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Buitenschoolse opvang

IBO Middelkerke
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke 
059 31 99 55
bko.middelkerke@middelkerke.be

IBO Westende
Henri Jasparlaan 29B, Westende 
059 31 95 57
bko.westende@middelkerke.be

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

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

 visit.middelkerke.be

 @gem_middelkerke

 gemeentemiddelkerke

 @gem_middelkerke

Blikvangers Herfst '21

25 JAAR IBO  3

TECHNIEKACADEMIE 4

LEESOUDER  5

HUPSAKEE 7

FAMILIETHEATER  8

KALENDER 10-11

HERFST IN DE BIB  12-15

SPORTIEVE HERFST  16

Elke dag open van 6.30 u. tot aanvang school 
én na school tot 19.30 u. 
Weekend en feestdagen gesloten.
Open op schoolvrije dagen 
en op pedagogische studiedagen.

Gesloten op: 
• 23/09 in de namiddag 
• 12/11

Kostprijs?
€ 0,86 per begonnen half uur
€ 3,22 voor minder dan 3 uren
€ 4,83 voor 3 tot 6 uren
€ 9,39 meer dan 6 uren
Een drankje kost € 0,50, een koekje € 0,35.

Herfstvakantie: zie overzicht achteraan

Meer info?
Kinderopvang, 
Sluisvaartstraat 19, Middelkerke
059 31 95 75 – ibo@middelkerke.be

NIEUW
ADRES

Daarom werd de IBO geboren. Nu zijn er 4 IBO’s en sinds 1 juli is er voor IBO Middelkerke 
een nieuwe locatie op de welzijnssite. Die wordt momenteel helemaal opgefrist.

Maar liefst 17 IBO-begeleiders zorgen dagelijks voor zo’n 135 kinderen. 
Marie-Christine, Linda en Ann zijn er al 25 jaar bij!

Kinderspel!

In een paar klikken schrijf je in voor activiteiten.

Dankzij de handige inschrijfsite kun je je kind lekker 

makkelijk inschrijven voor de meeste kampen, 

de speelpleinwerking en de grabbelpas. 

Registreer je gezin via de identiteitskaart, 

maak je account aan en betaal veilig 

en elektronisch.

Meer info?

inschrijvingen.middelkerke.be 
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Dikke merci aan:

Liselot, Thaleia, Marie-Christine, Lindsey, Linda, Nancy, 

Jessie, Sabine, Cindy, Nikita, Lynn, Inge, Kathleen, 

Sabrina, Koen, Dolores, Wendy, Maaike. Ann en Griet.

Al 25 jaar zorgen de lieve IBO-begeleiders voor alle kinderen waarvan mama 
of papa vroeg uit werken moeten. Vroeger zorgden de juffen en de meester 

op school voor kinderen die vroeg uit de veren moesten, maar omdat er 
steeds meer kinderen waren konden zij dat niet meer regelen. 

Hoera! 25 jaar IBO

Daarom werd de IBO geboren. Nu zijn er 4 IBO’s en sinds 1 juli is er voor IBO Middelkerke 
een nieuwe locatie op de welzijnssite. Die wordt momenteel helemaal opgefrist.

Maar liefst 17 IBO-begeleiders zorgen dagelijks voor zo’n 135 kinderen. 
Marie-Christine, Linda en Ann zijn er al 25 jaar bij!

Dikke merci aan:

Liselot, Thaleia, Marie-Christine, Lindsey, Linda, Nancy, 

Jessie, Sabine, Cindy, Nikita, Lynn, Inge, Kathleen, 

Sabrina, Koen, Dolores, Wendy, Maaike, Ann en Griet.

Kinderspel!

In een paar klikken schrijf je in voor activiteiten.

Dankzij de handige inschrijfsite kun je je kind lekker 

makkelijk inschrijven voor de meeste kampen, 

de speelpleinwerking en de grabbelpas. 

Registreer je gezin via de identiteitskaart, 

maak je account aan en betaal veilig 

en elektronisch.

Meer info?

inschrijvingen.middelkerke.be 



Techniekacademie 
onder stroom

De techniekacademie is een veelzijdige reeks technische workshops 
voor kinderen uit het 3de en 4de leerjaar.

10 workshops
In 10 workshops, onder begeleiding van 2 techniekcoaches maken de deelnemers 
5 boeiende STEM-projecten: gaande van een kapstok maken over een autootje 
bouwen, tot elementair programmeren. Boeiend, prikkelend en laagdrempelig.

Meer info?
Inschrijven kan vanaf zaterdag 4 september 
via www.techniekacademie-middelkerke.be.

Nog een woordje uitleg? brugfiguur@middelkerke.be 

6/10 > 15/12
op woensdag
13.30 - 15 u.

Welzijnshuis
Sluisvaartstraat 17-19, 
Middelkerke



Gans het schooljaar, 
maar niet tijdens 
schoolvakanties.

Leren lezen met een leesouder 
Leren lezen gaat net een stukje vlotter met iemand die je goed kent. 
Daarom zoeken de gemeentescholen samen met de bib naar 
warme leesopa’s, -oma’s, -papa’s, of -mama’s om tijdens de 
schooluren mee te helpen met de leeslessen. 
Die leesmomentjes duren van een halfuur tot een uurtje. 

Hoeveel en wanneer? Dat spreken de leerkrachten af met de leesouders.
Ook voor de lessen Frans, vanaf het vijfde leerjaar, zoeken de scholen 
nog leesouders!

Zin om mee te doen? 
Stuur ons een mailtje!

debontepier@onderwijs.middelkerke.be 
deduinpieper@onderwijs.middelkerke.be 
dezandloper@onderwijs.middelkerke.be 
lombartje@onderwijs.middelkerke.be 
slijpertje@onderwijs.middelkerke.be

Psssttt! Als leesouder ben je ook verzekerd!



Speelpleinwerking 

de Krokodiel
Tijdens de speelpleinwerking in de herfstvakantie worden 
tal van activiteiten georganiseerd door de animatoren. 
Maak je klaar voor een week vol verkleedpartijtjes, knutselen, 
zoektochten en lekker los spelen.

De Duinpieper, Henri Jasparlaan, Westende

Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke

De Bonte Pier, Ieperleedstraat, Leffinge

Hoe inschrijven?
inschrijvingen.middelkerke.be 

di 2/11 > 
vr 5/11
9-16.45 u. 

De speelpleinwerking is er 
voor kinderen die in Middelkerke wonen, 

in Middelkerke naar school gaan 
of wiens papa en/of mama in Middelkerke werkt.

De inschrijvingen worden telkens afgesloten 
op donderdag 18 u. 

voorafgaand aan de vakantieweek. 

Tot dan kan je kosteloos inschrijven en annuleren. 

Enkel op vertoon van een doktersbriefje 
worden gereserveerde dagen 

geannuleerd.

Niet vergeten 

voor een leuke dag 

op het speelplein:

lunchpakket 

(als je geen warme maaltijd besteld hebt)

 
een koekje of een stuk fruit

 

water

 
aangepaste speelkledij 

met naamvermelding  

Ook TIENERWERKINGin de PARAVANGVoor jongeren geboren 
tussen 2006 en 2009!



Speelpleinwerking 

de Krokodiel
Tijdens de speelpleinwerking in de herfstvakantie worden 
tal van activiteiten georganiseerd door de animatoren. 
Maak je klaar voor een week vol verkleedpartijtjes, knutselen, 
zoektochten en lekker los spelen.

De Duinpieper, Henri Jasparlaan, Westende

Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke

De Bonte Pier, Ieperleedstraat, Leffinge

Hoe inschrijven?
inschrijvingen.middelkerke.be 

Hupsakee Herfst
Vorig jaar maakte je kennis met Otis, een klein, ondeugend, 
maar schattige draakje. Ook tijdens de herfstvakantie neemt 
hij jullie mee op sleeptouw. Een pop-up speeldorp, magische 
vertelmomenten en spannende zoektochten zijn maar een 
stukje uit het mysterieuze aanbod die Otis voor je mee brengt.

Alles wordt gebundeld in een vakantieboekje vol spelletjes, 
raadseltjes en activiteiten. Het HUPSAKEE-vakantieboekje 
met het volledige aanbod is vanaf midden oktober 
verkrijgbaar in de meeste openbare gebouwen in Middelkerke 
en te downloaden op visit.middelkerke.be.

Meer info?
za 30/10 > zo 7/11
Diverse activiteiten in Middelkerke/Westende

The Beast
The Beast is een 45 meter lange interactieve dinosaurus waar je door loopt en een reis maakt langs zijn ingewanden , 

het is een originele familieattractie voor alle leeftijden.

Locatie: Epernayplein

Hupsakee Herfst
Vorig jaar maakte je kennis met Otis, een klein, ondeugend, 

schattige draakje. Ook tijdens de herfstvakantie neemt 
hij jullie mee op sleeptouw. Een pop-up speeldorp, magische 



ZA 6/11
15 u.
De Branding
Middelkerke
€ 6

De grote reis 
van Meneer Beer
Voor kinderen vanaf 5 jaar

Op een ochtend krijgt Meneer Beer 
post van zijn verre neef, Meneer 
Ijsbeer. Die voelt nattigheid nu heel 
zijn huis aan het smelten gaat. 
Kunnen Meneer Beer en de Woeste 
Wolven Meneer Ijsbeer een pootje 
toesteken voor het hem écht te warm 
wordt? Het wordt een race tegen de 
klok, tussen bibberen en zweten …

Nicolas Arnst
Voor het ganse gezin!

Nicholas Arnst is een illusionist. 
In zijn nieuwste show licht hij een 
tipje van de sluier hoe hij je om de 
tuin leidt. Een leuke voorstelling 
voor de ganse familie.

ZA 30/10
20 u.
De Zwerver
Leffinge
€ 13

ImpulZ
Voor kinderen van 1 tot 4 jaar

‘ImpulZ’ is een interactieve voor-
stelling met een danser, een 
geluidsdokter en de allerjongsten 
aan de knoppen. Wie geeft het 
startsignaal en wie reageert op 
wat of wie?

ZO 24/10
11 en 14.30 u.
De Branding
Middelkerke
€ 6

Dikkie Dik & ik
Voor kinderen vanaf 2 jaar

Het is feest! De oranje kater is jarig 
en dat vieren we met ‘Dikkie Dik & Ik’, 
een foyer- en zaalprogramma in één: 
een knaller van een combinatie die 
als geheel moet worden beleefd.

ZO 17/10
15 u.
De Branding
Middelkerke
€ 6

Je kan er 
in alle rust 
de krant 

lezen.

4Hoog

Wolk 
Wie is er niet graag 
in de wolken?
Hoog in de blauwe lucht?
Om te zweven op de 
zachte wind.
En kijken naar al die kleine
 dingen daar beneden.
En luisteren ook 
naar hemelse 
muziek.

Zo 19/12 
15 u. 
De Zwerver, 
Leffinge 
€ 6

Vanaf 3 jaar

Familietheater
  in de herfst

Kaartjes kopen?
tickets.middelkerke.be
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Foto: Jeroen Vanneste



Dankzij Open+
kan je ’s avonds 
en in het weekend
extra lang  naar de BibXL. 

Twijfel je om je in te schrijven? 
Dan geven we je nu 10 redenen 
om Open+ te gebruiken. 

Want de bib 
is meer 
dan boeken 
alleen!

Meer info?
middelkerke.bibliotheek.be/openplus

Je kan er 
in alle rust 
de krant 

lezen.

Een snelle pitstop
 voor het jeugdboek 

voor die belangrijke boek-
bespreking van zoonlief
die morgen binnen moet, 

is zo gebeurd.

Je grasduint er 
tussen de boeken 

wanneer het jou past. Je leent er films of games uit 
om een regenachtige avond 

thuis door te komen.

Kom 
een plantje ruilen 
in de stekjesbib!in de stekjesbib!

Je kan er
 in stilte studeren 

of werken.

Spring eens binnen 
om te googelen wat er 

deze week in Middelkerke 
te doen is.

Je neemt er makkelijk 
een kopietje van je 

identiteitskaart.

Stripmaniak? 
De stripbib staat 
op je te wachten!

Overheidsdocument 
nodig?

Activeer je itsme-app 
op onze computers.

Je kan er 
1 tussen de boeken 2

4 5
3

Kom 6
voor die 7 Stripmaniak? 

De stripbib staat 
8

9 Spring eens binnen 
om te googelen wat er 

10
4Hoog

Wolk 
Wie is er niet graag 
in de wolken?
Hoog in de blauwe lucht?
Om te zweven op de 
zachte wind.
En kijken naar al die kleine
 dingen daar beneden.
En luisteren ook 
naar hemelse 
muziek.

Vanaf 3 jaar



LOLLOL
Vanaf 5/09 Babyballers!
 Sporthal De Barloke, Leffinge

Za 11/09 Kippenkop: Het Eiland van Olifant
10.30 - 11.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Vanaf 29/09 Coderdojo
Afwisselend in de Kilt en in de Wiek

Za 25/09 Kippenkop: Madame Badobedah
10.30 - 11.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Za 2/10 Bibfest
9.30 - 12.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Za 2/10 Kijk! Ik fiets!
9 - 12 u. Sporthal De Barloke, Leffinge

6/10>15/12 Techniekacademie
10x op woensdag Welzijnshuis, Sluisvaartstraat, Middelkerke

Za 9/10 Kippenkop: De ridder zonder billen
10.30 - 11.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Zo 17/10 Dikkie Dik & Ik
15 u. CC De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

Za 23/10 Kippenkop: Toermalijn
10.30 - 11.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Zo 24/10 ImpulZ
11 en 14.30 u. CC De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

Za 30/10 Hupsakee (en the Beast)
> Zo 7/11 diverse locaties (Epernayplein)

Za 30/10 Nicolas Arnst
20 u. De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge

Za 30/10 Wat een cin-EI-ma: The Addams Family
10 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Za 30/10 Halloween Lasershoot
19 - 23 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

2/11>5/11 Speelpleinwerking
9 - 16.45 u. Westende, Middelkerke, Leffinge

Wo 3/11 Wat een cin-EI-ma: Dolfje weerwolfje
10 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Wo 3/11 Kleine draak, ikke!
13.30 en 15.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

KALENDERKALENDER



KALENDERKALENDER
Za 6/11 De grote reis van Meneer Beer
15 u. CC De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

Za 6/11 Wat een cin-EI-ma: De zusjes Kriegel
10 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

20/11>28/11 Voorleesweek
 Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Za 20/11 Kippenkop special: Kip van Troje
10.30 - 11.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Zo 21/11 Intrede Sinterklaas
14 u. Epernayplein

Zo 21/11 Kunstendag voor kinderen
11 u. Jeugddienst en CC De Branding, Middelkerke

Za 4/12 Kippenkop: Piet en Sint en het slimme kind
10.30 - 11.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Za 18/12 Kippenkop: MAANdag
10.30 - 11.30 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke

Zo 19/12 4Hoog: Wolk
15 u. De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge

Wo 29/12 Het Toedeloe-deloe-museum
15 en 16 u. Bib XL, Populierenlaan, Middelkerke



TEKENING IN PROGRESS

Startdatum 
29 september

Coderdojo
Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Hacking, gaming, websites! 
Bij coderdojo vind je het allemaal. 
Zin om te leren programmeren? 
Met scratch kan je een verhaal schrijven 
met beelden, een spel zelf in elkaar steken 
en zoveel meer. Je kan je (gratis) inschrijven 
voor sessies in Westende of Leffinge, 
telkens op woensdagnamiddag. 

29/09 Leffinge – De Wiek
13/10 Westende – De Kilt
27/10 Leffinge – De Wiek
17/11 Westende – De Kilt
01/12 Leffinge – De Wiek
15/12 Westende – De Kilt

Meer info?
https://middelkerke.bibliotheek.be/coderdojo https://middelkerke.bibliotheek.be/coderdojo https://middelkerke.bibliotheek.be/coderdojo 



30/10, 3 en 6/11
Telkens om 10 u.
Bib XL

Afhankelijk van 

de huidige 

coronamaatregelen 

zijn enkel kinderen 

toegelaten, 

deze maatregel 

kan gewijzigd worden 

naargelang 

de situatie.

Wat een 

cin-EI-ma!

Griezeltime!
Tijdens de herfstvakantie toveren we 
‘Het Ei’ om in de kleinste bioscoop 
van Vlaanderen. Op drie voormiddagen 
kan je er terecht voor een griezelige jeugdfilm.

Za 30/10: The Addams Family (6+)
Het leven van de familie Addams wordt helemaal op zijn kop gezet 
wanneer ze ontdekken dat de nabije buurtbewoners zich plotseling
zenuwachtig gedragen.

Wo 3/11: Dolfje weerwolfje (6+)
Dolfje weet niet wat hem overkomt als hij de nacht van zijn zevende 
verjaardag verandert in een wit pluizig dier: een wolfje.

Za 6/11: De zusjes Kriegel
Jeugdthriller over drie onhandelbare zusjes die door hun 
onuitstaanbaar gedrag in een internaat terechtkomen.

Meer info?
Beperkt aantal deelnemers, gratis en inschrijven verplicht.
Schrijf je vooraf in via de website of ter plaatse.

middelkerke.bibliotheek.be

Tijdens de herfstvakantie toveren we Tijdens de herfstvakantie toveren we 
‘Het Ei’ om in de kleinste bioscoop ‘Het Ei’ om in de kleinste bioscoop 
van Vlaanderen. Op drie voormiddagen van Vlaanderen. Op drie voormiddagen 
kan je er terecht voor een griezelige jeugdfilm.kan je er terecht voor een griezelige jeugdfilm.

(6+)(6+)

Jeugdthriller over drie onhandelbare zusjes die door hun Jeugdthriller over drie onhandelbare zusjes die door hun 
onuitstaanbaar gedrag in een internaat terechtkomen.onuitstaanbaar gedrag in een internaat terechtkomen.

Beperkt aantal deelnemers, gratis en inschrijven verplicht.Beperkt aantal deelnemers, gratis en inschrijven verplicht.
Schrijf je vooraf in via de website of ter plaatse.Schrijf je vooraf in via de website of ter plaatse.



Het Toedeloe-deloe-museum�
In Sloefegem opent het Toedeloe-deloe-museum. 
Sloefke en Kwibus brengen een bezoek maar… 
waar is Kwibus nu weer gebleven?

Een ludiek en kleinschalig poppentheater in de bib.

Meer info?
Toegang kost € 2, beperkt aantal deelnemers en inschrijven verplicht.
Schrijf vooraf in via middelkerke.bibliotheek.be of ter plaatse.

WO 29/12
15 en 16 u.
Bib XL

Voorleesplezier met Kippenkop
Op zaterdag kakelen de kippen op hun stokken in de bib. Onze vrijwilligers lezen 
bekende en minder bekende verhalen voor aan al die het horen wil. 
Luistergenot gegarandeerd! Afspraak in het Ei voor een uurtje kippenkopplezier.

11 september   Het eiland van Olifant
25 september  Madame Badobedah
9 oktober   De ridder zonder billen
23 oktober   Toermalijn
20 november  Meneer Neus vertelt
4 december   Piet en Sint en het 
  slimme kind
18 december   MAANdag

Meer info?
Gratis deelnemen
Schrijf je in via middelkerke.bibliotheek.be/kippenkop 

Op zaterdag
Van 10.30 tot 11.30 u.
Bib XL

Voorleesweek: een kwartier, 
elke dag, elk kind
Tijdens de Voorleesweek willen we iedereen uitdagen om elke dag een kwartier 
voor te lezen! Want dat maakt écht een verschil. Wij geven het goeie voorbeeld 
en lezen van ma 21 november tot zo 28 november voor om 16.30u. Doe je mee?  

Kom je luisteren? Extra voorleesactiviteit!
ZA 20/11 – 10.30 u.: Meneer Neus vertelt (4+)

Mijnheer Neus vertelt, speelt, zingt en tovert verhalen bij elkaar. 
Een voorstelling met humor, spanning en heel veel interactie. 
Een vertoning die gewoon anders is, of anders gewoon.

Meer info?
middelkerke.bibliotheek.be

ZA 20 > 
ZO 28/11
Bib XL

Mijnheer Neus vertelt, speelt, zingt en tovert verhalen bij elkaar. 
Een voorstelling met humor, spanning en heel veel interactie. 



Halloween Lasershoot 
tussen de boekenrekken

Verkleed in je engste kostuum kun je deelnemen aan de allereerste lasershoot 
in de bibliotheek van Middelkerke. Schuil achter boekenrekken, sluip 
rond de uitleenbalie, rol over de trap of sprint door de wandelgangen. 

In team of alleen probeer je je ‘vijand’ in het spectaculaire decor uit 
te schakelen. DJ Gwentje Bonjé zorgt voor de nodige overwinningsbeats.

Meer info?
Beperkt aantal deelnemers, gratis en inschrijven verplicht.
Schrijf je vooraf in vanaf 1 september via de website of ter plaatse in de bib.

middelkerke.bibliotheek.be/lasershoot 
Gratis toegang.

Voor kinderen vanaf 13 jaar

ZA 30/10
19 – 23 u. 
Bib XL

Het Toedeloe-deloe-museum�
In Sloefegem opent het Toedeloe-deloe-museum. 
Sloefke en Kwibus brengen een bezoek maar… 
waar is Kwibus nu weer gebleven?

Een ludiek en kleinschalig poppentheater in de bib.

Meer info?
Toegang kost € 2, beperkt aantal deelnemers en inschrijven verplicht.
Schrijf vooraf in via middelkerke.bibliotheek.be of ter plaatse.

Voorleesplezier met Kippenkop
Op zaterdag kakelen de kippen op hun stokken in de bib. Onze vrijwilligers lezen 
bekende en minder bekende verhalen voor aan al die het horen wil. 
Luistergenot gegarandeerd! Afspraak in het Ei voor een uurtje kippenkopplezier.

11 september   Het eiland van Olifant
25 september  Madame Badobedah
9 oktober   De ridder zonder billen
23 oktober   Toermalijn
20 november  Meneer Neus vertelt
4 december   Piet en Sint en het 
  slimme kind
18 december   MAANdag

Meer info?
Gratis deelnemen
Schrijf je in via middelkerke.bibliotheek.be/kippenkop 

Beperkt aantal deelnemers, gratis en inschrijven verplicht.
Schrijf je vooraf in vanaf 1 september via de website of ter plaatse in de bib.Schrijf je vooraf in vanaf 1 september via de website of ter plaatse in de bib.

middelkerke.bibliotheek.be/lasershoot 
Gratis toegang.Gratis toegang.



Ondersteboven van sport
‘Ondersteboven van Sport’ is een handig overzicht 
met alle aangeboden sportlessenreeksen en
activiteiten in het najaar. Blikvangers? 
Babyballers, Body Fit, badminton en danskamp 
in de herfstvakantie, Kijk ik fiets!
Meer info?
www.middelkerke.be/onderstebovenvansport 

Babyballers!
Je baby balvaardig maken? Kan dat? 
Met Babyballers leert je baby vanaf 18 maand, 
samen met mama of papa gericht met een bal 
spelen.Erg handig voor de balvaardigheid en 
motoriek en erg dankbaar als je spruit later 
een balsportclub wil vervoegen.

Waar en wanneer?
Vanaf zaterdag 4 september 
drie sessies per leeftijd:

Groep 1: 9.40-10.20 u.: BabyBallers (1,5 tot 2,5 jaar)

Groep 2: 10.25-11.05 u.: MiniBallers (2,5 tot 3,5 jaar)

Groep 3: 11.10-11.50 u: Ballers (3,5 tot 5 jaar)

Meer info?
€ 90 per reeks, max. 20 kinderen per groep
www.middelkerke.be/babyballers                            

ZA 2/10 
van 9 tot 12 u.
Sporthal Barloke
Leffinge

Kijk! Ik fiets!
Kinderen leren op een drietal uur fietsen 
zonder ondersteuning. Samen met de 
ouders en onder begeleiding van een 
ervaren lesgever.

Meer info?
Kostprijs € 15. 
Breng je fiets, je helm en 
een beetje ‘bevoorrading’ mee.
www.middelkerke.be/kijkikfiets 



Kunstendag voor kinderen
De ‘Kunstendag voor kinderen’ bestaat 10 jaar, daarom organiseert 
Middelkerke een graffiti- en theaterworkshop en een familievoorstelling.

 11 + 13 u.  12+’ers zetten de nieuwe hangar 
   van de jeugddienst ‘in de verf’ 
   met een graffitiworkshop.
   In de ‘hangar’ van de jeugddienst, Sluisvaartstraat, Middelkerke
  
   Workshop beeldende kunst ‘Alice in Wonderland’ 
   met Miniek voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
   In De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

 15 u.  Familievoorstelling ‘Alice in Wonderland’ (4+)
   In De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

Meer info?
Workshop graffiti: € 2,5 
Workshop beeldende kunst ‘Alice in Wonderland’: € 2,5 
Familievoorstelling ‘Alice in Wonderland’: € 6 
Combinatie workshop en voorstelling ‘Alice in Wonderland’: € 7,5 
tickets.middelkerke.be

ZO 21/11

Kleine draak, ikke!
     Leuke doe-activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar.

Met 'Kleine Draak, Ikke!' stimuleren we de verbeelding van 
jouw kleuter en gaan we samen fantaseren, ontwerpen en bricoleren. 
We vertrekken vanuit een thema-verhaal over (vriendelijke) 
draakjes en ontwerpen onze eigen draken-outfits en -spullen.

Meer info?
Beperkt aantal deelnemers, gratis en inschrijven verplicht.
Schrijf je in via middelkerke.bibliotheek.be of ter plaatse.

bibliotheek@middelkerke.be  

WO 3/11
13.30 en 15.30 u.
Bib XL

Middelkerke een graffiti- en theaterworkshop en een familievoorstelling.

 11 + 13 u. 11 + 13 u.
   van de jeugddienst ‘in de verf’ 
   met een graffitiworkshop.   met een graffitiworkshop.
   In de ‘hangar’ van de jeugddienst, Sluisvaartstraat, Middelkerke
    
   Workshop beeldende kunst ‘Alice in Wonderland’ 
   met Miniek voor kinderen van 5 tot 12 jaar.   met Miniek voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
   In De Branding, Populierenlaan, Middelkerke   In De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

 15 u. 15 u.
   In De Branding, Populierenlaan, Middelkerke   In De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

Meer info?
Workshop graffiti: € 2,5 Workshop graffiti: € 2,5 

Ondersteboven van sport
‘Ondersteboven van Sport’ is een handig overzicht 
met alle aangeboden sportlessenreeksen en
activiteiten in het najaar. Blikvangers? 
Babyballers, Body Fit, badminton en danskamp 
in de herfstvakantie, Kijk ik fiets!
Meer info?
www.middelkerke.be/onderstebovenvansport 



Creatief met Bizart vzw

schooljaar 2021-2022
Kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen al hun creatieve 
energie kwijt in het beeldend atelier van Bizart waar ze schilderen, tekenen, 
boetseren, knutselen enz. Ze vertoeven als het ware in de speeltuin van de kunst.

Waar en wanneer?
Calidris Westende, wekelijks vanaf woe 15/09
- op woe van 15 – 16.30 u. (1ste – 6de leerjaar)
- op vrij van 15.30 – 17 u. (1ste – 6de leerjaar)

In de Wiek Leffinge, wekelijks vanaf zat 18/09
- van 9 – 10.30 u. (1ste – 3de leerjaar) 
- van 10.30 – 12 u. (4de – 6de leerjaar)

Kostprijs?
€ 100 / schooljaar 

Muzikaal met Bizart vzw

           

Kinderen uit de kleuterklas of het eerste leerjaar, kunnen Kinderkabaal volgen 
waarbij muziek al spelenderwijs in kleine groepjes van max. 12 kindjes wordt 
aangebracht. Kinderen vanaf het tweede leerjaar, kunnen wekelijks een uurtje noten-
leer volgen. De theorie wordt stapsgewijs aangebracht en onmiddellijk in de praktijk 
omgezet met de xylofoon. Indien gewenst mogen de leerlingen ook onmiddellijk 
starten met het aanleren van een instrument. Meer info op de website.

Waar en wanneer?
De Branding, Middelkerke:
Kinderkabaal: wekelijks op zat vanaf 18/09 van 9.30 – 10.30 u. 
Notenleer: wekelijks op zat vanaf 18/09 van 8.30 - 9.30 u.

Kostprijs?
€ 100 / schooljaar
Inschrijven kan via de website www.bizartvzw.be. 
Vul het webformulier in en we bevestigen je inschrijving zo snel mogelijk.Vul het webformulier in en we bevestigen je inschrijving zo snel mogelijk.Vul het webformulier in en we bevestigen je inschrijving zo snel mogelijk.

Maak kennis met Bizart 

tijdens de verenigingenbeurs

op 5 september!

Probeer een instrument uit, 

of snuister in een notenboekje. 

Misschien wil je wel 

meteen inschrijven!



Maak kennis met Bizart 

tijdens de verenigingenbeurs

op 5 september!

Probeer een instrument uit, 

of snuister in een notenboekje. 

Misschien wil je wel 

meteen inschrijven!

Musicalklas bij Bizart vzw

Ilse La Monaca en haar collega’s van ‘StiMUS!’ 
onderrichten in dans, zang en toneel. 
In het eerste trimester wordt gewerkt aan basiskennis: 
onder andere lichaamsbewustzijn, basisdanspassen, 
houding en lijnen voor dans; articulatie, uitspraak en 
emoties voor toneel en stemcontrole, samenzang 
en stemkleur voor zang. Na de kerstvakantie wordt gewerkt 
aan een voorstelling die zal doorgaan op woensdag 25 mei 2022.

Waar en wanneer?
In De Branding, Middelkerke

Voor kinderen vanaf het derde t.e.m. het zesde leerjaar: 
wekelijks op woensdag 
vanaf 08/09/2021 
van 13  – 15 u. 

Voor jongeren vanaf 12 jaar:  
wekelijks op woensdag 
vanaf 08/09/2021 
van 15.30 –  17.30 u. 

Kostprijs?
€ 160 / schooljaar

Voor kinderen vanaf het derde t.e.m. het zesde leerjaar: Voor kinderen vanaf het derde t.e.m. het zesde leerjaar: 
wekelijks op woensdag 
vanaf 08/09/2021 vanaf 08/09/2021 
van 13  – 15 u. 

Voor jongeren vanaf 12 jaar:  
wekelijks op woensdag 
vanaf 08/09/2021 
van 15.30 –  17.30 u. 

Kostprijs?
€ 160 / schooljaar



Colofon
LOL is het kinder- en jongerenmagazine van de gemeente Middelkerke en verschijnt 3 keer per jaar (oplage: 1 600 ex.)
Redactieadres :  communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
Redactie en ontwerp :  communicatiedienst met medewerking van alle gemeentelijke diensten
Verantwoordelijke uitgever :  Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

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

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

Nooit meer vakantieverveling!
Verlang je ook al weer naar de vakantie? Schrijf je dan in voor het speelplein 
of de tienerwerking van de jeugddienst. Ben je nog heel klein en te jong voor de speelpleinwerking? 
Niet erg: onze IBO’s staan ook in de vakanties voor je klaar.

Check inschrijvingen.middelkerke.be voor alle exacte datUMS en prijzen.

IBO Speelplein
Tiener-

werking

6.30–19.30 u. :  
Voor de allerkleinste 
schoolgaande 
kinderen, geboren 
in 2018 tot 8/5/2019
Voor-en na 
speelpleinwerking :
Voor alle kinderen 
van kleuter- en 
basisonderwijs

Voor kinderen geboren 
tussen 2008 en 2016.

din 2 nov - vrij 5 nov
9 - 16.45 u.

Voor jongeren geboren 
tussen 2006 en 2009.

din 2 nov - vrij 5 nov
9 - 16.45 u.

inschrijvingen.
middelkerke.be

inschrijvingen.
middelkerke.be

inschrijvingen.
middelkerke.be 

IBO Westende 
Henri Jasparlaan 29B

IBO Middelkerke 
Sluisvaartstraat 17

IBO Leffinge 
Dorpsstraat 64

Leffinge: 
GS De Bonte Pier
Bonte Pierstraat 22

Middelkerke: 
Stille Meers
Sluisvaartstraat 17

Westende: 
GS De Duinpieper
Henri Jasparlaan 29B

Jeugdhuis 
De Paravang, 
Westendelaan 38, 
Middelkerke

Kinderopvang, 
Sluisvaartstraat 19, 
Middelkerke
059 / 31 95 75
 ibo@middelkerke.be

jeugddienst
@middelkerke.be  
059 30 48 66
jeffrey.de.donder@middelkerke.be

jeugddienst
@middelkerke.be  
059 30 48 66
frederick.vanloock
@middelkerke.be

Voor wie?

Hoe schrijf 
je in?

Nog 
vragen?

Waar?

LOL is het kinder- en jongerenmagazine van de gemeente Middelkerke en verschijnt 3 keer per jaar (oplage: 1 600 ex.)
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
communicatiedienst met medewerking van alle gemeentelijke diensten
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De inhoud van LOL wordt met de grootste zorg bewaakt. Heb je toch een opmerking 
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