
 
 

Verslag vergadering Jumelagecomité 15/05/2019 
 

 
Aanwezig: A. Henon, voorzitter;  

 

D. Deschagt, penningmeester;  

 

A.-L. Proot, secretaris;  

T. Dedecker, schepen van toerisme en jumelage; 

 

V. Decock, A. Deley, B. Verdonck, A. Levècque, F. Deschacht, B. Slembrouck leden; 

  

  
 

 

  

Vergadering geopend om 20:00 uur (in CC De Branding – lokaal 4). 

 
Verslag 

1. De huidige stand van zaken betreffende het jumelagecomité (schepen T. Dedecker).       
Schepen T. Dedecker: 
Vroeger werkte het jumelagecomité onder Toerisme Middelkerke vzw. Het 
nieuwe gemeentebestuur heeft beslist om Toerisme Middelkerke vzw te 
ontbinden. De hoofdreden is de administratieve vereenvoudiging. Op 20 juni 
wordt de vzw definitief stop gezet. Afschaffing Toerisme Middelkerke vzw = 
stopzetting jumelagecomité en reglement jumelagecomité. Het nieuwe 
gemeentebestuur wil meer dan ooit verder doen met jumelage. Er wordt door 
dienst secretariaat werk gemaakt van een nieuw reglement. In afwachting van 
het nieuwe reglement en nieuw jumelagecomité vraagt Schepen T. Dedecker om 
gewoon voort te doen zoals het jumelagecomité bezig was.  
De financiële steun van de gemeente blijft minimum € 10.000. Dit kan zelfs 
eventueel verhogen.  
Vresse: met alle partnersteden de banden aanhalen…Vresse nieuwe 
bestuursgroep. Eddy VM wil het uitbreiden. VB verbroederd met Vresse, op 
bosklassen naar Durbuy, waarom niet Vresse. De moeite doen om de faciliteiten 
te bekijken. Reeds contact met een vereniging van Vressse die slaapgelegenk-
heid…Vresse dan bereid om op zeeklassen te komen. Vooral inzetten op 
kinderen…= investeren in de toekomst v je gemeente. Wij hebben Calidris, De 
zeekameel, De Kwinte. 
Vresse komt nr landbouwweekend om hun Ardeense producten te verkopen. 
Vresse komt al naar bierweekend. 
Betere samenwerking 
 
Epernay: 2x geweest. Heel goed ontvangen. Choquet wil ook jumelagebanden 
aanhalen. VB goede boxclub en turnclub…waarom niet eens iets mee doen.  



 
 

Champagneweekend wordt ook opgewaardeerd. Velen konden niet binnen. 
Wordt opgelost door ruimte te creeëren…degustatiezaal en partyzaal. Ook hier 
uitwisseling met scholen…taalklassen/bosklassen…Epernay naar Middelkerke op 
zeeklassen. 
 
Bedoeling met alle gemeenten banden verbeteren. 
 
Burgemeester heeft brief naar alle gemeenten gestuurd 
Bierweekend: Glabbeek, Vresse en Epernay uitgenodigd 
 
Seniorenraad heeft al reizen naar Epernay georganiseerd. 
 
Champagneweekend op hoog niveau houden. Blijven investeren. Succesvol…hoe 
ons concept aanpassen . Jaarlijks een boer voor 1 jaar…zo om in de pers te 
komen. = nieuw concept. Middelkerkse boer, van andere jumelagegemeenten. 
Van alle beurzen die ze doen, maar Middelkerke is de besten. 
 
Clevedon: heel weinig contacten. Enkele jaren geleden wel contact door Fons 
Rauschenberg: enkele jaren geleden een bus.  
 
Erasmus+project: goeie poging. De verbroedering was de start. 
 
Taalbarrière is vaak probleem. Daarom gemakkelijker banden te leggen met 
Franstalige dan Duitstalige gemeenten. Meertaligheid is onze troef. 
 
Sohren in september… schepen gaat mee indien hij kan. 
 
Sohren wil de antlantikwal komen bezoeken… Brandweerkazerne willen ze ook 
graag bezoeken. In kantine van Slijpe wil André iets aanbieden. weekend in 
september. Weekend van Landbouwweekend.  
In Slijpe ontvangst me burgemeester, eventueel met onze bieren. 
 
Ons bezoek aan Sohren. André is aan ’t kijken voor programma. 
 

 Financiële mogelijkheden van het huidige JC 

 Welke statuten of punten van het huisreglement worden gewijzigd? Geen 
wijzigingen.  

 Bevoegdheid ontslagnemend JC 
collegebeslissing 
 

2. Verslag vorige vergadering 25/04/2019 
 

3. Glabbeek 
Situatie Middelkerke/Glabbeek (T. Dedecker) 

 Officiele jumelage is op 18/08 

 Er is een delegatie van Le Dulle D naar Glabbeek geweest, was politiek 



 
 

 Op donderdag 30 mei is er de officiële erkenning als jumelage/partnergemeente 
in Glabbeek. Glabbeek wil het officieel maken. Kan niet als t politiek is.  
Burgemeester zal voor 30 mei afgelast worden. 
Tot op heden is het JC van deze zaken niet op de hoogte gebracht, we vragen 
uitleg daar omtrent. 

 Programma 18/08/2019 – bezoek Glabbeek aan Middelkerke 
 Voorstel Glabbeek: 
  11u: ontvangst op gemeentehuis 
  Namiddag: vrij 
  20u: terugreis naar Glabbeek 
 Voorstel Arsène: 
  Lunch: de Branding (BBQ of koude schotel) of Jus de Mer (catering) 
  NM: vrij (voorstellen: wandeling strand/zeedijk, bezoek Bubbels aan zee) 
  18u: afscheid met gebak en koffie in De Branding 
  Indien gewenst groet aan het monument in Westende! 

Gelet dat het zowat de eerste kennismaking is met Middelkerke voor de mensen van 
Glabbeek mogen we ze ook niet teveel overladen met een gevuld programma en ze 
meer laten genieten waar Middelkerke voor gekend is; nl: zee, strand en zon 

 Ideeën Freddy (extra document): 
  Geschenken (deelnemers + burgemeester en schepenen) 
  Brochure/info Middelkerke 
 
 11u: receptie + officieel gebeuren 
 12u: lunch in jus de mer 
 NM: wandeling via Warandetoren en beeldenpark naar Bubbels aan zee 
 Wie trekt? Freddy en Vera en Arsene: 

- Jus de mer, catering 
- 50 per man die komt 
- Wie uitnodigen? Aantal op bus en lokaal (A-L checkt) 
- Jus de Mer vrij? A-L checkt (capaciteit van Jus de Mer) 
- Bon voor op rad 
- Bonnetjes voor op bubbels aan zee 

 A-L stelt datum voor di 11 juni 10u MAC. (Arsene, Vera Freddy) 
- Vz en burg van de jumelagecomités uitnodigen. 

 
4. Busreis naar Rauschenberg (2-5 aug) 3e 

In hoeverre kan verder gewerkt worden voor de reis naar Rauschenberg (hoeveel 
inschrijvingen)? 
23 inschrijvingen. Vooral Groep via Lode Maesen. Bruisend Middelkerke (3). Seniorenraad 
(6). Freddy gaat ook. (+2) 
Velen bij families.  
€2100 vr minimaal 30 pers  
Hotel momenteel in optie 10km v Rauschenberg € 92/€ 123 per nacht 

 Arsene misschien, nog onder voorbehoud. 
€ 970 nog nodig van comité.  
€ 50 voor transport per persoon, rest voor comité 
 



 
 

Alfons bevestigt bus en kamers. Komen er extra inschrijvingen binnen…checken als er nog 
kamers vrij zijn.  
Voorschot vragen op rekening van jumelagecomité. 
 
Daar ter plaatse kijken wat er mogelijkheden zijn om verder de banden te verbeteren.  
   

5. Fête de la bière in Epernay (31/5 – 2/6) 4e 
Werkvergadering voor het bierweekend in Epernay. 

 Welk bier wordt er verkocht door het JC:  
Vorig jaar Strubbe ichtegem…niet goed verlopen. In Epernay willen ze niet meer 
met t bier werken va Strubbe. Bier wordt daar aangekocht bij 
drankhandelaar…vorige week antwoord…Brugse zot en Straffe Hendrik (Halve 
maan) dr jumelage laten verkopen. Is ok! 12 en 8 vaten. Rest kan worden 
weergegeven (beide blond). Incl glazen + promomateriaal. Bart voorziet tap.  
De Leite (Ruddervoorde), Malheur, Leroy (Watou/Boezinge), brasserie defagne, 
nieuw is brouwerij Stokhoven (Waardamme), …  
Bosteels Bart opgebeld…willen toch nog mee. Geen multinationals (Imbev) op 
zo’n festival. Epernay Bart opgebeld… 
Wafelbakker van Vresse komt niet…Bosteels in plaats daarvan. 
Dit jaar beide, voor volgend jaar afspreken met Epernay en in Middelkerke 
overeenkomen Wat met het multinational-gegeven? Met Kwak. 
 
Probleem voor bier vr Ettlingen (Kwak). Best niet met Bosteels meer werken. 
Stijn wil via Huyghe (Delirium tremens en Averbode) doen. Arsene heeft gemaild 
naar Bosteels (Kwak).  
 
Braven Apostel misschien volgend jaar (past niet dit jaar  

 Wat zijn de prijzen per consumptie en de waarborg voor het glas. 
3,5 of 4 euro voor bier. 2 en 2,5 voor glas.  Wij: 4 voor bier en 2 vr glas. (33cl) 
Betere plaats en beter bier dit jaar… meer verkopen dan vorig jaar. + lang 
weekend. 

 Bier is er ter plaatse (in VM). Lunch wordt voorzien in school. Zo-ochtend: 
champagneontbijt. Zo-namiddag: triple Sec treedt op. Openigsuren: vr8-11, za 
11-23, zo11 tot 18u. 3 man voor ’s avonds voorzien.  
 

6. Fête de la musique in Vresse (22/06) 5e 
Wie gaat naar Vresse? 

 Vera, Fons weet het nog te zeggen. 
 

7. Marktfest in Ettlingen (23-25/08) 
Welk bier wordt er verkocht door het JC? 
vrAv begint. Sabine = secr v burg. Arsene heeft contact opgenomen met haar.  
Do al bier aanwezig, indien vr al begint. 
1 pers 4 nachten, 2 andere koppels 3 nachten.  
Arsene informeert nog bij Sabine wanneer t start 
Checken als er een bus van gemeente kan gebruikt worden.  
1500 (B-rijbewijs). Do – dinsdag. 3,5 ton gekeurd zijn (laadvermogen) 
Mogelijk ivm verzekering? 



 
 

+/- 520 zonder benzine. 
Beschikbaar gezien zomer. 
Bosteels: Averbode 
Dunekeun bruin 

 
8. Varia 

 Resultaten Erasmus+project (Vera) 
Project is afgesloten, nog 2 krantjes van Clevedon en Ettlingen.  
Vera krijgt haar kosten volgens het reglement terug.  

 Verslag Fête de l’Europe (Vera) ok 

 Foto’s: sfeerbeelden jumelagegemeente + ‘Middelkerke in jumelagegemeente’ + 
sfeerbeelden van bezoek  

 Bierweekend (14-16 juni): volledig schepencollege Glabbeek, Vresse en M. 
Choquet v Epernay uitgenodigd. JC zal ook worden uitgenodigd. (intro) 

 


