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Buitenschoolse opvang

•  elke dag open van 6.30 u. tot aanvang school 
 en na school tot 19.30 u. - Weekend gesloten
•  open op schoolvrije dagen en op pedagogische studiedagen

Slijpe blijft open op woensdagnamiddag 
zolang de coronamaatregelen gelden.

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

Verantwoordelijke 
Ann Pille, Sluisvaartstraat 19, Middelkerke
059 31 95 75 - ibo@middelkerke.be

IBO Middelkerke
Westendelaan 10, Middelkerke
! nieuw adres vanaf 01/07/2021 : 
Sluisvaartstraat 19, Middelkerke
vlakbij ‘De Kastaar’.
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
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IBO Middelkerke op de welzijnssite
Het IBO van Middelkerke verhuist en opent op 1 juli 2021 haar deuren op de welzijnssite.

VEILIG VERVOER
De kinderen van De Zandloper én St Jozef zullen met een busje opgehaald worden.
Kinderen uit het buitengewoon onderwijs zijn ook welkom.  
Na samenspraak met de school zet hun schoolbus hen af aan het IBO.

MEER INFO: IBO@MIDDELKERKE.BE

Piep Ahoy! 
Welkom in de nieuwe groepsopvang
‘Piep Ahoy!’ rakkertjes. Terwijl mama en papa  
werken en jullie nog niet naar school kunnen,  
zijn jullie allemaal van harte welkom in de  
gloednieuwe groepsopvang in Lombardsijde,  
vlak naast de gemeenteschool ’t Lombartje.  
We hebben nieuw speelgoed, nieuwe bedjes  
en nieuwe meubels. Kortom: alles om  
een leuke en veilige dag te beleven. 

Ruimte voor 18 kinderen.  

Onze 3 onthaalouders zorgen er graag 
voor maximum 18 kindjes tussen 0 en 2,5 jaar oud. 

Registreren?
Wil je ook een Piep Ahoy Rakker worden?  
Laat mama of papa je nu al registreren  
via www.middelkerke.be/aanvraagkinderopvang. 
De kostprijs is afhankelijk van het gezinsinkomen.  
De dienst voor onthaalouders volgt hierbij het 
systeem van de gesubsidieerde kinderopvang.

Waar?
Groepsopvang Piep Ahoy
Schoolstraat 39, Lombardsijde

Meer info?
059 31 95 75
ibo@middelkerke.be

Sluisvaartstraat

Kerkstraat

MarktpleinMAC
WZC
DE RIL HUISWELZIJNS

BIB

Oostendelaan

IBO

Jeugd
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Snuisteren in je nieuwe klas?
Om je al warm te maken voor het nieuwe schooljaar
zetten alle Middelkerkse scholen hun deuren open 
zodat jij eens op verkenning kan komen! 
Dit is wat we nu al weten onder voorbehoud 
van coronamaatregelen.

‘t Lombartje 
Lombardsijde

  De Zandloper 
Middelkerke 
  
De Duinpieper 
Westende 

De Bonte Pier 
Leffi nge   

‘t Slijpertje 
Slijpe  

Sint-Jozef 
Leffi nge   
   

Sint-Jozef 
Slijpe  
    

Sint-Jozef 
Middelkerke   
    

Sint-Jozef 
Lombardsijde   

  

Sint-Lutgardis 
Westende  
  

1a) na schooluren op afspraak: lombartje@middelkerke.be - 058 23 56 43
1b) na online aanvraag: www.gemeenteschooltlombartje.be 
2) woe 25/08: 17 tot 18.30 u.

1a) na schooluren op afspraak: dezandloper@middelkerke.be - 058 23 56 43
1b) na online aanvraag: www.gemeenteschooldezandloper.be 
2) do 26/08: 16.30 tot 18.30 u.

1a) na schooluren en op afspraak: deduinpieper@middelkerke.be - 
  059 30 29 41 - 0498 90 58 41
1b) na online aanvraag: www.gemeenteschoolduinpieper.be
2) vrij 27/08: sessie 1: 17 u. / sessie 2: 18 u.

1a) na schooluren en op afspraak: debontepier@middelkerke.be - 
  059 30 29 41 - 0498 90 58 41
1b) na online aanvraag: www.gemeenteschooldebontepier.be
2) zat 28/08: sessie 1: 10 u. / sessie 2: 11 u.

1a) na schooluren en op afspraak: slijpertje@middelkerke.be - 
  059 30 29 41 - 0498 90 58 41
1b) na online aanvraag: www.gemeenteschoolslijpertje.be
2)  ma 30/08: 19.30 u.

1a) & 1b) na schooluren en op afspraak, mogelijk tot eind augustus -   
  0493 50 83 72  -  directie.stjolef@bewonderwijs.be 
2)  do 26/08: 17.30 tot 19 u.

1a) & 1b) na schooluren en op afspraak, mogelijk tot eind augustus -   
  0493 50 83 72  -  directie.stjolef@bewonderwijs.be 
2)  ma 30/08: 18.30 tot 19 u.

1a) na schooluren, op afspraak: 0483 22 54 44 -  
  directie.stjomi@bewonderwijs.be
1b) zonder afspraak: do en vr 2/07: 9 tot 12 u. en ma 23 t.e.m. di 31/08
   (enkel op werkdagen) 10 tot 13 u. en  14 tot 17 u.
2)  af te spreken met directeur: 0483 22 54 44 - 
  directie.stjomi@bewonderwijs.be  

1a) na schooluren en op afspraak: directie.stjolo@bewonderwijs.be 
1b) op afspraak: do 1 en vrij 2/07 en ma 23 t.e.m. di 31 /08: 
  directie.stjolo@bewonderwijs.be 
2)  (o.v.) ma 30/08: 17 tot 19 u.

1a) buiten de lesuren en op afspraak: directie.stluwe@bewonderwijs.be 
1b) zonder afspraak: do 1 en vrij 2/07: 9 tot 12 u.  - met afspraak: ma 23 t.e.m.  
  di 31 /08 (enkel op werkdagen): directie.stluwe@bewonderwijs.be
2) ma 30/08: 16.30 tot 18.30 u.

1a)  Schoolbezoek tijdens schooljaar  
1b)  Schoolbezoek tijdens zomervakantie
2)  Opendeurdag
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Wist je dit al?
De jeugddienst is verhuisd

Tineke, Fré, Kimberley en Jeffrey 
van de jeugddienst werken nu vanuit hun 
coole, nieuwe bureaus op de site 
van het Welzijnshuis 
aan de Sluisvaartstraat. 

NIEUW ADRES?
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

WIL JE ONS CONTACTEREN?
jeugddienst@middelkerke.be 
059 30 48 66

OPENINGSUREN?
Maandag tot donderdag 
9 tot 12 en van 13 tot 16 u.
Op vrijdag van 9 tot 12 u.
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Krabbie is jouw geschelpte gids voor een zomer vol vakantiepret. 
Dankzij Krabbie en zijn Hupsakeeboekje is verveling totaaaaal 
geen optie meer. Ook niet als het weer wat tegenzit.

Krabbie prikkelt je nieuwsgierigheid met de speurneuzen- 
en mollenzoektocht. De ‘krabmeister’ geeft je een artistiek 
stroomstootje met Tour Elentrik en laat je ‘hossen en bossen’ 
op speelparadijzen zoals Kweetniehoeleuk, O²-Run en Airland. 

Daarnaast neemt Krabbie je ook mee op Expeditie Hinterland.
Hupsakee staat trouwens boordenvol raadseltjes, spelletjes, 
kleurplaten en veel meer leuks. Ideaal voor wat ontspanning 
na een drukke drukke speeldag op het strand of in ’t hinterland. 

DO 1/07 
> DI 31/08

Zomervakantie

WWW.MIDDELKERKE.BE/HUPSAKEE 
HUPSAKEE@MIDDELKERKE.BE 

Haal je 
vakantieboekje 

op !

Hupsakee
een vakantie vol zomerpret
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Krabbie is jouw geschelpte gids voor een zomer vol vakantiepret. 
Dankzij Krabbie en zijn Hupsakeeboekje is verveling totaaaaal 
geen optie meer. Ook niet als het weer wat tegenzit.

Krabbie prikkelt je nieuwsgierigheid met de speurneuzen- 
en mollenzoektocht. De ‘krabmeister’ geeft je een artistiek 
stroomstootje met Tour Elentrik en laat je ‘hossen en bossen’ 
op speelparadijzen zoals Kweetniehoeleuk, O²-Run en Airland. 

Daarnaast neemt Krabbie je ook mee op Expeditie Hinterland.
Hupsakee staat trouwens boordenvol raadseltjes, spelletjes, 
kleurplaten en veel meer leuks. Ideaal voor wat ontspanning 
na een drukke drukke speeldag op het strand of in ’t hinterland. 

Heb jij reeds alle leuke en lekkere plekjes ontdekt in het 
reuzegrote hinterland van Middelkerke? 
Neem je mama en papa mee op fietstocht! Je vindt er leuke 
apenparcours, een blotevoetenpad, beestige plekjes waar je 
diertjes kan vertroetelen of op stap kan gaan met alpaca’s of 
mini-ezeltjes. Of doe een ritje in de paardentram of vaar door 
de polders met een kajak!

Voor zoetebekjes is Expedite Hinterland ook de max. 
Op verschillende plekjes kun je proeven van lekkere hoeve-ijsjes 
of andere heerlijke hoevedessertjes. Of een sappig aardbeitje…
mmm heerlijk!

Surf snel naar www.middelkerke.be/expeditiehinterland, 
want daar ontdek je al dit leuks en lekkers.

Expeditie Hinterland
een vakantie vol zomerpret

•toerismebalie Middelkerke, 
De Oude Post, 
Joseph Casselaan 1, Middelkerke
059 30 03 68

•toerismebalie Westende, 
 Villa Les Zéphyrs,
 Henri Jasparlaan 173, Westende
059 31 91 28

toerisme@middelkerke.be

permanent
Hinterland

Haal de brochure 
‘Expeditie Hinterland ‘

op VANAF 1 JULI ! 
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MEER INFO?
WWW.MIDDELKERKE.BE/MOLLENZOEKTOCHT

Mollenzoektocht: 

de schat van Mollenkerke
Fietszoektocht (ca. 25 km)

Dankzij jullie vond Pol Demol vorige zomer zijn liefje Pauline. 
En raad eens?! Pauline en Pol zijn nog steeds een koppel! 
In de lente zochten ze een leuk plekje om een nieuw nest 
te bouwen. Tijdens het graven stuitten ze echter op een 
vreemd voorwerp. 

Beluister het spannende avontuur van Pol en Pauline 
op www.middelkerke.be/mollenzoektocht.  
Zoek je ook mee naar de schat van Mollenkerke?

Startpunt: De Warandetoren - Louis Logierlaan.

Voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar.

Speurneuzentocht: 

Ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet.
2 wandeltochtjes (ca. 2,2 km)

Leuke wandeling op maat van jonge kinderen.
Onderweg krijg je een heleboel speuropdrachtjes. 
Beluister de opdrachtjes op mama’s of papa’s 
smartphone of laat ze voorlezen uit het ‘Hupsakee’ 
zomerboekje. Je eindigt op een speelpleintje. 
De speurkaart vind je ook in het ‘Hupsakee’ 
zomerboekje. Zoek je mee?

Startpunt Middelkerke: 
ingang Normandpark in de Normandlaan

Startpunt Westende: 
ingang toerismebalie aan Villa Les Zéphyrs 

MEER INFO?

WWW.MIDDELKERKE.BE/SPEURNEUZENTOCHT

Voor gezinnen 
met jonge kinderen 
vanaf 3 jaar.

DO 1/07 
>DO 30/09

Centrum 
Middelkerke

Centrum 
Westende-Bad

TOERISMEBALIE 
DE OUDE POST 
JOSEPH CASSELAAN 1, 
MIDDELKERKE 
059 30 03 68

TOERISMEBALIE 
VILLA LES ZÉPHYRS  
HENRI JASPARLAAN 173, 
WESTENDE  
059 31 91 28

TOERISME@MIDDELKERKE.BE 

GRATIS ACTIVITEIT

Leuke wandeling op maat van jonge kinderen.
Onderweg krijg je een heleboel speuropdrachtjes. 
Beluister de opdrachtjes op mama’s of papa’s 
smartphone of laat ze voorlezen uit het ‘Hupsakee’ 
zomerboekje. Je eindigt op een speelpleintje. 
De speurkaart vind je ook in het ‘Hupsakee’ 

ingang Normandpark in de Normandlaaningang Normandpark in de Normandlaan

ingang toerismebalie aan Villa Les Zéphyrs ingang toerismebalie aan Villa Les Zéphyrs ingang toerismebalie aan Villa Les Zéphyrs ingang toerismebalie aan Villa Les Zéphyrs 

WWW.MIDDELKERKE.BE/SPEURNEUZENTOCHTWWW.MIDDELKERKE.BE/SPEURNEUZENTOCHT

Ik zie, ik zie 

059 31 91 28

TOERISME@MIDDELKERKE.BE 

GRATIS ACTIVITEIT

DO 1/07 
>DO 30/09

Hinterland 

Pssst! 
Haal je schatkaart 

aan de toerismebalie. 
Want die heb je nodig 

om de schat te vinden. 
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MEER INFO?

WWW.CULTUURSTEK.BE 
CULTUURDIENST@MIDDELKERKE.BE
059 31 95 53

PRIJS: GRATIS

+6j

MEER INFO?

WWW.MIDDELKERKE.BE/SPORTKAMPEN 
SPORT@MIDDELKERKE.BE 
059 31 99 50

PRIJS: € 75

MA 26/07

>VR 30/07

9 – 16 u.

De Barloke, 
Slijpesteenweg 28
Leffinge

leuke, zomerse2
Voor kinderen uit geboortejaren 2017 – 2015
Samen met vriendjes en vriendinnetjes beleef je elke dag 
de gekste avonturen. Vandaag is het kleur rood en morgen 
is het kleur groen. Welke sport link je aan welke kleur?

Voor kinderen uit geboortejaren 2014-2009
Goedgevulde sportweek boordenvol sport 
en twee daguitstappen. 

Sportkampen

Voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar.

Vos in het bos
Laat je meevoeren door een hongerige vos 
in het bos. Maar die vos moet afrekenen 
met een slim varken of een gewiekste kip 
die stenensoep maakt. 
Volg met het gezin de wegwijzers en 
bekijk de fragmenten via de QR-codes op 
je smartphone.

tot VR 31/12

Open 
theaterroute

Speurneuzentocht: 

Ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet.

Voor gezinnen 
met jonge kinderen 
vanaf 3 jaar.

TOERISMEBALIE 
DE OUDE POST 
JOSEPH CASSELAAN 1, 
MIDDELKERKE 
059 30 03 68

TOERISMEBALIE 
VILLA LES ZÉPHYRS  
HENRI JASPARLAAN 173, 
WESTENDE  
059 31 91 28

TOERISME@MIDDELKERKE.BE 

GRATIS ACTIVITEIT

Familietheater:

is het kleur groen. Welke sport link je aan welke kleur?is het kleur groen. Welke sport link je aan welke kleur?

2014-2009
Goedgevulde sportweek boordenvol sport 
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Springen, jumpen en bouncen met �

Kweetniehoeleuk!
Leef je uit op het fijnste pop-up-speelparadijs van de kust!
Er is huppelplezier voor de allerkleinsten en avontuurlijke jump-
uitdagingen zoals een ‘surfboard rodeo’, de ‘bungee fun run’, 
of de ‘helter skelter vuurtoren’. Ben je een onbevreesde durfal? 
Zet je schrap voor de ‘dubbele death ride’ van 70 m of trotseer 
de ‘Giant Ocean Bouncer’!

 MEER INFO?
 WWW.MIDDELKERKE.BE/HUPSAKEE 
 HUPSAKEE@MIDDELKERKE.BE
 059 30 03 68
 € 4 VOOR SPEELBANDJE = TIJDSLOT VAN 2 UUR

DI 13/07 
> WOE 14/07
Zeedijk Westende 
t.h.v. Zwaluwenlaan

DI 10/08 
> WOE 11/08
Normandpark 
Middelkerke
Van 10 
t.e.m. 18u.

LOLLOLKALENDER
Do 01/07 Speelparadijs 'Airland'
>Zo 04/07 Koning Ridderdijk t.h.v. De Kwinte, Westende

Do 01/07  Speelpleinwerking zomervakantie
>Di 31/08  De Duinpieper Westende, De Zandloper Middelkerke, De Bonte Pier Leffinge
9 – 16.45 u.

Do 01/07  Hupsakee Zomer
>Di 31/08 verschillende activiteiten op verschillende locaties

Ma 01/07 Zoektocht naar de schat van Mollenkerke
>Do 30/09  start aan de Warandetoren, Louis Logierlaan

Ma 01/07  Expeditie Hinterland
>Di 31/08 brochure verkrijgbaar aan de toerismebalies

Do 01/07 Speurneuzenzoektocht: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
> Do 30/09 Startpunten: inkom Normandpark, Middelkerke / inkom Villa Les Zéphyrs, Westende

Ma 26/07 Sportkampen
>Vr 30/07  De Barloke, Slijpesteenweg 28, Leffinge

Ma 05/07 Poppenkast Pedrolino: ‘De Roofridder van het Ravenslot’
15 en 16 u. Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

 MEER INFO? MEER INFO?
 WWW.MIDDELKERKE.BE/HUPSAKEE  WWW.MIDDELKERKE.BE/HUPSAKEE 
 HUPSAKEE@MIDDELKERKE.BE HUPSAKEE@MIDDELKERKE.BE
 059 30 03 68
 € 4 VOOR SPEELBANDJE = TIJDSLOT VAN 2 UUR

t.e.m. 18u.t.e.m. 18u.

LOL
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Ma 05/07  Fotografiekamp
>Vr 09/07 Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke
9 – 16.30 u.

Ma 05/07  Sport aan Zee
>Vr 20/08 Sporthal De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke
 Sportstrand t.h.v.  Louis Logierlaan, Middelkerke

Za 10/07 Wat een cin-EI-ma: 100% Coco
10 u. Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke

Di 13/07  Kweetniethoeleuk Westende
> Wo 14/07 Zeedijk t.h.v. Zwaluwenlaan, Westende
10 - 18 u.

Za 24/07 Wat een cin-EI-ma: Asterix & Obelix bij de Britten
10 u. Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke

Ma 26/07 Poppenkast Pedrolino: ‘Wimpie Wijsneus’
15 en 16 u. Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

Za 07/08 Wat een cin-EI-ma: Kleine Nicolas gaat op vakantie
10 u. Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke

Di 10/08  Kweetniethoeleuk Middelkerke
> Woe 11/08 Normandpark, Middelkerke
10 - 18 u.

Za 14/08 O²-Run
>Zo 22/08 Sportstrand t.h.v. Louis Logierlaan, Middelkerke
11 – 18 u.  

Di 17/08 Musicalstage Planktom
>Za 21/08 Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke
10 – 16 u.  
(21/8: 18 u.)

Za 21/08 Wat een cin-EI-ma: Het leven van een loser ‘een hondenleven’
10 u. Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke

Ma 23/08 Poppenkast Pedrolino: ‘De Roofridder van het Ravenslot’
15 en 16 u. Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

Za 28/08 Familietheater: Geel
11 u. K.E.R.K (Sint-Pieterskerk), Sint-Pieters-Kapelle

Za 28/08  StreetMart
> Zo 29/08 Koning Ridderdijk, t.h.v surfclub De Kwinte, Westende

Ma 30/08 Poppenkast Pedrolino: ‘Wimpie Wijsneus’
15 en 16 u. Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

KALENDER



12

ZOMERVAKANTIE

Speelpleinwerking zomervakantie 
Ben je tussen 4 en 12 jaar oud? 
Dan is de speelpleinwerking zeker iets voor jou. 

Waar EN WANNEER?

De Duinpieper, Henri Jasparlaan 29B, Westende
De Zandloper, Onderwijsstraat 5, Middelkerke
De Bonte Pier, Bonte Pierstraat 22, Leffinge
van do 01/07 t.e.m. di 31/08 2021 van 9 tot 16.45 u.
Er is geen speelpleinwerking op ma 12/07, wo 21/07 en ma 16/08.
MEER INFO?
● De speelpleinwerking is er voor kinderen die in Middelkerke wonen, in Middelkerke naar school gaan 
 of wiens papa en/of mama in Middelkerke werkt.

● Inschrijven kan via: inschrijvingen.middelkerke.be. De inschrijvingen worden telkens afgesloten op donderdag 18 u. 
 voorafgaand aan de volgende vakantieweek. Tot dan kan je kosteloos inschrijven en annuleren. 
● Enkel op vertoon van een doktersbriefje worden gereserveerde dagen geannuleerd.
● Er is elke dag een warme maaltijd. Vooraf bestellen is nodig.
● Breng ook dit mee voor een leuke dag op het speelplein: lunchpakket indien geen warme maaltijd, 
 een koekje/stuk fruit, water, zonnecrème, aangepaste speelkledij met naamvermelding.

JEUGDDIENST@MIDDELKERKE.BE OF JEFFREY.DE.DONDER@MIDDELKERKE.BE

OOK DE 
TIENERWERKING 

IN DE PARAVANG
IS VAN DE PARTIJ!

VOOR JONGEREN 
TUSSEN 12 EN 15 JAAR. 

CHECK ALLE INFO 
OP PAGINA 17!

ZOMERVAKANTIE

Ma 25/05
>Vr 04/06 
op afspraak.
Cultuurhuis 
De Branding, 
De Wiek of 
De Calidris

Opendeurweek

Bizart vzw

Tijdens de laatste week van mei 
en de eerste week van juni gooit
Bizart vzw de deuren van de klaslokalen open
– corona veilig uiteraard – zodat aspirant-
muzikanten een lesje notenleer, beeldend atelier of 
instrument kunnen meevolgen. 

Meer info?

info@bizartvzw.be
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Wat een 

cin-EI-ma!

WAAR?
IN BIB XL, POPULIERENLAAN 16, 
MIDDELKERKE

MEER INFO?
BEPERKT AANTAL DEELNEMERS, 

SCHRIJF VOORAF IN 
MIDDELKERKE.BIBLIOTHEEK.BE 
OF TER PLAATSE.

BIBLIOTHEEK@MIDDELKERKE.BE - 
059 31 99 10

Za 10/07  Vanaf ca. 9 jaar

100% Coco
Nederlands gesproken

Op haar nieuwe school staat Coco al snel bekend 
als Coco de Clown. Ze besluit zich voortaan minder 
opvallend te kleden, maar ze blijft haar outfits wel 
anoniem op haar modeblog plaatsen. 

Za 24/07  Vanaf ca. 6 jaar

Asterix & Obelix bij de Britten
Nederlands gesproken

Asterix en Obelix reizen met het neefje van de baas en een ton 
met toverdrank naar Engeland om de Britten te helpen 
het Romeinse leger tegen te houden. 

Za 07/08  Vanaf ca. 6 jaar

Kleine Nicolas gaat op vakantie
Nederlands gesproken 

Nicolaas gaat met zijn ouders en Omi naar zee. 
Daar ontmoet hij veel vriendjes met wie hij van alles beleeft. 

Za 21/08  Vanaf ca. 6 jaar

Het leven van een loser 
‘een hondenleven’
Engels gesproken met ondertitels 

Greg verheugt zich al op zijn ideale vakantie: 
de hele dag binnen zitten met de gordijnen 
dicht en gamen. 
Zijn ouders denken daar 
echter heel anders over. 

Tijdens de zomervakantie 
toveren we ‘Het Ei’ om tot de 

kleinste bioscoop 
van Vlaanderen. 

Je kan er vier voormiddagen 
in de zomervakantie terecht 

voor een grappige 
of spannende 

familiefilm. 
Ruim na het ontbijt: 

telkens om 10 u.

ZOMERVAKANTIE

WAAR?

Op haar nieuwe school staat Coco Op haar nieuwe school staat Coco al snel bekend al snel bekend 
als Coco de Clown. Ze besluit zich voortaan minder 
opvallend te kleden, maar ze blijft haar outfits wel opvallend te kleden, maar ze blijft haar outfits wel 
anoniem op haar modeblog plaatsen. anoniem op haar modeblog plaatsen. 

Vanaf ca. 6 jaar

Asterix & Obelix bij de BrittenAsterix & Obelix bij de Britten

Asterix en Obelix reizen met het neefje Asterix en Obelix reizen met het neefje van de baas en een ton van de baas en een ton 
met toverdrank naar Engeland om de Britten te helpen met toverdrank naar Engeland om de Britten te helpen 
het Romeinse leger tegen te houden. het Romeinse leger tegen te houden. 

Vanaf ca. 6 jaarVanaf ca. 6 jaar

Kleine Nicolas gaat op vakantieKleine Nicolas gaat op vakantie

Nicolaas gaat met zijn ouders Nicolaas gaat met zijn ouders en Omi naar zee. en Omi naar zee. 
Daar ontmoet hij veel vriendjes met wie hij van alles beleeft. Daar ontmoet hij veel vriendjes met wie hij van alles beleeft. 

Ruim na het ontbijt: Ruim na het ontbijt: 
telkens om 10 u.telkens om 10 u.
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Sport Aan Zee 
Sport, spel, beweging en toffe strand- 
workshops tijdens de zomermaanden? 

In de sporthal kan je terecht voor 
badminton, tafeltennis en zaalvoetbal. 
Op het sportstrand kan je in de 
namiddag deelnemen aan sport & 
spel activiteiten (viking kubb, 
zandkastelencontest, knikkerbaan, 
beachsoccer,…) of leuke workshops 
(strandbloemen, vliegeren, 
zandschilderen,…).

Raadpleeg de website voor een up-to-date 
programma en tal van andere activiteiten. 

Meer info?

Sporthalactiviteiten en
Strandactiviteiten zijn gratis. 
Hou wel de website en het facebookevent 
in het oog voor Corona-proof updates.

www.middelkerke.be/sport-aan-zee 
sport@middelkerke.be
059 31 99 50

O2-Run zomer 
Super uitdagend pop-up pretpark 
in openlucht. Klimmen, klauteren, 
springen, rollen, duiken, 
op een avontuurlijke stormbaan. 
Of probeer de wipe-out,
wie blijft het langst overeind? 
Als je meer van Archery Tag houdt, 
dan kan je je ook hier naar 
hartenlust uitleven. 

MEER INFO?

€ 8 VOOR 90 MINUTEN SPEELPLEZIER
SPORT@MIDDELKERKE.BE 
059 31 99 50

programma en tal van andere activiteiten. 

Strandactiviteiten zijn gratis. Strandactiviteiten zijn gratis. 
Hou wel de website en het facebookevent Hou wel de website en het facebookevent 
in het oog voor Corona-proof updates.in het oog voor Corona-proof updates.

www.middelkerke.be/sport-aan-zee www.middelkerke.be/sport-aan-zee 

Ma 05/07 
>Vr 20/08 
Sporthal 
De Branding

Sportstrand 
t.h.v.  Louis 
Logierlaan 
Middelkerke

Za 14/08 
>Zo 22/08 

Sportstrand 
t.h.v.  Louis 
Logierlaan 
Middelkerke
11 - 18 u.
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5+

Musicalstage 
Geschikt voor kinderen 
van 7 tot 15 jaar.

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 profes-
sionele musicalacteurs werk-
en ze aan een ‘formitastisch’ 
hoogtepunt: hun eigen musi-
cal die ze tonen voor familie 
en vrienden.

Waar en wanneer?
Cultuurhuis De Branding, 
Populierenlaan 35 
Middelkerke 
Di 17 t.e.m. za 21/08/2021 Van 
10 tot 16 u. 
Laatste dag tot 18 u.

Meer info?

€ 150 via www.musicalstage.be
cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53

Zomer voor artiesten

Fotografie 
kamp
Geschikt voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar
van 12 tot 17 jaar

Een keileuk 5-daags 
fotografiekamp voor 
kinderen en jongeren. 
Iedereen krijgt z’n eigen 
spiegelreflexcamera en iPad 
gedurende het kamp.

Waar en wanneer?
Cultuurhuis De Branding, 
Populierenlaan 35 
Middelkerke
Van ma 5 t.e.m. vr 9/07/2021

Meer info?

€ 249 
via https://clickit.bookfast.me

Het kamp start iedere dag om 9 en 
eindigt om 16.30 u.
Opvang van 8.30 tot 17 u.
www.cultuurstek.be 
cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53

O2-Run zomer 
Super uitdagend pop-up pretpark 
in openlucht. Klimmen, klauteren, 
springen, rollen, duiken, 
op een avontuurlijke stormbaan. 
Of probeer de wipe-out,
wie blijft het langst overeind? 
Als je meer van Archery Tag houdt, 
dan kan je je ook hier naar 
hartenlust uitleven. 

MEER INFO?

€ 8 VOOR 90 MINUTEN SPEELPLEZIER
SPORT@MIDDELKERKE.BE 
059 31 99 50

Geel
Familietheater

Geel is de kleur van de zon, 
van blijdschap. In ‘Geel’ wordt 
het publiek meegenomen in 
een gele wereld waar alles, 
maar dan ook echt alles, 
geel is. Zelfs de jongste 
bezoekers zitten op gele kus-
sentjes. Anastasia laat allerlei 
grappige gele bewoners tot 
leven komen. Het is genieten 
in de gele stad. 
Tot blauw verschijnt. Dat is 
niet onze kleur. 
Dat kennen we niet. 
In de strijd van geel tegen 
blauw ontstaat er iets 
onverwachts… 

Waar en wanneer?
K.E.R.K (Sint-Pieterskerk), 
Sint-Pieters-Kapelle 
Za 28/08/2021 om 11 u. 

Meer info?

€ 6 via tickets.middelkerke.be
www.cultuurstek.be 
cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53
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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, knutsel-
en enz. Ze vertoeven als het ware in de speeltuin van de kunst.

Waar en wanneer?
Calidris Westende, wekelijks vanaf woe 15/09/2021
- op woe van 13.30 – 15 u. (1ste – 3de leerjaar)
- op woe van 15 – 16.30 u. (4de – 6de leerjaar)
- op vrij van 15.30 – 17 u. (1ste – 3de leerjaar)

In de Wiek Leffinge, wekelijks vanaf zat 18/09/2021
- van 9 – 10.30 u. (1ste – 3de leerjaar) 
- van 10.30 – 12 u. (4de – 6de leerjaar)

Kostprijs?

€ 100 / schooljaar 

Muzikaal met Bizart vzw

schooljaar 2021-2022

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 notenleer 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 woe vanaf 15/09/2021 van 15 – 16 u. 
- Notenleer: wekelijks op woe vanaf 15/09/2021 van 16 - 17 u.

Kostprijs?

€ 100 / schooljaar
Inschrijven kan via de website www.bizartvzw.be. 
Vul het webformulier in en je inschrijving wordt zo snel mogelijk bevestigd..Vul het webformulier in en je inschrijving wordt zo snel mogelijk bevestigd..
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Tienerwerking & jeugdhuis

Tienerwerking
Geschikt voor kinderen tussen 12 en 15 jaar.

De tienerwerking is er voor jongeren die in Middelkerke
wonen, in Middelkerke naar school gaan of wiens ouder
in Middelkerke werkt. Vooraf inschrijven kan snel en 
eenvoudig online via inschrijvingen.middelkerke.be.

Jeugdhuis
De jeugd van tegenwoordig moet zeker eens afzakken naar jeugdhuis de Paravang. 
Iedereen vanaf 12 jaar is er welkom, maandelijks zijn er leuke activiteiten, de wifi is 
uitstekend en je ontmoet er heel wat andere lokale jongeren.

In de weekends staan de vrijwilligers van de Paravang klaar met coole activiteiten, 
fuiven, games, heel wat plezier of gewoonweg om een drankje te serveren.
De Paravang is iedere vrijdagavond, zaterdagmiddag en -avond open. In school-
vakanties is dat zelfs iedere werkdag.
Je hoeft niet per se lid te worden, maar ‘why not’: het kost je slechts € 2 euro en biedt 
je een aantal voordelen zoals korting bij optredens en een drankje op je verjaardag! 
Hoera!

Poppenkast Pedrolino

Tijdens de zomervakantie is poppentheater Pedrolino 
uit Gent opnieuw te gast in cultuurhuis De Branding, 
met nieuwe avonturen van de brutale kapoen Pierke.

‘De Roofridder van het Ravenslot’
Ma 5/07/2021 om 15 u. en 16 u.
Ma 23/08/2021 om 15 u. en 16 u.

‘Wimpie Wijsneus’
Ma 26/07/2021 om 15 u. en 16 u.
Ma 30/08/2021 om 15 u. en 16 u.

Waar?
Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

Meer info?

Toegang is gratis. Wel graag vooraf reserveren via cultuur@middelkerke.be.
059 31 95 53
www.cultuurstek.be 



  Kleurvis!

  Kleurvis!



19

StreetmArt
& Volkswagen Busmeeting

Meer dan 150 kleurrijke Volkswagenbusjes zijn het perfecte decor 
voor een unieke selfie of origineel TikTokfilmpje langs het strand. 
En dankzij StreetmArt kun je lekker chillen langs de Ibizamarkt of 
proeven van extreme sports dankzij Get Insane. De skate rodeo 
en het reuzeluchtkussen zijn er enkel voor de durvers. Maar er is 
ook een ‘mellow’ Spongebob luchtkasteel. Live muziek, street art, 
foodtrucks met lekkere hapjes, verse limonade en ijsjes maken 
het chill sfeertje helemaal compleet.

Meer info?
visit.middelkerke.be 
evenementen@middelkerke.be
059 30 03 68

Gratis toegang

ZA 28/08
>ZON 29/08
10 – 19 u.
Koning Ridderdijk 
t.h.v. surfclub 
De Kwinte

1919

StreetmArt
& Volkswagen Busmeeting& Volkswagen Busmeeting

Tour Elentrik
Tour Elentrik brengt kleur en coole beelden in de straat. 
Enkele freeky kunstenaars toveren met hun spuitbus en 
verfborstel grijze elektriciteitskasten om tot hippe kunstwerkjes 
met prachtige figuren. Vaak staan de Tour Elentrikkastjes
op een speciale plek of bij een bezienswaardigheid in Middelkerke.
Ontdek ze allemaal tijdens een wandeling of fietstochtje!

Meer info?

Alle locaties vind je op www.middelkerke.be/tour-elentrik 
In de zomervakantie kan je ook een handig kaartje afhalen 
in onze toerismekantoren.

toerismebalie Middelkerke 

De Oude Post 
Joseph Casselaan 1  
Middelkerke  
059 30 03 68

toerismebalie Westende 

Villa Les Zéphyrs 
Henri Jasparlaan 173 
Westende  
059 31 91 28

Doorlopend 
op verschillende 
locaties in 
Middelkerke
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IBO Speelplein Tiener-
werking

Voor wie? Voor de 
allerkleinste 
schoolgaande 
kinderen geboren 
in 2017 en 2018.

Voor kinderen geboren 
tussen 2008 en 2016.

Voor jongeren geboren 
tussen 2006 en 2009.

Hoe schrijf 
je in?

inschrijvingen.
middelkerke.be

inschrijvingen.
middelkerke.be

inschrijvingen.
middelkerke.be 

Waar? IBO Westende 
Henri Jasparlaan 29B

IBO Middelkerke 
Westendelaan 10
v.a. 01/07/2021:
Sluisvaartstraat 19

IBO Leffinge 
Dorpsstraat 64

Leffinge: 
GS De Bonte Pier
Bonte Pierstraat 22

Middelkerke: 
GS De Zandloper
Onderwijsstraat 5

Westende: 
GS De Duinpieper
Henri Jasparlaan 29B

Jeugdhuis 
De Paravang, 
Westendelaan 38, 
Middelkerke

Nog vragen? ibo
@middelkerke.be 
059 31 95 75

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

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

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 heeeeel 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.

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 
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voor de speelpleinwerking? Niet erg: onze IBO’s staan ook in de vakanties voor je klaar.


