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Hoe inschrijven voor onze activiteiten?
Voor een groot deel van de activiteiten kun je  
inschrijven via de handige online inschrijfpagina.  
Inschrijven via deze website bespaart je heel wat  
‘heen-en-weer-geloop’ en je kun meteen afrekenen  
zodat je inschrijving zeker en gegarandeerd is.  
Ook fiscale attesten kun je er zelf downloaden.  
Voor sommige activiteiten hoef je niet vooraf in te schrijven,  
bekijk dus aandachtig de specifieke aankondigingen.

Hoe ga je te werk?
Surf naar: http://inschrijvingen.middelkerke.be (zonder www. ervoor!)

Inloggen of registreren
• Heb je nog geen ‘login’, klik dan op registreer
• Vul alle gevraagde gegevens in en klik op registreren.
• Je account is nu aangemaakt.
• Je ontvangt een bevestigingsmail met daarin een wachtwoord.
• Met dit wachtwoord kun je inloggen op de inschrijfpagina.

Kan je voor alle activiteiten zomaar inschrijven?
Ja, maar voor (de meeste) activiteiten met een opvangkarakter moet het in te schrijven kind een vrijetijdspas hebben. 

Een vrijetijdspas is er voor:
•  alle inwoners van Middelkerke (kinderen en volwassenen);
•  kinderen die niet in Middelkerke wonen, maar naar school gaan in een school op grondgebied Middelkerke;
•  kinderen die niet in Middelkerke wonen, maar van wie minstens één ouder hier woont of werkt;
•  tweedeverblijvers en hun gezinsleden (al hebben zij geen toegang tot activiteiten met opvangkarakter zoals speelpleinwerking,   
 grabbelpas en kampen, tenzij het expliciet anders vermeld is).

Voor sommige activiteiten met een opvangkarakter is er geen vrijetijdspas nodig, lees dus goed de specifieke aankondigingen.
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Hoe kan ik een vrijetijdspas kopen?
Via de inschrijfsite kun je – als je tot één van voorgaande categorieën behoort – eerst een vrijetijdspas kopen en dan meteen  
doorschakelen naar de inschrijfpagina. De vrijetijdspas kun je ook aan de balie van het MAC kopen, tijdens de openingsuren.

Online betalen
Als je inschrijft via de onlinemodule kun je er meteen veilig en snel betalen. Hou je kaartlezer van je bank en je bankkaart klaar. 
Betalen via kredietkaart (VISA, Mastercard e.a. …) is niet mogelijk.

Bevestiging van inschrijving
Wanneer je succesvol bent ingeschreven, ontvang je bevestiging met alle praktische gegevens van je inschrijving.

Downloaden fiscaal attest
Via je account op de inschrijfsite kun je per activiteit een geldig fiscaal attest downloaden.

Vaste start van de inschrijvingen en telefonische hulplijn
Hoewel het systeem heel simpel en – behoudens technische storing – vlot werkt, voorzien we bij het begin van ieder  
inschrijfmoment een telefonische hulplijn, voor het geval een inschrijving niet vlot verloopt.
Onze online inschrijfmomenten (voor kampen en andere activiteiten) gaan ook telkens open op hetzelfde uur: 17 u. 
Bekijk dus goed de specifieke aankondigingen.

Kan je ook anders inschrijven?
Naast het online inschrijven kan je – vanaf de eerstvolgende werkdag na het online  
startmoment - ook terecht aan de balie van het MAC tijdens de openingsuren. 

Inschrijvingen annuleren
Op vertoon van een geldig medisch attest kun je je inschrijving annuleren  
en wordt indien nodig je inschrijvingsgeld teruggestort.
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Een weekje @LOL

Kampen in schoolvakanties
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Zang-en dansstage ‘Sing and Swing’ 
geboortejaren 1999 - 2011

Wat?
Voor kinderen die van alle markten thuis zijn op vlak van zingen en dansen.  
Op verschillende soorten muziek gaan we zeven dagen aan de slag om op de laatste dag  
het beste van onszelf te kunnen geven tijdens een gevarieerde slotshow.

Waar en wanneer?
Van za 1/07 tot en met vr 7/07/2017 (elke dag, ook op zo 2/07).
Van 9 tot 16 u. in De Branding van Middelkerke. 
Op vrijdag wordt de stage afgesloten met een toonmoment om 17 u.

Opvangregeling?
In de ochtend: van 8.45 tot 9 u.
In de namiddag: van 16 tot 16.15 u.

Wat meebrengen?
Een lunchpakket, voldoende water, twee tussendoortjes,  
gemakkelijke kledij en schoenen.

Kostprijs?
€ 110 
Per bijkomende inschrijving binnen hetzelfde  
gezin krijgt je € 20 korting.

Inschrijven?
Via: http://inschrijvingen.middelkerke.be
Vanaf wanneer?
Vanaf vr 5/05/2017 – 9 u. -  hulplijn: cultuurdienst 059 31 95 53.
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Een weekje @LOLAmazone Adventure   

geboortejaren 2005-2010   internaatkamp  

Wat? 
Zin om met de kayak op de Amazone te manoeuvreren,  
een weg te zoeken tussen de lianen met de gocart, 
op wilde dieren te jagen tijdens een partijtje paintball,  
met de trein door het oerwoud te bollen?  
Dan moet je deze zomer zeker mee op Amazone Adventure. 

Waar en wanneer?
Van ma 17/07/2017 tot en met do 20/07/2017

Kostprijs? 
€ 130
Per 2 betalende deelnemers van één gezin in dezelfde week,  
kan 1 bijkomend gezinslid gratis deelnemen.   

Inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be
Vanaf wanneer?
Houders van vrijetijdspas: vanaf di 16/05/2017 – 17 u.
Niet-houders van vrijetijdspas: vanaf: ma 03/07/2017 – 17 u.  
(meerprijs van 20 %) - hulplijn: sportdienst 059 31 99 50.
Annuleren?
Op vertoon van een geldig medisch attest wordt  
het inschrijvingsgeld teruggestort.
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Een weekje @LOLBeachkamp
geboortejaren 2005-2010 

Wat? 
Neem je zonnebril en zonnecrème uit de kast want we gaan deze week naar het strand.  
’s Ochtends gaan we zwemmen, minigolfen, gocart rijden. ‘s Middags maken we het strand onveilig.  
Laat de zomer maar komen!

Waar en wanneer? 
Van ma 24/07/2017 tot en met vr 28/07/2017 
Van 9 tot 16 u. - De Branding,  Middelkerke

Opvangregeling? 
In de ochtend: van 8.30 tot 9 u. - in de namiddag: van 16 tot 16.30 u.

Kinderen kunnen vanaf 8.30 u. terecht in de Branding, heb je vroeger opvang nodig dan kan dit in het IBO Middelkerke 
vanaf 6.30 u. Een begeleider van de IBO brengt de kinderen te voet naar De Branding. 

’s Avonds is er opvang in de sporthal t.e.m. 16.30 u., daarna worden alle kinderen naar het IBO Middelkerke  
gebracht (door de monitoren van de sportdienst), daar is opvang mogelijk tot 19.30 u. Kinderen die gewoonlijk  
gebruik maken van andere opvang  moeten door de ouders naar IBO Middelkerke gebracht worden.

Let wel op! Apart inschrijven voor het IBO is noodzakelijk!

Kostprijs? 
€ 60 - Per 2 betalende deelnemers van één gezin in dezelfde week, kan 1 bijkomend  
gezinslid gratis deelnemen.  Het jongste kind neemt gratis deel.

Inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be
Vanaf wanneer?
Houders van vrijetijdspas: vanaf di 16/05/2017 – 17 u.
Niet-houders van vrijetijdspas: vanaf ma 10/07/2017 – 17 u. (meerprijs van 20 %) -  
hulplijn: sportdienst 059 31 99 50.
Annuleren?
Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.
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Kriebeldiertjes
geboortejaren 2011-2012 

Wat? 
Deze week gaan we op zoek naar de kleinste diertjes: spinnen, vliegen, mieren.  
We maken ons eigen mierenhuisje en spelen een spinnenspel en tikkertje duizendpoot.

Waar en wanneer?
Van ma 24/07/2017 tot en met vr 28/07/2017 
Van 9 tot 16 u.
De Branding Middelkerke  

Opvangregeling?
In de ochtend: van 8.30 u. tot 9 u. 
In de namiddag: van 16 u. tot 16.30 u.

Kinderen kunnen vanaf 8.30 u. terecht in de Branding,   heb je vroeger opvang nodig dan kan dit in het IBO Middelkerke 
vanaf 6.30 u. Een begeleider van het IBO brengt de kinderen te voet naar De Branding. 

’s Avonds is er opvang in de sporthal t.e.m. 16.30 u., erna worden alle kinderen naar het IBO Middelkerke gebracht (door 
de monitoren van de sportdienst), daar is opvang mogelijk tot 19.30 u. Kinderen die gewoonlijk gebruik maken van andere 
opvang moeten door de ouders naar IBO Middelkerke gebracht worden.

Let wel op! apart inschrijven voor het IBO is noodzakelijk

Kostprijs? 
€ 60
Per 2 betalende deelnemers van één gezin in dezelfde week, kan 1 bijkomend gezinslid gratis deelnemen.   
Het jongste kind neemt gratis deel.

Inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be
Vanaf wanneer?
Houders van vrijetijdspas: vanaf di 16/05/2017 – 17 u.
Niet-houders van vrijetijdspas: vanaf ma 10/07/2017 – 17 u. (meerprijs van 20 %) - hulplijn: sportdienst 059 31 99 50.
Annuleren? Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

Een weekje @LOL
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Musicalstage ‘Meet the Stars’   
geboortejaren 2002 - 2010 

Wat? 
Tijdens deze stage zing, acteer en dans jij op de tofste musicals  
allertijden. De laatste dag trek je de leukste kostuums aan en  
neem je het publiek mee naar de wondere wereld van de musical! 

Waar en wanneer?
Van di 15/08/2017 tot en met za 19/08/2017
Van 10 tot 16 u., in centrum De Branding Middelkerke.
Laatste dag tot 18 u.

Opvangregeling?
Er is geen opvang voorzien.

Wat meebrengen?
Dagelijks lunchpakket, schrijfgerief (balpen, markeerstift en map),  
sportieve kledij en schoenen (geen slippers).

Kostprijs? 
€ 130   

Inschrijven?
Via www.musicalstage.be

Een weekje @LOL



Filmkamp ‘Actie!’ 
geboortejaren 2003 – 2013 

Wat? 
Ben jij ook zo’n filmfanaat? Droom je er van om zelf ooit  
op het grote scherm te schitteren? Of ben je heel erg  
nieuwsgierig naar hoe een film gemaakt wordt?  
Kom het samen met ons ontdekken! Vergeet je vrienden  
en familie niet uit te nodigen om op vrijdag te komen  
genieten van jouw film!  

Waar en wanneer?
Van ma 21/08/2017  tot en met vr 25/08/2017
Van 9 tot 16 u, in centrum De Branding Middelkerke 

Opvangregeling?
In de ochtend: van 8 tot 9 u.
In de namiddag: van 16 tot 18.30 u.

Wat meebrengen?
Dagelijks lunchpakket, een 10-uurtje, drank en gemakkelijke kledij.

Kostprijs? 
€ 140

Inschrijven? 
www.milakampen.be

Een weekje @LOL
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Kostprijs? 
€ 60
Per 2 betalende deelnemers van één gezin in dezelfde week, 
kan 1 bijkomend gezinslid gratis deelnemen.   
Het jongste kind neemt gratis deel.

Inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be
Vanaf wanneer?
Houders van vrijetijdspas: vanaf di 16/05/2017 – 17 u.
Niet-houders van vrijetijdspas: vanaf ma 14/08/2017 – 17 u. 
(meerprijs van 20 %) - hulplijn: sportdienst 059 31 99 50.
Annuleren?
Op vertoon van een geldig medisch attest wordt  
het inschrijvingsgeld teruggestort.

Disneykamp  
geboortejaren 2011-2012         

Wat? 
Ken je Donald Duck, Pluto, Simba de leeuw en  
Elsa de sneeuwkoningin? 
Deze week leren we er spelenderwijs alles over.  
We doen opdrachten in ons Disney springkasteel, 
maken een Mickey-masker, gaan net als Winnie 
the Pooh op zoek naar honing en spelen de leukste 
sporten, zoals de jonge leeuwenwelpjes. 

Waar en wanneer?
Van ma 28/08/2017 tot en met do 31/08/2017 
Van 9 tot 16 u.
De Barloke Leffinge

Opvangregeling?
In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.

In de namiddag: van 16 tot 17.30 u.

Kinderen kunnen vanaf 8.30 u. terecht in De Barloke, heb je 
vroeger opvang nodig dan kan dit in het IBO Leffinge vanaf 
6.30 u. 

’s Avonds is er opvang in de sporthal t.e.m. 17.30 u., erna  
worden alle kinderen naar het IBO Leffinge gebracht,  
daar is opvang mogelijk tot 19.30 u. Kinderen die gewoonlijk 
gebruik maken van andere opvang  moeten door de ouders 
naar IBO Leffinge gebracht worden.

Let wel op! Apart inschrijven voor het IBO is noodzakelijk.

Een weekje @LOL
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Een weekje @LOL
Sportcocktail
geboortejaren 2005-2010  

Wat? 
Deze week stoppen we verschillende activiteiten  in onze maatbeker: balsporten, 
workshop techniek, knutselen, oude vs. nieuwe spelen, knutselen.

Waar en wanneer?
Van ma 28/08/2017 tot en met do 31/08/2017 
Van 9 tot 16 u.
De Barloke Leffinge

Opvangregeling?
In de ochtend: van 8.30 tot 9 u.

In de namiddag: van 16 tot 17.30 u.

Kinderen kunnen vanaf 8.30 u. terecht in De Barloke.   
Heb je vroeger opvang nodig dan kan dit in het IBO Leffinge vanaf 6.30 u. 

’s Avonds is er opvang in de sporthal t.e.m. 17.30 u. , erna worden alle kinderen naar het IBO Leffinge 
gebracht, daar is opvang mogelijk tot 19.30 u. Kinderen die gewoonlijk gebruik maken van andere 
opvang moeten door de ouders naar het IBO Leffinge gebracht worden.

Let wel op! Apart inschrijven voor het IBO is noodzakelijk.

Kostprijs? 
€ 60
Per 2 betalende deelnemers van één gezin in dezelfde week, kan 1 bijkomend gezinslid gratis  
deelnemen. Het jongste kind neemt gratis deel. 

Inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be
Vanaf wanneer?
Houders van vrijetijdspas: vanaf di 16/05/2017 – 17 u.
Niet-houders van vrijetijdspas: vanaf: ma 14/08/2017 – 17 u. (meerprijs van 20 %) -  
hulplijn: sportdienst 059 31 99 50
Annuleren? Op vertoon van een geldig medisch attest wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.Een weekje @LOL



Missie Middelkerke   
Wat? 
Wist jij dat Jommeke een milieuvriendelijk vliegtuig uitvond dat op water  
vloog? In het gelijknamige album ‘De straalvogel’ stortte zijn vliegtuig  
helaas neer. Jommeke gaf de brokstukken aan het leger zodat  
het leger eigen straalvogels kon ontwikkelen.  
Wil jij weten wat er écht gebeurde met  
de brokstukken van de straalvogel?  
Wil jij ook ontdekken wat de straalvogel  
en Middelkerke met elkaar te maken hebben? 
Lees de spannende avonturen van Jommeke  
en zijn vrienden in Middelkerke  
in het nieuwe Jommeke-album  
‘Missie Middelkerke’! 

Waar en wanneer?
Vanaf woe 21/06/2017 te koop in elke boekhandel  
en de toerismebalies van Middelkerke en Westende. 

Kostprijs? 
€ 5,95
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Jommekebladwijzer  
Wat? 
Heb je de smaak te pakken en wil je ook alle  
andere strips van Jommeke ontdekken? In de bib 
van Middelkerke kun je al zijn verhalen komen 
lezen en lenen.
Vraag ook je exclusieve Jommekebladwijzer  
aan de onthaalbalie in een van onze bibliotheken 
(Middelkerke, Westende, Leffinge). Zo raak je de 
draad van het verhaal nooit meer kwijt!

Waar en wanneer?
Haal je bladwijzer op vanaf do 22/06/2017  
in een van onze bibs:
bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16 
bibliotheek Westende, Westendelaan 311
bibliotheek Leffinge, Ieperleedstraat 60

Kostprijs? 
De bladwijzer is gratis.
T.e.m. 18 jaar kun je gratis lid  
worden van de bib.

De Straalvogel 
Wat?
Ook jij kan aan het stuur gaan zitten van de 
straalvogel. Het vliegtuig landt op 25 juni in het 
Normandpark. Daar blijft het permanent staan als 
speelkunst. Jommeke mag op beide oren slapen, 
want zijn straalvogel is hier in goede handen. 

Waar en wanneer?
Vanaf zo 25/06/2017 in het Normandpark,  
Middelkerke. 
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Stripleuk   
Wat? 
Op zondag 25 juni wordt het Normandpark in Middelkerke het decor voor een dag vol Jommekesplezier 
voor het hele gezin.
De blonde stripheld zal er zelfs in levende lijve te bewonderen zijn. Er staan een hele rits activiteiten en 
attracties voor kinderen op het programma; ook enkele leuke workshops. Zo kan je in palmbomen  
klimmen in Paradijseiland, sapjes slurpen of suikerspinnen eten in Luilekkerland en reuzebellen blazen 
met de Zeepkoning. Laat je toekomst voorspellen  
of lig op een echt spijkerbed in het land van Prins Filiberke.  
Je kan er je eigen Straalvogel knutselen  
of leren koken met Jommeke!

De Middelkerke-strip ligt  
vanaf woensdag 21 juni in alle winkels.  
De levende versie kan je zelf meemaken  
op STRIPLEUK. 

Waar en wanneer?
Zo 25/06/2017 
Normandpark Middelkerke
11 – 18 u. 

Kostprijs? 
Gratis toegang. 

met Jommeke
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Jommekeroute  
Wat? 
Neem je mama, papa, broer(s) en zus(sen) mee en 
herbeleef samen de avonturen van Jommeke in 
Middelkerke. De Jommekeroute leidt jullie naar 
de leukste locaties uit het Jommeke-album ‘Missie 
Middelkerke’. Kunnen jullie met de letters die jullie 
onderweg ontdekken het juiste woord vormen? Dan 
maken jullie kans op een leuk stripgeschenk.

Waar en wanneer?
Vanaf maandag 26 juni 2017 te koop in de toerismebalies van 
Middelkerke en Westende.

Kostprijs? 
€ 1

Jommekefotozoektocht
Wat?
Je kan nog veel meer avontuur beleven met  
Jommeke in Middelkerke. Met de Jommekefotozoek-
tocht ga je op ontdekkingszoektocht. Weet jij waar 
Jommeke die foto’s genomen heeft? Wie de juiste 
antwoorden kent, kan een leuk geschenk winnen.

Waar en wanneer?
Deelnameformulieren zijn van ma 1/05 tot  
za 30/09/2017 te verkrijgen aan de toerismebalies 
van Middelkerke en Westende en bij de lokale  
handelaars van Lombardsijde.

Kostprijs? 
Gratis.
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Stripfestival   
Wat? 
Het stripfestival wordt dit jaar omgetoverd in de wonderlijke  
wereld van Jommeke met zijn straalvogel. Neus rond op  
de stripbeurs en ontdek ook minder bekende stripreeksen.  
Maak er je leukste vakantiefoto’s bij de prachtige decors  
en laat je favoriete stripalbums signeren door de aanwezige  
striptekenaars.  
 
Een stripmoment om nooit meer te vergeten! 

Waar en wanneer?
Arthur De Greefplein, Middelkerke. 
Van zo 16/07 t.e.m. zo 6/08/2017
Van 10 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u.

Kostprijs? 
Gratis. 

met Jommeke
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Vakantieboek   
Wat? 
Niet alleen Jommeke houdt van Middelkerke. Ook Lucky Luke, Robbedoes, Kiekeboe, Nero, Agent 212  
en zoveel meer stripfiguren vertoeven hier. Door het oplossen van allerlei leuke spelletjes in het vakantie-
boek, ontdek jij waar en wanneer alle stripfiguren in Middelkerke te vinden zijn. 

Waar en wanneer?
Te koop aan de toerismebalies  
van Middelkerke en Westende.

Kostprijs? 
€ 1

Toerismebalie Middelkerke
J. Casselaan 1, Middelkerke
059 30 03 68
toerisme@middelkerke.be

Toerismebalie Westende
Henri Jasparlaan 173, Westende
059 31 91 28
toerisme@middelkerke.be

openingsuren toerismebalies: 
www.middelkerke.be/openingsuren 

Start je 

stripavontuur in 

Middelkerke!

€1

Wil je nog meer avonturen beleven in Middelkerke? 

Surf naar visit.middelkerke.be

Vakantieboek
2017

Je
f 

Ny
s 

© 
Ba

llo
n 

M
ed

ia
 2

01
7

17



18

LOL@IBO
Wat?
Opvang voor kinderen van het basisonderwijs die in Middelkerke wonen,  
er schoollopen of van wie minstens één van de ouders in Middelkerke  
werken. De begeleiders van de Strandjutter zorgen voor een aangename  
vrije tijd voor de kinderen. De kinderen kunnen vrij kiezen om  
in de verschillende hoeken te spelen, rustig te knutselen  
of buiten te spelen.

Wanneer?
• Voor en na de speelpleinwerking (vanaf 6.30 u. en tot 19.30 u.),  

voor kinderen geboren in 2012 of vroeger.

Waar?
• Middelkerke, Leffinge en Westende zijn open  

voor en na de speelpleinwerking,  
kinderen worden met de bus van en naar het speelplein gebracht.

• Middelkerke en Leffinge zijn de hele dag open voor peuters en kleuters  
geboren tussen 1/01/2013 en 29/11/2014.

• Peuters en kleuters van Westende worden naar Middelkerke gebracht en terug.

Meebrengen?
Tijdens de zomervakantie voor de peuters en de kleuters:
• lunchpakket;
• aangepaste kledij/schoenen en indien nodig reservebroekjes;
• koek en drankje voor in de namiddag;
• knuffel en fopspeen voor kinderen die over de middag; 

nog wat rusten/slapen;
• zonnehoedje en zwembroekje bij mooi weer.



Kostprijs?
€ 0,82 per begonnen half uur, € 3,06 voor minder dan 3 uren,  
€ 4,59 voor 3 tot 6 uren, € 8,93 voor meer dan 6 uren.
Een drankje kost € 0,50, een koek kost € 0,35. 
Voor een extra activiteit kunnen extra kosten worden aangerekend.

Korting?
2 kinderen of meer uit één gezin die op dezelfde dag gebruik maken van het 
IBO genieten 25% korting op de totale ouderbijdrage.

Gezinnen met 3 kinderen of meer waarvan de kinderen op dezelfde dag gebruik 
maken van het IBO of de speelpleinwerking moeten vanaf het 3de kind geen 
bijdrage betalen voor de speelpleinwerking.

Een sociaal tarief is voorzien voor het gezin dat :
• gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
• een leefloon ontvangt maar nog niet in aanmerking komt voor de verhoogde 

tegemoetkoming;
• in budgetbeheer is; 
• toegelaten werd tot collectieve schuldenregeling.

Denk je in aanmerking te komen voor een sociaal tarief, neem dan contact  
op met Ann Pille via 059 31 95 75 of ibo@middelkerke.be voor een aanvraag-
formulier.

Inschrijven?
Ga samen met je kind naar de gewenste locatie tijdens een opvangmoment, 
daar wordt alles administratief geregeld. Formulieren vind je ook op de website. 
Wie gebruik maakt van speelpleinwerking en IBO moet in beide werkingen  
ingeschreven zijn.

Kinderen uit de peuterklas en eerste kleuter krijgen in juni een aparte folder 
voor de zomerwerking in het IBO. Daar vind je uitgebreider info over  
de peuterwerking en de concrete uurregeling voor de zomerwerking  
in het IBO. 
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IBO Middelkerke
Westendelaan 10
8430 Middelkerke
059 31 99 55
bko.middelkerke@middelkerke.be

IBO Westende
Westendelaan 309
8434 Westende 
059 31 95 57
bko.westende@middelkerke.be

IBO Leffinge
Ieperleedstraat 60
8432 Leffinge
059 30 38 78
bko.leffinge@middelkerke.be

IBO Slijpe
Diksmuidestraat 17
8433 Slijpe
059 30 69 53
bko.slijpe@middelkerke.be

Verantwoordelijke Ann Pille
Westendelaan 38
8430 Middelkerke
059 31 95 75

ibo@middelkerke.be 



Workshop Muziek in huis, 
ook bij jullie!
Wat?
Samen met je kind zingen en muziek maken, het is ontzettend 
leuk én schept een bijzondere band. In deze doe-workshop  
krijg je praktische ideetjes om thuis aan de slag te gaan.  
Je hoeft geen muzikale voorkennis te hebben om samen met  
je ukkie leuke muzikale activiteiten te doen. Je krijgt ook  
de kans om de welzijnswinkel Teddy Knuffel te ontdekken.

Waar?
In en rond de Welzijnswinkel Teddy Knuffel in Middelkerke.
Sluisvaartstraat 17
8430 Middelkerke

Wanneer?
Vr 19/05/2017 van 15 tot 17u. 
De workshop duurt ongeveer 20 minuutjes.

Kostprijs? 
Gratis. 

Hoe deelnemen / inschrijven?
Je kan gewoon langs komen en gratis mee doen.

Nog vragen?
Wil je meer informatie?  
Neem dan contact op met Annelies Van Damme 059 31 92 85  
of annelies.vandamme@ocmwmiddelkerke.be   
of Claire Van Loo in het jeugdcentrum 0498 90 58 49  
of claire.vanloo@middelkerke.be. 

Een dagje @LOLEéndagsactiviteiten 
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Een dagje @LOLGezinsontbijt en prijsuitreiking 
week van de opvoeding 
Wat?
Een lekker, gezond, knus ontbijt met je gezinnetje in de bib 
en toffe activiteiten voor kinderen, ouders en grootouders.
Ouders krijgen de kans om kennis te maken met het  
gezinsondersteunend aanbod van de verschillende  
gemeentelijke diensten. 

Waar?
Bibliotheek Middelkerke

Wanneer?
Za 20/05/2017
9.30 u.: gezinsontbijt
11.30 u.: prijsuitreiking tekenwedstrijd

Kostprijs? 
€ 3 
€ 2,40 voor houders van een vrijetijdspas 

Hoe deelnemen / inschrijven?
Voor deelname schrijf je je vooraf in bij  
de medewerkers van bibliotheek Middelkerke.  
Dit kan via 059 31 99 10, bibliotheek@middelkerke.be, 
of ter plaatse.

Nog vragen?
Voor alle vragen kan je terecht in de bibliotheek van Middelkerke.



Feest in het Park
Wat?
We verrassen je dit jaar met alles rond het thema 
‘Fleurig en Kleurig’! Waag je op de kleurrijke  
hindernisbaan, aan de grimestand kan je je fleurig 
en kleurig laten schminken.

Heb je honger of dorst? Geen paniek, er zijn  
frisdrankjes, lekkere cocktails, smoothies, ijsjes, 
pannenkoeken en braadworsten.

Fiets je eigen schilderij! 13.30 tot 17.30 u.
Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die 
kleuren zich vermengen. 
Trap sneller of langzamer, elke keer is het kunst-
werk weer anders.
Een superleuke ervaring en souvenir voor iedereen.
Geen vieze handen en kleren, lekker interactief en 
sportief.
Coole kinderworkshops 14 tot 17 u.
• Knutsel je eigen portemonnee en versier hem  

met  kleurrijke accessoires.

• Veel wind of niet veel wind? Maak een kleurrijk 
windmolentje en dan zie je het zo!

• Wat denk je van een fleurige strandbloem maken, 
die kan je dan deze zomer op het strand  
verkopen voor schelpjes.

Kom zingen, dansen en springen bij ‘The Crazy 
Disco Show for Kids’ 16.30 tot 17.30 u.

Een dagje @LOL
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Waar en wanneer? 
Zo 28/05/2017 van 11 tot 18 u.
Normandpark Middelkerke.

Kostprijs?
Gratis.

Hoe deelnemen / inschrijven?
Kom gewoon af!

Contact
Dienst Evenementen
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 91 31 – evenementen@middelkerke.be
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Visweekend / Vlieger festival
Wat?
Neem een retrotram richting Westende-bad en klim aan boord voor  
een ontdekkingstocht doorheen de bruisende wereld van onze Noordzee.  
Een weekend lang smikkelen en smullen van al het lekkers uit onze zee.  
Kleurrijke slierten en slingers dansen boven het zand tijdens het vlieger  
festival. Tuimel je een weg doorheen ons springkasteel Jake de Haai.  
Leer surfen op onze surfrodeo of blaas reuze zee(p)bellen. Schilder je eigen 
aquarel portret van de Noordzee. Kijk eens in de netten van onze garnaal-
kruiers of maak een selfie bij de gouden muzikale duikboot.

Zondag mag je de reuzen niet missen die meelopen in de optocht.

‘Schip ahoi maatjes!’ Zorg dat je de boot niet mist.

Volledig programma: visit.middelkerke.be.

Waar en wanneer?
Centrumstraten en Koning Ridderdijk - Westende-bad
Za 10/06/2017 en zo 11/06/2017
van 10.30 tot 18 u.

Kostprijs?
Gratis

Hoe deelnemen / inschrijven?
Gewoon afkomen.

Contact
Dienst Evenementen
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 91 31
evenementen@middelkerke.be

Een 
dagje 
@LOL
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Werelds Kinderateljéééé  
@ Couleur aan Zee 
Wat?
Kom proeven van de wereld op Couleur aan Zee,  
een wereldfeest voor heel het gezin met muziek, dans,  
workshops, wereldse gerechten en een wereldmarkt.  
Terwijl de ouders de markt verkennen, kunnen de kinderen 
hun creativiteit kwijt in allerhande wereldse workshops.

Waar en wanneer? 
Epernayplein - Middelkerke
Za 08/07/2017  
Kinderworkshops tussen 14 en 18 u.

Kostprijs?
Gratis.

Hoe deelnemen / inschrijven?
Kom gewoon af!

Contact
Dienst Evenementen
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 91 31
evenementen@middelkerke.be



Kweetniehoeleuk
Wat?
Dagdroom weg op één van de zalige luchtkastelen of spring  
een gat in de wolken op de stuitende trampolines.   
Deze ‘kweetniehoeleuke’ kinderspeeldagen zitten boordevol actie, 
sport en spel. Het hectische hindernissenparcours en de razende 
rodeo-attractie zorgen alvast voor de plezierige kriebels bij  
iedereen. 
Naast de zomerse zonnestralen zorgen de spectaculaire attracties 
voor een geslaagde vakantiedag. Afkoeling vind je dit jaar zeker 
opnieuw bij de verfrissende waterattractie.

Waar en wanneer? 
Vr 21/07 en za 22/07: Zeedijk - Middelkerke  
(Arthur de Greefplein t.e.m. Epernayplein)
Vr 11/08 en za 12/08: Zeedijk - Westende  
(Zwaluwenlaan t.e.m. De Rotonde)
Telkens van 10.30 tot 18.30 u. 

Kostprijs?
€ 6 voor een dagpas
€ 10 voor een tweedagenpas  
(vr 21 en za 22/07 of vr 11 en za 12/08/2017) 

Hoe deelnemen / inschrijven?
Koop je speelpasje aan de infostand ter plaatse.

Contact
Dienst Evenementen 
Spermaliestraat 1 
8430 Middelkerke
059 31 91 31 - evenementen@middelkerke.be 
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CityTrail@Middelkerke 
Wat?
Wandelen of lopen door de gebouwen van Middelkerke? 
Dat kan tijdens de CityTrail@Middelkerke. Start en 
aankomst zijn voorzien op het sportstrand. Langs het 
strand wandelen of loop je richting Middelkerke,  
door openbare gebouwen en langs de leukste beziens-
waardigheden. 

Waar en wanneer? 
Sportstrand thv de Louis Logierlaan - Middelkerke
Wo 02/08/2017 
Starten in waves tussen 18 en 19.30 u. 

Info
Zin om mee te doen met jouw mama en papa?  
Neem dan snel een kijkje op  
www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport.   

26

Popeiland
geboortejaren 2005-2010

Wat?
Popeiland is een popfestival met massa’s  
randanimatie voor kinderen met geboortejaar 2005 
tot 2010. Kinderen van het 5de en 6de leerjaar  
mogen alleen rondlopen mits ouders daarvoor  
toestemming geven. Het volledige programma van  
de optredens raadpleeg je via www.popeiland.be.

Belangrijk! De kinderen kunnen gratis met de bus 
van en naar het Popeiland worden gebracht.

Waar en wanneer? 
Puyenbroeck – Wachtebeke op wo 28/06/2017.

Kostprijs?
€ 9

Hoe deelnemen / inschrijven?
Aan de hand van je vrijetijdspas 2017, online inschrijven via 
onze inschrijfsite www.inschrijvingen.middelkerke.be vanaf  
do 18/05/2017 om 17 u. - hulplijn: jeugddienst 059 30 48 66.

De bus komt jullie ophalen en terug afzetten:

12.30 u. Kerk Lombardsijde 19.55 u.
12.40 u. Jeugddienst Middelkerke 19.45 u.
12.50 u. Kerk Leffinge 19.35 u.
12.55 u. Kerk Slijpe 19.30 u.

Een 
dagje 
@LOL
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Streetmart 
Wat?
Cartooniste en Illustratrice Eva Mouton brengt haar kleurrijke wereld naar Westende.
Witte strandkabines worden door Eva en haar collega kunstenaars omgetoverd in artistieke pareltjes.
Skaters en bmx’ers geven demo’s en workshops op het tijdelijke skatepark op de zeedijk. 
Actief nat worden kan je dankzij de surfinitiaties op het strand.
Er is een indrukwekkende meeting van meer dan 100 ‘vintage’ Volkswagen busjes.
Je maakt je eigen stickers of leert graffiti spuiten.
Bij onze foodtrucks kan je terecht voor hapjes en drankjes of toffe cupcakes.
‘Den draad’ laat je spelen en loungen op 32m² felgekleurde reuzenballen in het zand.
In de camper van de Cardboard Hippies bruist het van de kunstvibes, je leert er strandgitaar 
of wijsheden voor het leven!
Total Madness is een vaste waarde in het breakdance milieu, kom kijken waarom!

Waar en wanneer? 
Koning Ridderdijk t.h.v. Surfclub ‘De Kwinte’ - Westende-bad
Za 26/08/2017 doorlopend van 10 tot 18 u.
+ Afterparty in Surfclub “De Kwinte”

Kostprijs?
Gratis toegang

Hoe deelnemen / inschrijven?
Gewoon afkomen. 

Contact
Dienst Evenementen
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 91 31
evenementen@middelkerke.be

Een dagje @LOL



Grabbelkiddies en grabbelpas 2005 - 2012

Wat?
Het aanbod Grabbelpas en Grabbelkiddies  staat garant voor een spetterende,  
vakantie vol sportieve, culinaire, leerrijke, avontuurlijke activiteiten.  
De Grabbelkiddies richten zich naar kleuters van tweede en derde kleuterklas,  
terwijl je bij de Grabbelpas terecht kan van het eerste tot zesde leerjaar. De Grabbel-
pas bestaat uit 2 groepen: ééntje voor kinderen van het eerste tot het derde leerjaar  
(grabbelmini’s) en ééntje voor het vierde tot het zesde leerjaar (grabbeltweenies).

Waar en wanneer?
In de Calidris (Strandlaan 1, 8434 Westende).
Van ma 3/07 t.e.m. di 29/08/2017.
Niet op woensdag.
Niet op di 11/07, vr 21/07, di 15/08/2017.

Wat meebrengen?
- Lunchpakket, een koekje, een drankje.   
- Aangepaste speelkledij met naamvermelding.
- Zwemgerief, handdoek.

Kostprijs?
De kostprijs staat telkens bij de activiteit vermeld  en varieert  
tussen de € 5 en € 15 / activiteit. Abonnementen of kortingen  
op openbaar vervoer of pretparken worden niet in vermindering gebracht.

- Bij annulering zonder (medisch) getuigschrift: geen terugbetaling.
- Met geldig (medisch) getuigschrift: volledig terugbetaald.

Inschrijven?
Toegang tot het Grabbelpas en Grabbelkiddies aanbod heb je enkel mits  
je een vrijetijdspas bezit.
Wie reeds een vrijetijdspas 2017 heeft, kan vanaf do 18/05/2017 om 17 u.  
online inschrijven via onze inschrijfsite http://inschrijvingen.middelkerke.be (geen www. ervoor!) 

Alle 
dagen 
@LOL

Dagelijkse activiteiten in de vakantie
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Heb je nog geen vrijetijdspas? 
Geen probleem je kan de vrijetijdspas aankopen in het 
MAC (Middelkerks Administratief Centrum) of digitaal 
aanvragen via http://inschrijvingen.middelkerke.be.  
Op do 18/05/2017 is er van 17u. een  
telefonische helpdesk bij eventuele problemen bij  
online inschrijven op het nummer 059 30 48 66.
Let op! Telefonisch inschrijven is onmogelijk!

HOE ONLINE INSCHRIJVEN?
- Je gaat naar http://inschrijvingen.middelkerke.be 
- Je duwt op registreren of aanmelden en vult je  

gegevens in.
- Je kiest en klikt de activiteiten aan waar je kind  

wil aan deelnemen en klikt op bevestigen. 
- Nadat je bevestigd hebt, verschijnt er een mededeling  

welk bedrag je op welk rekeningnummer moet over-
schrijven. Je hebt daarvoor 7 werkdagen de tijd 
(daarna ben je de inschrijving kwijt).

- Of je kan ook meteen online betalen, dan ben je zeker 
van je gereserveerde plaatsen.



 Ma 03/07/2017

Startertjesdag kiddies
We geven er meteen een grote lap op … 
op de hete, zwoele, toffe zomervakantie 
met spelletjes en zoveel meer.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Ontbijtkwis mini’s
De overheerlijke geur van warme choco-
lademelk en versgebakken baksels van de 
bakker in combinatie met een coole kwis 
maken deze activiteit compleet.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Summer Kick-off tweenies
We geven er meteen een grote lap op  
de hete, zwoele, toffe zomervakantie.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Di 04/07/2017

Pret met brooddeeg kiddies
Bloem in een kom, in het midden een 
kuiltje, zout in het kuiltje en mengen met 
water. Met brooddeeg kun je mooie dingen 
maken.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Schilderen met je lichaam 
mini’s
We maken een Picasso met onze neus, een 
Rembrandt met ons achterwerk en een
Van Gogh met onze elleboog!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Gocarts tweenies
We smeren onze kuiten in en zoeven door 
de straten van Westende.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Do 06/07/2017

Huifkarrentocht kiddies
Wil je eens in een koets zitten, getrokken 
door paarden als een echte cowboy/jonk-
vrouw? Dan moet je zeker afkomen!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Fiesta Italia mini’s
Er wonen nieuwe buren bij ons aan de 
overkant, die openden eergisteren hun 
eigen restaurant. ‘t Zijn echte Italianen uit 
het stadje Padua, hun restaurantje heet 
dan ook “Bella Italia”.
Van 9 – 17 u. 
Prijs: € 7

Sportkriebels Brugge tweenies
We serveren je 40 minder bekende maar 
superleuke sporten: benjispringen in een 
speleobox, onderwatergolfen met dolfijnen  
en snorkelen met tandloze haaien.   

Maar als je dat maar niks vindt, kun je ook 
gewoon waterskiën, go-carten en boksen.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Vrij 07/07/2017

Kids Art kiddies
Welkom in de schatkamer van je dromen. 
Laat je vandaag maar volledig gaan in deze 
Kids-Art en wie weet word jij wel ontdekt 
als groot kunstenaar.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Gocarts mini’s 
We smeren onze kuiten in en zoeven door 
de straten van Westende.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Workshop raketten bouwen 
tweenies
We gaan aan de slag en knutselen zelf een 
raket om hem dan om ter hoogst te laten 
vliegen.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Ma 10/07/2017

De snoepjesfabriek kiddies
Vandaag kruipen we in de huid van  
Oempa-Loempa’s. Al zingend maken we  
allemaal super lekkere dingen.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

PROGRAMMA
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Magisch toverpapier mini’s
Kleuren, knippen, in de oven, krimpen en 
hupsakee… klaar is kees…
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Schilderen met je lichaam 
tweenies
We maken een Picasso met onze neus, een 
Rembrandt met ons achterwerk en een
Van Gogh met onze elleboog!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Do 13/07/2017

Kinderboerderij Lettenhof 
kiddies
Ben je er klaar voor want vandaag gaan we 
ravotten op de kinderboederij.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

O2 Run mini’s tweenies
Na de pop-upstore en het popuprestaurant 
is er nu ook het pop-uppretpark.  
Deze zomer staat het grootste opblaasbare 
pretpark voor het eerst in Westende.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

 Vrij 14/07/2017

Afrikaanse dag kiddies
We zijn volledig Hakuna matata en doen  
alleen dingen waar je gelukkig van wordt…
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Kid Rock Wetteren mini’s 
tweenies
Naast optredens worden er tal van rand-
activiteiten en animaties voorzien.  
Er zijn onder andere schminkstands, 
springkastelen, boogschieten, grote  
trampolines, een gocartparcours, volks-
spelen, verkleedstanden, standen waar je 
nieuw speelmateriaal en gezelschapsspel-
letjes kan uittesten en véél meer!
Van 9 – 18 u.
Prijs: € 10
OPGELET! Geen rondrit bus deze avond!!!

 Ma 17/07/2017

Schattenjacht kiddies
Maak je eigen piratenpak en ga nadien op 
schattenjacht met kapitein Haak.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Di 18/07/2017

De Zonnegloed kiddies
Wie gaat er mee naar dierenpark  
De Zonnegloed waar ze verwaarloosde  
dieren een nieuw leven geven.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

 Do 20/07/2017

Allemaal dessertjes kiddies
Jammie…jammie…we toveren een dessert-
buffet zoals Sergio Herman dat nog nooit 
heeft gezien.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Ma 17/07/2017 
 t.e.m. 20/07/2017
Deze week geen grabbelpas, want er is  
een kamp i.s.m. sportdienst waar onze 
monitoren aan meewerken. Schrijf je  
grabbelpasser zeker in het wordt een  
onvergetelijke week. J

 Ma 24/07/2017

Ontbijtfilm kiddies
Smikkelen, smakkelen en lekker onderuit 
bij een mooi filmpje.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Smoefeltocht mini’s
Dit wordt de coolste smoefeltocht ooit in 
je leven…zet je maar schrap!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Ontbijtkwis tweenies
De overheerlijke geur van warme choco-
lademelk en versgebakken baksels van de 
bakker in combinatie met een coole kwis 
maken deze activiteit compleet.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 730



 Di 25/07/2017

Kabouterbos kiddies
In een groot kabouterbos staat een heel 
klein huisje, zomaar op het mos. Je zou er 
graag willen wonen maar je bent toch véél 
te groot. ’t Is gemaakt voor kabouters met 
hun jas en mutsje rood.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Mini-golf mini’s 
Golf in het klein. Voor al wie iets groter  
is dan een teletubbie en net iets kleiner 
dan een flink uit de kluiten gewassen 
tuinkabouter. Ga je mee een balletje slaan?
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Workshop dotpainting  
tweenies 
In vele culturen wordt er gewerkt met 
natuurlijke materialen om prachtige  
dingen te maken. Vandaag doen we dit bij 
de grabbeltweenies.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

 Do 27/07/2017

Plopsaland kiddies
Voel je het kriebelen? Dan gaan we toch 
naar Plopsaland! Dolle pret!
Van 9 – 18u.
Prijs: € 15
OPGELET! Geen rondrit bus deze avond!!!

Bellewaerde mini’s
Houdini’s huis, de screaming eagle, de boo-
merang, los piratas, 4D cinema, exotische 
dieren, noem maar op. Kom, we springen 
op de bus en we zijn riebedebie richting 
Ieper.
Van 9 – 18 u.
Prijs: € 15
OPGELET! Geen rondrit bus deze avond!!!

Walibi tweenies
Riebedebie naar Walibi. En weg zijn we!
Van 8 – 19 u.
Prijs: € 15
OPGELET! Geen rondrit bus deze avond!!!

 Vrij 28/07/2017

Fruitexplosie kiddies 
BananenBOEM, aardbeienSPLASH,  
citroenenKNAL, druivenPATAT.
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7

Waterpret mini’s 
Ravotten met water! Superleuk! Breng 
alvast je bikini/zwembroek/badpak mee.
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7

Hippe gips tweenies
Hihi, we zullen je arm in het gips steken 
en doen alsof je arm echt gebroken is of we 
doen gips aan je gezicht tot het droog is, 
dan hebben we een masker. Wat kun je nog 
allemaal doen met gips? Wel, je mag je  
fantasie eens de vrije loop laten gaan.
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7

 Ma 31/07/2017

Mid Season Festival kiddies 
mini’s tweenies
In het Engels is er een spreekwoord:  
‘time flies when you’re having fun’, wat  
gewoon betekent “de tijd vliegt als je ple-
zier hebt.” We zijn ondertussen al in  
de helft van onze Grabbelzomer!
Tijd voor een feestje dus!
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7

 Di 01/08/2017

Kleuterturnen kiddies
Strekken die armen en benen, buig door  
de knieën. Hupsakee!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Workshop didgeridoo maken 
mini’s
In het noordelijke gedeelte van Australië  
maken de Aboriginals muziek op een 
boomstam die door termieten is uitgehold: 
de didgeridoo. Goed ademen, juiste  
liptrilling, een beetje lef, lekker  
ontspannen en dreuuuuuun!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Duinenspel tweenies
Dit wordt het coolste duinenspel ooit in je 
leven. Zet je maar schrap!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

31



 Do 03/08/2017

Speeldorp Diep in de zee  
kiddies
Trek je speelkleren maar aan, want wij 
gaan lekker ravotten.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Tussendoortjes om van  
te watertanden mini’s
Smullerdesmullerdesmul. Vandaag maken 
we alleen lekkere dingen klaar!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Workshop Hip Hop tweenies
Tijdens de hiphop workshop leer je dansen 
op de nieuwste Hip Hop en R&B muziek
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10
Meebrengen: sportieve losse kledij

 Vrij 04/08/2017

Indianendag kiddies
WOEWWOEOEWWOEOOEOE! Enkele strepen 
op je gezicht, een paar veren in je haar en 
je bent klaar voor deze dag, want vandaag 
zijn we echte indianen en voeren we  
opdrachten uit van het opperhoofd.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Duinenspel mini’s
Dit wordt het coolste duinenspel ooit in je 
leven…zet je maar schrap!

Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Zuiderse dag tweenies
We wanen ons in het warme zuiden, zetten 
een muziekje op en feesten!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Ma 07/08/2017

Stempelfun kiddies
Wist je dat je met patatjes ook kunt stem-
pelen? Vingers, neuzen, tenen moeten er
ook aan geloven…
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7

Reis rond de wereld mini’s
China, Rusland, Brazilië, Mexico, Spanje, 
Madagascar, India… Moeten we dit echt al-
lemaal gaan bezoeken deze namiddag? Hoe 
gaan we dat toch doen?
Van 9 – 17u
Prijs: € 7

Bosgeheimen Oostende  
tweenies
In het bos daar staat een huisje, ik keek 
eens door het vensterraam. Daar kwamen 
Grabbelpassers aangelopen en ze klopten 
op de deur. We komen spelen, we komen  
spelen, want spelen in het bos vinden wij 
super cool!
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7 

 Di 08/08/2017

Pizza Pronto kiddies
Lekkere pizza’s maken, zoals je ze nog 
nooit hebt gemaakt.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Groene vingers mini’s
Oproep aan alle groene vingers onder 
jullie! Voor alle mama’s maken we een 
mooi bloemstukje! 
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Knutselfrutsel tweenies 
Knutselen zoals je nog nooit hebt gedaan! 
Je zal versteld staan van het resultaat!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Do 10/08/2017

Workshop: Lustige bakkertjes 
kiddies
De bakker toont hoe je brooddeeg maakt 
en dan is het aan jullie. Tover het heerlijk-
ste brood uit je bakkersmuts!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Bosspel De Mote mini’s
We gaan ravotten in het bos, onderzoeken 
de bomen als boomchirurgen en ontdekken 
het geheim van de superkastanje!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7
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Lekkere desserts tweenies
Jammie…jammie…we toveren een dessert-
buffet zoals Sergio Herman dat nog nooit 
heeft gezien.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Vrij 11/08/2017

Kweetniehoeleuk kiddies  
mini’s
Vandaag is een mysterie, maar ik weet dat 
het superleuk wordt! I.s.m. evenementen-
dienst.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Sport-Track Ieper tweenies
Versla je tegenstander door middel van 
snelheid, tactiek en samenwerking met  
jeteamgenoten. We gaan zelfs met de  
quad rijden. We gaan met de bus naar  
Outside Travel in Poperinge.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 15

 Ma 14/08/2017

Spelletjespret kiddies 
Bunny Hop, Monopoly Junior of gewoon 
tikkertje? 101 spelletjes staan op het menu 
vandaag. Heb je zelf een leuk spel dat je al 
altijd wou spelen met je vriendjes, breng 
het gerust mee naar de speelse
spelletjesdag!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Knutselfrutsel mini’s 
Knutselen zoals je nog nooit hebt gedaan! 
Je zal versteld staan van het resultaat!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Sportoase Knokke tweenies
Ben je er klaar voor? We gaan naar het 
zwembadencomplex met spectaculaire  
glijbanen, veel golven.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10
Meebrengen: zwemgerief, handdoek

 Do 17/08/2017

T-shirts ontwerpen kiddies 
Heb je al altijd eens je eigen kledij willen 
ontwerpen? Een uniek T-shirt maken dat 
niemand anders heeft? Vandaag kan het!
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7

Workshop mooi & cool met 
chemie mini’s
Chemie is supercool en overal aanwezig.  
We maken bruisballen, badzout, douchegel.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Fotozoektocht tweenies
Waar? Daar? We trekken eropuit om alle 
foto’s te verzamelen en we zien waar het 
ons zal leiden. Dat wordt alvast super-
spannend!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Vrij 18/08/2017

Hollywood kiddies
Vandaag ben jij een echte Amerikaanse  
superster op de fantastische Hollywood-
dag vol glitter en glamour.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Mexicaanse dag mini’s
Trek je sombrero aan want vandaag gaan 
we naar Mexicooooo.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Freaky Friday tweenies
Laat je niet afschrikken! Grabbelpassers 
zijn immers geen watjes! Toch?
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Ma 21/08/2017

Waterpret kiddies
Ravotten met water! Superleuk! Breng 
alvast je bikini/zwembroek/badpak mee.
Van 9 – 17u.
Prijs: € 7

Dinopark mini’s
Lijkt een Velociraptor echt op een vogel? 
En is een Tyrannosaurus echt zo angst-
aanjagend? Maak het mee in het X-Treme 
Dinopark.
Van 9 – 17u.
Prijs: € 10
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Fun & Fit tweenies
Alleen fit in de grabbelpas?!  
Nee hoor ook fun!!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Di 22/08/2017

De Sierk kiddies
Hier kunnen de kiddies met diabolo’s en 
éénwielers oefenen in een echte circus-
tent, aan de trapezes bengelen, hun  
kunsten tonen op het touwlopersparcours, 
plezier beleven in de circuswoonwagens en 
- zoals het circusorkest - muziek maken.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Trolls-dayyy mini’s
Rol in de kleurrijke wereld van Trolls en 
kom alles te weten over deze knotsgekke 
figuurtjes!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Mini-golf tweenies
Golf in het klein. Voor al wie iets groter is 
dan een teletubbie en net iets kleiner dan 
een flink uit de kluiten gewassen tuinka-
bouter. Ga je mee een balletje slaan?
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

 Do 24/08/2017

Pastaknutselen kiddies
Pasta is niet alleen om te eten maar je 
kunt er ook echte kunstwerken van ma-
ken!
Van 9 - 17u.
Prijs: € 7

Pairi Daiza mini’s tweenies
Paira Daiza is een van de zeventien dieren-
parken in de wereld geworden die een van 
de meest schattige dieren van de planeet 
mag huisvesten: de reuzenpanda.  
Maar er zijn zeker nog veel meer dieren 
te bezichtigen.
Van 8 – 19u
Prijs: € 15
OPGELET! Geen rondrit bus deze avond!!!

 Vrij 25/08/2017

Piratendag kiddies
Maak je eigen piratenpak en ga nadien op 
schattenjacht met kapitein Haak.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Fruitexplosie mini’s 
BananenBOEM, aarbeienSPASH,  
citroenenKNAL, perenBAM, druivenPATAT  
en dit allemaal mixen!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

Ristorante Italiano tweenies
Er wonen nieuwe buren bij ons aan de 
overkant, die openden eergisteren hun 
eigen restaurant. ‘t Zijn echte Italianen uit 
het stadje Padua, hun restaurantje heet dan 
ook “Bella Italia”. 
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

 Ma 28/08/2017

Pierlapont kiddies
Ssst, wie heel stil is, hoort hier niets. Geen 
auto’s, geen gsm’s, geen schreeuwerige 
radio’s. Alleen geblaat, geloei, gezoem en 
gekwetter van honderden diertjes. Een toer 
met de boer, een schimmenspel, een tocht 
met de huifkar en een rit met de pony 
Molly, dit en nog zoveel meer beleven we 
vandaag op de kijkboerderij van Pierlapont.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

Kinépolis mini’s tweenies
Lekker ‘chillen’ en een filmpje ‘checken’ bij 
Kinepolis Oostende.
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 10

 Di 29/08/2017

Eindfeest kiddies mini’s  
tweenies
Een groot feest met veel muziek, dansen 
en plezier, zo sluiten we een onvergetelijke 
zomervakantie af!
Van 9 – 17 u.
Prijs: € 7

34



35



Gemeentelijke speelpleinwerking DE KROKODIEL

Nieuwe bushaltes
Er zijn 2 nieuwe bushaltes sinds de paasvakantie.  
De eerste heet ‘Slijpebrug’ en stopt aan de Vaartdijk-Zuid.  
Over de Slijpebrug (ter hoogte van  het sluiswachtershuis)  
is er een inham waar de bus kan parkeren. 
De tweede halte is in de Henri-Jasparlaan (in Westende-bad) 
aan de bushalte ter hoogte van het toerismebureau. 
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Wat?
Basiel de krokodiel neemt je mee naar de zon, de zee en  
het strand! Tijdens de speelpleinwerking in de Calidris kan je 
samen met je vrienden naar hartenlust kampen bouwen in  
de duinen zandkastelen maken, vliegers knutselen of andere  
hippe activiteiten doen. 

Alle kinderen tussen geboortejaar 2005 en 2012 zijn welkom! 

Waar en wanneer?
Speelpleinwerking De Krokodiel vindt plaats in De Calidris  
in Westende. Daar kunnen de kinderen terecht vanaf 3 juli  
tot en met 30 augustus 2017 (met uitzondering van 11 juli,  
21 juli en 15 augustus). 

Kostprijs
€ 5 per dag. De betaling gebeurt via factuur. In de prijs is  
inbegrepen: alle activiteiten (ook wekelijks een sportnamiddag 
i.s.m. de sportdienst en een zwembeurt voor € 1 extra),  
begeleiding en verzekering, dagelijks vers fruit en busvervoer 
vanuit alle deelgemeenten van en naar de speelpleinwerking. 
Voor deelname aan de speelpleinwerking is een vrijetijdspas 
verplicht.

Belangrijk! Er is een gratis bus die de kinderen van en  
naar de speelpleinwerking brengt. Het rittenschema kan je  
terugvinden achter in dit boekje.

Meebrengen?
- Draag zeker aangepaste speelkledij die vuil mag worden.
- Je rugzak bevat best een koekje, een drankje  

en een regenjasje. 
- Lunchpakket.
- Zorg dat in de kleren de naam vermeld staat.  

Zo kan verloren kledij sneller teruggevonden worden.

Hoe deelnemen/ 
inschrijven?
Voor deze activiteit is  
een vrijetijdspas verplicht.  
Inschrijven kan snel en  
eenvoudig online via  
inschrijvingen.middelkerke.be  
(geen www. voor typen!). 
  
De vrijetijdspas is één  
kalenderjaar geldig en is te koop voor 5 euro. 
De speelpleinwerking staat open voor kinderen tussen  
tussen geboortejaar 2005 en 2012 die in Middelkerke wonen,  
in Middelkerke naar school gaan of wiens papa en/of mama in 
Middelkerke werkt. 
Kinderen met het geboortejaar 2012 kunnen dus nog naar  
het speelplein komen, kinderen met geboortejaar 2013 moeten 
naar de buitenschoolse kinderopvang!

Opgelet!
Indien er nood is aan een aparte facturatie (bv. gescheiden  
gezinnen) dient men een aparte vrijetijdspas aan te kopen voor  
het kind. Gelieve ook steeds te vermelden op welke naam de 
opvang gefactureerd moet worden.  
Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst.
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Gemeentelijke tienerwerking 
Wat?
Ben je te oud voor de speelpleinwerking en te jong voor het jeugdhuis, dan is de 10R-werking beslist iets voor 
jou! Twee coole moni’s bezorgen je een wilde vakantie en een programma met leuke activiteiten zoals spelletjes 
en games, koken, workshops, uitstappen, pretparken, zwemmen en andere (outdoor)sporten.  Daarnaast krijg je 
de kans om één dag per week samen met de moni’s zelf in te vullen. Je krijgt dus dagelijks een gevarieerd totaal-
pakket met animatie, spelmateriaal, een vieruurtje en toffe begeleiding.

Waar en wanneer?
De 10R-werking vindt plaats in De Caravanne, het jongerenlokaal in de Bamburgstraat in Lombardsijde (naast het voetbalplein).  
Elke werkdag van 9 tot 17 u. 

Kostprijs
€ 5 per dag (ook als je slechts een halve dag komt). De betaling gebeurt via factuur. Voor speciale activiteiten  
of uitstappen kan een extra bijdrage worden gevraagd van € 5 of € 10, met een max. van € 10 per week.  
Deze worden op voorhand per brief meegedeeld. Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen  
is inbegrepen in de kostprijs.

Belangrijk! Er is een gratis bus die de kinderen van en naar de tienerwerking brengt. 
Het rittenschema kan je terugvinden op de achterkaft van deze LOL.

Meebrengen?
- Aangepaste kledij aantrekken/meebrengen.  

Eénmaal per week wordt gezwommen.  
Dit wordt op voorhand per brief meegedeeld. 

- Je lunchpakket (uitgezonderd op dagen dat een kookactiviteit is gepland).

Hoe deelnemen/inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be. 
Ook voor de 10R-werking is er een sociaal tarief voorhanden.
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Jeugdhuis De Paravang 
Wat?
Vanaf 12 jaar of ouder kun je in het jeugdhuis terecht. Op weekdagen tijdens de schoolvakanties zullen twee  
gebrevetteerde monitoren je met open armen ontvangen. Op vrijdagavond en zaterdag zullen medewerkers van 
vzw jeugdhuis de Paravang je vriendelijk te woord staan.
Spreek af met je vrienden en kom ‘De Paravang’ ontdekken. Drankjes en snoepgoed  zijn er goedkoop  
en er valt wel altijd iets te beleven!

Waar, wanneer en wie?
Jeugdhuis de Paravang bevindt zich in de Westendelaan 38 in Middelkerke. De ingang vind je achteraan het jeugdcentrum,  
via de Kleine Kerkwegel en de Paravangdreef.

Activiteiten
Tijdens de schoolvakanties worden er door de monitoren dagelijks activiteiten georganiseerd. Er is een wekelijkse thema-avond  
voorzien met een hapje en een drankje, waarop de monitoren van andere werkingen worden uitgenodigd.

Tijdens de weekends worden de activiteiten verzorgd door de medewerkers van vzw jeugdhuis de Paravang.  
Op zaterdag kan er al eens een fuif of een live-optreden plaatsvinden.

Daarnaast kun je in het jeugdhuis biljarten, kickeren, gamen op de PS4, een muzieklijst samenstellen of een praatje maken  
met de verantwoordelijke. In het JIP-lokaal ernaast kun je genieten van gratis internet of gamen op de game-pc’s. 

Hoe deelnemen/inschrijven?
Voor sommige activiteiten kun je je inschrijven bij de monitor van dienst of via een facebook  
evenement. De deuren van het jeugdhuis staan altijd voor je open tijdens de openingsuren. 

Je kan ook lid worden van het jeugdhuis. Een lidkaart kost 2 euro, is één jaar geldig  
en biedt een aantal voordelen.

Wanneer open?
Schooljaar: elke woensdag van 13 tot 18 u.

Schoolvakanties: elke weekdag van 13 tot 18 u. en van 19 tot 22 u. (niet op feestdagen)

Weekends? 
Elke vrijdag van 20 tot 2 u. 
Elke zaterdag van 14 tot 18 u. en van 20 tot 24 u.
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Het JIP
Wat?
Het JIP is het informatiepunt voor jongeren in Middelkerke, een wegwijzer in je 
zoektocht naar informatie: bij je schoolwerk, over werk zoeken, je rechten als 
jongere enz. 

In het JIP heb je heel wat mogelijkheden: je reserveert er in een handomdraai 
je eigen (game)computer in onze multimediaruimte, je geniet er in alle rust van 
online gaming, je surft op het internet of je raadpleegt er de infofolders.

met de jeugddienst

Op de computers is heel wat handige software geïnstalleerd.  
Zo kun je er audio-, foto- en videomateriaal op bewerken en 
vind je er het laatste Office-pakket en veel meer. Belangrijk is 
dat het gebruik van dit alles volledig gratis is. 

Heb je vragen?  
Stel die dan gerust aan de jeugdwerker ter plaatste. 
Er staat altijd een jeugdwerker voor je klaar!

Waar en wanneer open?
Het JIP is open tijdens de (middag)openingsuren van het jeugdhuis  
of op afspraak.



met Bizart
Wil je volgend schooljaar muziek leren  
spelen, of deelnemen aan enkele leuke  
creatieve modules?  
Binnenkort starten de inschrijvingen  
voor de nieuwe lesmodules voor schooljaar 
2017-2018.

Bij Bizart vzw kun je leren muziek maken en 
leren creatief knutselen en tekenen. Lessen  
bij Bizart zijn persoonlijk en in kleine groepjes. 
Alle informatie vind je via de website  
www.bizartvzw.be.

Inschrijven kan vanaf maandag 12/06/2017 
via de website www.bizartvzw.be.  
Vul het webformulier in en we bevestigen je in-
schrijving zo snel mogelijk.

Nog vragen? Mail vzwbizart@gmail.com of  
bel 059 31 95 53.

De vermelde prijzen (op de site) zijn alleen  
van toepassing voor leerlingen op grondgebied 
Middelkerke  
en in geval je het gewone circuit volgt. 

Bizart geeft ook familiekorting: komt het gezin 
naar Bizart vzw, dan betaalt de oudste het  
volledige bedrag, de andere familieleden krijgen 
elk 10% korting.

Kinderkabaal 
vanaf 2,5 +

Wat?
De allerkleinsten kunnen terecht in Kinderkabaal: 
ze leren op een speelse wijze hun eerste stap-
jes in de muziekwereld. Ze experimenteren met 
bijzondere instrumenten, bewegingsliedjes, ‘hand-
zingen’, enz.

Wie?
Voor kinderen van de peuterklas tot en met het 
eerste leerjaar.

Waar en wanneer?
In De Branding op vrijdag:
• peuters-2de kleuter: van 16 tot 16.50 u.
• kleuter-1ste lj: van 16.50 tot 17.40 u.

Kostprijs?
€ 100 per schooljaar
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Instrumenten
Wat?
Viool, fluit, klarinet, saxofoon, percussie, piano, 
gitaar. Je kunt het allemaal leren bij Bizart.

Wie?
Er zijn verschillende programma’s mogelijk.
Doorgaans volg je eerst een jaar notenleer en dan kun je 
aan de slag met een instrument.
Er zijn ook programma’s op maat vanaf 4 jaar. Daarvoor 
informeer je het best bij Bizart vzw zelf (tel. 059 31 95 53 
of vzwbizart@gmail.com).

Waar en wanneer?
In De Branding. Neem contact op met Bizart vzw om de 
juiste momenten te kennen (tel. 059 31 95 53 of vzwbi-
zart@gmail.com).
• Viool: maandag.
• Fluit: dinsdag en vrijdag.
• Saxofoon en klarinet: woensdag.
• Piano: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
• Gitaar: woensdag en zaterdag.
• Percussie: zaterdagvoormiddag.

Kostprijs?
€ 100 per schooljaar

Notenleer
vanaf 7 jaar

Wat?
Voor al wie wil muziek leren lezen, schrijven,  
zingen en spelen is Bizart vzw de plaats in  
Middelkerke waar je terecht kan.
Vanaf het tweede leerjaar kun je in de lessen 
notenleer kennismaken met ritmes, notenbalken, 
sol- en fa-sleutel, crescendo’s en diminuendo’s.

Wie?
Voor kinderen vanaf 7 jaar (tweede leerjaar).

Waar en wanneer?
Het eerste leerjaar notenleer vindt plaats in De Branding  
op woensdag van 16 tot 17 u.

Kostprijs?
€ 100 per schooljaar
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Kinderkoor Biz’up 
vanaf 6 jaar

Wat?
Houd je van zingen in groep? Word dan lid van 
ons superformidastisch kinderkoor Biz’up! Je leert 
er – samen met juf Freya - leuke kindersongs met 
af en toe een ‘hoek af’, maar altijd met een kind-
vriendelijke knipoog.

Wie?
Voor kinderen vanaf 6 jaar (eerste leerjaar).

Waar en wanneer?
In De Branding op woensdag van 17 tot 18 u.

Kostprijs?
€ 30 per schooljaar. Ben je al leerling bij Bizart vzw,  
dan betaal je € 20.

Musicalklas
Wat?
Zingen uit volle borst en de pannen van het dak 
dansen met juf Tamara en Tamira. Bizart wil 
jongeren de kans geven om zich te verdiepen in 
het zingen en dansen tegelijkertijd. Je hoeft geen 
voorkennis notenleer te hebben. Iedereen is wel-
kom!

Wie?
Voor kinderen vanaf 8 jaar (derde leerjaar).

Waar en wanneer?
In de Branding op zaterdag:
• groep 1 (3de-6de lj.): van 13.15 tot 14.15 u.
• groep 2: van 14.15 tot 15.15 u.

Kostprijs?
€ 140 per schooljaar.
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Creatief met Bizart vzw 
schooljaar 2017-2018

Wat?
Onder begeleiding van juf Miniek wordt naar hartenlust gefantaseerd  
en gecreëerd met de gekste dingen.

Wie?
Voor leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

Waar en wanneer?
In Westende (Centrum Calidris)
• wo 1ste – 3de lj: van 13.30 tot 15 u.
• wo 4de – 6de lj: van 15 tot 16.30 u.
• vr 1ste – 3de lj: van 15.30 u. tot 17 .

In Leffinge (De Bonte Pier)
• za 1ste – 3de lj: van 9 tot 10.30 u.
• za 4de – 6de lj: van 10.30 tot 12 u.

Kostprijs?
€ 100 per schooljaar



Busrit speelpleinwerking, grabbelpas en ₁₀R-werking
Bus Hinterland  Bus Kust
Vertrek  Vertrek
Mannekensvere (kerk) 8:10 Wilskerke (kerk) 8:15
Schore (kerk) 8:15 Middelkerke Marktplein 8:20
Sint-Pieters-Kapelle (kerk) 8:20 Henri Jasparlaan (reisbureau) 8:35  
Slijpe (kerk) 8:25 Markt Westende 8:40
Leffinge kerk 8:35  Tienerwerking 8:50
Barloke 8:40  Calidris SPW 9:00
Slijpebrug 8:45
Calidris SPW 9:00
Tienerwerking 9:10

Terug  Terug
Calidris SPW 17:00 Calidris SPW 16:55
Lombardsijde Bamburg 17:10 Lombardsijde Bamburg 17:00
Slijpebrug 17:25 Markt Westende 17:15
Barloke 17:30 Henri Jasparlaan 17:20
Leffinge kerk 17:35 Wilskerke (kerk) 17:30
Slijpe kerk 17:45 Middelkerke Marktplein 17:35 
Sint-Pieters-Kapelle (kerk) 17:50 
Schore (kerk) 17:55
Mannekensvere (kerk) 18:00

voor later

‘Like’ LOL !
Updates en info  
over alle jeugd- en 
jongerenactiviteiten  
van de gemeente 
Middelkerke.


