp of 
bulkpropaangas.

Aanvragen moeten binnen de 60 dagen 
na levering gebeuren. 

Meer info?

Maak een afspraak met het ‘t Loket via 
059 31 92 10 of 
eenloket@middelkerke.be 

Waar? Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17, 
Middelkerke

Meebrengen? Identiteitskaart,  
klevertje mutualiteit, rekeningnummer, 
brandstoffactuur en laatste  
aanslagbiljet.

Personen die in een appartementsge-
bouw wonen, brengen een attest van 
de syndicus mee samen met het aantal 
woongelegenheden in het gebouw.

www.verwarmingsfonds.be

!



19

Ondersteboven 
van sport
Tientallen Middelkerkse sportverenigingen zijn  
volop bezig aan een nieuw seizoen. De sportdienst 
stelt voor komend voorjaar opnieuw een voordelig  
en toegankelijk sportaanbod samen. 

Handige brochure
‘Ondersteboven van sport’ is in eerste instantie een handige  
overzichtsbrochure met wekelijkse sportactiviteiten en  
lessenreeksen in onze gemeente. Ook het sportaanbod in  
het lokaal dienstencentrum krijgt er een plaatsje.

Sport tot aan de zomer
Tot juni 2021 kun je wekelijks proeven van dit sportaanbod.

BBB: elke dinsdag van 19.30 tot 20.30 u.  
in De Zwerver, Leffinge (tot Ter Zelte in Slijpe weer open kan)

Body Fit Leffinge: elke dinsdag van 10 tot 11 u.  
in sporthal De Barloke, Leffinge

Body Fit Lombardsijde: elke woensdag van 10 tot 11 u.  
in sporthal De Bamburg in Lombardsijde

Badminton en tafeltennis: elke maandag en vrijdag  
van 9 tot 10.30 u. en van 10.30 tot 12 u. in sporthal De Bam-
burg, Lombardsijde (inschrijven: 0474 888 193)

Badminton: elke donderdag van 10 tot 11.30 u. in sporthal  
De Barloke, Leffinge

Meer info?
De eerste probeerbeurt is gratis. Wil je meer? Dan kan 
je een beurtenkaart kopen voor € 20 (12 + 1 gratis) bij de 
zaalverantwoordelijken of lesgevers.

www.middelkerke.be/onderstebovenvansport

#sportersbelevenmeer #Middelkerke

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

Halloween sportkamp in herfstvakantie
Van dinsdag 3 t.e.m vrijdag 6 november 2020,  
sporthal De Barloke, Leffinge

Meester Filip tovert elke voormiddag iets leuks uit zijn  
sportieve toverhoed. Hij goochelt met balsporten en laat je 
ravotten tot je erbij neervalt. Wedden dat je hem niet kan 
tikken? Dit sportkamp is er voor kinderen geboren tussen 
2011 en 2014.

Meer info? sportdienst@middelkerke.be 
www.middelkerke.be/sportkampen - 059 31 99 50

!
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De Paravang heeft je nodig 
 

Het Middelkerkse jeugdhuis De Paravang draait al decennia op de inzet van tal van vrijwilligers. Samen met  
een hechte groep vrienden en bestuursleden zorg je als Paravanger voor plezierige en nuttige vrijetijd voor  
de Middelkerkse jeugd. Een jeugdhuis is enorm belangrijk en brengt jongeren samen. Ook in De Paravang,  
dat in Middelkerke zowat het enige jongerenalternatief is. Waarom moet jij er vrijwilliger worden? 

Je leert een pak mensen kennen
Om en rond De Paravang ontmoet je tal van jongeren. Vaak 
groeien ze uit tot hechte vrienden of een ‘tweede familie’. 
Je leert er ook veel bij: dankzij opleidingen, begeleiding 
van goeie moni’s of door diepgaande gesprekken aan de 
jeugdhuistoog.

Springplank voor later
Vrijwilligers bij het jeugdhuis leren op een leuke en veilige 
manier omgaan met verantwoordelijkheden. Je organiseert 
activiteiten, zorgt voor de bar, houdt de kassa bij en je 
bepaalt mee de toekomst van het jeugdhuis. Dat zijn allemaal 
vaardigheden die later in het beroepsleven goed van pas 
komen. Maar uiteraard heb je ook veel leute en plezier. 

Kan iedereen vrijwilliger worden?
Ja, maar je moet wel tussen 16 en 25 jaar oud zijn, graag de  
handen uit de mouwen steken, enthousiast, sociaal en  
open zijn en je moet graag plezier maken. En je neemt je 
verantwoordelijkheid, als het moet.

Wat doet een Paravanger zoal?
• je volgt een korte barcursus in het jeugdhuis;

• je houdt het jeugdhuis minstens 1 keer om de 8 weken open 
op vrijdagavond, zaterdagmiddag of –avond;

• je bedenkt en organiseert mee activiteiten;

• je woont af en toe een medewerkersvergadering bij;

• je gaat voor een peulschil mee op het jaarlijkse  
teambuildingsweekend.

Interesse? Dat zal wel!
Geef een seintje en kom een gratis ‘kennismakingsteusje’ 
drinken in het jeugdhuis. 

Mailen kan naar frederick.vanloock@middelkerke.be of neem 
contact op via www.facebook.com/JeugdhuisDeParavang.
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Ook in de herfst- en kerstvakantie 
speelplein- en tienerwerking 
 

Dankzij het grote succes, biedt het gemeentebestuur ook speelplein- en tienerwerking aan in de herfstvakantie 
en in eerste week van de kerstvakantie. De speelpleinwerking gaat niet op één centrale plek door, maar op drie 
verspreide locaties in de gemeente. De tienerwerking vindt plaats in het jeugdhuis. Voorinschrijven is verplicht. 

Meer opvangplaatsen, kleinere bubbels
Vroeger was de Calidris de centrale locatie voor de 
speelpleinwerking. Om alles coronaveilig te houden, is 
er nu speelpleinwerking op drie locaties in Middelkerke: 
in gemeenteschool De Duinpieper in Westende, in 
gemeenteschool De Zandloper in Middelkerke en in 
gemeenteschool De Bonte Pier in Leffinge.  
 
Per opvanglocatie is er ruimte voor maximaal 50 kinderen 
per week. Op de tienerwerking in de Paravang is de bubbel 
beperkt tot 20 tieners per week en er is mondmaskerplicht.

Democratisch en toegankelijk
Een dagje speelpleinwerking kost 5 euro en is er voor  
kinderen die geboren zijn tussen 2008 en 2016. Oudere  
kinderen kunnen terecht bij de tienerwerking in jeugdhuis  
De Paravang. Naargelang je aanwezigheid, krijg je nadien 
een factuur. Voor dat bedrag krijg je de activiteiten, 
begeleiding door erkende monitoren, verzekering, dagelijks 
vers fruit, een drankje en een warme maaltijd. Ook voor de 
tienerwerking betaal je 5 euro per dag. Soms rekenen we een 
meerprijs van 5 of 10 euro aan bij speciale activiteiten

Op maat van je werkdag
Een normale opvangdag loopt van 9 tot 16.45 u. Wie vroeger 
of langer opvang nodig heeft, kan terecht bij de IBO vanaf 
6.30 en tot 19.30 u. en dit voor kinderen geboren tussen 
2008 en 2016. 
Op 24/12 sluit de IBO al om 16.45 u. Voor de IBO moet je apart 
inschrijven en betalen.

Makkelijk in te schrijven
Voorinschrijven voor de speelplein- en tienerwerking is verplicht 
via  https://inschrijvingen.middelkerke.be  

Registreer je gezin via de identiteitskaart, maak je account 
aan en betaal veilig en elektronisch.

Meer info?
Speelplein- en tienerwerking herfstvakantie:
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november 2020 
(voorinschrijving sluit op donderdag 29 oktober 2020)

Speelplein- en tienerwerking kerstvakantie:
Van maandag 21 tot en met donderdag 24 december 2020 
jeugddienst@middelkerke.be - 059 30 48 66
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Adieu Eddy, je zal gemist worden 
 

Op zondag 11 oktober is schepen Eddy Van Muysewinkel in Westende overleden. Eddy werd op 1 januari 
2019 schepen voor openbare werken, openbare reinheid, bibliotheek, ICT, cultuur en erfgoed. Afkomstig 
uit Halle, was Eddy sinds 2001 onafgebroken actief in het Middelkerkse verenigingsleven. Van daaruit 
groeide hij uit tot een geëngageerde lokale politicus.  

Eerste ‘aangespoelde’ schepen 
Met openbare werken en ICT behartigde Eddy, als eerste 
‘aangespoelde schepen, twee sleutelbevoegdheden.  
Maar hij stond erop, om vanuit zijn persoonlijke passie,  
ook politiek verantwoordelijk te zijn voor cultuur, erfgoed 
en bibliotheek.  

Warme, aimabele man  
Naast een gedreven schepen was een Eddy een aimabele, 
warme man die genoot van golf, tennis en schilderen.  
Hij had een grote passie voor de wereldoorlogen en  
publiceerde daarover het boek ‘Belgische soldaten in  
de Groote Oorlog. Die passie verzilverde hij met succes-
volle tentoonstellingen en de opmerkelijke herdenking 
van ‘75 jaar bevrijding van Westende’.

Bib XL en nieuwe zeedijk Westende 
In zijn twee jaar als schepen realiseerde Eddy enkele  
opmerkelijke vernieuwingen. Eddy was een sterke 
aanhanger van digitalisering. In dat kader effende hij het 
pad voor Bib XL, een uniek digitaal, toegangssysteem 
waardoor bibgebruikers er ook ’s avonds terecht kunnen.  

Daarnaast was hij ook cruciaal in de voorbereiding van  
de nieuwe zeedijk. Als fair en gedreven onderhandelaar  
zorgde hij ervoor dat dit project nog deze legislatuur  
wordt gerealiseerd. Ondertussen was hij enorm bezig  
om de IT-revolutie in het gemeentebestuur Middelkerke  
te coördineren. 

Eddy werd 64 jaar. Nicole, Björn en Yasmina  
en de vier kleinkinderen verliezen  
een warme echtgenoot, papa en opa. Middelkerke

neemt afscheid.
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Apothekers 
Ampe (Middelkerke) 059 30 01 10
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima (Westende) 059 30 01 57
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19
Trypsteen (Westende) 059 30 07 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
Daese (Slijpe) 059 31 15 75
De Bruycker (Leffinge)  059 30 28 41
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
De Witte (Slijpe) 059 31 15 75
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Dierendonck (Middelkerke) 059 30 46 47
Glabeke (Leffinge)  059 30 28 41
Lecointre (Westende) 059 31 02 10
Loones (Westende) 058 23 31 30
Nieuwenhuyse (Middelkerke) 059 30 32 73
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke (Westende) 059 31 02 10
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch (Westende) 059 71 99 87

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer 1733

Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente  
Middelkerke en verschijnt 6 keer per jaar (oplage: 16 500) 

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

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

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

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

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

Nuttige info



Foto: Lien Baeteman #MachtigMiddelkerke

Volgende keer jouw foto hier?
Woon je in Middelkerke, of ben je er vaak. En heb je je fototoestel vaak bij de hand?

Registreer je dan via www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke.
Stuur je prachtige foto’s van onze gemeente door en krijg in ruil een plaats in onze publicaties, 

naamsvermelding bij gebruikte foto’s, themaworkshops en exclusieve foto-opportuniteiten.

www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke 


