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MIDDELKERKE



Hallookes!
Voor we de zomer induiken, geven we je nog wat belangrijke info mee.  
’t Zijn nogal bijzondere tijden weet je wel…  Doe de Coronacheck!

De LOL-zomer zit  boordevol activiteiten die verveling compleet onmogelijk maken. 
Maar we moeten rekening houden met het stomme coronabeest.
Bij het verschijnen van deze LOL was nog niet duidelijk welke maatregelen  
voor kampen en kleinere evenementen zouden gelden.
Check daarom onze digitale kanalen voor alle updates:

• www.middelkerke.be > algemene website
• visit.middelkerke.be > toeristische en eventwebsite
• Kids Middelkerke > facebook
• info@middelkerke.be > algemeen mailadres

Geen zorgen, volop spelen!
Al onze diensten en moni’s doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken,  
zodat jullie zorgeloos kunnen genieten van de zomer!  
We volgen alle veiligheidsvoorschriften op en zorgen voor het nodige beschermingsmateriaal.

Vroeg in de weer? Iets later thuis?
Geen zorgen, dankzij het IBO bieden we opvang voor en na de kampdagen  
van de speelpleinwerking, de grabbelpas en de sportkampen in De Branding en de Barloke.  
Pas op: deze zomerse opvangregeling geldt niet voor alle activiteiten. Lees dus goed de afzonderlijke aankondigingen.

• Vroege opvang voor de start van activiteit in het IBO Middelkerke, Westende of Leffinge vanaf 6.30 u.  
 Begeleider brengt kinderen naar kamp, speelpleinwerking of grabbelpas.
 Voor de sportkampen in de Branding is enkel vervoer voorzien vanuit het IBO Middelkerke.  
 Kinderen uit alle deelgemeenten welkom in IBO Middelkerke
• Latere opvang na het einde van activiteit, speelpleinwerking of grabbelpas  
 in het IBO Middelkerke, Westende of Leffinge  tot 19.30 u. 
 Voor de sportkampen in de Barloke is enkel vervoer voorzien vanuit het IBO Leffinge.  
 Kinderen uit alle deelgemeenten welkom in IBO Leffinge.
• Pas op! Apart inschrijven voor het IBO is noodzakelijk



Een weekje 

@LOL
KAMPEN IN SCHOOLVAKANTIES

Fotografie – Film - Drone
Met Clickit beleef je 5 superleuke dagen waarbij je 
foto’s en filmpjes leert  maken. Je leert er, onder begeleiding van  
geschoolde monitors, alle geheimen van de spiegelreflexcamera en  
je ontdekt de mogelijkheden van een tablet en verschillende apps.  
Ook de drone is van de partij. Je gaat op uitstapjes en je krijgt de  
150 beste foto’s mee naar huis, waaronder jouw portretfoto.  
Op de koop toe krijg je een Clickit T-shirt.

Waar en wanneer
 Van ma 6 tot en met vrij 10/07/2020
 Van 9 tot 16.30 u.
 De Branding, Middelkerke 

Opvangregeling?
 Van 8.30 tot 9 u. en van 16.30 tot 17 u. in De Branding

Kostprijs? 
 € 249 all-in (materiaal, begeleiding,toegangstickets uitstapjes, bus- en tramtickets,t-shirt...)

Inschrijven?
 Via clickit.bookfast.me. 

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven.

2005-2011



Summer Adventure 
Een week vol waterplezier, natuurontdekking in de kinderboerderij, 
jumpen in hangtime Oostende, lekker racen met de go-cart en nog  
zoveel meer. Summer Adventure is een perfect kamp voor wie van  
alles avontuurlijks wil proeven!

Waar en wanneer
 Van ma 13  tot en met vrij 17/07/2020
 Van 9 tot 16 u.
 Sporthal De Branding Middelkerke 

Opvangregeling?
 In de ochtend: van 8.30 u. tot 9 u.
 In de namiddag: van 16 u. tot 16.30 u.
 Kinderen kunnen vanaf 8.30 uur terecht in de Branding .

 Heb je vroeger opvang nodig? Zie pagina 2 

Kostprijs? 
 € 75 (inwoners van Middelkerke, kinderen die naar school gaan in Middelkerke of ouders die werken in Middelkerke )
 € 90 (Als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)

Inschrijven?
 Via inschrijvingen.middelkerke.be

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor onze sportkampen

 Annuleren? 
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

 2008-2013
Een weekje 

@LOL



 

Kleutersportkamp 

Rikki en zijn vriendjes    2014-2016

Een leuk en veelzijdig kleutersportkamp. Elke avond gaat konijntje Rikki 
naar de open plek in het bos. Hij speelt er met al zijn vriendjes.  
Als er op een avond een vreemd konijntje staat toe te kijken,  
nodigt Rikki hem meteen uit om mee te doen.  
Wedden dat Rikki en jij iedereen samen aan het spelen krijgen? 

Waar en wanneer
 Van ma 13  tot en met vrij 17/07/2020
 Van 9 tot  16 u.
 Sporthal De Branding Middelkerke 

Opvangregeling?
 In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.
 In de namiddag: van 16 tot 16.30 u.
 Kinderen kunnen vanaf 8.30 u. terecht in de Branding .

 Heb je vroeger opvang nodig? Zie pagina 2

Kostprijs? 
 € 75 (inwoners van Middelkerke, kinderen die naar school gaan in Middelkerke of ouders die werken in Middelkerke )
 € 90 (Als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)

Inschrijven?
 Via: http://inschrijvingen.middelkerke.be

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor onze sportkampen

 Annuleren?  
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort

Een weekje 

@LOL



 
Kleutersportkamp:

Op de boerderij   
Bewegingskamp vol sport en spel rond het thema ‘boerderij’. 
Ravotten, klauteren, ouderwets ‘mooschen’ en veel vriendjes maken: 
dat staat er allemaal op het programma.

Waar en wanneer
 Van ma 27  tot en met vrij, 31/07/2020
 Van 9 tot  16 u..
 Sporthal De Barloke Leffinge 

Opvangregeling?
 In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.
 In de namiddag: van 16 tot 17.30 u.

 Heb je vroeger opvang nodig? Zie pagina 2

Kostprijs? 
 € 75 (inwoners van Middelkerke, kinderen die naar school gaan in Middelkerke of ouders die werken in Middelkerke)
 € 90 (Als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)

Inschrijven?
 Via: http://inschrijvingen.middelkerke.be

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor onze sportkampen

 Annuleren?  
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort

Een weekje 

@LOL2014-2016



Een weekje 

@LOL
 

2008-2013
Omnisportkamp 

Summer Olympics   

Ook al zijn de Olympische Spelen een jaar uitgesteld,  
in Middelkerke gaan ze toch nog door!  
Schrijf je in voor dit multisportkamp met naast een  
Olympische dag ook nog uitstapjes  
naar het Buitenbeentje in Diksmuide en Oostende. 

Waar en wanneer
 Van ma 27  tot en met vrij 31/07/2020
 Van 9 tot 16 u.
 Sporthal De Barloke Leffinge 

Opvangregeling?
 In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.
 In de namiddag: van 16 tot 17.30 u.
 Kinderen kunnen vanaf 8.30 u.terecht in de Barloke. 

Kostprijs? 
 € 75 (voor inwoners van Middelkerke, kinderen die naar school gaan in Middelkerke of ouders die werken in Middelkerke )
 € 90 (Als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)

Inschrijven?
 Via: http://inschrijvingen.middelkerke.be

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor onze sportkampen

 Annuleren?
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort



Een weekje 

@LOLFotografie – Film - Drone
Met Clickit beleef je 5 superleuke dagen waarbij je 
foto’s en filmpjes leert  maken. Je leert er, onder begeleiding van  
geschoolde monitors, alle geheimen van de spiegelreflexcamera en  
je ontdekt de mogelijkheden van een tablet en verschillende apps.  
Ook de drone is van de partij. Je gaat op uitstapjes en je krijgt de  
150 beste foto’s mee naar huis, waaronder jouw portretfoto.  
Op de koop toe krijg je een Clickit T-shirt.

Waar en wanneer
 Van ma 3 tot en met vrij 7/08/2020
 Van 9 tot 16.30 u.
 De Branding, Middelkerke 

Opvangregeling?
 Van 8.30 tot 9 u. en van 16.30 tot 17 u. in De Branding

Kostprijs? 
 € 249 all-in (materiaal, begeleiding,toegangstickets uitstapjes, bus- en tramtickets,t-shirt...)

Inschrijven?
 Via clickit.bookfast.me 

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven.

2005-2011



Een weekje 

@LOLO² run – skeelerkamp
Kan je al goed skeeleren ? Dan is dit kamp zeker iets voor jou.
Ken je de O²-Run. Dat is een reuzegroot opblaasbaar 
hindernissenpark. Daar gaan 2 dagen op skeelertocht naartoe. 
En we passeren het sportstrand waar je kan proeven van allerlei 
leuke strandsporten. 
Daarnaast staan ook go-cartrijden en padel op het programma. 

Waar en wanneer
 Van ma 10  tot en met vrij 14/08/2020
 Van 9 tot 16 u.
 Sporthal De Branding, Middelkerke 

Opvangregeling?
 In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.
 In de namiddag: van 16 tot 16.30 u.
 Kinderen kunnen vanaf 8.30 u. terecht in de Branding .

 Heb je vroeger opvang nodig? Zie pagina 2

Kostprijs? 
 € 75 (voor inwoners van Middelkerke, kinderen die naar school gaan in Middelkerke of ouders die werken in Middelkerke )
 € 90 (Als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)

Inschrijven?
 Via inschrijvingen.middelkerke.be 

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor onze sportkampen

 Annuleren?
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort

2008-2013



Een weekje 

@LOLMusicalstage
In de musicalstageweek van Planktom maken kinderen kennis 
met de wereld van de musical door zelf zang, dans en acteren 
te combineren. Samen met twee professionele musicalacteurs 
werken ze aan een ‘formitastisch’ hoogtepunt: hun eigen musical 
die ze tonen voor familie en vrienden.

Waar en wanneer
 Van din. 18 tot en met zat. 22/08/2020
 Van 10 tot 16 u.
 Laatste dag tot 18 u.
 De Branding, Middelkerke 

Kostprijs? 
 € 150 

Inschrijven?

 Via www.musicalstage.be

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven.

2005-2013



Een weekje 

@LOLKidzzzzpower   

Wil je graag een vogelhuisje knutselen of ben je fan 
van een totempaal? Of ga je liever mee op uitstap 
naar Diksmuide of Oostende? Of kan je niet kiezen ? 
Geen nood, we doen het deze week allemaal!  

Waar en wanneer
 Van ma 24  tot en met vrij 28/08/2020
 Van 9 tot 16 u.
 Sporthal  De Barloke Leffinge  

Opvangregeling?
 In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.
 In de namiddag: van 16 tot 17.30 u.
 Kinderen kunnen vanaf 8.30 u.terecht in de Barloke. 

 Heb je vroeger opvang nodig? Zie pagina 2

Kostprijs? 
 € 75 (voor inwoners van Middelkerke, kinderen die naar school gaan in Middelkerke  
   of ouders die werken in Middelkerke ) 

 € 90 (Als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)

Inschrijven?
 Via inschrijvingen.middelkerke.be 

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor onze sportkampen

 Annuleren?
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort

2008-2013



Een weekje 

@LOLPolitiekamp   

Bewegingskamp vol sport en spel rond het thema ‘politie’. 
Ravotten, klauteren, ouderwets ‘mooschen’, 
op boeven jagen en veel vriendjes maken: 
dat staat er allemaal op het programma.

Waar en wanneer
 Van ma 24  tot en met vrij 28/08/2020
 Van 9 tot 16 u. 
 Sporthal De Barloke Leffinge  

Opvangregeling?
 In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.
 In de namiddag: van 16 tot 17.30 u.
 Kinderen kunnen vanaf 8.30 u.terecht in de Barloke. 

 Heb je vroeger opvang nodig? Zie pagina 2

Kostprijs? 
 € 75 (voor inwoners van Middelkerke, kinderen die naar school gaan in Middelkerke of ouders die werken in Middelkerke ) 

 € 90 (Als je niet tot bovenstaande categorieën behoort)

Inschrijven?
 Via inschrijvingen.middelkerke.be 

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor onze sportkampen

 Annuleren?
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort

2014-2016



LOL@IBO
Opvang voor kinderen van het basisonderwijs die in Middelkerke wonen, 
er schoollopen of van wie minstens één van de ouders in Middelkerke werken.  
De begeleiders van de Strandjutter zorgen voor een aangename vrije tijd voor  
de kinderen: de kinderen kunnen vrij kiezen tussen de speelhoeken,  
rustige knutselactiviteit of buiten spelen.

Specifieke regeling voor het derde trimester:
21/05: feestdag OLH : alle IBO’s gesloten;
22/05: gemeentelijke feestdag: alle IBO’s gesloten;
28/05: teamnamiddag gemeente: de IBO’s zijn enkel open vóór school, na school gesloten;
01/06: feestdag 2de Pinksteren: alle IBO’s gesloten;
02/06: schoolvrije dag: IBO Leffinge, Middelkerke en Westende hele dag open;
30/06: IBO Leffinge, Middelkerke en Westende open vanaf 11.55 u.

Wanneer?
Op schooldagen van 6.30 u. tot aanvang van de school, na school tot 19.30 u.
Op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen doorlopend van 6.30 u tot 19.30 u.

In de zomervakantie: 
• voor en na de speelpleinwerking voor kinderen geboren in 2015 of vroeger
• de hele dag voor peuters en kleuters geboren tussen 01/01/2016 en 25/11/2017

Waar?
Tijdens het schooljaar zijn de 4 locaties open: Middelkerke, Westende, Leffinge en Slijpe.
Op woensdagmiddag én tijdens schoolvakanties worden de kinderen van Slijpe opgevangen in IBO Leffinge.

Tijdens de zomervakantie zijn er drie locaties open, Middelkerke, Leffinge en Westende: 
• voor en na de speelpleinwerking voor kinderen geboren in 2015 of vroeger
• de hele dag voor peuters en kleuters geboren tussen 01/01/2016 en 25/11/2017

IBO Middelkerke
Westendelaan 10
8430 Middelkerke
059 31 99 55
bko.middelkerke@middelkerke.be

IBO Westende
Westendelaan 309
8434 Westende 
059 31 95 57
bko.westende@middelkerke.be

IBO Leffinge
Dorpsstraat 64
8432 Leffinge
059 30 38 78
bko.leffinge@middelkerke.be

IBO Slijpe
Diksmuidestraat 17
8433 Slijpe
059 30 69 53
bko.slijpe@middelkerke.be

Verantwoordelijke 
Ann Pille
Westendelaan 38
8430 Middelkerke
059 31 95 75
ibo@middelkerke.be 



Een sociaal tarief is voorzien voor het gezin dat:

•  gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering
• een leefloon ontvangt maar nog niet in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming in budgetbeheer 
• is toegelaten werd tot collectieve schuldenregeling

Denk je in aanmerking te komen voor een sociaal tarief, 
neem dan contact op met Ann Pille 
via 059 31 95 75 of ibo@middelkerke.be voor een aanvraagformulier.

Korting
2 kinderen of meer uit één gezin 

die op dezelfde dag gebruik maken  
van het IBO genieten 25% korting 

op de totale ouderbijdrage.

Gezinnen met 3 kinderen of meer 
waarvan de kinderen op dezelfde dag 

gebruik maken van het IBO 
of de speelpleinwerking 

moeten vanaf het 3de kind 
geen bijdrage betalen 

voor de speelpleinwerking.

Meebrengen?
Tijdens het schooljaar op woensdag én op schoolvrije dagen:  

een lunchpakket.

Tijdens zomervakantie voor peuters en kleuters:

- aangepaste kledij/schoenen en indien nodig reservebroekje.
- koek en drankje voor in de voormiddag
- knuffel en fopspeen voor kinderen die over de middag nog wat rusten/slapen.
- lunchpakket

Kostprijs?
€ 0,86 per begonnen half uur
€ 3,22 voor minder dan 3 uren
€ 4,83 voor 3 tot 6 uren
€ 9,39 voor meer dan 6 uren

Een drankje kost € 0,50, een koek kost € 0,35.
Bij extra activiteiten kunnen kosten worden bijgerekend

Inschrijven?
Ga samen met je kind naar de gewenste locatie tijdens een
opvangmoment, daar wordt alles administratief geregeld. 
Formulieren zijn ook terug te vinden op de website, www.middelkerke.be

Peuters en kinderen uit de eerste kleuterklas krijgen in juni een aparte folder met 
alle info over de peuterwerking tijdens de zomervakantie in het IBO. 



Kweetniehoeleuk
Dagdroom weg op één van de zalige luchtkastelen  
of spring een gat in de wolken met de stuitende trampolines. 
Deze ‘kweetniehoeleuke’ kinderspeeldagen zitten  
boordevol actie, sport en spel. Het hectische  
hindernissenparcours en de razende rodeo- 
stier zorgen alvast voor de plezierige kriebels 
bij iedereen. 

Naast de zomerse zonnestralen zorgen de  
spectaculaire attracties voor een geslaagde 
vakantiedag. Afkoeling vind je bij de 
verfrissende waterattractie.

Waar en wanneer?
 Woe 22/07 en don 23/07: 
 Zeedijk - Middelkerke (Arthur De Greefplein t.e.m. Epernayplein)
 
 Di 4/08 en woe 5/08:  
 Zeedijk - Westende (Zwaluwenlaan tot De Rotonde)
 
 Telkens van 10.30u tot 18.30u. 

Kostprijs?

 € 6 voor een dagpas
 € 10 voor een tweedagenpas (22 en 23 juli of 4 en 5 augustus 2020)

Hoe deelnemen / inschrijven?
 Koop je speelpasje aan de infostand ter plaatse. 

Een dagje 

@LOL



Een dagje 

@LOLStreetmart 
& Volkswagen Busjesmeeting
Uit alle hoeken komen opnieuw Volkswagenbusjes naar Westende.
De felgekleurde busjes parkeren langs de Koning Ridderdijk en nemen 
ook de Strandlaan in. Tekenares Eva Mouton brengt haar kleurrijke we-
reld naar het strand van Westende. Waan je in Ibiza tussen onze markt-
kraampjes vol snuisterijen en leuke hebbedingen.
Proef heerlijke ‘streetfood’ recht uit zo’n busje: ijsjes, pasta of een zelf-
gemaakte cupcake !

Get Insane geeft het hele weekend bmx en freestyle demo’s.
Leef je zelf uit op verschillende uitdagende attracties!

Lokale kunstenaars tonen hun graffitikunsten op een strandcabine.

Waar en wanneer?
Strandlaan en Koning Ridderdijk 

ter hoogte van surfclub De Kwinte, Westende.

Op zat 29 en zon 30 augustus 2020 telkens van 10 tot 19 u.

Kostprijs en reserveringsgegevens?
Gratis toegang

Nog vragen? Dienst toerisme en evenementen - evenementen@middelkerke.be - visit.middelkerke.be



DAGELIJKSE ACTIVITEITEN IN DE VAKANTIE

Gemeentelijke speelpleinwerking 

De Krokodiel   

Speelpleinwerking de krokodiel is een vakantiewerking van de gemeentelijke  
jeugddienst waarbij elke dag een leuk aanbod wordt voorzien door onze  
gebrevetteerde animatoren. Basiel de krokodiel neemt je mee naar de zon,  
de zee en het strand. Bouw naar hartenlust kampen in de duinen,  
maak zandkastelen of knutsel vliegers in elkaar. 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn meer dan welkom!

Waar en wanneer
 Calidris, Strandlaan 1 , Westende van woe 01/07 tot en met vrij 28/08/2020 
 telkens van 08.30 tot 16.45 u.
 Tijdens weekends en op 21 juli en 31 augustus is er geen speelpleinwerking. 

Kostprijs? 
 De deelnameprijs bedraagt € 5 per dag en wordt gefactureerd.  
 In de prijs zijn de activiteiten, begeleiding, verzekering, dagelijks vers fruit en busvervoer inbegrepen. 
 Wekelijks gaan we op woensdag zwemmen. Hiervoor wordt 1 euro per zwembeurt aangerekend. 
 Ook voor de speelpleinwerking is er een sociaal tarief. Meer info kan je verkrijgen bij de jeugddienst. 

Wat meebrengen?
 - Lunchpakket, een koekje, een drankje.
 - Aangepaste speelkledij met naamvermelding.
 - Zwemgerief, handdoek.

Inschrijven?
 Voor deze activiteit moet je op voorhand inschrijven. 
 Via inschrijvingen.middelkerke.be 
De speelpleinwerking is er voor kinderen die in Middelkerke wonen,  
in Middelkerke naar school gaan of wiens papa en/of mama in Middelkerke werkt.

2008 - 2015



Busrit vakantie Kust
8.20 u. Wilskerke Kerk
8.30 u. Marktplein Middelkerke
8.35 u. Epernayplein
8.40 u. Kapel Westende-Bad
8.45 u. Marktplein Westende
8.50 u. Lombardsijde kerk
9.00 u.  Calidris
9.15 u.  10R-werking (geen opstapplaats) 
 
17.00 u. Calidris
16.45 u.  10R-werking (geen opstapplaats)
17.10 u. Lombardsijde kerk
17.15 u. Marktplein Westende
17.20 u. Kapel Westende-Bad
17.25 u. Epernayplein
17.30 u. Marktplein Middelkerke
17.35 u. Wilskerke kerk

Busrit vakantie  Hinterland
8.20 u. Mannekensvere  (Waternekkersplein)
8.25 u. Schore kerk
8.30 u. Sint-Pieters-Kapelle kerk
8.35 u. Slijpe kerk
8.40 u. Bonte Pier (school)
8.45 u. Barloke
8.50 u. Vaartdijk-zuid (aan Slijpe brug)
8.55 u.  10R-werking (geen opstapplaats) 
 
17.00 u. Calidris
17.05 u.  10R-werking (geen opstapplaats)
17.10 u. Vaartdijk-zuid (aan Slijpe brug)
17.15 u. Barloke
17.20 u. Bonte Pier (school)
17.25 u. Slijpe Kerk
17.30 u. Sint-Pieters-Kapelle kerk
17.35 u. Schore kerk
17.40 u Mannekensvere  (Waternekkersplein)



 
 Grabbelkiddies en Grabbelpas/ 2008-2015

Het aanbod Grabbelpas en Grabbelkiddies staat garant voor een spetterende,  
creatieve vakantie vol sportieve, culinaire, leerrijke en avontuurlijke activiteiten.
Grabbelkiddies: kleuters van tweede en derde kleuterklas
Grabbelpas: eerste tot zesde leerjaar  
Grabbelmini’s: eerste tot het derde leerjaar 
Grabbeltweenies:vierde tot het zesde leerjaar

Waar en wanneer
 In de Calidris (Strandlaan 1,Westende).
 Van donderdag 02/07 t.e.m. vrijdag 28/08/2020.
 Niet op woensdag. Niet op maandag 20/07, dinsdag 21/07/2020, maandag 31/08/2020.

Wat meebrengen?
 •Lunchpakket, een koekje, een drankje.
 •Aangepaste speelkledij met naamvermelding.

 •Zwemgerief, handdoek.

Kostprijs?
 De kostprijs varieert tussen de € 3 en € 15/activiteit.  

 Abonnementen of kortingen op openbaar vervoer of pretparken worden niet in vermindering gebracht.
 Ook voor de Grabbelpas is er een sociaal tarief. Meer info kan je verkrijgen bij de jeugddienst. 

Inschrijven?
Via: http://inschrijvingen.middelkerke.be

Vanaf wanneer?

Kan vanaf di 19/05/2020 om 17 u. online inschrijven. Let op! Telefonisch inschrijven is onmogelijk!

Bij annulering:

Bij annulering: GEEN terugbetaling
Met geldig medisch getuigschrift: ALLES terugbetaald

Het bussenschema 

is dezelfde als 

de speelpleinwer-

king.



P R O G R A M M A
Do 02/07/2020

Startertjesdag  
kiddies • minis • tweenies
We geven er meteen een grote lap op de 

hete, zwoele, toffe zomervakantie met 

spelletjes en zoveel meer.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Vrij 03/07/2020

Bella Italia 
kiddies
Er wonen nieuwe buren bij ons aan de 

overkant, die openden eergisteren hun 

eigen restaurant. ‘t Zijn echte Italianen 

uit het stadje Padua, hun restaurantje 

heet dan ook “Bella Italia”.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Gekke dag 
mini’s
Vandaag doen we alleen maar gekke 

dingen, kom dus zeker af!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

 

Go-carts 
tweenies
We smeren onze kuiten in en zoeven door de 

straten van Westende.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Ma 06/07/2020

Huifkarrentocht 
kiddies
Wil je eens in een koets zitten, getrokken 

door paarden als een echte cowboy/

jonkvrouw? Dan moet je zeker afkomen!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Go carts 
mini’s
We smeren onze kuiten in en zoeven door de 

straten van Westende.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Waterpret 
tweenies
Ravotten met water! Superleuk! Breng alvast 

je bikini/zwembroek/badpak mee
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Di 07/07/2020

Waterpret 
kiddies
Ravotten met water! Superleuk! Breng alvast je 

bikini/zwembroek/badpak mee
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Groene vingers 
mini’s • tweenies
Oproep aan alle groene vingers onder 

jullie! Voor alle mama’s maken we een mooi 

bloemstukje! 
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Do 09/07/2020

Hangtime Oostende 
kiddies
400m² aaneengesloten trampolines. Springen 

van trampoline naar trampoline, salto’s maken, 

tumbling lane, spring over obstakels, spring 

tegen de wanden aan, spring je hoog genoeg 

om een boksbal te raken?
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10



Ontbijtkwis 

mini’s
Lekker ontbijtje eten terwijl we een 

super coole kwis doen.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Sportkriebels Brugge 
tweenies
We serveren je 40 minder bekende maar 

superleuke sporten:  benjispringen in 

een speleobox, onderwatergolven met 

dolfijnen  en  snorkelen met tandloze 

haaien.  Maar als je dat maar niks vindt, 

kun je ook gewoon waterskiën, go-carten 

en boksen… 
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Vrij 10/07/2020

Fruitexplosie 

kiddies
BananenBOEM, aardbeienSPLASH, 

citroenenKNAL, druivenPATAT…
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Experiment
mini’s
We gaan aan de slag en zoeken nieuwe 

experimenten.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Masterchefs 

tweenies
Hierna kan je mama helpen in de keuken.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Ma 13/07/2020

Schattenjacht 
(kiddies)
Maak je eigen piratenpak en ga nadien op 

schattenjacht met kapitein Haak.

Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Workshop fotografie-atelier 
mini’s
Zoals een echte fotograaf leer je de kneepjes 

van het vak
van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Klim- en hoogteparcour X-treme  
tweenies
Welke stoere meisjes en jongens komen af?
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Di 14/07/2020

Kiddie-experiment 

kiddies
Experimenteren zoals je nog nooit hebt 

gedaan! Je zal versteld staan van het resultaat!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Mini-golf Westende 

mini’s
Toon je kunsten zoals Tiger Woods maar in het 

klein.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

De Mol 2020 

tweenies
Wie is de mol van de grabbelpas?!! Kan jij het 

ontrafelen?
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7



Do 16/07/2020

De Zonnegloed 

kiddies • mini’s • tweenies
Zin om bij de dieren te lopen en ze te 

voederen? Kom mee naar dit dierenpark!
Van 9 – 17.30 u.

Prijs: € 15

OPGELET! Geen busrit.

Vrij 17/07/2020

Smoefeltocht 

kiddies
Dit wordt de coolste smoefeltocht ooit!, 

zet je maar schrap!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Kid Rock Wetteren 
minis • tweenies
Naast optredens worden er tal van 

randactiviteiten en animaties voorzien. 

Er zijn onder andere schminkstands, 

springkastelen, boogschieten, grote 

trampolines, een gocart parcours, 

volksspelen, verkleedstanden, 

gezelschapsspelletjes en véél meer!
Van 9 – 18 u.

Prijs: € 10

OPGELET! Geen busrit.

Do 23/07/2020

Plopsaland 
kiddies • mini’s • tweenies
Voel je het kriebelen? Dan gaan we toch naar 

Plopsaland! Dolle pret!
Van 9 – 18 u.

Prijs: € 15

OPGELET! Geen busrit.

Vrij 24/07/2020

Kiddie-atelier 
kiddies 
Knutselen zoals je nog nooit hebt gedaan! Je 

zal versteld staan van het resultaat!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Huifkarrentocht 
mini’s
Wil je eens in een koets zitten, getrokken 

door paarden als een echte cowboy/

jonkvrouw? Dan moet je zeker afkomen!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Fotografie-atelier  
tweenies
Zoals een echte fotograaf leer je de kneepjes 

van het vak
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Ma 27/07/2020

Hola espanã 

kiddies
Zin om naar Spanje te gaan? Kom zeker af…

Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Schilderen met je lichaam 
mini’s
We maken een Picasso met onze neus, een 

Rembrandt met ons achterwerk en een

Van Gogh met onze elleboog!
Van 9 – 16u45

Prijs: € 7

Dropping 
tweenies
De weg kwijt? We gaan op pad vol 

hindernissen.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7



Di 28/07/2020

koekjesatelier Veurne 
kiddies
We gaan lekkere koekjes gaan bakken 

met een echte bakker.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Bobbejaanland 
mini’s • tweenies
Jawadde dadda, wij gaan naar  

B-O-B-B-EJ-A-A-N-L-A-N-D. Woehoe!
Van 8 – 20 u.

Prijs: € 15

OPGELET! Geen busrit.

Do 30/07/2020

Piratendag 
kiddies
Maak je eigen piratenpak en ga nadien 

op schattenjacht met kapitein Haak.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Waterpret 
mini’s
Ravotten met water! Superleuk! Breng alvast 

je bikini/zwembroek/badpak mee
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Surfinitiatie De Kwinte 
tweenies
Al altijd willen leren surfen? The outsider 

leert ons de knepen van het vak.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Vrij 31/07/2020

Pyjamaparty 
kiddies
Ooit al eens naar een echte party geweest in 

je pyjama? Kom dan zeker af,nu mag het?
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Mid Season partyyy 
mini’s • tweenies
De tijd vliegt als je plezier hebt.  

We zijn al in de helft van onze Grabbelzomer!

Tijd voor een feestje dus!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Ma 03/08/2020

Soldatenavonturen 
kiddies
Aandacht!!!Stoere jongens en meisjes gezocht 

voor een groots soldatenavontuur. Durf je dit 

avontuur aan, schrijf je dan snel in voor deze 

spannende activiteit.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Gekke kapsels 
mini’s
Rood, groen, blauw haar?!  

Ja, dat kan allemaal in de grabbelpas!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Bowlen 
tweenies
Wie verslaat er de moni’s bij het bowlen?
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10 



Di 04/08/2020

Afrikaanse dag 
kiddies
We zijn volledig Hakuna matata en 

doen alleen dingen waar je gelukkig van 

wordt…
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Tussendoortjes 

mini’s
Lekkere tussendoortjes maken en ons 

buikje vullen.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Glas graveren 
tweenies
Je eigen supercool glas maken.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Meebrengen:  

krant, 
2 zachte doekjes

Do 06/08/2020

stempelfun 

(kiddies)
Wist je dat je met patatjes ook kunt stempe-

len? Vingers, neuzen, tenen moeten er ook 

aan geloven…

Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Foam-atelier 

mini’s
Leuke hebbedingetjes maken met van die 

kleine balletjes die kleven.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Mini-golf 
tweenies
Toon je kunsten zoals Tiger Woods maar in 

het klein.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Vrij 07/08/2020 

Zon, zee, strand  
kiddies • mini’s
Massa’s zonnemelk en een verfrissend drankje 

bij de hand..Richting strand voor een zanderige 

dag vol FUN en SPEL
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Freaky Friday 

tweenies
Laat je niet afschrikken! Mini’s zijn immers 

geen watjes! Toch?
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Ma 10/08/2020

Snoepkampioen 

kiddies 
Vandaag kruipen we in de huid van Oempa-

Loempa’s. Zingend maken we allemaal super 

lekker dingen ...

Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7



Bosspel 
mini’s 
Lekker zot doen in het bos.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Expeditie Robinson 

tweenies
Wie wordt er de expeditie Robinson 

van de grabbelpas?!!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Di 11/08/2020

Fleurige sieraden 
kiddies 
Maak je eigen prachtige, kleurrijke 

sieraden.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Kinépolis 

mini’s • tweenies
Lekker chillen en filmpje kijken
Van 9 – 17.30 u.

Prijs: € 10

Opgelet! Geen rondrit bus deze avond!

Do 13/08/2020

Kinderboerderij Lettenhof 
kiddies 
Samen de de diertjes verzorgen en een ritje 

op het boerenpaard.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Hangtime Oostende 

mini’s • tweenies
Lekker chillen en filmpje kijken
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Vrij 14/08/2020

Freaky Friday 
kiddies
Laat je niet afschrikken! Kiddies zijn immers 

geen watjes! Toch?
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Fiesta Latino 
mini’s
Een lekker zuiders feestje!  

We wanen ons letterlijk in Spanje!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Zon, zee, strand 
tweenies
Massa’s zonnemelk en een verfrissend 

drankje bij de hand..Richting strand voor een 

zanderige dag vol FUN en SPEL

Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Ma 17/08/2020

Knutselfrutsel 
kiddies
Knutselen zoals je nog nooit hebt gedaan! 

Je zal versteld staan van het resultaat!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Duinenspel 
mini’s • tweenies
Dit wordt het coolste duinenspel ooit in je 

leven…zet je maar schrap!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7



Di 20/08/2019

Workshop Fotografie 
kiddies
Wie vindt dit niet cool? Hier krijg je de 

kans om de mooiste kiekjes te maken 

van jezelf of alles wat je megavet vindt.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Broodatelier Veurne 
mini’s
De bakker toont hoe je brooddeeg maakt. 

Tover het heerlijkste brood uit je  

bakkersmuts!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Sealife Blankenberge 
tweenies
Met meer dan 2,500 dieren in Sealife 

kijk je je ogen uit. Binnen ontmoet je 

de zeeschildpad Cracker, Maar zie je 

ook de gekweekte baby zeepaardjes. 

De roggen zijn ook de moeite waard.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Do 20/08/2020

Boudewijnpark Brugge 
kiddies • minis
De Dolfidroom & het Boudewijnpark: klim-

men, glijden, lopen, zwieren & zelfs vliegen! 
Van 9 – 17.30 u.

Prijs: € 10

Meebrengen: badhanddoek en zwemgerief

OPGELET! Geen busrit.

Gekke kapsels 
tweenies
Rood, groen, blauw haar?! Dat kan allemaal 

in de grabbelpas.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Vrij 23/08/2019

Kleuterdisco 
kiddies
Laat je volledig gaan in onze kleuterdisco!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Zuiderse dag 
mini’s • tweenies
We wanen ons in het echte Zuiden!
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 7

Ma 24/08/2020

Pierlapont 

kiddies • mini’s
Een toer met de boer, een schimmenspel, een 

tocht met de huifkar en een rit met de pony 

Molly, dit en nog zoveel meer beleven we van-

daag op de kijkboerderij van Pierlapont.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Adventurepark Poperinge 
tweenies
En supersensationele dag vol hindernisparcours 

en ja we gaan zelfs met de quad rijden.
Van 9 – 18 u.

Prijs: € 10

OPGELET! Geen busrit.



Di 25/08/2020

Hopsie Pops Poperinge 

kiddies
Vandaag gaan we naar een speelparadijs 

met springkastelen, ballenbad, speelzo-

nes, kidstown en nog zoveel meer...dus 

afkomen is de boodschap.
Van 9 – 16.45 u.

Prijs: € 10

Walibi 
mini’s • tweenies
Riebedebie naar Walibi…En weg zijn we!
Van 8 – 19 u.

Prijs: € 15

OPGELET! Geen busrit.

Do 27/08/2020

Harry Malter 
kiddies
Harry Malter is een familiepark. We nemen 

de tijd om kabouterhuisjes te bezoeken, klei-

nere maar lieve diertjes van héél dichtbij te 

leren kennen. In het spiegelhuis is het altijd 

lachen geblazen maar laat je ook verbazen 

door de kunsten van onze internationale 

artiesten tijdens de circusshow !
Van 9 – 17.30 u.

Prijs: € 10

OPGELET! Geen busrit.

De Sierk 
mini’s 
Hier kunnen we met diabolo’s en éénwie-

lers oefenen in een echte circustent, aan de 

trapezes

bengelen, hun kunsten tonen op het touw-

lopersparcours, plezier beleven in de cir-

cuswoonwagens en - zoals het circusorkest 

- muziek maken.
Van 9 – 17.30 u.

Prijs: € 10

OPGELET! Geen busrit.

Plopsa aqua 
tweenies
Laat je volledig gaan in het wildwaterpark van 

Plopsa.
Van 9 – 17.30 u.

Prijs: € 10 

OPGELET! Geen busrit.

Vrij 28/08/2020

Planckendael 
kiddies • mini’s • tweenies
Een dag vol plezier en leerrijke ervaringen 

gegarandeerd!
Van 8 – 19 u.

Prijs: € 15

OPGELET! Geen busrit.

  



 
 Gemeentelijke tienerwerking 
Ben je te oud voor de speelpleinwerking en te jong om alleen met vrienden op stap te gaan,  
dan is de 10R-werking beslist iets voor jou! Twee coole moni’s bezorgen je een wilde vakantie  
en een programma met games, koken, workshops, uitstappen, pretparken, zwemmen en andere 
(outdoor)sporten. Je krijgt ook de kans om één dag per week samen met de moni’s in te vullen. 

Waar en wanneer? 
 De 10R-werking vindt plaats in jeugdhuis de Paravang, Westendelaan 38 in Middelkerke (jeugdcentrum).
 Elke werkdag van 9 tot 16.45 u. 

Kostprijs
 € 5 per dag (ook als je slechts een halve dag komt). Betalen kan via factuur.
 Voor speciale activiteiten of uitstappen wordt een extra bijdrage gevraagd van € 5 of € 10,  
 met een max. van € 10 per week. 
 Deze worden op voorhand per mail of brief meegedeeld. 
 Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen is inbegrepen in de kostprijs.

Meebrengen?
 Aangepaste kledij aantrekken/meebrengen. We gaan éénmaal per week zwemmen. 
 Dit wordt op voorhand per mail of brief meegedeeld. 

 Je lunchpakket (uitgezonderd op dagen dat een kookactiviteit is gepland).

Hoe deelnemen/inschrijven?
 Via inschrijvingen.middelkerke.be 
 De activiteiten worden op voorhand niet bekend gemaakt. 
 Alle praktische informatie wordt op voorhand per mail of brief verstuurd.
 De tienerwerking staat open voor jongeren tussen 12 en 15 jaar die in Middelkerke  
 wonen, in Middelkerke naar school gaan of wiens ouder er werkt. 
 
 Indien nodig is er ook voor de 10R-werking een sociaal tarief.

Meer info?  frederick.vanloock@middelkerke.be - 059 30 48 66

Belangrijk! 

Er is een gratis bus die 

de kinderen van en naar 

de tienerwerking brengt. 

Het rittenschema kan je 

terugvinden in deze LOL.



 
 Gemeentelijke jeugdhuiswerking
Vanaf 12 jaar kun je in het jeugdhuis terecht. Op weekdagen tijdens de schoolvakanties zullen
monitoren je met open armen ontvangen. Op vrijdagavond en zaterdag staan medewerkers van 
vzw jeugdhuis de Paravang je vriendelijk te woord. Spreek af met je vrienden en kom  
‘De Paravang’ontdekken. Drankjes en snoepgoed zijn er goedkoop en er valt wel altijd iets  
te beleven!

Waar?
Westendelaan 38 in Middelkerke.  
De ingang vind je achteraan het jeugdcentrum,  
via de Kleine Kerkwegel en de Paravangdreef.

Activiteiten
Knutselen, gezelschaps- en Playstationspelletjes, koken, film  
en instuifmomenten komen wekelijks aan bod. 
Er is een wekelijkse thema-avond waarop de monitoren  
van andere werkingen worden uitgenodigd.
Tijdens de weekends worden de activiteiten verzorgd door  
de medewerkers vanvzw jeugdhuis de Paravang. 
Op zaterdag zijn er soms fuiven of live-optredens.  
Daarnaast kun je er biljarten, kickeren, gamen op de PS4,
een muzieklijst samenstellen of een praatje maken met de verantwoordelijke.

Hoe deelnemen/inschrijven?
Voor sommige activiteiten kun je je inschrijven bij de monitor van dienst 
of via een facebook evenement. De deuren van het jeugdhuis staan altijd  
voor je open tijdens de openingsuren. Je kan er voor kiezen om lid te worden.
Een lidkaart kost 2 euro, is één jaar geldig en biedt een aantal voordelen 
zoals een gratis drankje voor je verjaardag en korting bij optredens.

Op zaterdag 27 juni 

viert jeugdhuis de Paravang 

zijn 25-jarig bestaan! *
Om 20 u.  

geeft de burgemeester het startsein 

voor een spetterend avondfeest.

Naast een coverband 

geven verschillende DJ’s 

(die de afgelopen 25 jaar in de Paravang hebben gedraaid)

het beste van zichzelf.

Meer info?  frederick.vanloock@middelkerke.be - 059 30 48 66  - www.facebook.com/JeugdhuisDeParavang

* Indien het evenement geannuleerd wordt door de coronamaatregelen,  
 wordt het verplaatst naar zaterdag 26 september 2020. 



 
 Sport Aan Zee
Geen zittend gat en op zoek naar een dagelijkse portie actie, sport en spel?  
Dan zit je bij de sportdienst aan het juiste adres.Op dinsdag, woensdag  
en donderdag worden er tijdens de voormiddag zaalsport activiteiten  
georganiseerd in sporthal De Branding. Badminton, voetbal en tafeltennis  
worden in een tornooi gegoten voor jong en oud, dus iedereen mag meedoen!
In de namiddag is er van maandag tot zondag is er sportanimatie op het sportstrand.  
Vrij sporten, tornooien, workshops, sport en spel,… voor elk wat wils. 

Waar en wanneer
Sporthal activiteiten Sporthal De Branding, Populierenlaan 35
Van di 14/08/2020 tot en met do 13/08/2020 (di / woe / do)
Van 10 tot 12 u.

Kostprijs? 
€ 1
Strandactiviteiten sportstrand Middelkerke, Louis Logierlaan
Van ma 13/08/2020 tot en met zo 9/08/2020 
(vanaf 10/08 staat de O²- Run op het sportstrand)
Van 13 tot 17 u.

Kostprijs? 
Gratis

Inschrijven?
Vooraf inschrijven is niet nodig



 
 O2 Run
De O²- Run is een openlucht - pop-up - pretpark. 
Een mega stormbaan waar iedereen zich kan uitleven als geen ander. 

Waar en wanneer
 Sportstrand Middelkerke, Louis Logierlaan
 Van ma 10/0/2020 tot en met za 22/08/2020
 Van 11 tot 20 u.

Kostprijs? 
 10€ voor 90 minuten
 15€ voor dag ticket inwoners Middelkerke 
 18€ voor dag ticket niet-inwoners Middelkerke 

Inschrijven?
 Vooraf inschrijven is niet nodig



 
 
Jongerenwerking 

de Caravanne
De Caravanne is een open en laagdrempelige vrijetijdswerking  
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Lombardsijde en omstreken.  
Frederick en Jeffrey, zorgen met inspraak van de bezoekende jongeren  
voor een leuke vrijetijdsinvulling op woensdagmiddag en vrijdagavond. 

Waar en wanneer open?
 Naast het voetbalplein in de Bamburgstraat in Lombardsijde.
 Woensdag: 14 tot 18 u.
 (Op aanvraag kan er op woensdagen tijdens de zomervakantie 
 geopend worden van 19 tot 22u. i.p.v. 14 tot 18 u.)
 Vrijdag: 19 tot 22 u.

Kostprijs?
 Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere wordt een kleine  
 bijdrage gevraagd. De prijs wordt bewust laag gehouden  
 zodat iedereen kan deelnemen.

Hoe deelnemen/inschrijven?
 Je hoeft je niet in te schrijven of lid te worden.  
 Je komt wanneer het je past.Maandelijks wordt  
 samen met de bezoekende jongeren een activiteiten- 
 kalender opgemaakt.  
 Deze kun je terugvinden op onze facebookpagina  
 of in het lokaal.

Meer info? 
frederick.vanloock@middelkerke.be - 059 30 48 66 

www.facebook.com/caravanne



ANDERE ACTIVITEITEN

Babyzwemmen
Spetter spitter spatter, lekker in het water.  
Volg samen met je baby deze leuke lessenreeks 
van drie sessies watergewenning en zwemreflex.

Waar en wanneer?
 Zondagen 17, 24 en 31/05/2020
 9 - 9.30 u.  voor baby’s van 6 -10 maand (geboren tussen 1/9/19 en 31/10/19)
 9.30 - 10 u.  voor baby’s van 11 - 15 maand (geboren tussen 1/2/19 en 31/8/19)
 De cursus ‘Babyzwemmen’ vindt plaats in het Duinenbad, marktplein Middelkerke.

Kostprijs?
 € 15

Inschrijven?
 Via inschrijvingen.middelkerke.be 

 Vanaf wanneer?
 Je kan nu al inschrijven voor deze lessenreeks

 Annuleren?
 Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort



‘Like’Kids Middelkerke’ !
Updates en info over alle jeugd- 
en jongerenactiviteiten 
van de gemeente Middelkerke.

v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, Middelkerke


