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en nog veel meer evenementen...



Op zaterdag 5 november 
trekt de bib met de bus 
naar de Boekenbeurs 
in Antwerp Expo. Er 
zijn opstapplaatsen in 
Middelkerke, Leffinge, 
Lombardsijde en Westende. 
Meer info 
Kostprijs is 15 euro  
(ingang + vervoer). 
Inschrijvingen
059 31 99 10 of 
bibliotheek@middelkerke.be 
of middelkerke.bibliotheek.
be/portaalcatalogus/
boekenbeursbus  

 04 champagneweekend 

 06 landbouwweekend  

 08 herfstweekend 

 10 halloween  

Colofon
uitgave van het gemeente- 
bestuur Middelkerke, 
verschijnt zes maal per jaar.

Redactie: Informatiedienst, 
met medewerking van de 
Middelkerkse gemeentelijke 
diensten.  
Deze editie kwam tot stand 
met de medewerking van 
Toerisme Middelkerke vzw.

Verantwoordelijke uitgever: 
Pierre Ryckewaert secretaris,  
gemeentebestuur 
Middelkerke, Sperma-
liestraat 1, Middelkerke

Bubbels aan zee
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Champagneweekend

 09
Halloween
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 13 erfgoed
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 16 agenda  

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! 
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Dames, neem je agenda en noteer 
volgende datum. Op vrijdag 28 oktober 

is er een avond voor en door dames. 
Ontsnap even uit de dagelijkse sleur, 

laat de mannen zelf hun potje koken en 
geniet van een heerlijke avond! 

Een voordracht rond gezondheid, een 
optreden, dans- en muziekworkshops, 
haardemonstraties en kleuranalyses… 

de mannen hebben er geen boodschap 
aan, maar jij als vrouw wel! Er is tevens 
een uitgebreid buffet voorzien. Thema 

van deze avond is ‘vampier’.

Praktisch: Vrijdag 28 oktober vanaf 19u 
Calidris, Strandlaan 1 in Middelkerke 

Inkom: €35 - reservatie verplicht 
(plaatsen beperkt) 

reservatie: participatie@middelkerke.be

Heren, neem je agenda en noteer 
volgende datum. Op maandag 24 

oktober is er een avond voor en door 
mannen. Ontsnap even uit de dagelijkse 

sleur, laat de vrouwen zelf de vuilnis-
bakken buiten plaatsen en geniet van 

een heerlijke avond!

Een voordracht rond gezondheid, 
diverse drankdegustaties, poker en 

baardtrimmen… de vrouwen hebben er 
geen boodschap aan, maar jij als man 
wel! Er is tevens een uitgebreid buffet 

voorzien.  

Praktisch: Maandag 24 oktober vanaf 19u  
‘t concept, Zeedijk in Middelkerke 
Inkom: €35 - reservatie verplicht 

(plaatsen beperkt) 
reservatie: participatie@middelkerke.be

Met de bib naar  
de Boekenbeurs 

LADIES NIGHT  
28 OKTOBER

MEN’S NIGHT  
24 OKTOBER

inhoud
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‘Luistervinken’ in de bib
Leuke voordrachten over interessante thema’s

Donderdag 22 september  
Trias verbindt boeren wereldwijd
Na een inleefreis in het Andes - 
gebergte getuigt Johan Dezeure 
over het werk en de ondersteuning 
van Trias voor boerenfamilies in 
Peru en Equador. 

Donderdag 27 oktober 
Lieven Debrauwer: ‘Parfum een passie’
Cineast Lieven Debrauwer vertelt met veel passie over 
zijn liefde voor parfum. Geurige anekdotes worden 
afgewisseld met weetjes over parfumklassiekers, 
legendarische gebruikers, parfum- en couturehuizen.

Donderdag 17 november 
‘Start to Listen’ met Bernard Moerman
Interactieve workshop die je op een speelse manier de 
bouwstenen van de muziek leert ontdekken. Wie die 
kent, gaat bewuster naar muziek luisteren en haalt er zo 
veel meer uit.

Meer info Alle voordrachten gaan door in de bib  
van Middelkerke en starten om 20 u./ Kostprijs: € 5 

LUISTER
VINKEN



Sla je voorraad bubbels in 
voor de eindejaarsfeesten.
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praktisch
Glas Champagne: 5 euro

Fles Champagne: volgens prijs van het 
champagnehuis 

Zonder champagneglas kan er niet gedegusteerd 
worden. Gebruikte glazen kunnen ingeruild worden 

voor propere glazen aan de infobalie.
Champagnereisgids
ter gelegenheid van deze jubileumeditie 
brengt Toerisme Middelkerke vzw een 
exclusieve Champagnereisgids uit die je 
meeneemt naar de elf ‘viticulteurs’ om en 
rond Epernay. 

- Exclusieve Champagnescapsule
- Alles wat u moet weten over de 

viticulteurs in Epernay
- Restaurants, logies en bezienswaar-

digheden door de champagneboeren zelf 
gekozen

- Overzichtelijke detailkaarten

hoogmis                         
                van de 
bubbels

waar
Casino Middelkerke
Zeedijk z/n (t.h.v. Epernayplein)
Middelkerke

Kom champagne proeven met Alain 
Bloeykens tijdens de twintigste editie 
van het champagneweekend.

Het champagneweekend - ontsproten uit een 
jarenlange vriendschap en jumelage met onze 
Franse zusterstad Epernay, het kloppend 
hart van de Champagne, - is een ideale 
gelegenheid  om een voorraad bubbels in te 
slaan voor de eindejaarsfeestdagen. 

Nog geen keuze gemaakt of geen idee welke 
champagne je wil serveren? Kom dan eens 
langs op een van de proeverijen met wijnjour-
nalist Alain Bloeykens waar hij alle onzin 
over champagne de wereld uit helpt. Ken jij 
het verschil tussen een brut, een millésime, 
een blancs de blancs of een grand cru? Hoe 
serveer je champagne zonder brokken te 
maken? Wijnjournalist Alain Bloeykens maakt 
je wegwijs in de boeiende wereld van de 
champagne. Samen met  

>>>  Donderdag 10 november 2016 
19.30 u. - 24.00 u.

>>>  Vrijdag 11 november 2016
11.00 u. - 24.00 u.

>>>  Zaterdag 12 november 2016
11.00 u. - 01.00 u.

>>>  Zondag 13 november 2016
11.00 u. - 20.00 u.

>>>  Casino Middelkerke

waar & wanneer

hem proef je in een seminarie van ongeveer 
45 minuten 5 verschillende champagnes. 

Al een keuze gemaakt? Elf ambachtelijke 
wijnbouwers uit de regio rond Epernay stellen 
er vier dagen lang hun beste flessen voor.  
Je kan er genieten van de goddelijke drank 
in een leuke omgeving aan democratische 
prijzen. 

In de restaurants worden speciale champag-
nemenu’s op tafel gezet. En naast dit alles is 
er een uitgebreid amusementsprogramma. 
Culinair genieten is dus de boodschap. 
Gezondheid!  
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wanneer
zaterdag 17 en zondag 18 
september 2016,  van 10 tot 18 u.

waar
op en rond het Epernayplein, 
Middelkerke

landbouwweekend

beleef het hoeveleven
                 op de Zeedijk

Middelkerke is naast een bruisende toeristische pleisterplek ook 
een bloeiende landbouwgemeente. Achter het brede strand 
zijn de polders een plek vol tuinbouwers, veehouders, stoere 
loonwerkers en producenten van lekkere streekproducten. 

Uit het boordevolle programma dat het 
Landbouwweekend te bieden heeft, 
pikken we er enkele blikvangers uit. 

Mooooie Bella!
Echt opmerkelijk is het ‘beautysalon voor 
koeien’. Hier worden de mooiste koeien nog 
mooier gemaakt. ‘Grooming’ zorgt voor een 
glanzende koeienvacht zodat de Bella’s van 
deze tijd als schoonheidskoninginnen door 
het malse gras grazen.

Bloemetjes en bijtjes
‘Bijenautoriteit’ Marc Struye toont op het 
landbouwweekend een greep uit zijn 
uitgebreid activiteitenpakket. Hij legt uit 

hoe belangrijk het bijenleven voor onze 
biodiversiteit is en voor welke lekkernijen 
bijen verantwoordelijk zijn. Snuister door 
zijn ruim aanbod producten.

Het Epernayplein wordt ‘the place to bee’
Zaterdag: 14 -17u. – insectenhotel bouwen
Zondag: 11.30 – 12.30u. – kennismaking van 
de wereld van de bijen door imker Marc 
Struye
Zondag: 14 u -17 u – insectenhotel bouwen
Locatie: tent Epernayplein

Gymkana
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen hun 
behendigheid testen tijdens deze leuke 
wedstrijd met ‘behandelbare’ landbouw-

werktuigen. Klop het record van je 
voorgangers en win leuke prijsjes.

Veilig fietsen of wandelen op 
den buiten
Fietsen of wandelen op het platteland is 
fantastisch: beukend tegen de polderwind, 
de geur van vers gemaaid gras. Maar 
soms moet je wel opletten, want voor de 
landbouwers zijn die weggetjes hun toegang 
tot hun weides en landen. In samenwerking 
met de Vlaamse Stichting voor Verkeersvei-
ligheid tonen we wat je best kan doen bij 
bepaalde verkeerssituaties met landbouw-
voertuigen.

Trekpaarden op het strand
Het wordt nogal een beestenboel tijdens 
het Landbouwweekend. Naast de oldtimers 
en hypermoderne machines zijn ook alle 
hoevedieren te vinden op de Zeedijk: koeien, 
kalfjes, varkens, kippen, ganzen, eenden, 
ezels, paarden, schapen, geiten….
Veel bekende landbouwdieren stelen 
immers de show. Schapen laten hun vacht 
scheren. Wat dacht je van verse koemelk? 
Proef een lekker glas van dit vers gemelkte 
'powerdrankje'. En natuurlijk tekenen de 
Brabantse trekpaarden present. Deze 
showbeesten brengen een prachtig 
schouwspel als ze ploegen op het strand 
of kinderen laten genieten op het vliegend 
tapijt. Op zondag volgt de apotheose met 
een prachtige show door trekpaarden de 
Brabander.

Eet soep en steun de MS Liga
Van landbouwen krijg je stevige trek! Geen 
nood: tijdens het landbouwweekend kun 
je heerlijke groentesoep met kraakverse 
groentjes proeven. Je steunt er zelfs de MS 
Liga mee.
De opbrengst van je tasje of litertje wordt dus 
erg goed besteed.
Op het Epernayplein kan je de soep ter 
plaatse nuttigen of je neemt een litertje mee 
naar huis.

Oude dorsmachine
De Zeelse Vegeldorsers zorgen voor de 
nodige folklore. Ze tonen hoe je dorst met de 
vlegel en ze tonen hoe je vlas bewerkt. Ook 
een oude dorsmachine zal er aan het werk 
zijn. Een niet te missen spektakel. 

praktisch
het volledige programma vind je  

op visit.middelkerke.be 
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herfstweekend

 snuif de geur  
van herfst

praktisch
Het volledige programma vind je  
op visit.middelkerke.be.  

wanneer
zaterdag 15 en zondag 16 
oktober 2016.

waar
Epernayplein Middelkerke

Het Epernayplein wordt een lekkere en 
sfeervolle herfstmarkt. Snuif de geur 
op langs onze delicatessenmarkt met 
wildspecialiteiten, champignons, kazen, 
noten, confituur en meer herfstlekkers.  

Hartverwarmende whisky
Dit jaar degusteren we whisky op het 
Epernayplein. Kom langs de whiskytruck 
waar je alles te weten komt over dit 
geestesrijke brouwsel. Proef ook een 
selectie rums in een sfeervol kader.

Roofvogelshow en 
jachthoornblazers
De roofvogels vliegen over je hoofd 
tijdens een spectaculaire demo. Statige 
jachthoornblazers spelen diverse 
jachtfanfarestukken in hun  
traditionele kostuum.

Daarnaast is er een omkaderend aanbod 
van lokale folkgroepen, accordeonisten, 
kinderanimatie, grime, springkasteel, oude 
volkspelen en ‘nageltjeklop’. 

Herfstmenu’s
De herfst is een gastronomisch topseizoen. 
Het beste van lekker wild, paddestoelen, en 
seizoensgroenten wordt vakkundig verwerkt 
in heerlijke herfstmenu’s, geserveerd in heel 
wat Middelkerkse restaurants. 

herfstweekend 

    een ‘air’ke’  
om de herfst op te fleuren’ 

Datum Locatie Uur Accordeonist
15/10 Bistro Colombus 15 - 17u Stijn Oyaert
15/10 Oase 15 - 17u Martin Dewinter
15/10 The Corner 15 - 17u Dirk Vlaminck 
15/10 De Nieuwe Tuin 15 - 17u Duo Jocris
16/10 Café Tennis 11 - 13u Martin Dewinter
16/10 Café Central 11 - 13u Jean Pierre Kindt
16/10 ‘t Bretoentje 11 - 13u Johan Decapmaker
16/10 Café de Sterre 13 - 15u Marc Muys
16/10 Taverne Kroko 15 - 17u Johan Decapmaker
16/10 De Nieuwe Tuin 15 - 17u Stijn Oyaert.

De ponyclub “Jong Spermalieruiters” 
organiseert een spectaculair evenement 
op 9 oktober 2016 aan het sportstrand van 
Middelkerke. 
Ben je een pony liefhebber of kan je 
gewoon genieten van kinderen die dolle 
pret beleven? Vanop het terras van  
La Cabana kan je live de meeslepende 
ambiance meemaken met een lekker 
drankje. De toegang en parking is gratis. 

steeplechase 

    klein maar dapper

Tijdens het Herfstweekend spelen 
verschillende accordeonisten een air’ke in 
diverse deelnemende horecazaken.

 
meer info

visit.middelkerke.be
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Het Middelkerkse boksgala zet al 
jaren lokale toppers en Europese 
toptalenten tegenover elkaar in de 
ring. 

Het wordt vooral uitkijken naar het 
profkamp tussen de lichtgewichten Hedi 
Slimani, ook wel Hells Bells genoemd, 
en Kakha Avestisiani. Hells Bells, 29 jaar 
uit Lichtervelde heeft al 24 wedstrijden 
gewonnen, waarvan 13 met K.O. en nog maar 
2 verloren. Kakha Avestisiani krijgt hiermee 
geen slappe kost voorgeschoteld en zal 
hiermee zijn handen vol hebben. De poulain 
van Eddy, de 36 jarige Oostendenaar Amrani 
Younes, goed voor 8 overwinningen en maar 
liefst 4 met K.O uit 36 wedstrijden neemt de 
bokshandschoen op tegen Arthur Torosian.  

Maar ook good old Erik Nazarian zal na een 
lange tussenpauze opnieuw zijn opwachting 
maken op het canvas. Eric Nazarian is een 
Armeen die al een hele tijd in Brugge woont. 
Hij begon destijds onder Emanuel Demanet 

praktisch
Staanplaats vvk € 20 add € 25
Tribune vvk € 25 add € 30 

Ring vvk € 30 add € 35

wanneer 
Zaterdag 8 oktober 2016  
om 19 u.

waar 
Sporthal De Branding  
Populierenlaan Middelkerke
 

bij Wimme, maar was intussen al lid van 
zowat elke Vlaamse boksclub. Hij keerde 
nu met een mager palmares echter terug 
naar waar het allemaal begon is. Nazarian 
beseft dat het om zijn laatste kans gaat en 
krijgt Arthur Torosian voorgeschoteld als 
tegenstander. Beiden boksten eerder een 
matchnul en Nazarian wil dat resultaat nu 
verbeteren. 

Bij de vrouwen in de suppermidden klasse 
staan Femke Hermans en Eelene Sikmashvili 
tegenover elkaar. Zij maken onder elkaar uit 
wie de nieuwe kampioen van België wordt. 

internationaal boksgala
                 vuurwerk  
    in de ring

wanneer
vrijdag 28 oktober 2016 om 
20 u. 

waar
centrum De Branding,  
Populierenlaan 35

Halloween Opera Night 
Vampieren, heksen, Frankenstein, 
Dracula… de operawereld is bevolkt met 
figuren die je liever niet in het donker 
tegenkomt. Close Opera serveert een 
zwarte Halloweenvoorstelling die elk 
publiek rillingen bezorgt.  

Zonder Phantom of the Opera geen 
Halloweenprogramma. Van zodra de 
eerste noten van dit meesterwerk worden 
ingezet, begint de huiverpret. Vanuit het 
duister hoor je hemelse klanken tot het 
geluid van brekend glas en krakende 
deuren plots door merg en been snijdt…  
je voelt de koude adem van een vampier 
in je nek.

Verwacht je aan bloedstollende aria’s zoals 
Strida La Vampa, Elettra van Mozart en werk 
van Dvorak Berlioz, Fauré, Strauss of Purcell. 
Close Opera brengt je op een toegankelijke 
manier een snelcursus opera. 

Kinderen meer 

dan welkom!

 
praktisch
Kaartjes voor deze voorstelling kosten €10.
Bij de voorstelling is er een gratis inleiding én 
een leuke workshop voor jong en oud! 
www.cultuur.middelkerke.be

10_vrijetijdsmagazine herfst 2016
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De Middelkerkse Sint-Willibrordus - 
kerk staat al jaren pal op het 
drukke centrale kruispunt van de 
Oostende laan, Westendelaan, 
Spermaliestraat en Kerkstraat. 
Tijdens Open Monumentendag 
geven lokale heemkundigen 
achtergrondinfo bij de kerk. 
 
Programma  

13.30 u. Uiteenzetting over de kerk en  
de geschiedenis van Middelkerke door 
Ronny Van Troostenberghe, heemkundige 

14.30 u. Toelichting bij de restauratie-
werken door architect Arnout Fonck van 
Félix en Partners

16 u. Onthulling roepsteen en verrassings-
bezoek 
 
Meer info erfgoed@middelkerke.be De huidige kerk is eigenlijk een samenvoegsel 

van 3 bouwfasen.

erfgoed

    kerk van Middelkerke 
blikvanger Open Monumentendag

mountainbikeroute  

    stuiven 
            door het zand

In juni is in Middelkerke de langver-
wachte permanente mountain-
bikeroute geopend. Technische 
singletracks, hellingen in het losse 
zand, bochtige afdalingen of 
plakkerige stroken in het polder-
landschap. Mountainbikers 
komen aan hun trekken dankzij de 
veelzijdige Norbert Dedeckereroute. 

Het traject van 30 km meandert langs 
Middelkerkes mooiste plekjes: van de 
‘scheve muren’ op sportpark De Krokodiel, 
langs het strand, door de kronkelende 
paadjes in de Sint-Laureinsduinen en het 
jaagpad langs de Plassendalevaart.

Wie een ferme ‘fond’ heeft, kan de Norbert 
Dedeckereroute combineren met de 
mountainbikelussen in Nieuwpoort en 
Oostende, want het Middelkerkse parcours 
maakt deel uit van het mountainbike-
netwerk dat Sport.Vlaanderen uitbouwt.

Volg het aangeduide parcours
Het parcours loopt door kostbaar natuur-
gebied. Wie zich niet aan het parcours 
houdt, riskeert een GAS-boete die 
maximaal kan oplopen tot € 350.

Traject online en plannetjes
Je kan de Norbert Dedeckereroute 
downloaden via de website van Sport.
Vlaanderen en Middelkerke. Aan de 
toerismebalies en het MAC kun je een 
plannetje kopen aan 3 euro.

Mountainbikeroute ook in 
Chouffetocht 
De nieuwe mountainbikeroute speelt 
uiteraard een hoofdrol in de traditionele 
Chouffetocht. Mountainbikeclub McChouffe 
zijn de peters van de route en plakken nog 
een aantal verrassende plekjes aan hun 

parcours. De Chouffetocht is dé afspraak 
voor alle mountainbikers in en rond 
Middelkerke. 

praktisch
visit.middelkerke.be - www.choufkes.be 
Starten kan tussen 8 en 11 u.
De routes variëren tussen 30 en 60 km
Deelnameprijs is € 4

wanneer
zondag 6 november 2016 

waar
Start en aankomst in sporthal  
De Branding, Middelkerke 
of sporthal De Bamburg in 
Lombardsijde

Drie dagen muziek, feest, 
foodtrucks en kunst in het 
centrum van Leffinge.
Met o.a. Truckfighters, 
Ertebrekers, Steak Number 
Eight en vele vele anderen.

Check www.leffingeleuren.be 
voor alle nieuws.
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De doeken zijn gewassen,  
de zittribune is grondig gestofzuigd, 
het podium gepoetst. Alles is klaar 
om jullie muziek van topmuzikan - 
ten, theater met rasacteurs en 
familievoorstellingen ‘met een hoek 
af’ voor te schotelen.

Blitsstart
Het seizoen neemt een blitsstart met 
Jean-Marie Aerts, Jean Blaute en Eric 
Melaerts op 7 oktober en gaat op dat 
elan door met de komst van Boma on 
the Rocks (13 oktober) en de vertoning 
van Begijn Le Bleus nieuwste zaalshow 
(21 oktober). Theaterliefhebbers houden 
best 9 november vrij, want dan brengt 
’t arsenaal hun ‘Dood van een handels-
reiziger’: een tijdloos verhaal met een 
sterke cast.

praktisch
www.cultuur.middelkerke.be 

cultuurdienst@middelkerke.be 

cultuur

volle bak
       cultuur

Kinderen welkom!
Tijdens Halloween Opera Night  
(28 oktober) jagen we je de stuipen 
op het lijf met operaklassiekers in 
Halloweenthema. Een ideale manier  
om zelf, maar ook je (klein)kinderen,  
kennis te laten maken met het genre.

‘Los’ (6 november) is een poëtische 
theatervoorstelling met een pop en twee 
acteurs voor kinderen vanaf zes jaar. Max 
is een jongen van acht en hij toont je hoe 
het is om op twee verschillende plekken 
in de stad te wonen, hoe het is om de ene 
keer bij zijn papa en de andere keer bij zijn 
mama te zijn.

Voordelige last minute tickets
Reserveer je kaartjes voor 7 oktober, 
dan heb je dankzij de vroegboekactie 
sowieso het meest voordelige tarief. 
Heb je een vrijetijdspas? Dan kun je na 
de vroegboekactie voordelig blijven 
reserveren. Dankzij de last minute-actie kun 
je je ticket – in de week voorafgaand aan 
de voorstelling - aan het tarief van de 
vroegboekactie kopen! 

Nieuw popkoor!
Bizart vzw start dit schooljaar met een 
popkoor voor de jeugd vanaf 12 jaar 
en volwassenen. Hou je van zingen en 
muziek? Dan ben je meer dan welkom!

Wanneer en waar 
Elke donderdag wordt er gezongen van 
19.30 tot 20.30 uur in De Branding.  
De eerste repetitie is op 22 september.

Meer info
vzwbizart@gmail.com - 059 31 95 53
Inschrijvingsgeld bedraagt € 100 per 
schooljaar. Ben je al leerling in Bizart,  
dan betaal je € 50.

Twee opmerkelijke  
expo’s in De Branding
Fototentoonstelling  
Altijd rechtdoor - Maxim Declercq

Wanneer en waar
Van 21 tot 30 oktober in de Branding,  
tijdens de openingsuren van de cultuur-
dienst en tijdens activiteiten waarbij de 
foyer van De Branding is opengesteld.

‘Duivenmythologieën’  
Raoul Servais
Kunstenaar Raoul Servais werkte een 
viertal bijzondere oorlogsmythes uit in 
tekeningen, aquarellen en animatics. 
Centraal in deze tentoonstelling staan 
duiven. De duif staat niet alleen symbool 
voor vrede en verdraagzaamheid, tijdens 
de Eerste Wereldoorlog werden duiven 
ook gebruikt als communicatie- en 
spionagemiddel.

Wanneer en waar
Van 4 tot 20 november in De Branding, 
elke weekdag van 10.00 tot 12.00 uur en 
tijdens weekends van 14.00 tot 17.00 uur

Meer info
cultuur.middelkerke.be 
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alle evenementen via visit.middelkerke.be

10/09 
Rommelmarkt   
Badenlaan, Westende

10/09 
Kermis  
Leffinge Dorp
11/09   
Corvettes meets Mustangs   
zeedijk Middelkerke
09-11/09 
Leffingeleuren  
Leffinge

17-18/09 
Landbouwweekend   
Epernayplein, Middelkerke

18/09 
Duin- en Poldertocht 
De Bamburg, Lombardsijde

24-25/09   
Kermis     
Schore
07/10 
J.M. Aerts, Jean Blaute & E. 
Melaerts    
08-09/10 
Kermis    
Sint-Pieters-Kapelle 

08/10 
Internationaal Boksgala 
De Branding, Middelkerke 

15-16/10
Herfstweekend   
Epernayplein, Middelkerke 

21-30/10 
Expo Altijd rechtdoor  
De Branding, Middelkerke 

23/10 
Hengelwedstrijd “selectie 
teams kamp van België”  
24/10  
Men’s night 
’t Koncept, Zeedijk Middelkerke 

agenda
28/10 
Ladies night  
Calidris, Westende   

29/10
Halloweenwandeltocht 
De Branding, Middelkerke 

04-20/11
Expo ‘Duiven’ Raoul Servais  
De Branding, Middelkerke  

06/11 
17de mountainbiketoertocht 
MBC Mc Chouffe  
De Branding, Middelkerke  

10-13/11   
Champagneweekend   
Casino, Middelkerke  

Tot 31/12  
Expo Eet Visch!
Foto-expo Viskoppen 
Villa Les Zéphyrs, Westende 

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


