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Geen festivals of grote 
events ... Maar wel! 
Kleinschalige events, prachtige 
natuur, een strand vol zand, 
spectaculaire zandkastelen, 
kilometers fietsroutes, een 
reuzenrad, spannende zoektochten, 
veel kansen op mooie prijzen, 
een uitgestrekt polderland, 
5 natuurgebieden, kunst voor het 
grijpen, tientallen speelpleinen 
en alle dagen de garantie op het 
mooiste vuurwerk ter wereld:  
een zonsondergang op zee…

Van harte welkom (terug)  
in Middelkerke.
Ook op een lagere versnelling is 
Middelkerke de perfecte vakantieplek 
voor een prikkelende staycation,  
een korte uitstap of een eindeloze zomer.

Même sur un rapport inférieur, Middelkerke 
est le lieu de vacances idéal pour un séjour 
excitant, un voyage court ou un été infini.

Bienvenue (de retour) à Middelkerke.

Auch im unteren Gang ist Middelkerke 
der perfekte Ferienort für eine anregende 
Staycation, für einen kurzen Ausflug oder 
ein Sommer ohne Ende .

(Wieder) herzlich willkommen  
in Middelkerke.

Heradem

# tegoare voe mekoar

1,5 m

Amuzeer 
je met

gezond
verstand

Hoewel we baden in een 
zee van ruimte zijn er ook in 
Middelkerke enkele simpele 
beschermingsregels op straat, 
op de zeedijk en op het strand.

Zo kan iedereen in alle veiligheid 
genieten van een deugddoende 
vakantie.  

Amusez-vous avec bon sens. Nous 
fournissons des unités sanitaires et 
d'hygiène supplémentaires.

Eine schöne Zeit haben mit gesunder 
Menschenverstand. Extra sanitäre 
und hygienische Units entlang die 
Promenade.



Dagelijks
10.30 - 22 u.

Casinosite Zeedijk  
Middelkerke

Volwassenen: € 6 
60-plussers: € 5 

Kinderen tot 12 jaar: € 4

Roue de Marseille
Avontuur, een prachtig zicht 
of een vleugje romantiek? 
Het  fameuze ‘Roue de Marseille’ 
is terug. Gegarandeerd  
ook nu weer de  
blikvanger op 
de zeedijk.

Grande roue /  
Riesenrad

Markten Marchés / Märkte

Iedere maandag
voormiddag

Markt
Arthur Meynneplein, Westende

Iedere woensdag
voormiddag

Markt
Jonkvrouwe Gelaplein, Sint-Pieters-Kapelle

Iedere donderdag
voormiddag

Markt
Marktplein, Middelkerke

Iedere zaterdag
voormiddag

Boerenmarkt
Oudstrijdersplein, Middelkerke

1e & 3e zondag/maand
voormiddag

Makersmarkt
Groenhagestraat, Leffinge

Avond- en 
rommelmarkten 
waren bij het in 
druk gaan van deze 
Visit niet toegestaan 
omwille van de 
coronamaatregelen.

Raadpleeg  
visit.middelkerke.be 
voor de meest 
actuele updates 
met betrekking 
tot avond- en 
rommelmarkten.

Shoppen met 20% korting! 
Dankzij de Middelbon shop je met 
20% voordeel bij alle Middelkerkse 
non-foodhandelaars.

Check de lijst van deelnemende 
handelaars en koop je Middelbon via  
www.middelkerke.be/middelbon. 

Faire des achats sans se ruiner auprès 
des commerces non alimentaires de 
Middelkerke. 

Günstig einkaufen bei den  
Non-Food-Händlern in Middelkerke.

Middelbon
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Voordelig shoppen bij de 
Middelkerkse handelaars.



Download de route
De fiets- en wandelroute  
kun je downloaden via  
www.middelkerke.be/rondevanmiddelkerke 
of verkrijgen aan de toeristische balies. 
Terwijl je de vragen oplost, passeer je 
enkele prachtige Middelkerkse hotspots. 

Je kan kiezen tussen:

• wandeltochten in Middelkerke en 
Westende-Bad

• een fietstocht in het hinterland.

Mooie prijzen
Naast de 2500 waardebonnen maak 
je kans op 16 fietsen bij één van de 
4 Middelkerkse fietshandelaars. 

Dien je antwoorden in via de website. 
Om de 3 weken is er een loting.

Reglement
Het uitgebreide wedstrijdreglement 
lees je op www.middelkerke.be/
rondevanmiddelkerke 

Partez à la chasse au trésor et 
collectionnez de belles réductions 
pour votre prochaine visite dans les 
restaurants de Middelkerke.

Gehen Sie auf Schatzsuche und 
sammeln Sie schöne Ermäßigungen 
für Ihren nächsten Besuch in den 
Restaurants in Middelkerke.

De Ronde van Middelkerke
Fiets- en wandelzoektocht met 'lekkere' prijzen 

Van 1 juli tot en met 31 augustus kun je behoorlijk 
wat smulbonnen winnen in Middelkerke.  
Wat moet je daarvoor doen? Je fiets nemen,  
of een wandelingetje doen en een paar 
uitdagende vragen beantwoorden. Je maakt 
kans op 2500 smulbonnen die je kan besteden 
bij deelnemende Middelkerkse restaurants,  
tearooms en eethuisjes.



Safety first: 15 bewaakte strandzones – 6 medische hulpposten

Strandtoegang voor rolstoelgebruikers aan de  
Jules Van den Heuvelstraat met verhard pad.

Met je hond naar het strand op Doggy Beach.

Genieten op de beachbars.

Zee 
    en  
      strand

Zon op je snoet, wind door je haar.  
Van harte welkom aan zee! 

15 plages surveillées avec accès pour personnes en fauteuil 
roulant, les chiens sont admis a divers endroits sur la plage. 
Bars de plage pour votre plus grand plaisir.

15 bewachte Strände, Zugang zum Strand für Rollstuhlfahrer, 
Hunde sind an verschiedenen Orten am Strand erlaubt, 
Genuss in den Beachbars.

>> 
Plooifolder 

'zee en strand' 
aan de toerisme- 

balies



In zee zwemmen is het leukste wat er 
is, maar hou het veilig. Vooral voor de 
kleinste zwemkampioenen!

Middelkerke deelt daarom leuke 
zwembandjes uit. 

Je kan vanaf 1 juli gratis een paar 
afhalen aan onze toerismebalies.

OP=OP

Une paire de brassards gratuite pour les plus 
petits champions de natation. Dans la limite 
des stocks disponibles. 

Ein gratis Paar Schwimmflügel für die 
kleinsten Schwimmchampions. Solange der 
Vorrat reicht.  

• Graaf geen diepe putten in het 
zand.

• Laat je afval niet achter op het 
strand.

• Zwem enkel in de bewaakte 
zone tussen 10.30 en 18.30 u.

• Als je niet goed kan zwemmen, 
ga dan niet dieper in zee dan 
heuphoogte.

• Blijf weg van strandhoofden en 
andere gevaarlijke constructies.

• Smeer je elke twee uur in met 
zonnecrème en draag een petje 
en een zonnebril.

• Zwem nooit alleen. Zelfs 
ervaren zwemmers kunnen in 
moeilijkheden raken.

• Hou je kinderen goed in de 
gaten en doe hen een gratis 
polsbandje om met hun naam 
erop.

• Post 15: bewaakte strandzone 
ook toegankelijk met de hond.

Kustredders 
aan zee

14
zones

VAN 10.30 u TO T 
18
.3

0 
u

Middelkerke/ 
Westende

1
zone

De Kwinte 
Westende

Redders op post iedere dag

Sauveteurs en post tous les jours /  
Retter auf dem Posten jeden Tag

10.30 - 18.30 u.

Veilig in zee



De bewaakte strandzone Cristal Palace (post 15) is een 
bewaakt hondenstrand. Deze zone is toegankelijk voor 
badgasten en hun kwispelende viervoeters.

Uiteraard krijgt dit strand bijkomende faciliteiten zoals extra 
afvalbakken. Maar voor wat hoort wat: we geven honden een 
exclusieve plaats op ons strand, maar we verlangen extra 
netheid en opruimreflex.

Doggy rules: 
• Hond altijd en overal aan de leiband van max 2 m.

• Hygiëne - hou het strand proper -  
gebruik de vuilbakken.

• Hou afstand! Geef elkaar de ruimte.

• Respecteer andere honden.

• ‘Pootje baden’ met de hond is toegestaan.

• Vergeet je hondenpoepzakjes niet.

Doggy beach

Les chiens tenus en laisse (laisses de 2 mètres maximum) 
sont autorisés sur cette plage (poste 15). 

Auf dieser Strand sind Hunde angeleint (Leine max. 2 Meter) 
erlaubt (Post 15).
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Dompel je onder in een wereld vol strips. Trek erop uit 
met kidsproof fiets- en wandelroutes. Ravot veilig 
en coronaproof met Hupsakee en Krabbie, een fijn 
activiteitenaanbod ‘back to basics’.

Middelkerke, Westende et l’arrière-pays sont de véritables 
paradis de jeux pour nos enfants.

Middelkerke, Westende und das Hinterland sind wahre 
Spielparadiese für unsere Kinder.Middelkerke, Westende en het hinterland zijn 

echte speelparadijzen voor onze kinderen.

Kids
>> 

Plooifolder 
'kids' aan  

de toerisme- 
balies
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Hupsakee vakantieboek
Al die leuke spelletjes bundelt 
Krabbie in Hupsakee, een handig 
vakantieboekje vol ‘corona proof’ 
spelletjes, raadsels, uitstapjes en 
activiteiten voor een veilige en leuke 
zomervakantie.  
Haal je Hupsakee vakantieboek  
aan de toerismebalies of via  
www.middelkerke.be/hupsakee.

Olympische strandspelen
Ook Krabbie vindt het jammer 
dat de echte Olympische Spelen 
niet plaatsvinden. Maar geen 
nood: Krabbie stelde een speciale 
‘strandzevenkamp’ samen waarbij jij 
kampioen van het strand kan worden.

Blink jij uit met mooie schelpenkunst 
en zandsculptuur of laat je liever je 
zelfgemaakte vlieger dansen op het 
heerlijke briesje van de zee. Niet bang 
van een beetje zand? Tover dan een 
sprookjesachtig zand-druip-kasteel of 
een spectaculaire knikkerracebaan.

Hupsakee

Jeux, excursions et activités pour toute 
la famille dans le respect de toutes 
les précautions prévues contre le 
coronavirus.   

‘Corona sichere’ Spiele, Ausflüge und 
Aktivitäten für die ganze Familie.

Nope! Dit is geen normale zomer. Door Corona, het 
kriebelbeest zijn er heel wat speciale regeltjes waardoor 
we een beetje verder van elkaar moeten spelen. Maar met 
Hupsakee ga je je zeker niet vervelen!

Op stap met Krabbie
Krabbie woont al jaren op het 
strand. Hij kent allerlei leuke 
spelletjes en plekjes. Hij blijft 
trouwens niet enkel op het 
strand, hij neemt je ook mee 
naar zijn speciale vrienden 
in het mooie hinterland voor 
leuke spelletjes en uitstapjes.



Expeditie Hinterland
Het groene Middelkerkse hinterland is een schatkamer vol mooie 
picknickplekjes, fotospots, lekkere smuladresjes en prachtige uitgestrekte 
polders. Zin om te wandelen? Fietskriebels? Trek op Expeditie Hinterland!

Pronkende stripmuren
5 imposante stripmuren versieren onze 
gemeente. Bewonder Lucky Luke op centrum 
De Branding, Nero op het politiebureau en 
Robbedoes op de Calidris in Westende. Suske 
en Wiske stuiven met Jerommeke over het zand 
op de woning in de IJzerlaan 25 in Middelkerke 
en De Kiekeboes houden een picknick op de 
woning in de Duinenweg 58 in Westende.

Jommekeroute
Fiets met het gezin langs locaties uit het Jommeke-
album ‘Missie Middelkerke’ en heel wat andere 
stripbezienswaardigheden zoals het kunstwerk 
'De Straalvogel' van Tardioli-Cauwenberghs, de 
stripstandbeelden en de stripmuren.

Stripstandbeelden
Niet minder dan 17 stripstandbeelden staan netjes 
op een rij langs de strip walk of fame op de zeedijk 
in Middelkerke. Ontdek bekende stripfiguren zoals 
Nero, maar ook Natasja en Agent 212 (thv het 
Rauschenbergplein) zijn er in brons vereeuwigd.

Middelkerke est la 
commune de la bande-
dessinée de la côte.

Middelkerke ist die Comic 
Gemeinde der Küste.  

Middelkerke is de 
stripgemeente van 
de kust. Bewonder de 
stripmuren of fiets langs 
de Jommekeroute.

Op ‘mollige’ speelzoektocht 
Ontdek het prachtige hinterland en ga al 
fietsend op zoek naar Pol Demol. Die is 
zijn date Pauline kwijtgespeeld. Misschien 
kunnen jullie hen opnieuw samenbrengen? 
En neem gerust de kinderen mee, 
want langs het parcours zijn een aantal 
speelplekjes om te pauzeren.

Vind de vriendjes van Pol
Pol Demol woont in Westende-Bad. 
Speciaal voor jullie stippelde hij 
een leuke zoektocht uit. Als je zijn 
mollensporen volgt, word je zeker en 
vast één van Pols beste vrienden.

Gids voor jouw  
Expeditie Hinterland
Aan de toerismebalies en in de meeste 
openbare gebouwen ligt de speciale 
Expeditie Hinterlandgids voor je klaar. 
Daarin staan alle prachtplekjes in het 
hinterland en de uitgestippelde routes.

Of bereid je expeditie digitaal 
voor via www.middelkerke.be/
expeditiehinterland 

Envie de randonnées ? Envie de faire du 
vélo? N’hésite pas à te lancer dans une 
Expédition Hinterland dans l’arrière-pays, 
à travers les somptueux polders de 
Middelkerke.

Lust auf Wandern? Aufs Radfahren? 
Mach eine Expedition Hinterland durch 
die schönen Polder von Middelkerke.
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Tussen land en zee ligt de perfecte 
plek om je onder te dompelen in een 
verkwikkend bad van kunst en cultuur.

Œuvres d’art dans les 
lieux publics, bâtiments 
historiques, street art et 
expositions passionnantes.

Cultuur
>> 

Plooifolder 
'cultuur' aan 
de toerisme- 

balies
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Kunstwerke im öffentlichen 
Raum, historische Gebäude, 
Street Art und begeisternde 
Ausstellungen. 

Beeldenpark met 17 monumentale kunstwerken  
in de open ruimte.

Een rijkdom aan historische gebouwen: mooie landerijen, 
pittoreske kerken, authentieke hoeves.

Street Art met Tour Elentrik: 10 hippe elektriciteitskasten 
geven je een artistieke shock. 

Meeslepende tentoonstellingen die je doen wegdromen. 



#VillaLesZéphyrs

Dagelijks  
9.30 - 18 u.
Henri Jasparlaan 173
Westende

Exposition dans le cadre 
majestueux de la Villa 
Les Zéphyrs.

Ausstellung im prächtigen 
Ambiente der Villa 
Les Zéphyrs.

Je kan vanuit je luie zetel rondsnuisteren in het 
unieke interieur van Villa Les Zéphyrs dankzij een 
virtuele toer op www.middelkerke.be/villaleszephyrs. 

Op je scherm bewonder je de prachtige lambrisering van 
Henry Van de Velde en het legendarische salon. 

Je kan de tentoonstelling ook gewoon live gaan bewonderen. 

In je eigen bubbel (max 10 p.) reserveer je een tijdslot op 
toerisme@middelkerke.be of op 059 31 91 28 en dan krijg je 
45 minuten lang het kot helemaal voor jullie alleen. 

In het atelier  
van de kunstenaar
De kunstenaars van 
#VillaLesZéphyrs leiden 
je kort rond in hun 
ateliers dankzij een fijne 
reportagereeks. Je kan de 
tentoonstelling helemaal 
digitaal bezoeken.

'Luuster'
'Luuster' is een 
reeks meeslepende 
podcasts, gebaseerd 
op verwonderende, 
persoonlijke verhalen van 
doodgewone mensen. 
Geïnspireerd door één 
van die verhalen maakt 
illustratrice Sassafras 
De Bruyn een unieke 
tekening. 

Check www.cultuurstek.be 
voor meer info.



Tour Elentrik geeft Middelkerke een speelse 
schoktherapie met hoog artistieke voltage om 
je extra zomerse energie te geven tijdens een 
veelzijdige staycation!

De komende drie jaar laten we talentvolle street artists 
los op enkele zorgvuldig gekozen elektriciteitskasten. 
Dit jaar steken we de stekker in Tour Elentrik met de 
eerste 10 werken, maar uiteindelijk toveren we dankzij 
dit feel good project 30 grijze elektriciteitskasten om 
tot unieke en frivole kunstwerken.

We koppelen alle kunstige elektriciteitskasten in een 
mooie Tour Elentrik en stippelen daarmee een nieuwe 
toeristische kunstroute uit.

Tour Elentrik

Street art sur des 
armoires électriques 
à différents endroits 
de Middelkerke.  

Street Art auf 
Elektrizitätskästen 
an verschiedenen 
Orten von 
Middelkerke.

1. Ingang Normandpark - Kleine Kerkweg - 
Middelkerke

2. Toerismebalie De Oude Post -   
Joseph Casselaan 1 - Middelkerke

3. Warandetoren - Louis Logierlaan 51 - 
Middelkerke

4. Caterpillar + Flatbed trailer - Zeedijk 303 -  
Westende

5. Rotonde - Pluvierstraat t.h.v. de glasbol - 
Westende

6. Portiekenplein - Oorlogsinvalidenlaan 4 - 
Westende

7. Surfclub De Kwinte - Koning Ridderdijk 100 -  
Westende

8. Hotel Sint Laureins - Koning Ridderdijk / 
Strandlaan - Westende

9. Spermaliehoeve - Brugsesteenweg 41 - 
Middelkerke

10. Zijkant toerismebalie De Oude Post -  
Paul de Smet de Naeyerstraat - Middelkerke

Check alle locaties op  
www.middelkerke.be/tourelentrik.



Haal alles uit je vakantie in 
Middelkerke en geniet van 
allerlei activiteiten om je 
actief te ontspannen.

Dagelijks lekker zweten dankzij 
Sport aan Zee.

De elementen trotseren of 
‘smooth surfin’ aan Beachclub 
De Kwinte.

Leuke attracties, speeldorpen 
en activiteiten voor 
kwakkelweerdagen. 

Kilometers fiets- en 
wandelroutes.

Sport nautiques en mer, 
surf au Beachclub De 
Kwinte, itinéraires de 
randonnées pédestres et 
cyclables.

Sport am Meer, surfen 
beim Beachclub 
De Kwinte, Rad- und 
Wanderrouten.
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Actief  
   ontspannen

>> 
Plooifolder 

'actief ontspannen' 
aan de toerisme- 

balies



MAANDAG
13/07 Frisbees maken
20/07 Schelpenketting maken
27/07 Zandschilderen 
03/08 Schelpenketting maken
10/08 Vliegers maken 

WOENSDAG
15/07 Olympische Spelen
22/07 Zandkastelen (13.30 u.)
29/07 Zandsculpturen
05/08 Schattenjacht
12/08 Viking Kubb 

VRIJDAG
17/07 Zandschilderen
24/07 Strandbloemen maken 
31/07 Vliegers maken
07/08 Strandbloemen maken 
14/08 Smiley's maken 

Outdoor
Waar 
Sportstrand t.h.v. Louis Logierlaan, Middelkerke 

Wanneer
06/07 > 21/08 

Wat 
dagelijks, 13 - 17 u. 
Vrij sporten, Viking Kubb, petanque, volley, 
voetbal en divers sportmateriaal

14 - 17 u. 
Dinsdag Beachsoccertornooi
Donderdag  Beachvolleybaltornooi
Zaterdag  Beachsoccertornooi
Zondag Beachvolleybaltornooi

Sport  
aan zee

Zin in een sportieve 
strandvakantie boordevol actie, 
sport, spel en beachworkshops? 
Dan zit je deze zomer bij Sport aan 
Zee aan het juiste adres.

O²-Run
Pop-up openlucht 
hindernissenpretpark

Sportstrand t.h.v.  
Louis Logierlaan

ma 10/08 (vanaf 13 u.) > 
zo 23/08 (tot 17 u.) 

Alle dagen  
van 11.30 - 20 u.

€ 18,5  
€ 15 voor inwoners

Indoor
Waar 
Centrum De Branding 
Populierenlaan 35, Middelkerke

Wanneer 
06/07 > 20/08  
10 - 12 u. (deelnameprijs € 1)

 
Dinsdag  Badmintontornooi
Woensdag  Voetbaltornooi
Donderdag   Tafeltennistornooi en 

vrij badminton

Familiepakket 
Familieactiviteiten voor jong en 
oud. Thuis of op locatie. Zoektocht, 
work-outs, sport en spel. 

Surf als de bliksem naar  
www.middelkerke.be/ 
olympische-zomerweken
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Kidsmix 
Gratis strandactiviteiten
Sportstrand t.h.v. Louis Logierlaan, Middelkerke 

14 - 16 u. 

©
 L

u
c 

C
a

ss
im

an

©
 L

u
c 

C
a

ss
im

an

Up-to-date info: 
www.middelkerke.be/sportaanzee 

Des vacances à la plage pleines d'action, 
sports, jeux et ateliers.

Ein Strandurlaub voller Action, Sport, 
Spiele und Workshops.



Ontdek de polders op een unieke manier. Langs 
’t Leedje kajak je van Middelkerke tot in Leffinge.  
De perfecte gezinsuitstap! Iedere maandag en 
donderdag afvaarten om 9.30 en 14 u. 

Vertrek:  
Franciscus Dierendonckstraat, Middelkerke

Inschrijven:  
info@theoutsidercoast.be 

Découvrez les polders d'une manière unique et partez en 
excursion en kayak.  
 
Entdecken Sie die Polder auf einzigartige Weise und machen 
Sie eine Kajakfahrt.

Kajakken door de polders
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Kwakkelweer
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Zwembad open?
Bij het in druk gaan van deze Visit was het nog niet 
duidelijk welke regeling er zou gelden voor het 
zwembad. Check www.middelkerke.be/zwembad voor 
alle praktische regelingen voor veilig zwemplezier.

Meer ‘slecht weer’- voorzieningen?
www.middelkerke.be/tipsbijslechtweer

Conseils en cas de mauvais temps. / Tipps bei schlechtem Wetter

Even wat minder weer? Geen nood! 
In Middelkerke verveel je je nooit. Ook 
niet als het eens wat minder weer is.



5 réserves naturelles, magnifique 
vue sur la tour de la Warande. 
Randonnées à vélo ou à pied.

5 Naturschutzgebiete, herrliche 
Aussicht auf den Warandeturm, 
Rad- und Wanderrouten.  

5 prachtige natuurgebieden 
www.middelkerke.be/
natuurgebieden. 

Het mooiste 360°- uitzicht 
vanop de Warandetoren.

Kilometers thematische 
fiets- en wandelroutes.

Beleef het beste van drie 
vakantiewerelden.

Duin  
   en  
    polder

>> 
Plooifolder 

'duin en polder' 
aan de toerisme- 

balies

De geur van gemaaid gras, kronkelende 
waternekkers en frisse dauw in de ochtend. 
Unieke strandnatuur en uitgestrekte duinen.
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Het beste van drie werelden
Middelkerke-Westende 
is een vakantieparadijs 
voor luilekkertoeristen en 
actieve ontdekkers. 

Verlies jezelf in de wijdse 
stilte van het hinterland, 
met het gezwier van enkele 
avondlijke zwaluwen als 
enig gezelschap.

In welke mood je ook bent, 
je verveelt je nooit.
Middelkerke is een 
energieke bruisbal vol 
evenementen, restaurants, 
cafeetjes en jaar-in-jaar-
uitattracties.

Westende is één grote 
‘outdoor wellness’ 
met adembenemende 
duinengordels, prachtige 
belle-époquegebouwen en 
de constante lokroep van 
de zilte zee.

Le meilleur des trois mondes
Middelkerke-Westende est un paradis de 
vacances pour les touristes détendus et les 
explorateurs actifs. 

Perdez vous dans le large silence des polders, 
avec les balançoires de quelques hirondelles du 
soir comme seule compagnie. Quelle que soit 
votre humeur, vous ne vous ennuierez jamais.

Middelkerke est un boule énergique et 
effervescent rempli d’événements, de 
restaurants, de cafés et d’attractions d’une 
année à l’autre.

Westende est un grand centre “bien-être en 
plein air” avec des ceintures de dunes à couper 
le souffle, de beaux bâtiments de la belle époque 
et l’attrait constant de la mer salée.

Das Beste aus  
drei Welten
Middelkerke-Westende ist 
ein Urlaubsparadies für 
entspannte Touristen und 
aktive Entdecker. 

Verlieren Sie sich in der 
weiten Stille der Polder, mit 
dem Zwitschern einiger 
weniger Schwalben als 
einzige Gesellschaft.

Egal in welcher Stimmung 
man ist, es wird einem nie 
langweilig.

In Middelkerke herrscht 
das ganze Jahr über ein 
lebendiges Treiben voller 
Veranstaltungen, Restaurants, 
Cafés und Attraktionen.

Westende ist ein großes 
Outdoor-Wellness-Center 
mit atemberaubenden 
Dünengürteln, schönen 
Belle-Epoque-Gebäuden 
und dem ständigen Ruf des 
salzigen Meeres.
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Nergens sta je zo dicht bij de elementen dan in 
Westende. Reinig je ziel met perfecte wandelpaden 
die je langs imposante duinenkliffen loodsen. 

Het gezellige centrum van Westende dompelt je 
onder in het rijke verleden van de Belle Epoque. 

Pimp er je instagramaccount met het fotogenieke 
kunstwerk 'The Navigator Monument'.

Prendre une 
bouffée d’air pur

Vous n’êtes nulle part si près 
des éléments qu'à Westende. 
Purifiez votre âme avec des 
sentiers de randonnée parfaits 
qui vous guident le long 
d’impressionnantes falaises 
de dunes.

Le centre chaleureux de 
Westende vous plonge dans le 
riche passé de la Belle Époque.

'Pimp' votre compte instagram 
avec la création photogénique 
'The Navigator Monument'.

AdemWestende

Durchatmen

Nirgendwo ist man den 
Elementen so nahe wie in 
Westende. Lassen Sie auf den 
perfekten Wanderwegen, 
die Sie an imposanten 
Dünenklippen vorbeiführen, 
die Seele baumeln. 

Das gemütliche Zentrum 
von Westende lässt Sie in die 
reiche Vergangenheit der Belle 
Epoque eintauchen.

Pimpen Sie Ihren 
Instagram-Account mit 
dem fotogenen Kunstwerk 
'The Navigator Monument'.
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Het wijdse en uitgestrekte 
hinterland brengt je langs 
pittoreske polderdorpjes, de 
kabbelende IJzer en unieke 
natuurplekjes. Je vindt er zelfs 
een stukje frontgeschiedenis. 
Of trappel je liever in de 
sporen van de middeleeuwse 
Tempeliers? Met de fiets of 
de wandelschoen? In de 
midzomer, oogsttijd of stille 
winter? Maakt niet uit, je komt 
sowieso ogen tekort.

Hinterland

Historie met de geur 
van gemaaid gras

Histoire au parfum  
d’herbe tondue
L’arrière-pays large et vaste vous 
emmène devant des villages de polders 
pittoresques, le babillage de l’Yser et des 
sites naturels uniques. Vous y trouverez 
même un morceau d’histoire du front. 
Ou préférez-vous suivre les traces des 
Templiers médiévaux? À vélo ou à pied? 
Au milieu de l’été, au moment de la 
récolte ou en lors de l’hiver tranquille? 
Peu importe, vous n’aurez de toute façon 
jamais assez d’yeux.

Geschichte und der Duft von 
frisch gemähtem Gras
Das weitläufige Hinterland führt Sie vorbei 
an malerischen Polderdörfern, dem 
plätschernden IJzer und einzigartigen 
Naturschönheiten. Sie werden dort sogar 
ein Stück Frontgeschichte finden. Oder 
möchten Sie lieber in die Fußstapfen der 
mittelalterlichen Tempelritter treten? Mit 
dem Fahrrad oder Wanderschuhen? Im 
Hochsommer, in der Erntezeit oder im 
ruhigen Winter? Es spielt keine Rolle, alles 
können Sie gar nicht entdecken.



Met z’n lange gebogen sprieten 
lijkt de Warandetoren sterk op het 
helmgras in de duinen. Warm je op 
voor je fietstocht met een klimmetje 
naar de 7 meter hoge basis van 
de oude watertoren. Op de top 
van de Warandetoren krijg je een 

spectaculair 360°-zicht op de duinen, 
de polders, het strand en de zee.  
Met de Warandetoren als startpunt 
fiets je zo het uitgestrekte hinterland 
in of schuim je per fiets de zeedijk af, 
richting Westende of Middelkerke.

Der Warandeturm
Mit seinen langen, 
geschwungenen Streben 
erinnert der Warandeturm an 
das Helmgras in den Dünen. 
Wärmen Sie sich für Ihre 
Radtour mit einem Aufstieg 
auf den 7 Meter hohen Sockel 
des alten Wasserturms auf. 
Vom Warandeturm aus haben 
Sie einen spektakulären 
Panoramablick auf die Dünen, 
die Polder, den Strand und das 
Meer. Mit dem Warandeturm als 
Ausgangspunkt können Sie direkt 
in die weiten Polder radeln oder 
entlang der Uferpromenade mit 
dem Fahrrad Westende oder 
Middelkerke erkunden.

La tour Warande
Avec ses longues lames incurvées, 
la tour Warande est très similaire aux 
élymes mouvantes dans les dunes. 
Réchauffez-vous avant votre balade 
à vélo avec une montée vers la base 
de 7 mètres de haut de l‘ancien 
château d‘eau. Au sommet de la 
tour Warande, vous avez une vue 
spectaculaire à 360° sur les dunes, 
les polders, la plage et la mer. Avec 
la tour Warande comme point de 
départ, vous pouvez faire du vélo 
directement dans les vastes polders, 
ou vous pouvez parcourir la digue de 
mer à vélo, en direction de Westende 
ou Middelkerke.

De Warandetoren
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Indian Summer

BK Junioren wielrennen
ZA 05/09 – parcours met start in 
Middelkerke en finish in Westende

Tientallen jonge wielertalenten walsen 
de Middelkerkse wegen plat tijdens het 
Belgisch Kampioenschap op de weg 
voor junioren. Ook de dames strijden er 
voor hun tricolore trui. Op het gezellige 
koersterras op het Epernayplein beleef je 
de start van de koers met een aangepast 
BK-arrangement met muzikale animatie.

Leffingeleuren
VR 11/09, ZA 12/09 & ZO 13/09 
Leffinge (onder voorbehoud)

Leffingeleuren is geen alledaags muziekfestival. 
Grote populaire acts zal je er niet vinden, maar 
wel opkomende bands of artiesten die al jaren 
hun (eigenzinnige) weg zoeken. 

Bij het in druk gaan was nog niet bekend of  
dit festival zal plaatsvinden. Check  
www.leffingeleuren.be voor up-to-date info. 

Landbouwweekend
ZA 19/09 & ZO 20/09 
Epernayplein en zeedijk Middelkerke

Het Landbouwweekend brengt het 
actieve Middelkerkse landbouwleven 
dichterbij. Een weekend lang maak je 
kennis met verse landbouwproducten, 
landbouwmachines van vroeger en nu, 
verschillende dierenrassen, spectaculaire 
dierenshows, proevertjes en veel 
animatie.

Bier aan zee 
VR 25/09, ZA 26/09 & ZO 27/09  
Epernayplein en zeedijk Middelkerke

Zet je lippen aan een lekker, fris, speciaal 
biertje en laat je meevoeren door de rijke 
Belgische biercultuur tijdens Bier aan 
Zee, de hoogmis voor bierbeleving en 
degustatie met zicht op zee.
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Juli

iedere  
MA & DO 
9.30 + 14 u.

Kayakken in de polders
Franciscus Dierendonckstraat, 
Middelkerke

DO 02/07
20 u.

Bootcamp
Normandpark, Middelkerke

Z0 05/07
11 u.

Apero Sundays
Leffingeleurenplein, Leffinge

DO 09/07
20 u.

Bootcamp
Normandpark, Middelkerke

VR 10/07
13.45 u.

Petanquetornooi doublet
Britselaan, Westende

ZA 11/07
23 u.

Diervriendelijk vuurwerk 
(onder voorbehoud)
Strand t.h.v. Epernayplein, 
Middelkerke

Z0 12/07
11 u.

Apero Sundays
Oud gemeentehuis, 
Mannekensvere

ZO 12/07
11.30 u.

Garnaalkruien
Strandzones ten westen van 
Louis Logierlaan, Middelkerke

ZO 12/07
08 u.

Start to Westgolf
Bassevillestraat, Westende

MA 13/07
14 u.

KidsMix:  
Frisbees maken
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

WO 15/07
14 u.

KidsMix:  
Olympische Spelen
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

DO 16/07
20 u.

Bootcamp
Normandpark, Middelkerke

VR 17/07
14 u.

KidsMix:  
Zandschilderen
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

ZO 19/07
07.30 u.

Zeehengelen
2 zones ten westen en 1 zone  
ten oosten van Louis Logierlaan

ZO 19/07
08.30 u.

Fietstocht “Ter Duinen”
Stille Meers, Sluisvaartstraat, 
Middelkerke

Z0 19/07
11 u.

Apero Sundays
Jonkvrouwe Gelaplein,  
Sint-Pieters-Kapelle

ZO 19/07
15 u.

Circus Barones
Terrein Rietstraat-Biezenstraat, 
Middelkerke

MA 20/07
14 u.

KidsMix:  
Schelpenketting maken
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

DI 21/07
23 u.

Diervriendelijk vuurwerk 
(onder voorbehoud)
Strand t.h.v. Meeuwenlaan, 
Westende

WO 22/07
13.30 u.

Kids Mix:  
Zandkastelen wedstrijd
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

WO 22/07 > 
DO 23/07
10.30 - 18.30 u.

Kweetniehoeleuk
Epernayplein Middelkerke

DO 23/07
20 u.

Bootcamp
Normandpark, Middelkerke

VR 24/07
14 u.

KidsMix:  
Strandbloemen maken
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

VR 24/07
17 u.

Ultimate Frisbee Beach 
Tournament  
(onder voorbehoud)
Strand t.h.v. de Kwinte en 
Calidris, Koning Ridderdijk en 
Strandlaan, Westende

ZO 26/07
7 u.

Stripfiguren-wandeltocht
Populierenlaan, Middelkerke

ZO 26/07
11 u.

Apero Sundays
Büchenbeurenplein, Schore

MA 27/07
14 u.

KidsMix:  
Zandschilderen
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

WO 29/07
14 u.

KidsMix: 
Zandsculputuren wedstrijd
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

DO 30/07
20 u.

Bootcamp 
Normandpark, Middelkerke

VR 31/07
14 u.

KidsMix:  
Vliegers maken
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

Wat gebeurt er met de 
evenementen?
Dit overzicht werd vastgelegd op 
10/06/2020 in de veronderstelling dat 
deze evenementen binnen de geldende 
coronamaatregelen kunnen plaatsvinden.

Iedere week is er een update beschikbaar  
aan de toeristische balies, of via  
visit.middelkerke.be
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iedere  
MA & DO 
9.30 + 14 u.

Kayakken in de polders
Franciscus Dierendonckstraat, 
Middelkerke

ZA 01/08 > 
MA 10/08

Augustuskermis
Marktplein Middelkerke

ZO 02/08
11 u.

Apero Sundays
voetbalplein, Diksmuidestraat, 
Slijpe

MA 03/08
14 u.

KidsMix:  
Schelpenketting maken 
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

DI 04/08 +  
WO 05/08
10.30 > 18.30 u.

Kweetniehoeleuk
Zeedijk, Westende

WO 05/08
14 u.

KidsMix:  
Schattenjacht 
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

DO 06/08
20 u.

Bootcamp
Normandpark, Middelkerke
Epernayplein, Middelkerke

VR 07/08
14 u.

KidsMix:  
Strandbloemen maken
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

ZA 08/08
14 u.

Wandeltocht Middelkerke 
Wandelt
Gemeenteschool Middelkerke, 
Onderwijsstraat, Middelkerke

ZA 08/08
9 u.

Spetter 
beachvolleybaltornooi 
(onder voorbehoud)
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

ZO 09/08
11 u.

Apero Sundays
Arthur Meynneplein, Westende

ZO 09/08
14 u.

Start to Westgolf
Bassevillestraat, Westende

MA 10/08 >  
ZO 23/08

O²-Run
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

MA 10/08
14 u.

KidsMix:  
Vliegers maken 
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

MA 10/08
16 u.

Feest op de dijk
Epernayplein, Middelkerke

WO 12/08
14 u.

KidsMix: Viking Kubb 
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

DO 13/08 >   
ZO 16/08
11 u.

Bubbels aan zee
Epernayplein, Middelkerke

DO 13/08
20 u.

Bootcamp
Normandpark, Middelkerke

VR 14/08
14 u.

KidsMix:  
Smileys maken 
Sportstrand, Louis Logierlaan, 
Middelkerke

ZA 15/08
14 u.

Oogstfeesten
Centrum, Leffinge

ZA 15/08
22.30 u.

Diervriendelijk vuurwerk 
(onder voorbehoud)
Strand t.h.v. Meeuwenlaan, 
Westende

ZO 16/08
11 u.

Apero Sundays
Gemeenteschool, Lombardsijde

DI 18/08
14 u.

Zandkastelen maken
Strand t.h.v. Meeuwenlaan, 
Westende

WO 19/08
10 u.

Summertour 2020
Epernayplein, Middelkerke

DO 20/08
20 u.

Bootcamp Middelkerke
Normandpark, Middelkerke

VR 21 /08>  
ZO 23/08
11 u.

Trianon feesten
Koning Ridderdijk, Westende

ZA 22/08
20 u.

Lifeguard Party
Beachclub De Kwinte, Westende

ZO 23/08
10 u.

Garnaalkruien 
Parelvissers
2 zones ten westen van  
Louis Logierlaan, Middelkerke

ZO 23/08
11 u.

Apero Sundays
Normandpark, Middelkerke

DO 27/08
20 u.

Bootcamp 
Normandpark, Middelkerke

VR 28/08
21 u.

Noordzeefakkeltocht 
met vuurwerk
(onder voorbehoud)
Zeedijk, Middelkerke

ZA 29/08
17 u.

Lombardsijdefeesten
Centrum, Lombardsijde

Augustus

ZA 29/08 > 
ZO 30/08
10 u.

Streetmart
Beachclub De Kwinte,  
Westende

ZO 30/08
07.30 u.

Zeehengelen Parelvissers
2 zones ten westen en 1 zone 
ten oosten Louis Logierlaan, 
Middelkerke

ZO 30/08
11 u.

Apero Sundays
Brandweerkazerne,  
Klein Kasteelstraat,  
Wilskerke

Wat gebeurt er met de 
evenementen?
Dit overzicht werd vastgelegd op 
10/06/2020 in de veronderstelling dat 
deze evenementen binnen de geldende 
coronamaatregelen kunnen plaatsvinden.

Iedere week is er een update beschikbaar  
aan de toeristische balies, of via  
visit.middelkerke.be
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VAN 10.30 u TOT 18.30 u

VAN 10.30 u TOT 18.30 u VAN 10.30 u TOT 18.30 u

VAN 10.30 u TOT 18.30 u VAN 10.30 u TOT 18.30 u

VAN 10.30 u TOT 18.30 u

OOSTENDELAAN

WESTENDELAAN

ES
SE

X S
CO
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AN

WESTENDELAAN

MARKT

VAN 10.30 u TOT 18.30 u     Redders op post 10.30 - 18.30 u.   
Sauveteurs en post / Retter auf dem Posten

  Surfclub De Kwinte   
(zwemmen verboden)

 

 Toiletten / toilettes / Toiletten

 11 - 18.30 u.  

   Villa Les Zéphyrs

 Toerismebalie Westende

Henri Jasparlaan 173
059 31 91 28
toerisme@middelkerke.be

• Koning Ridderdijk 100 – Westende-Bad
• Priorijlaan 21 – Westende-Bad
• Britselaan – Westende-Bad
• Arthur Meynneplein – Westende-Dorp

  Elke dag / Chaque jour / jeden Tag 
01.07 > 31.08 - 21.30 u. www.ivoo.be

 Wachtpost  

 112

 1733

  www.apotheek.be - 090 39 90 00

  www.tandarts.be - 090 33 99 69

Westende

 Beachbar  

  10 > 19 u. aan zee 
à la mer / am Mer

  19 > 24 u. laagwaterlijn 
ID verplicht

  10 > 19 u. op strand 
sur la plage / auf der Strand

    Doggy Beach  
t.h.v. Ydillelaan



VAN 10.30 u TOT 18.30 u

VAN 10.30 u TOT 18.30 u VAN 10.30 u TOT 18.30 u

VAN 10.30 u TOT 18.30 u VAN 10.30 u TOT 18.30 u

OOSTENDELAAN

WESTENDELAAN
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WESTENDELAAN

MARKT

VAN 10.30 u TOT 18.30 u     Redders op post 10.30 - 18.30 u.   
Sauveteurs en post / Retter auf dem Posten

  Surfclub De Kwinte   
(zwemmen verboden)

 

 Toiletten / toilettes / Toiletten

 11 - 18.30 u.  

  Rolstoeltoegankelijk strand 

Middelkerke

 Beachbar  

  10 > 19 u. aan zee 
à la mer / am Mer

  19 > 24 u. laagwaterlijn 
ID verplicht

  10 > 19 u. op strand 
sur la plage / auf der Strand

het 
dak 
ging 
eraf

Project swingt de ‘pan’ uit
Eric hoopte enkele bekende koppen te kunnen 
strikken. Tot zijn eigen verbazing blies zijn 
project het dak eraf. Momenteel staat zijn 
gepersonaliseerde dakpannenteller op bijna 
200. Bekendste beschilderaars: Herr Seele, 
Panamarenko, Adamo, Willem Vermandere, 
Peter Goossens, Tom Boonen, Julien Clerc, André 
Greipel.. en vele tientallen anderen. 

De bewerkte dakpannen 
worden tijdens de expo 
‘De Drie Casino’s’ 
permanent tentoongesteld 
in het museumgedeelte 
van De Oude Post.

Toen het oude casino in 
2017 werd afgebroken, 
kreeg geëngageerde 
Middelkerkenaar Eric 
Vandewalle het idee om een 
lot oude dakpannetjes te laten 
beschilderen door prominente 
figuren en de opbrengst 
daarvan te schenken aan 
lokale goede doelen. Het 
initiatief kreeg heel wat 
nieuwsaandacht en navolging.

kistje te koop
Het publiek kan ter plaatse een onbewerkt pannetje in kistje met echtheids -stempel en fotoboekje kopen voor € 20.

Folder_Drieluik_A4.indd   1 23/04/2019   22:58:08
 Toerismebalie Middelkerke

Joseph Casselaan 1
059 30 03 68
toerisme@middelkerke.be

• Populierenlaan - Middelkerke
• Duinenweg (Haerlebout) - Middelkerke
• Duinenweg (ingang Normandpark) - Middelkerke
• Louis Logierlaan 60 - Middelkerke
• Parking IJzerlaan - Middelkerke

  Elke dag / Chaque jour / jeden Tag 
01.07 > 31.08 - 21.30 u. www.ivoo.be

 Wachtpost  

 112

 1733

  www.apotheek.be - 090 39 90 00

  www.tandarts.be - 090 33 99 69



Colofon
v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke 
Visit Zomer is een uitgave van het gemeentebestuur Middelkerke
Redactie en ontwerp: communicatiedienst en de cel grafische vormgeving  -  Oplage: 75 000
De aangekondigde evenementen zijn opgenomen op basis van een overzicht op datum van 10/06/2020. 
Het is mogelijk dat er nog activiteiten zijn bijgekomen of veranderd. Raadpleeg daarom zeker  
www.middelkerke.be/kalender voor een up-to-date overzicht.
Met dank aan alle (MachtigMiddelkerke-)fotografen: alle credits zijn vermeld bij de foto’s.
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Project swingt de ‘pan’ uit
Eric hoopte enkele bekende koppen te kunnen 
strikken. Tot zijn eigen verbazing blies zijn 
project het dak eraf. Momenteel staat zijn 
gepersonaliseerde dakpannenteller op bijna 
200. Bekendste beschilderaars: Herr Seele, 
Panamarenko, Adamo, Willem Vermandere, 
Peter Goossens, Tom Boonen, Julien Clerc, André 
Greipel.. en vele tientallen anderen. 

De bewerkte dakpannen 
worden tijdens de expo 
‘De Drie Casino’s’ 
permanent tentoongesteld 
in het museumgedeelte 
van De Oude Post.

Toen het oude casino in 
2017 werd afgebroken, 
kreeg geëngageerde 
Middelkerkenaar Eric 
Vandewalle het idee om een 
lot oude dakpannetjes te laten 
beschilderen door prominente 
figuren en de opbrengst 
daarvan te schenken aan 
lokale goede doelen. Het 
initiatief kreeg heel wat 
nieuwsaandacht en navolging.

kistje te koop
Het publiek kan ter plaatse een onbewerkt pannetje in kistje met echtheids -stempel en fotoboekje kopen voor € 20.
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 Toerismebalie Middelkerke

Joseph Casselaan 1
059 30 03 68

toerisme@middelkerke.be
9.30 - 18 u.

Villa Les Zéphyrs
 Toerismebalie Westende

Henri Jasparlaan 173
059 31 91 28

toerisme@middelkerke.be
9.30 - 12.30 u. & 13.30 - 18 u.

 visit.middelkerke.be

 @gem_middelkerke

  gemeentemiddelkerke

 @gem_middelkerke




