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h i e r  k o m t  m i j n

Jaargang 1 , Editie lente 2016.



Op 26 april worden  
twee afleveringen van  
het populaire Radio 2-
programma met Luc 
Appermont opgenomen in 
het Middelkerkse Casino. 
Dan worden de uitzen-
dingen van 30 april en  
7 mei ingeblikt.

Wil je die opnames 
bijwonen? De ticketverkoop 
start op dinsdag 5 april. 

Alle ticket-informatie vind 
je via visit.middelkerke.be 
of 059 30 03 68.

Met de vrijetijdspas krijg 
je exclusief toegang en tal 
van voordelen bij vrijetijds-

activiteiten van het 
gemeentebestuur Middelkerke.  

De vrijetijdspas kost € 5 en is één 
kalenderjaar (van 1 januari tot en met  

31 december) geldig.

Heb je nog geen vrijetijdspas?
Bestel hem online via  

inschrijvingen.middelkerke.be of  
koop hem via de balie van het MAC.

MEER PRET
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de zoete inval
met Luc Appermont

Colofon
uitgave van het gemeente-
bestuur Middelkerke, verschijnt 
zes maal per jaar. Wordt 
gedrukt op een oplage van 
20000 exemplaren.

Redactie: Informatiedienst, met 
medewerking van de Middel-
kerkse gemeentelijke diensten.

Foto’s: Fotocredits worden 
opgenomen bij de foto zelf.
Wij hebben getracht 
alle rechthebbenden te 
achterhalen, meent u toch 
rechten te kunnen laten gelden, 
contacteer dan de informa-
tiedienst van de gemeente 
Middelkerke.

Verantwoordelijke uitgever: 
Pierre Ryckewaert secretaris,  
gemeentebestuur Middelkerke, 
Spermaliestraat 1, Middelkerke
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Heb je een leuke foto van een event in onze 
gemeente of van een fantastisch verblijf?  
Of wil je een gezellig moment met vrienden in 
Middelkerke delen?

       #gem_middelkerke via Instagram
       www.facebook.com/gemeentemiddelkerke 
       #gem_middelkerke via Twitter 
       informatiedienst@middelkerke.be 

Deel je foto’s! 

Tastoe Familietheater

Hallo,

Ik ben het nieuwe vrijetijdsmagazine van Middelkerke. 
Ik verzamel alle nieuws en weetjes over het 
uitgebreide vrijetijds- en evenementenaanbod van de 
gemeente Middelkerke. Ik verschijn zes keer per jaar. 

Ik word dus je gedroomde partner voor een leuke 
tijd in Middelkerke, maar er ontbreekt nog één iets 
belangrijks aan mij: een naam. Daarvoor roep ik graag 
de hulp in van mijn lezers, jullie dus! De naam moet 
kort zijn en lekker bekken… 

Schiet je ’s nachts wakker met een geniale ingeving? 
Stuur die als de bliksem in voor 29 april via  
informatiedienst@middelkerke.be. Uiteraard belonen 
we de uitverkoren bedenker met een leuke prijs!

Veel leesplezier,
xxx

Zoek je mee...

AANPASSINGEN  
ACTIVITEITENKALENDER

In dit vrijetijdsmagazine nemen we  
een korte activiteitenkalender op.  
Alle ingediende activiteiten staan 

echter wel op de vernieuwde website  
www.middelkerke.be.

Aan de toerismekantoren en de balie  
van het MAC zijn geprinte versies van  

de kalender met alle ingediende  
activiteiten volgens een bepaalde 

periode ter beschikking. 

Wie een activiteit wil indienen,  
bekijkt best het planningsschema  

voor de activiteitenkalender op  
visit.middelkerke.be.

Opname bijwonen  
van De Zoete Inval?
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praktisch
Gratis toegang

evenementen@middelkerke.be 
visit.middelkerke.be/tastoe  

Ingrediënten (voor 2 pers)
2 courgettes
30 g parmezaanse kaas
1/2 teentje knoflook
4 el olijfolie
2 handen basilicum
sap van 1/2 citroen
3 el pijnboompitten
12 cherrytomaatjes
Provençaalse kruiden
zwarte peper
snuifje zeezout (of fleur de sel)

Bereiding
 Verwarm de oven voor op 180°C.
 Was de courgettes en maak sliertjes met een 

spiraalsnijder.
 Blend de parmezaanse kaas, knoflook, olijfolie, 

basilicum, citroensap en pijnboompitten tot een 
gladde pesto.

 Halveer de tomaatjes en leg ze in de ovenschaal  
met de snijkant naar boven. Besprenkel met olijfolie 
en kruid met Provençaalse kruiden, peper en zout.  
Bak ze 20 minuten in de oven.

 Bak de courgetteslierten 3 minuten in een pan met 
olijfolie (niet te lang, anders worden ze papperig). 

  Kruid af met zwarte peper en laat even uitlekken.
  Meng met de pesto. Leg er de tomaatjes op en werk 

af met pijnboompitten en verse basilicum.

receptje Sandra Bekkari

    spaghetti courgetti

Sandra Bekkari is een voedings-
consulente geprikkeld door 
gezond en evenwichtig eten. 
Ze gelooft niet in diëten, 
maar is een adept van het 
Sana-concept: gezond, 
natuurlijk en evenwichtig eten. 
Wie voor 80% het Sana-concept 
volgt, kan voor 20% ‘zeuren’ 
met een lekkere zoete zonde of 
andere ‘guilty pleasures’. 

Op Tastoe geeft ze op zondag 
1 mei van 15 tot 16 u. een demo 
hoe je het Sana-concept in  
je dagelijkse eetgewoonten  
kan toepassen.

Dankzij Tastoe kunnen wij ons 
restaurant samen met andere 
eethuizen extra in de verf 
zetten en potentiële klanten 
uitnodigen om onze zaak te 
(her)ontdekken.

Chef Dieter Pylyser en Sabrina 
Blomme van restaurant De Sauteuse

© Maxim De Clercq

Tastoe is net een 
degustatiemenu met 

veel gevarieerde gangen. 
Het uitgebreide programma zet het 
beste van culinair Vlaanderen en 
Middelkerke op het menu. Hier zijn 
alvast de suggesties van het huis.

Culinaire markt:  
van carpaccio tot bavarois
Variatie en diversiteit troef, want iedere 
chef bereidt zijn typerend signatuur-
gerecht in hapklare portie en aan een 
zacht prijsje (maximum € 6). Proef onder 
andere van een lekkere bouillabaisse, 
een gevarieerd tapasbordje, of een frisse 
oester met sorbet van selder.

Culinaire demo’s:  
van would-be-kok  
tot sterrenchef
Bij Tastoe kijk je recht in de kookpot van 
ondermeer Sofie Dumont, sterrenkok 
Stéphane Buyens would-be-chef Sven 
Ornelis en voedingsdeskundige Sandra 
Bekkari. Daarnaast zijn er ook demo’s over 
sushi, diëten, lekkere wijn en cocktails.

Borrelen aan de Tastoebar
Fijne wijnen laten rollen over je tong, 
slurpen aan een originele cocktail, 
ongegeneerd het schuim van een 
frisse pint van je lippen likken, of lekker 
opkikkeren met een latte machiatto. Geen 
eten zonder drinken op Tastoe, dus loop 
de Tastoebar maar plat. 

tastoe

hét gastronomisch  
    event op het menu
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wanneer
zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei 2016

waar
Koning Ridderdijk, 
Westende



die gandaham in mijn cocktail te doen. 
Toen ik die in de shaker deed zag ik al  
de juryleden vreemd opkijken.
Ik denk dat door culinaire programma’s 
mensen zich inderdaad van meer smaken 
bewust zijn, maar er is ook een besef 
gegroeid dat als je een bord dresseert  
op een originele manier, de bereiding er 
ook smakelijker uitziet. Mensen zijn op 
zoek naar meer dan smaak alleen, naar 
iets wat alle zintuigen prikkelt, zeker in  
de cocktailwereld.

Hannah live zien ‘shaken en stirren’?
De demo van Hannah Van Ongevalle  
kan je bijwonen op zondag 1 mei,  
van 17.30 tot 18.30 u.

           cocktails nippen  
                 met Hannah Van Ongevalle tijdens tastoe !

         

wanneer
van zaterdag 30 april  
tot zondag 1 mei 2016

waar
Zeedijk t.h.v.  
Zwaluwenlaan,  
Westende

Hannah, je won verschillende 
awards en mixocologie wedstrijden, 
hoe is jouw passie ontstaan? 
Twee jaar geleden bevond ik me in het 
begin van de zomer tussen twee jobs 
en ben ik bij papa achter de bar gaan 
werken. Maar bartending is veel meer 
dan achter de bar staan alleen. Papa nam 
me mee naar wedstrijden, masterclasses 
en evenementen en ik ontdekte dat de 
community waarin we ons bevonden 
allemaal bestond uit stuk voor stuk 
getalenteerde, interessante mensen.  
Hoe meer bartenders ik leerde kennen, 
hoe meer ik besefte dat het mensen waren 
met wie ik wou samenwerken. 

Je combineert graag bijzondere 
smaken. Hoe kom je erbij om 
gandaham in een cocktail te draaien? 
Dat was tijdens een cocktailwedstrijd. Ik 
wist dat het erop of eronder ging zijn maar 
op zo’n momenten moet je durven. Ik heb 
inderdaad een zwaar risico genomen door 

Hannah Van Ongevalle is  
bartender en mixologist van  
The Pharmacy, een bar in Knokke 
waarvan ze de precieze locatie liever 
wil geheimhouden. Een plaats die  
je moet ontdekken om ze daarna  
te kunnen beleven.  
‘On a need to know basis’. Maar 
geen paniek, ook op Tastoe zal 
Hannah enkele spectaculaire 
cocktails uit haar mouw schudden. 

Medicine Man 
Methode: shaken
Glas: collins
IJs: crushed

Ingrediënten:
5cl Appleton VX Rum
2cl vers citroensap
2cl vers grapefruitsap
3cl ananassap
1,5cl Frangelico-likeur
1,5cl siroop van lapsang-souchong-thee
2 dashes Black Walnutt Bitters
Afwerken met munt

The last  
sober Samourai  
(alcoholvrij) 
Methode: shaken
Glas: collins
IJs: blokken

Ingrediënten:
3cl rozemarijnsiroop
3cl citroensap
Fijne stukjes citroengras muddlen 
in de shaker
Afvullen met Fever-Tree Elderflowertonic
Afwerken met een takje rozemarijn
Tip: Je kunt ook andere kruiden 
gebruiken zoals tijm of salie.

Mensen zijn op zoek naar meer 
dan smaak alleen, naar iets 
wat alle zintuigen prikkelt.
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wanneer
Open vanaf  
paasvakantie 2016

waar
De Kegel X-treme,  
Westendelaan 98,  
Middelkerke

Alsof de paasklokken nog geen eieren 
genoeg uitgestort hebben, doet Eileuk 
er nog een schepje bovenop. Prettige 
paashazen, grappige grimes, beestige 
ballonnen, flitsende fietsen, bubbelende 
ballenbaden, spectaculaire springkastelen, 
coole kinderworkshops en zoveel meer.

Dinosaurussen uitgestorven? 
Geen sprake van! De tot de verbeelding 
sprekende oerbewoners van onze 
aarde herleven in Middelkerke. Lijkt een 
Velociraptor echt op een vogel? En is een 
Tyrannosaurus Rex echt zo angstaan-
jagend? Maak het vanaf de paasvakantie 
mee in het X-Treme Dinopark. Een geschikt 
uitje voor gezinnen, want naast de expo 
zijn er ook tal van randactiviteiten.  
Als Middelkerkenaar kun je er voordelig 
(met je gezin) naar toe! 

dinopark

 durf jij het aan tegen  
T-rex en Iguanodon 

praktisch
Enkel inwoners van Middelkerke kunnen  
kortingskaarten aankopen voor het Dinopark:

• Volwassenen: € 9 ipv € 12
• Kinderen: € 6 ipv € 9

Deze voordeeltickets zijn enkel te verkrijgen aan  
de toerismebalies in Middelkerke en Westende.

Andere informatie?
Bowling De Kegel - bowlingdekegel@telenet.be 
www.bowlingdekegel.be/dinopark 

praktisch
Kostprijs
€ 6 voor één dag, € 10 voor een weekendpas. 

Inschrijven
Je schrijft de dag zelf in aan de infostand. 

Meer informatie
evenementen@middelkerke.be
visit.middelkerke.be/eileuk

Eileuk is een indrukwekkend kinderparadijs  
vol plezier, actie en fun. Naast al dit 
amusement wordt het kleuren tegen de 
‘paaseieren’ op. De paasklokken belonen  
de mooiste kleurplaten met een leuke prijs.

De zoektocht naar  
‘het gouden ei’
Bim, bom, bam! Paasei-alarm! Het gouden 
paasei is zoek! Help jij de paashazen 
zoeken? Deze schitterende schat is ergens  
in Middelkerke/Westende verstopt.  
De eerlijke vinder die voor het einde van 
de paasvakantie het gouden paasei vindt, 
wordt beloond met een unieke prijs.  
Kom naar Eileuk voor een extra tip. 

eileuk

een (k)eileuke start
     van de paasvakantie
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wanneer & waar
zondag 27 maart 2016
Portiekenplein Westende 

(paas)maandag 28 maart 2016
Epernayplein Middelkerke 

  

We starten de paasvakantie van 2016 
met een (k)eileuke editie van Eileuk. 
De paaseieren vliegen rond je oren 
tijdens Eileuk.



In teams van drie tot vijf vriendinnen 
verpletter je de tegenstand door de 
originele proeven – zonder gekibbel en 
onnodige uitweidingen over het kleedje 
van de ‘aartsvijand’ – tot een goed einde 
te brengen.
Autobanden wisselen? Geen probleem. 
Hindernissenparcours zonder ladder in 
de panty? Makkie. Check.

De Flair Games zetten naast de fysieke 
onverzettelijkheid ook het ‘onder-alle- 
omstandigheden-stijlvol-blijven’ centraal.
Uiteraard kan deze mentale en lichamelijke 
strijd niet eeuwig blijven duren. Nadien 
wordt er helemaal losgegaan in de ‘après 
battle bar’ met slurplekkere cocktails en 
een fijne dj. 

Wie zegt dat dames vies zijn van 
een beetje modder en getouwtrek? 
Niet bang om nagels te scheuren? 
Doe dan mee aan de Flair Games in 
Middelkerke. Zorg wel dat je benen 
gewaxt zijn… dan plakt het slijk 
minder in je vel.

Met verschillende afstanden is dit voor zowel families  
als voor fervente wandelaars een geschikte wandeldag. 
Ontdek de mooiste plekken in Middelkerke met tochten  
van 6, 10 15, 20 of 25 km. De kortste tocht van 6 km is ook 
geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Vertrek- en eindpunt is De Branding. Starten kan tussen 
8 en 15 u. De aankomst moet je wel bereikt hebben voor 18 u. 

Waar beter het begin van 
de lente vieren dan buiten in 
de natuur. De Middelkerkse 
wandelclub De Duintrappers 
organiseert daarom een grote 
Lentekriebelswandeltocht.

wanneer
zaterdag 9 april 2016,  
vanaf 8 u.

start &  
aankomst
Centrum De Branding

praktisch
Surf naar www.flair.be/flairgames  
en kies Middelkerke

Kostprijs is € 20 per persoon

praktisch
www.duintrappers.be
r.vandergunst@telenet.be 
Deelnameprijs: € 1,5

© Pieter Clicteur
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the flair games 2016

battelen en brielen
        zonder je nagels te scheuren

Sportpark De Krokodiel is  
het strijdtoneel voor deze 
‘vijvige vrouwenuitdaging’  
vol originele ‘battles’ en 
actieve proeven.

lentekriebels

stap de lente in
             en geniet

wanneer
Zaterdag 9 april 2016

waar
Sportpark De Krokodiel
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‘Keik’ van 4Hoog
De laatste familievoorstelling van het 
seizoen is er één voor kinderen vanaf  
5 jaar. 4Hoog is een gezelschap dat prat 
gaat op het maken van toegankelijke en 
prikkelende theatervoorstellingen voor  
de kleinsten.
Met ‘Keik’ brengen ze in een mix van film, 
animatie, live muziek, een woordeloos spel 
tussen acteurs op het podium en acteurs 
op het witte doek. Een wondere wereld 
met live pianomuziek: een streling voor 
oog en oor! 

Waar, wanneer en prijs  
Zondag 10 april 2016 / 15 u. / € 6 
centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, Middelkerke

Een middagje familietheater in  
De Branding is meer dan een 
voorstelling alleen. Met een leuke 
activiteit nadien is de beleving 
compleet. En misschien is het 
bijwonen van een toneelvoorstelling 
wel een leuk idee voor een verjaar-
dagsfeestje? Knutselen, tekenen,  
een korte workshop… kortom de 
fantasie van de kinderen wordt niet 
alleen vanop het podium geprikkeld.

Histrylogie: ‘Lennon 75’
Uniek hommageprogramma aan  
John Lennon met Axl Peleman, Neeka  
en Radio 1 – stem Wouter Mattelin.

Waar, wanneer en prijs
Vrijdag 15 april 2016 / 20 u. / € 15
centrum De Zwerver, 
Dorpsstraat 95, Leffinge

NTGent: ‘Liefde’
Ann Miller en Els Dottermans vertolken 
twee vrouwen, gebonden aan een vader 
en echtgenoot. De man keert terug uit 
de oorlog waar slachten, verkrachten en 
afbranden binnen de werkuren toegelaten 
is. Ondertussen stoomt de moeder haar 
dochter klaar voor het echte leven.  

Daarom laat ze haar man terug in huis, 
hoewel ze weet wat er zich op het  
slagveld allemaal heeft afgespeeld. 

Waar, wanneer en prijs
Woensdag 20 april 2016 / 20 u. / € 13
centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, Middelkerke

Lazarus: ‘Karamazow’
Dit gezelschap rond Koen De Graeve 
en Charlotte Vandermeersch laat zich 
opnieuw inspireren door een meesterwerk 
uit de Russische literatuur. Eén van 
van Dostojewski’s klassieke romans: 
‘Karamazow’. 

Waar, wanneer en prijs
Woensdag 27 april 2016 / 20 u. / € 15 
centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, Middelkerke 

cultuur

theaterplezier
          voor de hele familie

de laatste kleppers
          van het seizoen

praktisch
cultuurdienst@middelkerke.be 

Voor het volledige aanbod:
cultuur.middelkerke.be

© Koen Bauters

© Guy Kokken

© Phile Deprez



wat is jouw sterkste vakantieherinnering?

Een bonte verzameling zeeschelpen, krabben vangen op de ‘brislam’ met een 
hulpeloze mossel als ‘prooi-binnen-handbereik’, moeder die gespeeld kwaad is 
omdat het vakantieverblijf vol zand ligt, de smaak van de ‘pain français’ van de 
sjofele bakker om de hoek, de blik van dat meisje op de Zeedijk na het vuurwerk op 
21 juli, een denkbeeldige race met je eeuwige rivaal op het ‘billenkarrenparcours’…

Bezorg ons een vakantiefoto van vroeger in Middelkerke-Westende en schrijf op 
de achterkant je warmste herinnering (aan lang vervlogen) vakantietijden aan zee. 
Museum Kusthistories bundelt je kustrituelen en maakt er een ‘wall of fame’ van, 
een vat vol verhalen en herinneringen. Te bezichtigen vanaf zondag 24 april 2016 in 
Museum Kusthistories, Middelkerke. 

Verzamelpunten: 
balie Museum Kusthistories,  
J. Casselaan 2-3, Middelkerke 
dienst erfgoed, Populierenlaan 35, 
Middelkerke, erfgoed@middelkerke.be 

Vakantie aan zee

Die ‘wall of fame’ vormt ook de 
voedingsbodem voor ‘Aan zee’, een 
geanimeerde voordracht door Eric  
De Kuyper over herinneringen aan 
zorgeloze zomervakanties aan zee, waarbij 
vakantieherinneringen van de deelnemers 
zorgen voor een leuke interactie.

Waar en wanneer
Museum Kusthistories,  
zondag 24 april 2016  
om 15 u.

‘Aan zee’  
met Eric De Kuyper

ERFGOEDWANDELING  
‘DE RITUELEN VAN  
DE KUSTTOERIST’

Al wandelend snuif je verhalen op  
‘over havensteden en polderdorpen, 
over paters en geuzen, over bezetters 

en bevrijders en over de eeuwige 
krachtmeting met de zee.’

Waar en wanneer
Startplaats: Arthur De Greefplein 

(tramhalte), Middelkerke,  
zondag 24 april 2016 om 11 u.

Gratis deelname.
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Kunstenexpo
Zonder beperking op genre en vorm toont 
dit een mooie staalkaart van artistiek 
Middelkerke. Iedere deelnemer stelt er 
maximum twee werken tentoon. In de 
marge van de Kunstenexpo zijn er ook 
open ateliers en workshops.

Waar en wanneer 
za 30 april en zo 8 mei / 14 tot 17 u. 
Het Cenakel, Badenlaan 112, Westende-bad

Expo Studio Meganck
De cursisten van Studio Meganck werken 
dit jaar rond het thema ‘Birds’ en stellen 
het resultaat tentoon in De Branding. 
Studio Meganck werkt vooral met keramiek 
en experimenteel schilderen.

Waar en wanneer 
za 30 april en zo 8 mei / 14 tot 17 u. 
centrum De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke 

’t Is ’t een en ‘t ander
Een andere klassieker binnen de WAK is de 
toneelproductie van Theater Magie. Het 
resultaat van hun artistieke ‘match’ is dit jaar 
‘’t Een en ’t ander’, een komedie over twee 
vriendinnen die door onvoorziene omstan-
digheden in een lastig parket belanden.

Waar en wanneer 
vrij 29 april, ma 2 mei en di 3 mei / 20.30u. 
zaal Ter Duinen, Westendelaan 6, 
Middelkerke

De Week van de Amateurkunsten brengt een divers programma waar iedere 
kunstliefhebber zijn artistieke hobby in de kijker zet. De WAK in Middelkerke 
is een samenwerking tussen verschillende kunstverenigingen en organisaties. 

week van de amateurkunsten

           ontdek de 
artistieke passie

praktisch
cultuurdienst@middelkerke.be 
Voor het volledige aanbod:

cultuur.middelkerke.be 

Verse Vis
Verse Vis is een prachtige kans voor 
jong muziektalent. De winnaars van dit 
rockconcours van De Zwerver vzw winnen 
studiotijd, een optreden, een professionele  
fotosessie en een legitieme kans op 
eeuwige roem!

Waar en wanneer 
za 7 mei / 20 u. 
De Zwerver, DorpSstraat 95, Leffinge 



wanneer
Sluze Kermesse  
van vrijdag 13 tot  
maandag 16 mei 2016

waar 
Marktplein Middelkerke

In de negen verschillende deel - 
gemeenten van Middelkerke valt 
er wel altijd iets te beleven. Iedere 
deelgemeente brengt leven in de 
brouwerij dankzij een kermis. Naast 
de attracties is er vaak ook een fijn 
omkaderend feestprogramma.

Plantjesdag
Van 14 tot 18 u. kan je in het park de mooiste 
planten kopen. Je kan ook je eigen planten en 
zaden ruilen. Wil je je terras of tuin opfleuren,  
dan is de plantjesdag een ideale gelegenheid.
Neem zelf deel aan de plantjesdag!  
Je kan er vaste planten, terras planten, seizoens-
bloemen of orangerieplanten aanbieden of ruilen.
 

Feest in het Park
Tijdens Feest in het Park kun je deelnemen 
aan de familiezoektocht, huppelen op het 
springkasteel of rollen in het ballenbad. 
Kinderen kunnen zich laten beschilderen 
aan de grimestand. Het wordt gezellig 
kuieren op de kunstmarkt met werken  
van kunstenaars uit de eigen gemeente, 
maar ook uit zustergemeenten Epernay  
en Vresse-sur-Semois. 
 
Voor de kinderen zijn er workshops en 
leuke animatie. Tussen 14 en 15 u. zet 
‘The Happy Party Park Show’ het park 
op stelten. Daarna kun je op de foto met 
Kabouter Kwebbel. Als muzikale klap op 
de vuurpijl is er om 16 u. een optreden  
van The Cave. 

praktisch
Inschrijven: € 10 / stand (4x3m)
dienst evenementen - 059 31 91 31 
evenementen@middelkerke.be

Tijdens Feest in het Park palmen kabouters het Normandpark 
in. Ook de dag ervoor bruist het van de activiteiten in onze 
groene long, dan is er Plantjesdag. Het wordt een gezellig 
weekend vol ‘groene bedrijvigheid en kabouters.’

wijkfeesten en kermissen

    feesten  
voor je deur

feest in het park

kabouters  
en plantjes
palmen het park in

Sluze Kermesse 
De Sluze is een echte volkse wijk in 
Middelkerke die jaarlijks in rep en roer 
staat met Sluze Kermesse. Tijdens het 
lange Pinksterweekend bulkt het van  
de optredens, kun je kuieren langs  
de rommelmarkt, of gewoon veel feesten 
en plezier maken. 

Vespa Ride-Out
Opvallend onderdeel van het programma 
is de Vespa Ride-Out. Honderden 
Vesparijders snorren in colonne door 
de gemeente Middelkerke. Een indruk-
wekkend schouwspel met glinsterende, 
authentieke en nieuwe versies van de 
bekende Italiaanse bromfietsen.  
Vertrek- en eindpunt is de  
feesttent op het Marktplein. 

wanneer
Plantjesdag 
zaterdag 28 mei 2016 van 14 tot 18 u. 
Feest in het park 
zondag 29 mei 2016 van 10 tot 18 u.

waar
Normandpark  
Middelkerke
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 Kermis Westende-dorp,  
Arthur Meynneplein, 30 april t.e.m.  
8 mei 2016

 Basseville kermesse,  
Leffinge, 11 en 12 juni 2016

 Slijpe kermesse, 
 parking Ter Zelte, 18 en 19 juni 2016

             zwierige kermissen  
                         in de deelgemeenten

praktisch
Sluis- en Tuinwijkcomité vzw

Voor het volledige programma van  
Sluze Kermesse, raadpleeg  

de facebookpagina ‘Sluze Kermesse’
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In Westende bots je tijdens  
dit weekend op smulkraampjes, 

een folkloremarkt en aangepaste 
animatie. De lokale restaurants 
zetten aangepaste vismenu’s op 
de kaart en uiteraard is er ook een 
aangepast aanbod voor kinderen. 
Maar er is meer…

Zeewijding toont 
dankbaarheid voor de zee
Sinds enkele jaren is de zeewijding  
één van de publiekstrekkers tijdens  
het Visweekend. De nieuwe Westendse 
pastoor Bart Lagrange zet met veel 
graagte de traditie van zijn voorganger 
voort en geeft aan waarom de processie 
en zeewijding naast een prachtig visueel 
spektakel ook een bezinnend en  
spiritueel belang heeft.

De zee geeft en neemt
‘De zee is voor vele mensen een plek 
waar ze tot rust komen, waar ze komen 
uitwaaien tijdens de vakantie. Vanuit een 
grote dankbaarheid voor alles wat de zee 
te bieden heeft, vragen we voor hen de 
zegen over de zee. Daarnaast spreken  
we de hoop uit dat de verbondenheid 
tussen mensen aanstekelijk mag werken 
om elkaar te dragen, te verdragen en 
verder te dragen.’ 

visweekend

folklore en smullen
                 van de zee

praktisch
evenementen@middelkerke.be 
Voor het volledig aanbod:
visit.middelkerke.be/visweekend
Raadpleeg de infofolder vanaf 15 mei beschikbaar bij 
de toerismebalies, het MAC en de lokale handelaars

De zee is voor veel mensen  
een plek waar ze tot rust 
komen, waar ze komen 
uitwaaien tijdens de vakantie. 

De zeewijding vindt plaats  
op zondag 12 juni 2016

 10 u.: eucharistieviering in  
de St.-Theresiakapel

 11 u.: vertrek optocht samen met  
het Shantykoor Blankenberge 

 11.30 u.: zeewijding door Pastoor 
Bart Lagrange aan strandpost 
Meeuwenlaan.

 Aansluitend: optreden Shantykoor 
Blankenberge met gekende  
zeemansliederen.

wanneer
zaterdag 11 en  
zondag 12 juni 2016

waar
in de centrumstraten  
en de zeedijk  
Westende-bad

Folklore en 
smullen.  

Dat zijn de twee 
kernwoorden van  

het visweekend.  
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Doe de Haka in bikini
Ongeveer 60 ploegen(!) uit België en 
Nederland strijden voor winst in de 
tweede editie van dit unieke rugbytornooi 
op het strand.
Het ziet er allemaal wat ruig uit, maar rugby 
is een sport waarbij respect, discipline, 
passie en spirit heel belangrijk zijn. Om het 
spektakel te verhogen, strijden ploegen 
van vijf spelers tegen elkaar op aangepaste 
terreinen. Nadien is er tijd voor de nodige 
verbroedering tijdens een ferme Rugbyfuif. 

Wie sport op het strand zegt, denkt 
vast aan beachvolley, surfen of 
voetbal. Maar sinds vorig jaar stuift 
het Middelkerkse zand net iets 
hoger wanneer een stevige ‘scrum’ 
uitmondt in een pijlsnelle rush met 
een geniale ‘try’ als gevolg.  
Zeggen deze termen je niets? 
Dan is het dringend tijd voor een 
spoedcursus rugby!

wanneer
zaterdag 25 juni 2016, 
wedstrijden starten  
om 10 u. 
finales vanaf 17.30 u.

waar
Sportstrand t.h.v. Louis 
Logierlaan (watertoren)

Een vakantie of een vrije dag breng je het 
liefst zo veel mogelijk op het strand door, 
want daar is het goed toeven. Zalig zijn  
de dagen waar je van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat op het zand zit. 

Op de stranden van Middelkerke en 
Westende kun je ook genieten van een 
lekker aperitief, een hippe cocktail of  
een frisse smoothie aan de beachbars. 
Iedere beachbar legt zijn eigen accenten 
op de kaart en heeft zijn unieke inrichting. 

Alle beachbars mogen open zijn tussen 
15 maart en 15 oktober. Laatste rondjes 
worden er tot 20 u. gegeven. 

sport  

beach rugby trofee 
                 op het strand

Het sportstrand
Wie houdt van een actieve en 
afwisselende zomervakantie aan  
het strand kan opnieuw rekenen op een 
gevarieerd aanbod op het Middelkerkse 
sportstrand. Dagelijks zorgen erkende 
monitoren voor toegankelijke sportactivi-
teiten op het strand. Alle info vind je  
via www.middelkerke.be/sport. 

             beachbars  
                         zijn er terug

Life’s better at the beach!

praktisch
Sportdienst Middelkerke

sportdienst@middelkerke.be - 059 31 99 50
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Bierpitfestival
Karin Van Acker is een Middelkerkse 
bierpassionata en drijvende kracht 
achter de Bierpit. Ze mobiliseerde - met 
haar ‘ullewupper’ in de aanslag - enkele 
brouwers die hun edele bier met perfecte 
schuimkraag komen presenteren.
“In de Bierpit proef je bieren van onafhan-
kelijke brouwers die hun product zelf 
produceren. Je kan met eigen ogen zien 
hoe dit complexe proces tot stand komt, 
want brouwerij Hoppelaar en de Bierboom 
komen brouwdemo’s geven. Degusteren 
en genieten staan centraal: we serveren 
onze bieren op in degustatieglazen en 
met onze foodpartners zorgen we voor 
aangepaste hapjes waarin bier een 
centraal ingrediënt is.”

Speciale geuzes
“Ook de champagne onder de bieren mag 
niet ontbreken, daarom serveren we onder 
meer de Oud Beerselgeuze en de Marriage 
Parfait van Boon.”, stelt Karin verder.

Welke brouwers en bieren  
vullen de Bierpit?
St Bernardus - Kazematten - Kustbrouwerij -  
Ter Dolen - Brouwerij Van den Bossche -  
Brouwerij ’t Anker - Brouwerij ’t Gulden 
Spoor - Brouwerij Maenhout - Brasserie 
Bastogne - Brouwerij Toye - De Bierboom -  
Dikkejan - Malheur - 
Brouwerij Strubbe -
De Hoppelaar 

wanneer
vrijdag 17 tot en  
met zondag 19 juni 2016

waar
Epernayplein en  
zeedijk Middelkerke

Tijdens de Bierfeesten wordt de zes km lange 
Middelkerkse Zeedijk één lange cafétoog.  
Naast de grote amusementswaarde is er in  
de Bierpit veel aandacht voor de rijke Belgische 
biercultuur en enkele kleinschalige maar 
kwalitatieve brouwers. 

                 ode aan de 
Belgische biercultuur
bierweekend

alle evenementen via visit.middelkerke.be
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za 26/03 - 21 u. 
Optreden DIRTY5 
Kompas Camping Zon & Duin vzw,  
Westende - 0470 44 42 89

zo 27/03 - 09.30u.
Garnaalkruidemo
Strand thv Casino  
Parelvissers - 0486 79 45 80

zo 27/03 - 10 u.
Eileuk 
Portiekenlaan, Westende 
Dienst evenementen - 059 31 91 31

ma 28/03 - 10 u.
Eileuk 
Epernayplein, Middelkerke 
Dienst evenementen - 059 31 91 31

di 29/03 - 09 u.
Circuskamp Ratjetoe
Centrum De Branding  
sportdienst Middelkerke - 059 31 99 50

wo 30/03 - 15 u.
Poppentheater Ahoy speelt  
‘De Rattenvanger van Schamelen’ 
Bibliotheek, Populierenlaan,  
Middelkerke - 059 31 99 10

do 31/03 - 09.45u.
3° rit 3-daagse van De Panne
Diverse straten
K.V.C. De Panne Sportief vzw 

za 02/04 - 21 u.
Optreden Rinaldo 
Kompas Camping Zon & Duin vzw,  
Westende - 0470 44 42 89

za 09/04 - 07:30 u. 
Wandeltocht “Lentekriebels”
Turnzaal De Branding 
Wandelclub De Duintrappers  
0474 888 045

za 09/04 - 13 u.
Flair Games 2016 
Sportpark De Krokodiel, Duinenweg, 
Middelkerke  
Dienst evenementen - 059 31 91 31

wo 13/04 - 13 u.
Buitenspeeldag 
Normandpark, Paravangdreef, 
Middelkerke 
Jeugddienst - 059 30 48 66

agenda
za 23/04 - 14.30 u.
Grote prijs Berten De Jonghe 
Westendelaan; Spermaliestraat;  
Brouwerijhofstraat; Loviestraat;  
Abdisweg; Heirweg, Middelkerke 
KVC De Jonge Vluchters vzw 
0476 45 95 85

zo 24/04 - 11 u.
Erfgoeddag. Themawandeling  
‘De rituelen van de kusttoerist’ 
Arthur De Greefplein, Middelkerke 
vzw Littoralis - 09 375 31 61

zo 24/04 - 15 u. 
Erfgoeddag: Kustrituelen.  
Te gast: schrijver Eric de kuyper
Kusthistories, Joseph Casselaan 1 
Dienst erfgoed - 059 31 97 96

di 26/04 - 19 u.
De Zoete Inval 
Casino Middelkerke 
Radio 2 - 059 30 03 68

za 30/04 - 11 u.
Tastoe - Gastronomisch weekend 
Zeedijk, Zwaluwenlaan, Westende 
Dienst evenementen - 059 31 91 31

za 30/04 > zo 08/05 - 14 u.
Week van de Amateurkusten
Diverse plaatsen
WAK-cultuurdienst - 059 31 95 53

za 30/04 > zo 01/05 - 11 u.
Feest in het Park
Normandpark, Middelkerke 
Dienst evenementen - 059 31 91 31

vr 03/05 > ma 06/05 - 14 u.
Sluze Kermesse
Marktplein Middelkerke en omgeving 
Bart Vandekerckhove - 0477 19 09 03

za 11/06 > zo 12/06 - 10:30 u.
Visweekend
Westende-bad 
Dienst evenementen - 059 31 91 31

vr 17/06 > zo 19/06 - 16:00 u.
Bierweekend
Zeedijk 
Dijkraad vzw - 0474 51 58 19

praktisch
Dijkraad vzw
www.dijkraad.be - info@dijkraad.be



in beeld

terugblik op...

de finale 
van de 
Hansgrohe 
Superprestige
Noordzeecross

Met bijdragen van Magali Van Gaveren, Henk Vergaerde, Mario Vanacker en Chantal Versluys


