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Geen zomer zonder 
spetterend vuurwerk. In juli 
zijn er twee vuurwerken.

Maandag 11 juli om 23 u.  
op strand westkant  
Casino Middelkerke

Donderdag 21 juli om 23 u. 
op strand t.h.v. 
Meeuwenlaan Westende

Hou voldoende afstand, 
hou je trouwe viervoeter 
aan de leiband (of laat 
het beestje thuis) en volg 
eventuele richtlijnen van de 
brandweer nauwgezet op!

Zo mis je geen enkele editie van dit handige 
Middelkerkse vrijetijdsoverzicht.

Hoe? Stort jaarlijks € 6,2 op  
BE07 091 0082390 66 – GKCC BEBB

ABONNEER
je op Visit

© Pieter Clicteur

MAXIMAAL AMUSEMENT 
BIJ MINDER WEER

Als het weer wat minder is, kun je  
in Middelkerke en Westende heel  
wat andere activiteiten beleven.  

De medewerkers van de toerismebalies 
helpen je graag op weg. 

Toerismebalie in Middelkerke:  
Joseph Casselaan 1, 8430 Middelkerke

Toerismebalie in Westende:  
Henri Jasparlaan 173, 8434 Westende 

059 30 03 68 - toerisme@middelkerke.be
In de zomervakantie iedere dag open 

van 9 tot 12.30 u. en van 13.15 tot 16.45 u.

Vuurwerken

Heb je een leuke foto van een 
schitterend event in onze gemeente  
of van een fantastisch verblijf? 

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

Deel je foto’s! 
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Life’s better at the beach!
Aan de beachbars in Middelkerke en Westende kun je 
genieten van lekkere cocktails of iets anders fris met 
de voeten in het zand. Elk met hun eigen karakter en 
specialiteiten kun je er bij uitstek zomers genieten.  
De beachbars zijn open tot 20 u.
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Vanuit de kajak krijg je een uniek beeld  
op de Middelkerkse polders en natuur-
pracht. Je vaart van Middelkerke langs 
kanaaltjes en kreekjes tot in Leffinge,  
waar je een fris drankje kunt nuttigen 
vooraleer je terugvaart naar Middelkerke. 
Een must voor het ganse gezin! 

praktisch
Afvaart duurt ongeveer 3u. Reserveren is 
verplicht via www.theoutsidercoast.be 
Kostprijs
€ 15 per persoon (drankje inbegrepen) 

Uniek beeld op de 
Middelkerkse polders.

kajakken

ontdek Middelkerke  
           van op het water

Verken het Middelkerkse hinterland 
op het water en ontdek de zomerse 
pracht van het polderlandschap.

wanneer & waar
elke donderdag in juli en 
augustus 2016. Afvaarten telkens 
om 9.30 u. en 14 u.

verzamelen aan de parking van 
het Middelkerkse kerkhof aan  
de Franciscus Dierendonckstraat.
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wanneer
zondag 24 juli 2016,  
vanaf 15 u. 

waar
Koning Ridderdijk, t.h.v. 
Strandlaan, Westende

Het was een bewogen jaar voor 
Hanne, Klaasje en Marthe van K3. 
De fakkel werd overgenomen van 
Kristel, Karen en Josje, waarop ze  
op een drukke veroveringstocht door 
Vlaanderen en Nederland trokken. 
Pauzeren in de zomer? Niets van! 

muziek voor de kids

  

Een middag vol muziek  
en plezier… K3-style 
Hang je vast aan 10 000 luchtballonnen, 
trek je regenboogkleedje aan en zet je 
schrap voor een middag vol muzikaal plezier 
en veel andere animatie op één van de 
mooiste plaatsen in Westende. Vooraleer 
de meiden van K3 aan de beurt zijn, kun je 
genieten van optredens van Boombox  om 
15 u. en van de altijd swingende Ketnetband 
om 16 u., K3 treedt op om 17.30 u. 

De K3-meisjes komen deze 
zomer naar Westende om 
iedereen nog meer te laten 
genieten van de vakantie. 

kidsevent

© Studio 100

© Ketnet

kajakken

ontdek Middelkerke  
           van op het water

praktisch
Gratis toegang

15 - 16 u.: Boombox
16 - 17 u.: Ketnetband
17.30 - 18 u.: K3
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Engie Parkies
Een gratis festival, op één van de mooiste, 
groene locaties in Middelkerke? Dat klinkt 
als muziek in de oren! Kom je niet enkel 
voor de muziek? Dan zijn de Engie Parkies  
de ideale gelegenheid om bij te praten 
met vrienden. Fris pintje, lekkere hap of 
frisse cocktail is binnen handbereik.  
Het programma voor juli is alvast om  
van te watertanden.

Wanneer, waar en wie 
Alle Engie Parkies vinden plaats in het 
Middelkerkse Normandpark.
De concertlocatie is toegankelijk vanaf 
19.30 u. Vanaf dan zijn de eetstandjes en 
bars open. De concerten starten telkens 
om 20.15 u.

>>>  donderdag 7 juli 2016 

Lady Linn & Her Magnificent Seven

wekelijks festivalplezier

      engie parkies 
klinkt als muziek in de oren

>>>  donderdag 14 juli 2016 
Raymond van het Groenewoud

>>>  donderdag 21 juli 2016 
Silke & The Expendables
 
>>>  donderdag 28 juli 2016 
Cleymans & Van Geel

(in augustus ook Engie Parkies  
op 4, 11 en 18 augustus)

Muzikale woensdagen
Mobiele muziekacts zetten de boel  
op stelten.

Wanneer, waar 
woensdag 13 juli 2016 in Westende 
woensdag 27 juli 2016 in Westende 

LADY LINN & HER  
MAGNIFICENT SEVEN
07/07

CLEYMANS &
VAN GEEL
28/07

RAYMOND VAN 
HET GROENEWOUD
14/07
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Vlaanderen Zingt
Vlaanderen Zingt is uitgegroeid tot het 
grootste openlucht meezingfeest dat de 
mensen het plezier van zingen wil laten 
herontdekken, los van overtuiging, leeftijd 
of afkomst. Je kan er volledig gratis naar 
toe. Iedereen krijgt ter plaatse een gratis 
krantje met de liedjesteksten. Wim Leys & 
@Fundum warmen je op, daarna is het de 
beurt aan jullie!

Waar en wanneer 
zondag 17 juli 2016, van 19.30 tot 23.30 u. 
Koning Ridderdijk t.h.v. Zwaluwenlaan in 
Westende
In augustus ook Vlaanderen Zingt op 
woensdag 10 augustus op het Epernayplein 
Middelkerke

MNM Sing your Song
Meebrullen met de radio is eenvoudig.  
Je kent vaak de tekst niet en je zingt maar 
wat mee. Tijdens MNM Sing your Song 
kun je nog altijd ongegeneerd meebrullen, 

muzikaal meezingfeest

      tijdens dit concert 
ben jij de ster

wekelijks festivalplezier

      engie parkies 
klinkt als muziek in de oren

maar dan wel met de juiste tekst!  
Gastheer Peter Van de Veire en 
verschillende MNM-dj’s, trakteren je op  
dit ultieme meezingfestijn. 

Waar en wanneer 
zaterdag 23 juli 2016 
Koning Ridderdijk, t.h.v. Zwaluwenlaan, 
Westende

MNM Start to dj
MNM gaat ook deze zomer op zoek naar 
de nieuwe Dimitri Vegas, Netsky of Bob 
Sinclar met haar Start to dj wedstrijd. 
Iedere deelnemer mag met een korte 
opzwepende set het publiek en de jury 
overtuigen om het met de andere geselec-
teerde dj’s uit te vechten in de finale op 
vrijdag 29 juli. Voor de gelegenheid zendt 
MNM iedere dag live uit vanuit Westende.

Waar en wanneer 
van maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 juli 2016
Surfclub De Kwinte, Koning Ridderdijk, 
Westende 

vrijetijdsmagazine juli 2016_7 



Vroegboekactie
Wie vroeg tickets bestelt, betaalt in de 
meeste gevallen € 10 in plaats van € 13. 
Kaartjes voor familievoorstellingen kunnen 
de deur uit voor € 4 in plaats van € 6. De 
vroeg boekactie is niet van toepassing op 
voorstellingen met een uitzonderlijk tarief.

Waar en wanneer
De vroegboekactie loopt van vrijdag 1 juli 
2016 tot en met vrijdag 7 oktober 2016, 
tijdens de openingsuren van de cultuur-
dienst. Centrum De Branding, Middelkerke

Vrijetijdspashouders
Vrijetijdspashouders kunnen al vanaf 
30 juni reserveren. Enkel persoonlijke 
reservaties en op vertoon van je 
vrijetijdspas. De Branding is op die dag 
open tot 18 u.

Online tickets
Vanaf 1 juli kun je ook vanuit je luie zetel 
kaartjes reserveren en meteen betalen. 
Surf naar tickets.middelkerke.be, maak je 
account aan en boek je favoriete plaatsen 
aan dezelfde gunstige voorwaarden.
Wie liever op een traditionele manier 
kaartjes koopt, kan vanaf 1 juli terecht aan 
de cultuurbalie tijdens de openingsuren. 

Wat een aanbod!
Blikvangers zijn o.a. Jean Blaute, Eric 
Melaerts en Jean-Marie Aerts (vrijdag  
7 oktober 2016) of Sioen (15 februari 2017 
in De Zwerver). Laat je meeslepen door 
theater van t,arsenaal met ‘Dood van een 
handelsreiziger’ (op 9 november 2016).  
Op 14 februari 2016 is er een nieuwe versie 
van de beroemde ‘Vaginamonologen’. 
Ook voor de kleinste cultuurliefhebbers 
is er een aanbod met telkens een leuke 
workshop na de voorstelling. 

praktisch
www.cultuur.middelkerke.be 

cultuurdienst@middelkerke.be 

cultuur

voordelig
       naar cultuur
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ST REETmART

Een creatief straat- en strandfestival 
vol straatkunst en ‘streetstyle’.

Surf & Turf
Doe mee aan de sup- en surfinitiaties en 
haal een ‘bite’ aan onze foodtrucks.
Ondertussen versieren graffitiartiesten 

strandcabines of je lichaam tijdens 
bodypaint- en airbrush tattoo sessies. 
Kamp Noord leert je t-shirts zeefdrukken  
of graffiti spuiten.

Vintage VW-busjes meeting
MNM radio is de ganse dag live aanwezig 
net zoals tientallen authentieke VW-busjes 
die je laten wegdromen naar ‘roadtrips’ of 
onvergetelijke stranden! 

Skatemart
Skaten en bmx’en is eeuwig hip, maar
wat het ‘Insane’ team doet met hun trial  
en free running demo’s is niet gewoon.
Naast het skatepark ren je de Panna 
Voetbaldome in.

Strandfilm en urban afterparty
Bij ondergaande zon kies je een plaatsje in 
onze strandcinéma waarna de vibes van de 
afterparty het overnemen. 

streetmart

Urban, hip   
  en alternatief

wanneer
vrijdag 8 juli 2016,  
doorlopend van 10 tot 1 u.

waar
Surfclub ‘De Kwinte’,  
Koning Ridderdijk  
in Westende

praktisch
Gratis toegang
Graffiti workshop 2 euro
Zeefdruk workshop 5 euro (inclusief t-shirt)
Afterparty tot 1 u. (gratis)
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Geen Couleur aan Zee zonder wereld-
muziek. De Afrikaanse soukous van Koba 
en de zwoele merengue en cumbia 
van Buena Vista Social Club krijgen 
nog ‘compagnie’ van onze Belgische 
reggaetrots Pura Vida. En uiteraard is 
er een ruim workshopaanbod met o.a. 
trashbeats (muziek maken met afval), 
djembé, salsa en Afrikaanse dans.  
De jongsten gaan op creatieve wereldreis 
in de kindertent met o.a. workshops 
DOT-painting, Marokkaanse hennatattoos 
en Afrikaanse haarvlechtjes. 

Het Epernayplein wordt omgetoverd tot een 
kleurrijke, multiculturele markt waar je kan 
proeven van lekkernijen uit de wereldkeuken, 
kuieren langs de vele kraampjes met artisanale 
sieraden en kledij én kennismaken met organi-
saties die zich inzetten in het Zuiden.

Laat je meevoeren  
naar Zuiderse  
en zomerse sferen

couleur aan zee

proef de wereld
        en laat je meeleiden

wanneer
zaterdag 9 juli 2016,  
vanaf 11 tot 20 u.

waar
Epernayplein Middelkerke
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‘Eet visch’ 
De expo ‘Eet Visch!’ in villa Les Zéphyrs 
toont propaganda-affiches uit de eerste 
helft van de 20e eeuw die het eten van 
verse zeevis moesten stimuleren, want 
voor de modale Belg was vis lange tijd 
‘chique’ eten.

Waar en wanneer 
van 11 juni tot 31 december 2016
Villa Les Zephyrs, Henri Jasparlaan 173,  
8434 Westende

Fototentoonstelling 
‘viskoppen’
De foto-expo ‘Viskoppen’ wil aantonen 
dat ook vissen een sterke persoonlijkheid 
kunnen uitstralen. Het resultaat kan je 
vanaf 11 juni in Les Zéphyrs gaan bekijken. 

Waar en wanneer 
van 11 juni tot 31 december 2016
Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173, 
8434 Westende

Strandbioscoop
Elke dag doorlopend gratis animatie-
filmpjes voor jong en oud, rond het thema 
van deze zomer: vis.

Waar en wanneer 
elke dag in Juli-augustus 2016, van 10 tot 18 u. 
op het strand t.h.v. de Paul de Smet de 
Naeyerstraat in Middelkerke 

Erfgoed op dinsdag
Elke dinsdag nemen enkele gepassio - 
neerde erfgoedliefhebbers je mee voor  
een gratis en vrije activiteit in het rijke 
kusterfgoed in Middelkerke.

Wat, waar en wanneer 
De Bamburgsite van Lombardsijde:  
dinsdag 12 juli 2016, wandeling met gids 
Wim Boydens met start aan sporthal  
De Bamburg.
De microcosmos in de duinen:  
dinsdag 19 juli 2016, wandeling met gids 
Rik Laleman met start aan de Calidris.
De geschiedenis van het toerisme  
in Middelkerke: 
dinsdag 26 juli 2016, wandeling met  
Ronny Van Troostenberghe met start  
aan museum Kusthistories.

Poppenkast in  
het museum
De harp van Neptunus
Neptunus, de zeegod, kan zich behoorlijk 
boos maken. Dan stormt het op zee, het 
dondert en bliksemt, de toeristen lopen 
weg en de vissers hun leven komt in gevaar. 
Gelukkig heeft de mooie zeemeermin 
Ondine een rustgevende harp. Al blijft het 
opletten voor Navagia de boze zeeheks.

Waar en wanneer 
Museum Kusthistories, Joseph Casselaan 1 
in Middelkerke 
dinsdag 12 en 19 juli 2016, telkens  
twee vertoningen: om 15 en om 16 u.  
Gratis toegang.

Expo fort Van 
Nieuwendamme
Alles over de rijke geschiedenis van dit 
voormalige strategisch en historisch 
belangrijke bolwerk op de grens tussen 
Middelkerke en Nieuwpoort.

Waar en wanneer 
Kerk Mannekensvere
Juli-augustus tijdens de openingsuren 

erfgoed

erfgoed 
        in de zomer
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wanneer
15 en 16 juli 2016  
in Middelkerke
5 en 6 augustus  
in Westende

Droom weg op één van de 
zalige luchtkastelen of spring 
een gat in de wolken met  
de stuitende trampolines. 

kweetniethoeleuk

       spring 
 een gat  
      in de lucht

Deze ‘kweetniehoeleuke’ kinder-
speeldagen zitten boordevol actie, sport 
en spel. Het hectische hindernissen-
parcours en de razende rodeostier zorgen 
alvast voor plezierige kriebels bij iedereen. 
Behalve de zomerse zonnestralen zorgen 
de spectaculaire attracties voor een 
geslaagde vakantiedag. Afkoeling vind je 
zeker bij de verfrissende waterattractie. 

Op vrijdag 15 juli zakt Thomas af naar 
Middelkerke om de kids alle Disney Junior 
dansjes stap voor stap aan te leren.  
Wie weet kiest hij jou wel uit om samen 
met hem leuke en gezonde Disney Junior 
snacks te maken?

Disney Junior Host Thomas     in ‘t echt

praktisch
€ 6 / p.p. voor een dagpas

€ 10 / p.p. voor een tweedagenpas  
(15 & 16 juli of 5 & 6 augustus 2016)

op vertoon van een vrijetijdspas: € 1 korting
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kweetniethoeleuk

       spring 
 een gat  
      in de lucht

Fietsen door de geschiedenis 
van Middelkerke
Dankzij drie speciale routes fiets je van het 
ene historische ijkpunt naar het andere. 
Zo leer je hoe ook in Middelkerke al een 
eeuwenoude strijd tegen het water heerst 
met de ‘Dijk en geulenroute’ (38 km).  

Naast de erkende fiets- en wandel-
routes via de Vlaamse knooppunten, 
ontwikkelde Toerisme Middelkerke 
ook enkele specifieke thematische 
wandel- en fietsroutes die je zeker 
eens moet uitproberen.

praktisch
Alle fiets- en wandelroutes staan netjes 

opgesomd - met (downloadbare) routes  
op visit.middelkerke.be 

fiets- en wandelroutes   

Trek erop uit!
Je wordt meegesleept in de talrijke legendes 
en verhalen die ‘Geloof en bijgeloof’ (26 km)  
in onze gemeente typeren of is het een 
beetje huiveren met de fratsen die enkele 
‘Kwelduivels en plaaggeesten’ (31 km) in 
Middelkerke uithaalden.

Duivelse boerenknechten, belle 
époqueparels en natuurpracht
Voor wie liever te voet op avontuur gaat, 
moet zeker één van de zes thematische 
wandelingen doen. Met telkens een ander 
vertrekpunt zie je alle bijzondere facetten 
van de verschillende deelgemeenten. 
Zo verken je Leffinge aan de hand van Fleris, 
de duivelse boerenknecht die het leven van 
de dorpelingen wel erg zuur maakte.  
Of wil je liever flaneren langs de grandeur 
van de typische belle époque-architectuur 
in de badplaatsen?  
Is natuur je ding, dan zijn er ook prachtige 
wandelingen die langs de IJzermonding en 
het polderlandschap dwarrelen. 

© Pieter Clicteur

Disney Junior Host Thomas     in ‘t echt
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dinsdag 12 juli 2016
19 u., Middelkerke, thema 
‘Botanique Magnifique’

donderdag 14 juli 2016  
17.30 u., Westende,  
thema ‘Storm op zee’

dinsdag 19 juli 2016  
19u., Middelkerke,  
thema ‘Puur Belgisch’

donderdag 21 juli 2016  
17.30 u., Westende, thema 
‘Gevederde vrienden’

dinsdag 26 juli 2016  
19 u., Middelkerke,  
thema ‘Mardi d’ Or’

donderdag 28 juli 2016  
17.30 u., Westende, thema 
‘Een lach en een traan’

Visuele acts en animatie in al  
zijn facetten, dat hebben de  
Dolle Dinsdagen & Donderdagen 
voor jou in petto. 
 
Zes weken lang wordt het op dinsdag-  
en donderdagavond extra leuk vertoeven 
op de Zeedijk. Reserveer alvast je stoel 
op één van de talrijke terrassen – op 
dinsdag in Middelkerke en op donderdag 
in Westende - en laat je verrassen door 
prachtige acts in een specifiek thema. 

Spetterende en feeërieke 
fantasiefiguren
geven kleur aan je dag.

dolle dinsdagen en donderdagen 

        dolle animatie 
   op dinsdag en donderdag

wanneer en waar
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Met de steun en inzet van de lokale 
verenigingen en comités worden 
de dorpskernen elke zondag in juli 
en augustus omgetoverd in een 
openlucht danscafé.

Dit jaar krijgt de vertrouwde formule dat 
ietsje meer. Elk concert start een half uur 
vroeger en breidt uit met een flinke portie 
randanimatie: kinderanimatie, spring-
kastelen, een dj of een sfeervolle orgelist. 

aperosundays

 danscafé in openlucht

De aperitiefconcerten zijn de ideale  
manier om een zalige zondag (met de fiets?) 
in te zetten!

Programma
Alle concerten starten om 11 u.
Het startuur van de randanimatie  
varieert per deelgemeente.

>>>  zondag 3 juli 2016 
Buscemi
Leffingeleurenplein, Leffinge

>>>  zondag 10 juli 2016 

Toape Geraapte 
in de tuin van het Oud Gemeentehuis 
Brugsesteenweg, Mannekensvere

>>>  zondag 17 juli 2016 

De Bonanza’s 
op de speelplaats van de gemeenteschool 
Schoolstraat, Lombardsijde

>>>  zondag 24 juli 2016 
Radio Negra
 Jonkvrouw Gelaplein, Sint-Pieters-Kapelle

>>>  zondag 31 juli 2016 

73 gramm und drüber
Büchenbeurenplein, Schore

De perfecte aanzet  
voor een zalige zondag.
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Spa Summer Movies staat garant voor een fijne dag  
films checken op de Middelkerkse zeedijk. Een heuse 
familie-activiteit, want in de namiddag staat telkens een 
kinderfilm op de rol en ’s avonds wordt het genieten met 
een leuke familiefilm. Op vrijdag is er voor de liefhebbers 
nog een laatavondvertoning.
Behalve films is er een ruim aanbod kinderanimatie  
met springkastelen, kindertattoo’s of foto-animatie. 

Spa Summer Movies

Cinema 
      op het strand

KINDER FILM
15U

21-07 Inside Out

22-07 Zootopia

23-07 Snoopy & Charlie

 Brown: De Peanuts film

FAMILIE FILM
19.30U 

21-07 Fast & Furious 7

22-07 Surprise Movie

23-07 The Intern

LAAT AVOND FILM
22U 

22-07 The Theory of  

 Everything
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wanneer
donderdag 21 juli,  
vrijdag 22 juli en  
zaterdag 23 juli 2016

waar
Epernayplein, 
Middelkerke



Middelkerke, dé strip-
gemeente aan de kust.

30ste stripfestival

Lucky Luke 
      steelt de show

Het Middelkerkse stripfestival is  
aan zijn dertigste editie toe.  
De uitgebreide beurs zet dit jaar 
de ‘lonesome cowboy far away 
from home’ centraal: Lucky Luke. 
Naast de stripbeurs zijn er opnieuw 
randactiviteiten in de striptent.

Tijdens het stripfestival zakken heel wat 
tekenaars af naar Middelkerke om te 
signeren. Hét moment voor de echte fans 
om in de vroege ochtend naar Middelkerke 
te reizen. Walthery, Jean-Pol, Ferry,  
Ron van Riet, Jinx, Eugene Goossens, 
Wim Swerts, Dick Heins, Bruno de Roover, 
Christian Verhaeghe, Mario Boone, Paul 
Geerts en Eric De Rop hebben hun 
aanwezigheid al bevestigd. 
Hou voor de juiste planning de Facebook-
pagina van het stripfestival in de gaten. 
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 § 17 stripstandbeelden sieren  
de Middelkerkse dijk.

 § Poseer met je favoriete stripheld  
en deel je foto’s: #middelkerke.

 § Kinderen kunnen zich volledig uitleven 
tussen de stripfiguren op de ravotdagen,  
7 juli op het Epernayplein en 19 juli op  
de Koning Ridderdijk in Westende.

Middelkerke stript

wanneer
vrijdag 15 tot en met 
maandag 25 juli 2016

waar
Striptent op de zeedijk t.h.v. 
Arthur De Greefplein in 
Middelkerke

praktisch
Ter gelegenheid van de dertigste editie is  
de toegang tot het stripfestival gratis. Kinderen 
onder 12 jaar zonder volwassenbegeleiding  
betalen wel € 1,5 toegang, een bedrag dat  
integraal naar het Kinderkankerfonds gaat.
www.stripfestivalmiddelkerke.be 
Facebook: stripfestival middelkerke
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EXPEDITIE 
HINTERLAND

Elke donderdag in juli en augustus

expeditie Hinterland

op bierexpeditie 
                 met VW-busje

praktisch
Deze rondrit kan je op aanvraag op een 
donderdag boeken en kost € 35 per 
persoon. Je bent ongeveer een halve dag 
onderweg. Reserveren kan via de toerisme-
balies in Middelkerke of Westende - 
toerisme@middelkerke.be of 059 30 03 68
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Proeverijen met  
bierexperte Karin
In Middelkerke/Westende zijn sinds 
enkele jaren een aantal ambachtelijke 
bierbrouwers aan de slag. Verschillende 
horecazaken leggen zich toe op het betere 
bier. Om deze tendens aan den lijve – en 
nog beter – aan de smaakpapillen mee 
te maken, kun je deze zomer samen met 
zytholoog Karin een Middelkerkse bier- 
expeditie ondernemen.

Mooie plekjes en  
lekkere biertjes
In een authentiek Volkswagenbusje neemt 
Karin je in groep mee naar opmerkelijke 
Middelkerkse plekken en horecazaken 
om enkele speciale en lekkere bieren 
te ontdekken. Dat je daarmee ook de 
mooiste natuurhoekjes en landelijke 
kantjes van onze gemeente leert kennen, 
is lekker meegenomen. 



Alle info en tickets op www.nostalgiebeachfestival.be

Met onder anderen O.M.D. 
The Pointer Sisters • Bonnie Tyler

The Dinky Toys • Leee John (Imagination) 
Roland Gift (Fine Young Cannibals) 

Jenny Berggren (Ace of Base) • Sydney Youngblood

ZATERDAG 13 AUGUSTUS MIDDELKERKE

Met de steun van

NBF A5_2016.indd   1 11/05/16   16:22

expeditie Hinterland

op bierexpeditie 
                 met VW-busje
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praktisch
www.middelkerke.be/sport

bel 0474 888 194 voor up-to-date daginformatie

sport aan zee   

    Lekker zweten                         
                aan zee

wanneer
4 juli tot 19 augustus 2016
indoor: van 10 tot 12 u (€ 1 bijdrage)
Sportstrand: van 13 tot 17 u.

waar
Sporthal De Branding,  
Populierenlaan 35, Middelkerke
Sportstrand t.h.v. Louis Logierlaan 
in Middelkerke

Bij een evenwichtige vakantie  
hoort een gezonde dosis sport  
en daarvoor biedt de Middelkerkse 
sportdienst een boordevol aanbod.

Ochtendsport brengt goud  
in de mond. 
Wie het ’s ochtends voelt kriebelen, kan zich 
uitleven in de sporthal van Middelkerke. Op 
de vaste agenda tijdens de weekdagen staan 
naast zaalvoetbal, badminton, tafeltennis ook 
body-fit en boogschieten op het programma.

Sportstrand wordt  
heuse zomerarena 
Niets fijner dan buiten sporten. Dankzij  
het volledig uitgeruste sportstrand kan dat 
in Middelkerke in ideale omstandigheden.  
’s Ochtends kunnen beginnende lopers 
onder ervaren begeleiding de start to 
run cyclus volgen. Na de lunch is er een 
gevarieerd programma met vaste momenten 
voor beachvolley of beachsoccer en een  
vol mandje vrije sporten zoals petanque, 
viking kubb, netbal. Op vrijdag is het 
Kidsmix: een rondje netballen, bounceball 
en Olympische Spelen. 
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Tennistoppers in Westende

Westend Men’s ‘Rising Stars’ 2016
Tientallen deelnemers nemen het tegen 
elkaar op in dit tornooi voor aanstormend 
tennistalent uit Europa, de VS, Azië en 
Oceanië. Ontdek de Federers, Goffins, 
Nadals en Djokovicen van morgen.

wanneer en waar
zaterdag 9 t.e.m. zondag 17 juli 2016
tennissite Priorijlaan, Westende 

Westend Wheelchair Tennis Tour 2016
Westende mag als primeur dit interna-
tionale tornooi voor rolstoeltennissers 
ontvangen. Bewonder het unieke 
sportmanschap en de spectaculaire 
behendigheid van deze topatleten.

wanneer en waar
donderdag 28 t.e.m. zondag 31 juli 2016 
tennissite in de Priorijlaan, Westende

>>>  Woensdag 20 en donderdag  
21  juli 2016 vanaf 8.30 u.
40ste Internationale Motorcross 
van de Westkust
Spektakel verzekerd! Gratis toegang voor 
alle Middelkerkenaars op vertoon van 
identiteitskaart.

>>>  Woensdag 20 juli 2016 om 14 u.
Raften aan Surfclub De Kwinte Westende, 
bijdrage € 10

>>>  Woensdag 27 juli 2016 om 14 u.
Deathride, hindernissen en mountain-
boarden op het Sportpark De Krokodiel, 
bijdrage € 4

Voor raften en deathride moet je vooraf 
inschrijven via 0474 88 81 94.

Unieke sportevents in juli!

Zomer sportpromotietoer 
Sport.Vlaanderen en de Vlaamse sport-
federaties brengen je heel wat initiaties, 
demonstraties en recreatieve competities  
in verschillende sportdisciplines voor  
alle leeftijden.

wanneer en waar
dinsdag 12 juli 2016 op het Rauschen-
berg plein, Westende en donderdag  
14 juli 2016 op het sportstrand aan de 
Logierlaan, Middelkerke, telkens vanaf 10 u. 
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Wekelijkse dagmarkten
Laat je verleiden door dieprode aardbeien 
of frisgroene boontjes. Krijg het water in 
de mond van een bradende kip aan ’t spit, 
verse pannenkoeken of wafels. 

Waar en wanneer 
 § woensdagvoormiddag:  

Sint-Pieters-Kapelle
 § donderdagvoormiddag:  

Populierenlaan, Middelkerke
 § zaterdagvoormiddag: 

Oudstrijdersplein, Middelkerke 

Avondmarkten
De avondmarkten bundelen gezellige sfeer 
en hebbedingetjes.

Waar en wanneer 
 § maandag 11 en 18 juli 2016:  

Middelkerke-centrum en Zeedijk-Oost 
 § maandag 4 en 25 juli 2016:  

Zeedijk Middelkerke-West (vanaf Antoine 
Van Cailliestraat richting Rotonde) 

 § zaterdag 16 juli 2016:  
Westende-dorp (Henri Jasparlaan) 

 § zaterdag 9, 23 en 30 juli 2016: 
Westende Zeedijk

 § woensdag 6, 13, 20 en 27 juli 2016: 
Lombardsijde

De zomer is het geschikte moment  
om een markt te bezoeken. Er zijn  
de wekelijkse markten in Middelkerke, 
Westende en het hinterland. Maar er 
zijn ook avond- en rommelmarkten. 

markten

Rommel-, avond- 
en andere markten

Rommelmarkten
Heb je na de lenteschoonmaak een stapel 
nog bruikbare kleren? Is je zoon te groot 
geworden voor zijn fiets? Sommige dingen 
verdienen een tweede leven. Vroege vogels 
slaan de beste slag!

Waar en wanneer 
 § zaterdag 2 juli: Marktplein, Middelkerke
 § zondag 3 juli: Schoolstraat, Hoogstraat, 

Lombardsijde
 § zaterdag 9 juli: Oude Molenstraat, 

Duinenlaan, Westende
 § maandag 11 juli: Louis Logierlaan en 

St-Theresiastraat, Middelkerke
 § donderdag 14 juli: Koning Ridderdijk, 

Westende
 § zaterdag 16 juli: Striprommelmarkt,  

Zeedijk, Middelkerke
 § zondag 24 juli: Oudstrijdersplein, 

Middelkerke
 § zondag 24 juli: Schoolstraat, Hoogstraat, 

Oude Nieuwpoortstraat, Lombardsijde
 § donderdag 28 juli: Koning Ridderdijk, 

Westende
 § zaterdag 30 juli: Striprommelmarkt, 

Zeedijk, Middelkerke

Fiesta Europa
Poolse rookworsten, Italiaanse pizza’s, 
kraakverse Hollandse kibbeling of een 
stevige mattetaart uit Geraardsbergen.  
Proef de beste Europese delicatessen 
tijdens deze gevarieerde smulmarkt.

Waar en wanneer 
Dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 juli 
2016 langs de Zeedijk Westkant Casino tussen 
Kemmelbergstraat en de straat uitgevend op 
de St.-Theresiakapel in Middelkerke. 
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alle evenementen via visit.middelkerke.be

17-19/06 - 18:00 u. 
Bierweekend 2016 
Zeedijk, Middelkerke

24-26/06-  
Flemish Open Beach Rugby 
strand t.h.v. L.Logierlaan, 
Middelkerke

03/07 - 11:00 u. 
ApéroSunday 
Leffinge - Buscemi ft. Squadra 
Bossa Leffingeleurenplein 1, 
Leffinge

07/07 - 13:00 u.
Ravotdag 
Epernayplein, Middelkerke

07/07 - 20:15 u. 
Engie Parkies 
Lady Linn & Her Magnificent 
Seven 
Normandpark, Middelkerke

08/07 - 10:00 u. 
StreetmArt
Surfclub De Kwinte
Koning Ridderdijk, Westende 

09-17/07 - 11:00 u.
Rising stars Tennis Tour
Priorijlaan, Westende

09/07 - 11:00 u.
Couleur aan zee
 Epernayplein, Middelkerke

10/07 - 11:00 u. 
ApéroSunday  
Oud gemeentehuis, 
Mannekensvere 

11/07-
Vlaamse Feestdag  
concert 11:30 u. Epernayplein 
vuurwerk 23:00 u. strand Casino 
West

agenda
12/07 - 12:00 u.
Zomer Sportpromotietoer
Zeedijk, Rauschenbergplein, 
Westende

12/07 - 19:00 u.  
Feest op de dijk
Epernayplein, Middelkerke

12/07 - 15 & 16 u. 
Poppenkast in het museum
Museum kusthistories,  
J. Casselaan 1, Middelkerke 

13/07 - 19:30 u. 
Muzikale Woensdagen
centrumstraten, Westende

14/07 - 12:00 u. 
Zomer Sportpromotietoer 
Sportstrand, Middelkerke

14/07 - 20:15 u. 
Engie Parkies 
Raymond van het Groenewoud 
Normandpark, Middelkerke

15/07 – 25/07 - 10:00 u. 
Stripfestival 
De Greefplein, Middelkerke

15/07 – 16/07 - 10:30 u.  
Kweetniehoeleuk 
Zeedijk, Middelkerke

17/07 - 11:00 u.
ApéroSunday
De Bonanza’s. 
Schoolstraat 37, Lombardsijde

17/07 - 19:30 u.  
Vlaanderen Zingt 2016 
Zeedijk t.h.v. Zwaluwenlaan, 
Westende

19/07 - 13:00 u.
Ravotdag
Koning Ridderdijk, Westende
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20/07 - 16:00 u.  
Zomerse Namiddagshow
Koning Ridderdijk, Westende 

20, 21/07 - 08:30 u. 
40ste Internationale 
Motorcross van de Westkust 
Kavelweg, Wilskerke

21/07 –23/07 - 12:00 u.  
Spa Summer Movies
Epernayplein, Middelkerke

21/07 - 20:15 u. 
Engie Parkies 
Silke & The Expendables
Normandpark, Middelkerke

21/07 - 23:00 u.
Vuurwerk 
strand t.h.v. Meeuwenlaan 
Westende

23, 24/07 – 12:00 u.
Tattoo Convention
Sport- en cultuurcentrum, 
Populierenlaan & Marktplein, 
Middelkerke

23/07 - 18:00 u.  
MNM Sing your Song Live 
Koning Ridderdijk, Westende

24/07 - 11:00 u. 
ApéroSunday 
Radio Negra. 
Jonkvrouw Gelaplein 1, 
Sint-Pieters-Kapelle

24/07 - 15:00 u.   
K3 Kids Event
Koning Ridderdijk t.h.v. 
Strandlaan, Westende 

25/07 - 16:00 u.  
Zomerse Namiddagshow
Epernayplein, Middelkerke

25/07- 29/07 - 19:00 u. 
MNM Start To Dj 
surfclub De Kwinte  
Koning Ridderdijk, Westende

27/07 - 17:30 u. 
Muzikale Woensdagen
centrumstraten, Westende

28/07 - 31/07 - 11:00 u. 
Westend Wheelchair Tennis 
Tour 2016
Priorijlaan, Westende

28/07 - 20:15 u. 
Engie Parkies 
Cleymans & Van Geel 
Normandpark, Middelkerke

31/07 - 09:30 u. 
Wandeltocht  
Stripfigurentocht 
Sporthal De Branding

31/07 - 11:00 u. 
ApéroSunday 
73 Gramm und drüber  
Büchenbeurenplein 1, Schore

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


