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„Dit nieuwe initiatief kadert
in het beleid dat zich voor-

al richt op de thuiszorgdiensten”,
zegt OCMW-voorzitter Geert Gal-
le. „Niet alleen de mensen die op
een of andere manier steun genie-
ten van het OCMW, maar alle se-
nioren of mindervaliden die inwo-
ner zijn van groot-Middelkerke
kunnen gebruik maken van deze
nieuwe tegemoetkoming waarbij
een ploeg het trottoir en de stoep
sneeuw- en ijsvrij maakt. Een sim-
pele telefoonoproep volstaat om
onze sneeuwruimers op pad te stu-
ren”, zegt de OCMW-voorzitter
die zich overigens sterk maakt dat
het de bedoeling is om binnen het
uur de klus te klaren. „Bovendien
huldigen we het sociaal principe
en vragen per interventie slechts
vijf euro”, vervolledigt voorzitter

Geert Galle.

Hulp van familie
De beperkte mobiliteit van de al-
leenstaande bejaarde Irma Deman
(84) laat het haar niet toe om ei-
genhandig haar stoep sneeuwvrij

te maken. „Ik kan gelukkig op de
hulp van mijn familie rekenen,
maar niet iedereen kan dat, of toch
niet altijd”, zegt de kranige Irma.
„Ik vind het een zeer goed initia-
tief en het is nog goedkoop ook”,
voegt Irma er geruststellend aan

toe.
(LC)

q Vragen voor tussenkomst via
OCMW – sociale dienst op
059 31 92 10.

OCMW-seniorendienst ruimt sneeuw 

„Vijf euro per interventie”
Q MIDDELKERKE –
Maandag 20 decem-
ber keurde de OCMW-
raad een nieuw initia-
tief goed waarbij de
seniorendienst op
vraag van een behoef-
tige de stoep en het
trottoir vrijmaakt van
sneeuw en ijs. 

Beleidsmensen van het OCMW maken de toegang tot de woning van Irma Deman in de Veldstraat sneeuw-
vrij. Deze actie symboliseert het nieuwe initiatief dat deze week door de raad werd goedgekeurd. We her-
kennen rondom Irma Deman v.l.n.r. OCMW-raadsleden Lucien Niville, Cynthia Pylyser, Frederick Spaey, Li-
liane Loosbegh-Viaene en voorzitter Geert Galle. (Foto LC)

Sneeuw stopt krantenman Eddy niet
LOMBARDSIJDE/WESTENDE –
Weer of geen weer – tropische
hitte, stormweer, ijzel of sneeuw
– het heeft allemaal geen vat op
krantenman Eddy Clarysse uit
Westende, momenteel aan zijn
laatste dagen als ‘rondeman’ toe.
Hij gaat op vrijdag 31 december
met pensioen. „Nooit in mijn
ruim 40-jarige carrière als dag-
bladman heb ik dergelijke slech-
te tijden meegemaakt. Maar
geen nood, de klanten hun gazet
bezorgen is voor mij heilig”, on-
derstreept de flink ingepakte Ed-
dy, die hier, bij het krieken van de
dag, Luc Storm De De Zeewacht
toeschuift. (GKM/Foto GKM)

Uitleendienst voor de jeugd

MIDDELKERKE – In samenwer-
king met de technische dienst
startte de jeugddienst een uit-
leendienst, waarbij jeugdvereni-
gingen en scholen sport- en spel-
materiaal, kampeermaterieel en
zelfs audiovisueel materieel kun-
nen ontlenen. „Bij de praktische
organisatie van activiteiten en
evenementen is er vaak logistieke
ondersteuning nodig”, aldus
schepen van jeugd Lode Maesen.
„Veel verenigingen kunnen de
aankoop van deze zaken niet be-
kostigen. Als gemeentebestuur
willen wij dan tegemoet komen
aan de noden van onze jonge-
ren.” (Foto HD)

Een feeëriek vuur- en lichtspek-
takel in het Normandpark zor-

gen op tweede kerst voor een wel-
kome afwisseling in het kerstduis-
tere eindejaar. Het is ook een ide-
aal moment om tijdens de noctur-
ne en onder begeleiding van
diverse muzikale en andere acts, je
vrienden en kennissen de gebrui-
kelijke eindejaarswensen over te
maken. Elk jaar kan het evene-
ment Sterren in het park op heel
wat bijval rekenen. Sfeervolle mu-
ziek, verkwikkende drankjes en
hartige hapjes kruiden het totaal-
spektakel van vuur en licht. Hon-
derden kaarsjes fonkelen in het
Normandpark. Een geanimeerde
fakkeltocht met muzikale begelei-
ding, vuurspuwers en steltlopers,
vertrekt om 17.30 uur aan het ge-
meentehuis richting Normand-
park. Fakkels zijn gratis te verkrij-
gen aan het gemeentehuis. Om 20
uur vindt de apotheose plaats met
een spetterend vuurwerk. 

(LC)

Sterren in het park op 26 december

Feeëriek vuur- en
lichtspektakel

Q MIDDELKERKE – Op
tweede kerst – zondag 26
december – staat het Nor-
mandpark opnieuw in het
teken van sfeervolle ver-
lichting en vurige anima-
ties met ‘Sterren in het
park’. 

Q Medewerkers-
fotografen
Ludo Coulier, Bassevillestraat 7,
Lombardsijde, 058 23 78 78 ,
lcoulier@telenet.be;
Georges Keters, Bassevillestraat
101, Westende, 058 23 68 79 ,
0495 22 68 79 , georges.keters@
skynet.be. 

Contact
..................................................................

Q Dokter
Bij afwezigheid van de huisarts
en in dringende gevallen kan het
nummer 059 30 04 37 worden
gevormd. De wachtdienst begint
op vrijdagavond om 20 uur en
eindigt op maandagmorgen om
8 uur.

Q Apotheker
25-31 december : Maenhout, Le-
opoldlaan 1, Middelkerke,
tel. 059 30 01 10.
Voor de apotheker met nacht-
dienst (vanaf 22 uur tot 8 uur ’s
morgens) moet men zich aanmel-
den bij de politie van Middelker-
ke of telefoneren naar
059 31 23 12.

Q Dierenarts
25-26 december : Luc Madelein,
Schoolstraat 2, Lombardsijde,
tel. 058 23 65 66.

Weekdienst
..................................................................

LOMBARDSIJDE – Augusta ‘Gus-
ta’ Vandichel, weduwe Robert
Storm uit de Bassevillestraat 93,
is op dinsdag 14 december na
slepende ziekte in de Sint-Jozefs-
kliniek in
Oostende
overle-
den. Ze
werd 88.
Zoon Luc
verzorg-
de haar
met lief-
de tot het
einde.
Wijlen Gusta Vandichel had een
onbeschrijflijke liefde voor die-
ren. Haar poes Loesje koesterde
ze als een schat. De plechtige uit-
vaartdienst vond woensdag jl.
plaats waarna bijzetting in de fa-
milie vergunning op de begraaf-
plaats Lombardsijde. 

(GKM)

Overlijdens
..................................................................

Q Augusta Vandichel

Okra Westende-
Lombardsijde
Uitslag : 1. Daniel Vannecke 3/
503, 2. Freddy Sinnaghel 3/502,
3. Fernand Gesquiere 3/489, 4.
André Devolder 3/485, 5. Roland
Hollevoet 3/481, 6. Raphael Soe-
te 3/473, 7. Raphael Soete 3/473,
8. Gilberte Van Cutsem 3/471, 9.
Maurice Seys 2/485 en 10. Chris-
tiane Pitrloot 2/464.

Van het kaartfront
..................................................................
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Q Emma

MIDDELKERKE – Emma is het
derde kindje van Mieke Dewitte
en Kurt Plaetevoet uit de Smisse-
straat 75 in Torhout. Het werd op
maandag 13 december in de Tor-
houtse kraamafdeling Sint-Rem-
bert geboren. Een zusje voor Lore
en Lucas. De familie van Kurt
woont in Middelkerke. (Foto JS)

Q Ella-Marie

WESTENDE – Ella-Marie is het
tweede kindje – na Elias – van
Mieke Rigole en Davy De Clerck.
Het meisje van 3,340 kg en
51 cm werd op 16 december ge-
boren in het AZ Damiaan van
Oostende. Ella-Marie zal opgroei-
en in Westende. (Foto BT)

Q Lander

LOMBARDSIJDE – Op 16 decem-
ber werden Anja Verhaeghe en
Christoph Maes de trotse ouders
van zoontje Lander. De baby van
3,730 kg en 52 cm kwam ter we-
reld in het AZ Damiaan. Lander
zal met zijn zusjes Zoë en Maité
opgroeien in de Zandhovenstraat
6. (Foto BT)

Ministers Geert Bourgeois en
Jo Vandeurzen ondersteunen

het nieuwe zorgvakantiehotel –
uniek voor België – in Middelker-
ke. bouwwerken van het volledig
nieuwe complex Middelpunt – de
naam van het zorghotel – starten
in het voorjaar van 2011. Het is
een samenwerking tussen de ALS
Liga, het Dominiek Savio Instituut
en vzw Mariasteen. Middelpunt
wordt een sociaal vakantieverblijf
voor verschillende doelgroepen en
zal aangepast zijn aan personen
die nood hebben aan ingewikkelde
en intensieve medische verzorging
zoals onder meer ALS. Dit is de
ziekte amyotrofische laterale scle-
rose, een zeldzame maar ernstige
aandoening van het zenuwstelsel
die krachtsverlies en spierzwakte
veroorzaakt en geleidelijk aan
leidt tot volledige verlamming.
„Deze patiënten kunnen niet in
een gewoon vakantieverblijf te-
recht en hebben er nood aan om in
een andere omgeving te zijn, om
rust te vinden en op hun manier te
kunnen genieten van onze Vlaam-
se kust”, aldus minister Bourgeois.
„Het is bovendien de bedoeling
dat ook de familieleden die hen
verzorgen, er kunnen verblijven,
en samen met hun gezin de batte-
rijen opladen”, aldus nog de mi-
nister.

Open in 2013
Het hotel is gericht op vakantie
voor mensen die verzorging nodig
hebben. Het gaat om enerzijds het

toegankelijk maken van infra-
structuur, van gebouwen, en an-
derzijds om het
aanbieden van
vakantiebele-
ving en zorgon-
dersteuning.
Het is daarom
een project
waarin de toe-
ristische sector
en de welzijns-
sector samen-
werken. „Afhankelijk van de vor-
dering van de bouwwerken, zal
het zorghotel Middelpunt vermoe-
delijk zijn deuren openen in het

voorjaar van 2013”, weet Nele
Breyne, communicatiecoördinator

van Diensten-
centrum vzw
GID(t)S. „Het
zorghotel Mid-
delpunt is een
onderdeel van
een groter ge-
heel Vakantie-
centrum Mid-
delpunt, een
initiatief van

Dienstencentrum GID(t)S, die
voor eigen mensen, maar ook voor
derden een volledig toegankelijk
vakantiehuis in Middelkerke wil

realiseren. Van de 44 kamers wor-
den er 20 gereserveerd voor men-
sen met een snel verslechterende
ziektes zoals ALS. Het vakantie-
huis kan zowel door jeugdgroe-
pen, families als in hotelformule
gebruikt worden. Dit laat toe om
de families van ALS-patiënten op
dezelfde locatie vakantie te laten
nemen. Een dergelijk initiatief si-
tueert zich op het snijpunt van toe-
risme en zorg, vandaar de tussen-
komst van beide ministers”, ver-
duidelijkt Nele Breyne.

Vrijwilligers
Minister Jo Vandeurzen wijst op
het belang van permanentie van
gespecialiseerde verpleegkundi-
gen en de medische coördinatie
door een huisarts. „Er zal steeds
een beroep kunnen gedaan worden
op verpleegkundigen en paramedi-
sche hulp. Hiervoor wordt een
conventie afgesloten met het RI-
SIV, te vergelijken met het sys-
teem van thuisverpleging”, legt
minister Vandeurzen uit. Boven-
dien bestaat de mogelijkheid om
zorg in te kopen. Dit betekent dat
patiënten naast professionele hulp
ook op vrijwillige medewerkers
kunnen rekenen indien ze beschik-
ken over een PAB, een Persoon-
lijk AssistentieBudget. „Een zor-
ghotel beoogt zo inclusief moge-
lijk te zijn : speciaal waar nodig,
gewoon waar mogelijk”, rondt
Nele Breyne samenvattend af.

(Ludo Coulier)

In 2011 start bouw van zorgvakantiehotel in Westendelaan naast Ter Strepe 

Vakantie voor iedereen
Q MIDDELKERKE – Minister van Toerisme Geert Bourgeois heeft beslist om bij te dragen aan
de financiering van de bouw van een zorgvakantiehotel in Middelkerke voor mensen met snel
degeneratieve aandoeningen. In het budget voor ‘Toerisme voor allen’ maakt de minister al
500.000 euro vrij. 

Naast de tuin van school Ter Strepe (vooraan op de foto) in de West-
endelaan komt een vakantiehotel voor mensen met een ernstige de-
generatieve aandoening. (GF)

„Voor mensen met
snel degeneratieve

ziekten en voor
hun familie”

Slijpe viert Kerst met de Tempeliers 

SLIJPE – Onder impuls van Dorp
inZicht vierden de inwoners van
Slijpe de aanzet naar Kerstmis
toe met verhalen voor jong en
minder oud, tevens een eerbe-
toon aan de Tempeliers, die ooit
dit dorp in hun macht hadden. Bij
een knabbel en een babbel wer-
den herinneringen opgediept.
Het was tegelijk duidelijk dat het
oud-gemeentehuis beslist nog
een mooie toekomst kan kennen
indien men met de regelmaat
van een klok de dorpelingen rond
de koffie, glühwein, jenever of
warm wijntje haal. De kerstverha-
len zorgden alvast voor een uit-
stekende sfeer. De eindejaars-
feesten kunnen beginnen. (Foto
GKM)


