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Geniet van een heerlijke gegidste 
wandeling naar de wijk De Krokodiel. 
Wat is de geschiedenis van deze speciale 
wijk tussen Middelkerke en Westende 
en waar komt die mysterieuze naam 
vandaan? Onderweg is er aandacht voor 
de wilde dieren die we aantreffen in het 
Normandpark en de Warandeduinen. 

Waar en wanneer
Start: museum Kusthistories
Donderdag 29 december 2016  
14 tot 17 u. 

Praktisch 
Gratis deelname en drankje aan het 
eindpunt. Duur: 90 minuten

WINTERWANDELING 
29 DECEMBER
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Padel for life – 
de warmste week
Ga de uitdaging aan en wordt één 
van de 336 mensen die een uurtje 
willen padellen tijdens de 24 u. van 
Padel on the beach. Er is ook een 
mini-kerstmarkt van vrijdag 16/12 tot 
zondag 18/12. 

Waar en wanneer
Padel on the beach 
Zonnelaan 61,
Westende-Bad   
16 en 17 december – start op 16 
december om 18 u.

Praktisch
Padel 10 euro pp. , De opbrengst gaat 
integraal naar goede doel. 
Winter BBQ 20 euro pp. 

Inschrijven via 
0493 75 44 75 
info@padelonthebeach.be 
www.padelonthebeach.be 
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Deel je foto’s van leuke events, een betoverend 
verblijf of van een fantastisch moment met vrienden 
en word zo ambassadeur van Middelkerke.  

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

Deel je foto’s! 

inhoud
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Tuk Tuks! 

      Huis 
van de kerstman

“Psssst, Delphine! Ben je wakker?”
“Wat is er Adeline?”
“Zeg, zou de Kerstman dit jaar terug 
komen?”
“Ik hoop van wel! Ik heb vorig jaar stiekem 
zijn nummer gevraagd. Bellen we hem eens 
op?”

Heel voorzichtig trippelen de zusjes de trap 
af en nemen ze de GSM uit de handtas van 
mama.
De telefoon rinkelt enkele keren en plots 
horen ze…

“Met de Kerstman. Goeienacht!”
Delphine haar hartje gaat plots veel sneller 
slaan en ze wist even niet wat zeggen. 
“Zou dit de echte Kerstman zijn?”, fluistert 
ze tegen haar zusje. 
Adeline knikt en wordt plots heel bleek.

“Halloooo, is daar iemand?”
“Hallo, Kerstman.” antwoordt Delphine met 
een bibberend stemmetje. “Met Delphine 
en Adeline, uit Westende.”

“Dag lieve meisjes, moeten jullie niet in 
dromenland zijn?”
“Eigenlijk wel, Kerstman, maar we willen zo 
graag met jouw nog eens op de foto, zoals 
vorig jaar. Weet je nog?”
“Tuurlijk, jullie hadden zo leuke kerstpakjes 
aan. Wacht even, ik neem mijn agenda 
erbij… 
Op 17 en 18 december zie ik nog een gaatje. 
Wat denken jullie?”
 “Joepie! Dankjewel, lieve Kerstman!! En 
breng je ook leuke cadeautjes mee?”
“Voor alle lieve kindjes leg ik wel iets in mijn 
slee. Kruip nu maar snel in jullie bedjes! 
Slaapwel, meisjes!”
“Slaapwel, Kerstman!”
“High five, zus! Dit hebben we weer goed 
geregeld!” 

Laat je, na je bezoek aan de 
Kerstman, door een Tuk Tuk 
gratis rondrijden door de 
winkelstraten van Middelkerke.

Waar
Leopoldlaan 22, Middelkerke

Wanneer
Zaterdag 17 en zondag 18 december 2016
Van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 17.00 u.

Waar
Locatie: Epernayplein 
(Magisch Middelkerke)
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Tuk Tuks! 

        Kerst en eindejaar
in de Middelkerkse dorpen
Mannekensvere smult van Kerst
Gezellige overdekte kerstmarkt met drank- 
en eetkraampjes door de verenigingen van 
Mannekensvere.

LeffingeLicht
Beleef gratis het unieke licht- en 

vuurspektakel dat Leffinge tot leven brengt. 

Westende klinkt 
De handelaars van Westende-dorp klinken 
samen met jullie op de feestdagen! 
De markt van Westende-dorp wordt 

omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt.

Winterbraderie in Westende-
bad  
Wandel en geniet van de gezellige 
winterbraderie in de winkelstraten van 
Westende-bad. De sfeervolle straatanimatie 
zorgt voor een winterse glimlach op de 
lippen.

Nieuwjaarsdrink Sint-Pieters-
Kapelle
Kom klinken op het nieuwe jaar in Sint-Pie-

ters-Kapelle! 

Nieuwjaarsdrink Slijpe 
Diverse dranken en hapjes op de 
speelplaats van de gemeenteschool ’t 
Slijpertje met muzikale omlijsting. 

Waar en wanneer
Centrum Westende-bad 
Maandag 26 december 2016 tot 
maandag 2 januari 2017

Waar en wanneer?
Waternekkersplein, Mannekensvere  
17 december 2016 vanaf 18 u. tot ?

Waar en wanneer?
Kerk van Sint-Pieters-Kapelle 
vanaf 19 u.
6 januari 2017

Waar en wanneer
Dorpsplein, Middelkerke  
23 december 2016 vanaf 20 u.

Waar en wanneer
Gemeenteschool ‘t Slijpertje
7 januari 2017 vanaf 19.30 u.

Waar en wanneer
Centrum Westende-bad 
maandag 26 december 2016 tot 
maandag 2 januari 2017
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Magisch Middelkerke

 Kerst en 
         eindejaar 
worden echt ‘Magisch’!
Op het Epernayplein staat een prachtige 
spiegeltent met daarrond een sprookjesbos 
dat het feeëriek verlichte plein vanaf valavond 
in een mysterieuze gloed doopt. Gedurende 
elf dagen lang staat Magisch Middelkerke voor 
plezier, spektakel en gezelligheid, mede dankzij 
de verschillende gezellige kerstchalets waar je 
dagelijks kan neerstrijken om iets lekkers te eten 
of te drinken van 11.00 tot 22.00 u.

“Magisch Middelkerke” 
misschien wel de 
gezelligste plek aan de 
kust!

Vrijdag 23 december

Opening Magisch Middelkerke 
& Middelkerke Swingt
Vanaf 15 u. is Magisch Middelkerke officieel
geopend voor 11 dagen ambiance.

Naast het uitgebreide animatieprogramma 
in de spiegeltent of op het openlucht-
podium, zijn er verschillende doorlopende 
activiteiten zoals nageltje klop, een 
sprookjesbos met kinderchalet en een 
automatische kerstslee fotobooth. Een 
gepersonaliseerd kerstkaartje sturen met 
het ganse gezin vanuit Middelkerke was nog 
nooit zo plezant!

Vanaf 20.00 u. kan iedereen de 
beentjes komen losgooien 

op de tonen van DJ Pépé 
Luvwax, bekend van 

Radio Ultra Modern en 
La Rocca. Pepe Luvwax 
wordt begeleid door 
een live saxofoon.

waar
Magisch Middelkerke 
Epernayplein 



Magisch Middelkerke

 Kerst en 
         eindejaar 
worden echt ‘Magisch’!

Zaterdag 24 december

Op de schoot bij de kerstman
De kerstman is in de kerstvakantie ook op
bezoek in Magisch Middelkerke!
Alle kinderen kunnen een tekening komen
inkleuren en deze persoonlijk afgeven aan 
de kerstman. Brave kindjes mogen bij de 
kerstman op de schoot en krijgen een kleine 
attentie.

Timing: 14.00 - 17.00 u.

Kerst Bingo
Beproef je geluk op Kerstdagavond 
tijdens de Kerst Bingo! Gezellig samen 
zijn en deelnemen met de verschillende 
geanimeerde bingo-rondes, telkens met 
een toffe prijzenpot.

Lotjes van € 0.50 tot € 2
Timing: 20.00 u.

Zondag 25 december 

Kerstbrunch
De spiegeltent wordt omgebouwd tot 
restaurant. Kom met de hele familie heerlijk 
genieten van een uitgebreide kerstbrunch 
ten voordele van het goede doel. 

Kijk op www.magischmiddelkerke.be
voor meer info en reservaties.
Timing: 10.00 -14.00 u.
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Praatcafé
’s Avonds is de Spiegeltent een gezellig
praatcafé met rustige muziek. Neem zeker 
een gezelschapsspelletje of dek kaarten 
mee!

Maandag 26 december

Kerstfilm festival
Kom op tweede kerstdag met het hele 
gezin kijken naar twee top kerstfilms in 
de wondermooie spiegeltent op Magisch 
Middelkerke.
De kids nestelen zich op zitzakken terwijl 
mama en papa een plaatsje nemen in de 
rotonde van de tent.

4 euro p.p. per film
Timing: Start film om 13.30 en 16 u.

Dinsdag 27 december

Voice Male Live!
Al vele jaren is Voice Male een begrip in 
Vlaanderen en ver daarbuiten. Met meer 
dan 2000 live optredens op hun palmares 
hebben deze jongens een uitgebreid 
a capella-repertoire opgebouwd met 
eigenzinnige bewerkingen van bekende hits.

Timing: 20.30 u.



Comedy Night
Vanaf 20 u. zal Peter ‘Peke’ Hens (bekend 
van Spa Summer Movies) een avond 
vol humor aan elkaar ‘zeveren’. Dit 
doet hij samen met een aantal collega 
komedianten. Sowieso lachen geblazen in 
de Spiegeltent!

Donderdag 29 december

After work party

– Winter edition
DJ 5NAPBACK, winnaar van de MNM 
Start to DJ 2016, zorgt voor een geweldige 
afterwork party.

Inkom € 5
Timing: start vanaf 20 u.

Woensdag 28 december

Kids namiddag
Knul en Knappie verzorgen een leuke 
namiddag voor de allerkleinsten (3-12 jaar). 
Laat je schminken door Knappie en krijg 
een crazy ballon van Knul.
Daarna is er voor iedereen een 
spectaculaire bellenshow. Het wordt een 
te gekke namiddag !

Timing: 14u-17u30
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Drankenvanlooveren@gmail.com       03/669.71.44. -  0495/38.30.71. 

Thuis leveren van alle dranken ! 

drankenvanlooveren@gmail.com

Met dank aan:

The Swinging NoteThe Swinging Note
DIRK Daené

www.dirkdaene.be
en

Vrijdag 30 december

Dansmiddag met Dirk Daené
Dirk Daéne nodigt jong en vooral oud 
uit om de beentjes los te gooien op een 
chacha, rhumba, jive of foxtrot.

Inkom, 1 stuk taart en 1 koffie of thee voor 
slechts € 5 p.p.
Timing: 14 -18 u

Travestieten show
“Les Folles de Gand”
Voor het avondprogramma zorgen de 
“dames” van Les Folles de Gand. Dit 
ensemble van 4 travestieten heeft al menig 
cultuurcentrum, jeugdcafé en festival uit hun 
voegen doen barsten. Ze maken er van het 
begin tot het einde een boeiende show van 
voor iedereen.
Deze act zorgt ongetwijfeld voor een
legendarische avond!

Inkom € 5
Timing: 20-22 u.

Zaterdag 31 december

Oudejaarsavond diner
Kom met vrienden en familie genieten van 
oudejaarsavond tijdens een heerlijke diner + 
nieuwjaars party. 

Inschrijven en meer info via
www.magischmiddelkerke.be
Timing: 19.30 - 23.30 u.
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New year’s eve party
DJ Steffie ”Nanook” Vandenabeele draait op 
Oudjaar de laatste schijfjes van 2016 en de 
eerste van 2017. Op klokslag middernacht 
is er vuurwerk met een gratis party op het 
plein en in de tent.

Timing: 23.30 - 03 u.

Zondag 1 Januari

Fakkeltocht
Tijdens de feestdagen mag een fakkeltocht 
toch niet ontbreken. Voor slechts 5 euro 
krijg je een fakkel en een glühwein of warme 
chocomelk bij aankomst!

Timing: 19 u.

Maandag 2 januari

Middelkerke zingt

wintereditie
Magisch Middelkerke wordt gezellig 
afgesloten onder begeleiding van het 
Camerlinkxkoor.
Iedereen krijgt een liedjesboek en kan uit 
volle borst meezingen tijdens Middelkerke 
Zingt.

Timing: 20 u.

+ Closing party Magisch

Middelkerke
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Lichtfeest

Sterren 
 aan zee 
Laat je verrassen op een betoverend 
Sterren aan zee 2016. We blazen wat 
warmte en licht in de koude winter en 
creëren een unieke kerstsfeer. 

Een krachtige vuurshow met prachtige 
choreografieën, een lichtshow met 
vlammenwerpers en een magische 
lasershow zorgen voor een bijzondere 
avond. Als apotheose is er een spetterend 
vuurwerk. Kortom, een adembenemend 
schouwspel waar de vonken van af vliegen.

Doorlopend bar met drankjes , soep en BBQ 
worst.

Waar 
Normandpark 
Middelkerke

Wanneer
Maandag 26 december 
2016 vanaf 18.00 u. 

18.00 - 18.30 u. Muziek

18.30 – 19.45 u. vuur- en lichtshow 

19.45 - 20.00 u. vuurapotheose met 
  vuurwerk en lasershow door  
  Arts of Fireworks

20.00 - 21.00 u. Muziek

Sylvestervuurwerken

praktisch
gratis
Middelkerke
059 30 03 68 
visit.middelkerke.be 

Waar 
Middelkerke: strand t.h.v. het Casino

Westende: strand t.h.v. de Meeuwenlaan

Wanneer
31 december 2016 om 24 u.



Op 7 januari staat De Branding 
volledig in het teken van judo. Enkele 
judolegendes demonstreren je de 
kneepjes van het vak. 

Trek zelf een kimono aan en ervaar zelf hoe 
de tatami aanvoelt als je een waza-ari of 
een ipon uitvoert tijdens de gratis initiaties. 
Of leer de trucken van Ulla Werbrouck en 
Harry Van Barnevelt om een koka uit te 
voeren. 
Laat je vloeren door niemand minder dan 
de bronzen medaillewinnaar van Rio Dirk 
Van Tichelt! Een must voor elke judo- en 
sportfanaat! thulling roepsteen en verras 

Sport het nieuwe jaar in

    Judo BV's
Waar 
Sporthal de branding

Wanneer
Zaterdag 7 januari 2017

praktisch
Gratis
Demonstratieshow  & massatraining per 
leeftijdscategorie  
Plaatselijke judoclub Middelkerke Barloke 

 De nieuwjaarscorrida  
Smeer de kuiten, werk de calorieën 
na de feestmaaltijden af en realiseer 
meteen jouw goede voornemens! Op 
7 januari 2017 wordt er, voor de 28ste 
keer al, gelopen in Lombardsijde.

Deze loopwedstrijd van 5 of 10 km start aan 
sporthal “De Bamburg”. Daarnaast komen 
ook sportieve kinderen aan hun trekken. 
Zij starten in 3 leeftijdscategorieën voor 
een afstand van 400, 500 of 600 meter. 
De jeugdloop is gratis, achteraf kunnen de 
kinderen zich uitleven op verschillende 
springkastelen. 

Programma
    14.00 u.  start 5 km

    15.00 u. start 10 km

    15.05 u. jeugdloop categorie 1 : 2010-2011 (400 m)

    15.10 u. jeugdloop categorie 2 : 2008-2009 (500 m)

    15.15 u. jeugdloop categorie 3 : 2006-2007 (600 m)

    16.30 u. prijsuitreiking jeugd

    17.00 u. prijsuitreiking 5 en 10 km + tombola

Waar
Sporthal de Bamburg

praktisch
Jeugdloop is gratis
Voorinschrijven kan tot 1 januari 2017:
058/23.86.81 
info@corridalombardsijde.be
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Cultuur

 Eindig het jaar 
    met een snuifje cultuur
Nieuwjaarsconcert ‘Blush’
Het vocaal ensemble Blush is een vrolijke 
12-koppige damesgroep. Zang is de 
hoofdbrok van hun voorstelling, doorspekt 
met poëzie. Hun kracht is het publiek te 
raken met hun aanstekelijk enthousiasme. 
De dames staan onder deskundige leiding 
van Marcella Cuppens. 

Waar
Centrum De Branding
Wanneer
Zondag 15 januari 2017 om 15.00 u.

praktisch
Deze voorstelling is een organisatie 
van de Cultuurraad Middelkerke.  

Kaarten kosten € 10,00/stuk 
inclusief een koffie en gebak.

Komedie ‘Ping Pong’
Wekelijks treffen drie vrienden/
taxichauffeurs elkaar in de pingpongclub, 
om te bekomen van de dagelijkse 
stress. Wanneer ze deelnemen aan een 
pingpongcompetitie, verandert sport in 
strijd. Maar achter de paletten en balletjes 
schuilt het echte spel. Een spel dat niet op 
tafelniveau wordt gespeeld. Jean en Michel 
hebben een midlifecrisis. Steve leeft 
van dag tot dag en van vrouw tot vrouw. 
Kunnen ze de druk aan?

Waar
Centrum De Zwerver 
Wanneer
Donderdag 19 januari 2017 om 20.00 u.

praktisch
Kaarten kosten € 13 /stuk.

‘Flandrien’: de koers in het 
theater
Getooid in een kleurrijke en aangepaste 
koerstenue gebruiken de acteurs van 
het Nieuwpoortse gezelschap Action 
Zoo Humain (Wim Willaert, Mourade 
Zeguendi, Tom Vermeir en Zouzou Ben 
Chikha) de koers als metafoor voor alles 
wat we zoeken in het leven: geluk, verdriet, 
dromen, struikelblokken, heroïek en 
persoonlijke drama’s. Thema’s die met de 
nodige humor en uitbundigheid aan de 
man worden gebracht. Platte tube of niet… 
het leven gaat voort.

praktisch
Kaarten kosten € 13 / stuk.
Dan in een apart kadertje

Reserveren van tickets?
www.tickets.middelkerke.be
cultuurdienst@midddelkerke.be
tel. 059 31 95 53

Waar
Centrum De Zwerver 
Wanneer
Donderdag 2 februari 2017 
om 20.00 u.
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Stripmuren

  Start je avondtuur 
 in Middelkerke!
Robbedoes en Lucky Luke!
Lucky Luke: Ah Robbedoes, lang 
niet gezien! Hang jij hier ook rond in 
Middelkerke?

Robbedoes: Wie we hier tegen komen…
Lucky Luke! Ja, natuurlijk, Middelkerke is dan 
ook dé stripgemeente aan de kust! Alles 
goed met jou, ouwe rakker?

Lucky Luke: Hela, rustig Robbedoes! Wie 
noem je daar ouwe rakker? Het is niet omdat 
ik dit jaar 70 jaar ben geworden, dat ik niet 
nog steeds sneller ben dan mijn schaduw!

Robbedoes: Haha… Grapje hoor, Luke! Zeg, 
vertel eens, waar in Middelkerke kunnen we 
jou komen bewonderen?

Lucky Luke: Wel, zoals je zelf wel weet, want 
jij staat er ook tussen, sta ik in de galerij 
van 17 stripstandbeelden op de Zeedijk 
van Middelkerke. Stuk voor stuk prachtige 
beelden van echte striphelden. En sinds 
kort kan je mij ook bewonderen op de muur 
van Centrum de Branding. Ik zeg het je, ze 
hebben er iets schitterends van gemaakt. Ik 
lijk wel uit de muur te springen, zo, recht op 
Jolly Jumper! 

Robbedoes: En ik dan? Mijn hoofd staat 
reusachtig groot op de muur van de Calidris 
in Westende! Het is ongelooflijk hoe mooi 
ze mij en mijn kameraden daar hebben 
afgebeeld. Nu, sommige mensen zullen 
het misschien een beetje vreemd vinden, 
omdat ze het niet gewoon zijn om mij zo te 
zien, maar dat komt doordat ik een nieuwe 
tijdelijke vader heb gekregen.

Lucky Luke: Tof! Mijn tekening is nog een 
originele tekening vanuit de beginjaren van 
Lucky Luke, getekend door mijn geestelijke 
vader Morris.

Robbedoes: Zeg, weet jij of ze hier in de 
komende jaren van plan zijn om nog een 
aantal van onze bevriende striphelden naar 
Middelkerke te halen?

Lucky Luke: Tuurlijk! Je denkt toch niet 
dat ze met ons zullen stoppen? Volgend 
jaar wordt er nog een muur geschilderd 
en geloof me… het zal opnieuw een echte 
blikvanger zijn! In 2017 heeft de gemeente 
Middelkerke grootse plannen… Wacht maar!

De stripmuren in Middelkerke
Stripmuur Robbedoes: 
Calidris – Strandlaan 1, Westende 

Stripmuur Lucky Luke: 
Centrum De Branding – Populierenlaan 35, 
Middelkerke
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Nieuwjaarsactiviteiten

Nieuwjaarsdrink inwoners
Laten we toosten op het nieuwe jaar! 
Alle inwoners en tweedeverblijvers van 
Middelkerke zijn van harte welkom om 
samen met de burgemeester en het 
gemeentebestuur nieuwjaarswensen uit te 
wisselen.

Waar
Marktplein Middelkerke

Wanneer
Zondag 8 januari van 11.00 tot 13.00 u.

Winterknetters is een kerstboomver-
branding met net dat ietsje meer…

Randanimatie en muzikale begeleiding 
zorgen voor een gezellige sfeer op de 
Zeedijk.
Terwijl je in de verwarmde sfeertent bij 
diverse standjes van onze lokale vereni-
gingen een hapje of drankje nuttigt, kan je 
toekijken hoe de laatste restjes Kerst op het 
strand in vlammen opgaan.

Het knettert 
 tijdens de winter
Programma:

    16.00 – 18.00 u.   Kinderworkshops (gratis)

    16.00 – 18.00 u.   Straatanimatie met vuur

    19.00 – 19.30 u.    Vuuract/slotshow

    19.30 – 24.00 u.   Verbranding kersbomen

    22.00 – 24.00 u.  DJ

Waar
Zeedijk thv Paul de Smet 
de Naeyerstraat.

Wanneer
Zaterdag 07 januari 2017 
van 16.00 tot 00.00 u.



Vooruitblik

  De kerstman 
verkent het parcours van de 
 Noordzeecross Superprestige

Waar
Sportpark De krokodiel 

Wanneer
Zaterdag 11 februari 2017 
09.45 u. tot 17.00 u.

Het Cyclocrosscomité organiseert al 
voor de 58ste keer de Noordzeecross 
op zaterdag 11 februari 2017. 

De oudste cross van het land heeft een 
schitterende erelijst. Ook tijdens deze editie 
zijn alle nationale en internationale toppers 
aanwezig. Ook de kerstman ruilde zijn 
rendieren en slee in voor een cyclocrossfiets 
om het parcours en zijn conditie te testen. 
De kerstman verkent tijdens zijn bezoek 
aan Middelkerke alvast het parcours van de 
Hansgrohe Superprestige.

Programma
 
   09u45  Nieuwelingen
   11u00    Ridley Cup voor Internationale 
  Junioren
   12u00   Topsport Vlaanderen
  Superprestige voor 
  Internationale Beloften
  - 2de Grote prijs Norbert 
  Dedeckere
   13u40    Superprestige Ladies Trophy
   15u00   Hansgrohe Superprestige Elite

praktisch
Kassa: 12 euro
VVK: 10 euro
Leden WBV & 65+: 11 euro
Groepsaankoop (vanaf 30 kaarten): 9 euro
Kinderen onder de 14 jaar: gratis
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alle evenementen via visit.middelkerke.be

16/12/2016 - 6.00 u.
24-uren padel   
Sportstrand Westende
17/12 - 8.00 u. 
Westende klinkt    
Arthur Meynneplein, Westende
17/12 - 09.00 u.   
Hengelwedstrijd  
"open kerstwedstrijd"   
Strand gedeelte tusssn Cyriel 
De Grootelaan en Arendlaan 
Middelkerke
17/12 - 10.00 u. 
Huis van de Kerstman  
Leopoldlaan 22, Middelkerke
17/12 - 18.00 u. 
Mannekensvere Smult met 
Kerst    
Markt Mannekensvere
21/12 - 20.00 u. 
Luistervinken: Chris De Stoop  
Bibliotheek, Middelkerke
23/12 - 15.00 u.   
Magisch Middelkerke     
Epernayplein, Middelkerke
23/12 - 19.30 u. 
LeffingeLicht
Rond de kerk, Dorpsstraat, 
Leffinge    
23/12 - 20.00 u.  
Middelkerke Swingt   
Epernayplein, Middelkerke 
24/12 - 14.00 u. 
Bij de Kerstman op de schoot  
Epernayplein, Middelkerke 
25/12 - 14.00 u.
Kerstbrunch   
Spiegeltent Magisch Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke 
25/12 - 20.00 u.  
Kerstbingo  
Spiegeltent Magisch Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke 

agenda
26/12 - 10.00 u. 
Winterbraderie  
Westende-Bad   
26/12 - 13.30 u. 
Kerstfilm festival  
Spiegeltent Magisch Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke 
26/12 - 18.00 u. 
Sterren aan zee  
Normandpark, Middelkerke   
27/12 - 20.30 u
Voice Male live  
Epernayplein, Middelkerke 
28/12 - 14.00 u.
Kidsnamiddag met Knul & 
Knappie  
Spiegeltent Magisch 
Middelkerke Epernayplein, 
Middelkerke  
28/12  - 15.00 u. 
Poppentheater Sloef speelt 
'Schat in de stad'  
Bibliotheek, Middelkerke  
28/12 - 20.00 u. 
Comedy Night    
Spiegeltent Magisch Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke   
29/12 - 14.00 u.   
Winterwandeling: op zoek 
naar de Krokodiel 
Museum Kusthistories,  
Joseph Casselaan 1, Middelkerke 
29/12 - 18.00 u. 
Afterwork Party     
Spiegeltent Magisch 
Middelkerke Epernayplein, 
Middelkerke
30/12 - 14.00 u.   
Dansnamiddag met Dirk 
Daené   
Spiegeltent Magisch Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke 
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alle evenementen via visit.middelkerke.be

30/12 - 20.00 u. 
Travestietenshow Les Folles 
de Gand   
Spiegeltent Magisch Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke 
31/12 - 19.30 u. 
Oudejaarsavond Diner    
Spiegeltent Magisch Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke
31/12 - 22.55 u 
Sylvestervuurwerk 
Middelkerke  
31/12 - 22.55 u   
Sylvestervuurwerk Westende    
31/12 - 23.00 u. 
New Year's Eve Party
Epernayplein, Middelkerke    
31/12 - 23.55 u.  
Sylvestvuurwerk   
Strand t.h.v. westkant casino 
31/12 - 23.55 u. 
Sylvestervuurwerk  
Strand t.h.v. Meeuwenlaan, 
Westende
01/01 - 19.00 u.
Fakkeltocht   
Epernayplein, Middelkerke 
02/01 - 20.00 u.  
Middelkerke Zingt 
Wintereditie  
Epernayplein, Middelkerke 
04/01 - 10.30 u. 
Winterwarmte:  
voorleeshalfuurtje   
Bibliotheek, Middelkerke  
06/01 - 18.00 u.
Nieuwjaarsdrink  
Sint-Pieters-Kapelle  
07/01 - 10.00 u.
Kampioenschap judo en 
massatraining   
Sporthal De Branding, 
Middelkerke

agenda
07/01 - 10.30 u.
Winterwarmte:  
voorleeshalfuurtje   
Bibliotheek, Middelkerke 
07/01 - 14.00 u.
Nieuwjaarscorrida  
Sporthal de Bamburg, 
Bamburgstraat; Baronstraat; 
Lombardsijdelaan, Middelkerke  
07/01 - 16.00 u.
Winterknetters  
Strand thv Paul de Smet 
de Naeyerstraat, Zeedijk, 
Middelkerke  
07/01 - 18.00 u. 
Slijpe toast op het nieuwe jaar  
Gemeenteschool Slijpe  
 08/01 - 18.00 u.   
Nieuwjaarsdrink inwoners   
Marktplein, Middelkerke  
15/01  - 15.00 u. 
Nieuwjaarsconcert
De Branding, Middelkerke
19/01 - 20.00 u. 
Landbouwkaarting    
Viking, Duinenweg 287, 
Middelkerke
26/01 - 09.30 u.   
Poëzieweek   
Bibliotheek, Middelkerke 
11/02 - 09.45 u. 
Hansgrohe Superprestige 
Noordzeecross   
Sportpark Krokodield, 
Duinenweg; Westendelaan, 
Middelkerke
11/02 - 18.45 u. 
Slotshow Hansgrohe 
superprestige veldrijden 
Telenet Play Sports en 
Proximus    
Sporthotel (ov), Westendelaan, 
Middelkerke
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alle evenementen via visit.middelkerke.beagenda

Wie een volledig overzicht van 
alle activiteiten in Middelkerke wil 

raadplegen, kan terecht op

www.middelkerke.be/kalender 
Bovenaan de agenda kan je via 

de printknop het volledig 
overzicht afdrukken.

printvriendelijke  
vrijetijdsagenda
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