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DOE!
Je kan er niet alleen zien en proeven, maar ook doen! 
Er zijn demonstraties koeien melken, schapen scheren 
of ploegen, maar je kan ook je behendigheid testen 
met de mini-Gymkana. Dat is een wedstrijd met 
hefvoertuigen.

BEWONDER! 
En sierlijk spektakel is gegarandeerd met de show met 
trekpaarden die doorlopend plaats vindt op het strand 
ter hoogte van Paul de Smet de Naeyerstraat.

OOK VOOR KINDEREN
Op het boerderijspeeldorp zijn er heel wat leuke 
speeltoestellen en de workshop lekkere 'groentetaart 
maken' zorgt voor een gezonde hap. Met de workshop 
‘tussen kunst en koe’ zet je je favoriete hoevedier op 
doek.

PUDDINGVERKOOP VOOR MS LIGA
Als je tijdens het landbouwweekend een potje lekkere 
verse pudding koopt, steun je de MS Liga! Bezoek dus 
zeker hun stand.

LANDBOUWWEEKEND
HET LANDBOUWWEEKEND WIL DE MIDDELKERKSE LANDBOUWERS EXTRA IN DE KIJKER 
ZETTEN EN HUN LEEFWERELD DICHTERBIJ BRENGEN. VAN VERSE LANDBOUWPRODUCTEN 
TOT STOERE TRACTOREN. HET LANDBOUWWEEKEND IS ZOWEL VISUEEL ALS ACTIEF EEN 
AANRADER.

Wanneer?
Zaterdag 16 en zondag 17 september 2017,  
telkens van 10 tot 18 u.

Waar?
Zeedijk en Epernayplein

Praktische info?
Mini-Gymkana: Zeedijk Oostzijde Casino

Boerderijspeeldorp: doorlopend van 14 tot 17 u. op het 
Epernayplein

Workshop 'groentetaarten maken' en ‘tussen kunst en 
koe’: zaterdag en zondag van 14 tot 17 u. in de tent op 
het Epernayplein

foto: L.Ca. 



INTERNATIONALE 
KUSTHENGELWEDSTRIJD
HEB JE je OOIT AL EENS AFGEVRAAGD WAAROM ER AAN DE NOORDZEEBRANDING EEN 
RIJ STOERE BONKEN STAAN TE TUREN IN VOLLE ZEE? HOOGSTWAARSCHIJNLIJK BEN JE 
DAN GETUIGE VAN DE EDELE KUSTHENGELSPORT. IN MIDDELKERKE GOOIEN DE COLOM-
BUSVISSERS AL 15 JAAR OP REGELMATIGE HUN LIJNEN UIT. ZIJ ZIJN DAN OOK DE IDEALE 
ORGANISATOREN VOOR DE DERDE INTERNATIONALE KUSTHENGELWEDSTRIJD. EN DENK 
MAAR NIET DAT HENGELEN EXCLUSIEF VOOR VOLWASSENEN IS.

150 KUSTHENGELAARS
Op 24 september gooien meer dan 150 
kusthengelaars hun lijnen uit op het 
strand van Middelkerke en Westende. 
Waarschijnlijk de meest uitgestrekte 
sportwedstrijd van het land, want het 
wedstrijdgebied loopt van het strand 
aan de Carlton in Middelkerke tot aan de 
Meeuwenlaan in Westende.

OP GEWICHT EN GROOTTE
In verschillende categorieën hopen de 
deelnemers zoveel mogelijk noordzeevis 
aan de haak te slaan. Niet enkel het aantal 
telt, ook het gewicht wordt in rekenschap 
genomen. Via een internationaal 
afgesproken scoringscode wordt per vis 
de score bepaald. Wie de beste algemene 
score heeft, wint de wedstrijd.

Zijn er truken van de foor? “Neen niet 
echt”, antwoordt Colombusvisser van het 
eerste uur Johnny Devey. “Essentieel is 
het gebruik van de geschikte aas op het 
juiste moment. Je zou kunnen zeggen dat 
plaatsing een rol speelt, maar je plaats op 
het strand wordt geloot. Ervaring is altijd 
een pluspunt, maar het spreekt voor zich 
dat geluk ook een grote rol speelt.

TOEKOMST VERZEKERD
Vaak wordt hengelen of vissen afgedaan 
als oubollig, maar er zijn echter heel wat 
jongeren die graag aan de oevers van 
kanalen, vijvers of aan het strand hopen op 
een rijke vangst. Bij de Colombusvissers 
zijn ook twee jonge talenten actief: Renzo 
Den Haese is pas twaalf en doet het 
uitstekend in zijn categorie en ook Siebe 
Naeyaert presteert uitstekend. In totaal 
strijden 16 jeugdige 
vissers voor het Belgisch 
kampioenschap voor 
jeugdcategorieën.

Waar?
Strand tussen Carlton Middelkerke en Meeuwenlaan WestendeWanneer?zondag 24 september,  van 10 tot 14 u. foto: J.D.  
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Aan zee vinden we tal van voorbeelden van cottages, villa’s en appartemen-
ten die ooit een naam kregen. Erfgoed middelkerke zet daar binnenkort een 
project over op.

‘CAROLINE CHÉRIE’, ‘LE GOËLAND’
Dit gebruik stamt wellicht af uit tijden zonder 
straatnamen en huisnummers, waarin de 
omschrijving (‘het roze huis’) de enige manier 
was om het terug te vinden. Later, bijvoorbeeld 
bij vakantiewoningen, wijst het op een zekere 
emotionele verbondenheid met het nieuwe (tweede) 
stulpje. Het kind een naam geven, zoiets. 

Heeft je woning, huis, villa, appartementsgebouw 
ook een naam, dan horen we dat graag. Stuur ons 
een (digitale) foto van het naambord op, je naam en 
adres en een uitleg over de naamkeuze. Hoe meer 

HOE HEET JOUW HUIS?

info je over de naam kan geven (over de ouderdom, 
motivering en andere uitleg), hoe beter. Het is vooral 
het waarom van de naam die ons interesseert. 

SINDS DEZE ZOMER DRAAIT DE MOTOR VAN 
DE GROENHAGEMOLEN IN LEFFINGE  
OPNIEUW. 

OPENDEURDAG 
GROENHAGEMOLEN

Tijd om te ontdekken of de oude vos zijn streken niet is 
verloren. Voor de motor is er diesel, olie en koelvloeistof. 
Voor de bezoekers een lekker fris streekbiertje en een 
boerenworst. Het gedroomde huwelijk. 

Praktische info?
Dienst erfgoed

erfgoed@middelkerke.be

059 31 97 96

Wanneer?
Zondag 17 september, tussen 14 en 17 u.

Waar?
Groenhagemolen, Groenhagestraat, Leffinge

Meer info? 
www.middelkerke.be/groenhagemolen 
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FAMILIETHEATER: ‘ARTHUR OF HOE 
JE KONING KAN WORDEN’
Zondag 19 november 2017, 15 u., De Branding

Er was eens een steen. Het was een grote steen. En hij 
lag midden op een plein. Eeuwenlang lag die steen op 
dezelfde plek, zoals er overal op de wereld stenen liggen 
die zich niet verplaatsen. Maar deze steen was geen 
gewone steen.

Uit deze steen stak een groot zilveren zwaard. Iedereen 
in het land had al geprobeerd het zwaard uit de steen 
te trekken. Maar niemand was hierin geslaagd. Tot op 
vandaag…

Voor kinderen én volwassenen vanaf 5 jaar.

AN NELISSEN: ‘DE GELUKMONOLOOG’
Woensdag 4 oktober 2017, 20 u., De Branding

Voor haar ultieme solovoorstelling gaat An Nelissen het 
gevecht aan met al die waanbeelden over “het geluk” en 
tegelijkertijd vraagt ze zich af of er eigenlijk nog redenen 
zijn om gelukkig te zijn. 

THEATER: ‘LOST BOYS’
Vrijdag 20 oktober 2017, om 20 u., De Branding

Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens en 
Matthias Meersman verplaatsen zich in de figuur van Barrie, 
de auteur van Peter Pan. 

Hebben we nood om af en toe weg te vluchten, naar 
Neverland of Wonderland of hoe de schuilkelder ook heet? 
Biedt kunst troost? Deze voorstelling wordt gratis ingeleid 
vanaf 19.15 u.

DANSNAMIDDAG: ‘ALONG COMES 
MARY’
Donderdag 26 oktober, deuren open om 14 u., start om 
14.30 u., De Branding

Stoelen en tafels aan de kant, want daar is de eerste 
dansnamiddag van ons cultuurseizoen! Een liveband neemt 
je mee naar de spannende muziekjaren van de fifties en 
sixties. Amusement verzekerd. Tijdens de pauze kun je 

genieten van een verfrissing en gebakje die inbegrepen 
zitten in de ticketprijs.

‘SALUT LA COPINE’ 
Woensdag 15 november 2017, 20 u., De Branding

Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen delen 
het podium en doen het op zijn Frans.  En analoog met het 
Smartliederen-programma verlaten ze de overbekende 
paden en gaan ze op schattenjacht naar  parels uit de 
wereldwijde (soms verrassende) Franstalige liedjescultuur. 

THEATER: ‘CABANE’
Woensdag 22 november 2017, om 20 u., De Branding

Voor het eerst hebben we Compagnie Cecilia bij ons 
op bezoek! Ze brengen het verhaal van de Smetjes en 
Sven. Een verhaal van broederliefde en over troost.  Titus 
De Voogdt, Joris Hessels en Robrecht Vanden Thoren 
brengen een tragikomische ode aan het leven in al zijn 
onvolmaaktheid. 

Voor de voorstelling is er om 19.15 u. een gratis inleiding.

STIJN VAN DE VOORDE: ‘PRACHTIG 
IN ZIJN GENRE’
Donderdag 30 november 2017, 20 u., De Branding

Stijn Van de Voorde brengt een geestige spreekbeurt 
over de artistieke grenzen van wonderbaarlijke mensen. 
‘Prachtig in zijn genre’ is een voorstelling met veel humor, 
(bewegende) beelden en onwaarschijnlijke verhalen over 
het modernste dat kunst ooit heeft voortgebracht.  

DWARRELENDE CULTUUR

Info en kaartjes reserveren?

tickets.middelkerke.be

www.middelkerke.be/cultuurstek  

059 31 95 53

www.facebook.com/cultuurmiddelkerke

foto: K.D.  
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MIDDELKERKE  
 BORSTEN 
BENEFIETAVOND VOOR THINK PINK
OP VRIJDAG 13 OKTOBER STAAT MIDDELKERKE IN HET TEKEN 
VAN DE STRIJD TEGEN (BORST)KANKER . MET EEN INFOLUIK, EEN 
BUFFET EN EEN CONCERT VAN RAYMOND VAN HET GROENEWOUD 
WORDT ZOVEEL MOGELIJK OPBRENGST VOOR THINK PINK  
iNGEZAMELD .

LAAT JE HAAR KNIPPEN
Think Pink is constant op zoek naar haar om stukjes of pruiken te maken 
voor ‘vechters’. Daarom kun je op deze avond je haar laten knippen 
door professionele kappers. Spaar je lokken tot in 
oktober. Je bewijst er Think Pink een grote dienst 
mee. 

Heel wat organisaties zijn op deze infoavond 
aanwezig zodat je nuttige info kunt opdoen over 
kankerpreventie, voorzieningen en steunacties. En je 
kunt er aanschuiven voor een lekker buffet.

RAYMOND FLUISTERT EN 
SCHREEUWT
Deze thema-avond wordt afgesloten door Raymond Van 
het Groenewoud. Hij brengt met ‘Kreten en gefluister’ een 
intieme avondshow met nieuw werk en mooie versies van 
zijn klassiekers.

Praktische info?
Reservaties voor het buffet en concert via 

onthaal@middelkerke.be

tickets.middelkerke.be 

Prijs met buffet en optreden van Raymond  
van het Groenewoud inbegrepen: € 20 

DE SPECIALIST SPREEKT
Dr Rombaut is gynaecoloog verbonden aan het AZ Damiaan Oostende. 
Hij legt in een heldere uiteenzetting uit wat borstkanker precies is, 
hoe je gericht aan borstkankerpreventie doet en wat het belang is van 
screening. 

Waar?
centrum De Branding, Middelkerke Wanneer?vrijdag 13 oktober 2017,  vanaf 19 u.,  concert Raymond Van  Het Groenewoud 

6



alle evenementen op visit.middelkerke.be

Expo ‘Schore vandaag’
kerk, Schore

Landbouwweekend  
Epernayplein + Zeedijk, 
Middelkerke > p. 2

Duin- en Poldertocht  
De Duintrappers
start De Bamburg,  
Baronstraat, Lombardsijde

Internationale 
kusthengelwedstrijd  
strand tussen Carlton  
Middelkerke en Meeuwen-
laan Westende > p. 3

16/ 
17

SEPTEMBER 2017

OKTOBER 2017

NOVEMBER 2017

241715

An Nelissen ‘De 
Geluksmonoloog’
De Branding, Middelkerke
 > p.5

Herfstweekend 
Epernayplein, Middelkerke
> p. 9

Kermis Sint-Pieters-
Kapelle  

Middelkerke Loves 
Borsten
De Branding, Middelkerke
> p. 6

Internationaal Boksgala 
Sporthal De Branding,  
Middelkerke > p.8

Dansnamiddag ‘Along 
comes Mary’
De Branding, Middelkerke
> p. 5

Theater ‘Lost Boys’
De Branding, Middelkerke
> p. 5

Halloweenwandeltocht  
Start De Branding,  
Middelkerke

Doodleuk  
Epernayplein, Middelkerke
> p.10

28
14

26

20

04

08

13

14/
15

mountainbiketoertocht MC 
Chouffe
Start De Branding,  
Middelkerke
> p. 11

Vredesdag 
Hotel Continental + oorlogs-
monument Middelkerke
> p. 

Hommage aan het Franse 
lied: ‘Salut la copine’ 
De Branding, Middelkerke
> p. 5

Champagneweekend
De Branding, Middelkerke
> p. 12-13

Intrede van de Sint
Zeedijk Middelkerke
> p. 15

Familietheater ‘Arthur of 
hoe je koning kan worden’
De Branding, Middelkerke
> p. 5

Theater ‘Cabane’ – 
Compagnie Cecilia
De Branding, Middelkerke
> p. 5

Stijn Van de Voorde 
‘Prachtig in zijn genre’
De Branding, Middelkerke
> p. 5

19
11

1505 22

3010/
12

tot
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INTERNATIONAAL  
BOKSGALA 
HET MIDDELKERKSE BOKSGALA ZET AL JAREN LOKALE TOP-
PERS EN EUROPESE TOPTALENTEN TEGENOVER ELKAAR IN DE 
RING. “HET WORDT EEN EDITIE OM DUIMEN EN VINGERS VAN AF 
TE LIKKEN. ER STAAN 4 ELITEKAMPEN EN 8 AMATEURKAMPEN 
OP HET PROGRAMMA”, ALDUS EDDY VANDENHOUWEELE.

JONG GEWELD
“Bij de jonge lichtgewichten is staat 
onder andere de kamp tussen Felix 
Okunomo, (63 kg) en  Antoine Barra 
(59 kg) op het programma. Okunomo 
won al de helft van zijn wedstrijden, 
terwijl Barra van zijn 6 wedstrijden er 
nog maar 1 won. Die heeft dus redelijk 
wat te bewijzen”. Eddy zet zijn boksers 
dus op scherp.

ERVAREN KAMPERS
De poulain van Eddy, de 27-jarige 
Bruggeling Sergei Ballegeer 86 
kg, goed voor 9 overwinningen 

uit 12 wedstrijden neemt de 
bokshandschoen op tegen Steve 
Elandou Ntere. “Pas op! Sergei, ik 
voorspel dat Sergei zal hiermee zijn 
handen vol hebben”, waarschuwt 
Vandenhouweele.

Het wordt vooral ook uitkijken naar 
Roberto Secola (105 kg) die bij de 
zwaargewichten zijn opwachting 
maakt op het canvas. Roberto Secola, 
de kampioen van de K.O.’s, die na 
een jaar inactiviteit wegens schorsing 
opnieuw staat te popelen om de 
handschoen op te nemen.  

FELLE DAMES
Bij de vrouwen in de 
supermiddenklasse staan Laurence 
Dewaele en Alla Bezroutchko 
tegenover elkaar. Het is voor beide 
hun debuutwedstrijd. 

Praktische info?

 * Staanplaats: vvk € 20 add € 25

 * Tribune: vvk € 25 add € 30 

 * Ring: vvk € 30 add € 35

SPEELZAAL IS 
VERHUISD NAAR 
TIJDELIJKE LOCATIE

Het Grand Casino Middelkerke is gebouwd in een typische 
Amerikaanse stijl en ademt in alles Amerika uit: inrichting, 
entertainment en catering. 

Er is een veelheid aan speeltafels, flashy verlichting, 
psychedelische tapijten en een American style bistro … In de 
speelzaal worden regelmatig specials georganiseerd. Zoals 
Money Tuesday en Thursday: bezoekers die op specifieke 
momenten een cashticket van 20 euro kopen, krijgen er een 
gratis ticket van 20 euro speelkrediet voor slots bovenop. 

Ook in de bistro van het casino worden acties gehouden. Zo 
geniet je tijdens Pancake Sunday (elke zondag tussen 15 en 17 

u.) van gratis pannenkoeken. Op Gin Tonic Friday proef je aan 
een schappelijke prijs een bijzondere, verrassende gin-tonic 
(met elke week een andere gin).

Het casino vindt onderdak in het Sporthotel in de 
Westendelaan. Een vlot te bereiken locatie met ruim 
voldoende parkeerplaatsen. Bovendien wordt een gratis 
shuttledienst ingelegd vanaf het Epernayplein! 

Meer info over het Grand Casino Middelkerke vind je op 
www.grandcasinomiddelkerke.be.

Gevestigd in de Westendelaan

Waar?
Sporthal De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke
Wanneer?Zaterdag 14 oktober 2017  om 19 u.De boksers worden gewogen 

‘droog aan de haak’ in De Nieuwe Tuin, Kerkstraat,  vanaf 12 u.



Beleef EEN HEERLIJKE HERFST IN  
MIDDELKERKE! HET EPERNAYPLEIN WORDT OPNIEUW 
EEN VOLLEDIG WEEKEND OMGETOVERD IN EEN LEK-
KERE EN SFEERVOLLE HERFSTMARKT.

HERFSTSPECIALITEITEN
Loop langs onze herfstmarkt en snuif de geur op van 
wildspecialiteiten, pasteien, champignons, pompoenen, ter 
plaatse gebakken rochers, soep en meer herfstlekkers.

POP-UP WHISKYBAR
Kom langs onze whiskytruck waar je alles te weten komt 
over deze godendrank. Behalve de whisky in pure vorm zijn 
er ook cocktails en kun je een selectie rum proeven in een 
sfeervol kader.

ROOFVOGELSHOW EN JACHTHOORN-
BLAZERS
De roofvogels vliegen over je hoofd tijdens de 
roofvogelshow.  Statige jachthoornblazers spelen  
jachtfanfarestukken in hun traditionele kostuum.

HERFSTVUUR
Maak kennis met een artisanale tepanyaki BBQ die zich 
leent tot het bereiden van culinaire hoogstandjes.

Geniet van de heerlijke aroma’s van herfstgerechten die 
op de BBQ liggen te smeulen of nestel je rond de unieke 
vuurschalen uit Cortenstaal. Gezelligheid ten top!

STRAATANIMATIE EN LIVEMUZIEK 
Muzikaal intermezzo van lokale folkgroepen en 
accordeonisten; straatartiesten laten je verwonderd achter. 
De re-enactmentgroep ‘Rona 1815’ brengt je terug naar de 
Napoleontische periode.

KINDERANIMATIE: VAN 14 TOT 17U
Laat je een herfstkleurtje schminken, leef je uit op onze 
springpaddenstoel. Er zijn heel wat reuzespelen en oude 
volksspelen voor de kinderen. En vergeet niet op de zwier 
te gaan op onze retrocarrousel.

HERFSTMENU’S
Tijdens het herfstweekend worden heerlijke herfstmenu’s 
gepresenteerd door heel wat Middelkerkse restaurants. 
Ontdek de volledige lijst op de website visit.middelkerke.
be.

Datum Locatie Uur Accordeonist

14/10 Taverne Kroko, Louis Logierlaan 49, Middelkerke 10.00 - 12.00 u. Stijn Oyaert

14/10 The Corner, Zeedijk 198, Middelkerke 15.00 - 17.00 u. Dirk Vlaminck

14/10 De Nieuwe Tuin, Kerkstraat 10, Middelkerke 15.00 - 17.00 u. Duo Jocris

14/10 Oase, Zeedijk 82 Middelkerke 15.00 - 17.00 u. Jean Pierre Kindt

14/10 Bistro Colombus, Zeedijk 217, Middelkerke 15.00 - 17.00 u. Stijn Oyaert

15/10 Café Tennis, Leopoldlaan 72, Middelkerke 11.00 - 13.00 u. Martin Dewinter

15/10 Café Central, Meeuwenlaan 23, Westende 11.30 - 13.30 u. Jean Pierre Kindt

15/10 ’t Bretoentje, Koning Ridderdijk 10, Westende 11.00 - 13.00 u. Johan Decapmaker

15/10 Oase, Zeedijk 82, Middelkerke 13.00 - 15.00 u. Martin Dewinter

15/10 Café de Sterre, Dorpsplein 36, Middelkerke 13.00 - 15.00 u. Duo Jocris

15/10 Taverne Kroko, Louis Logierlaan 49, Middelkerke 15.00 - 17.00 u. Johan Decapmaker

15/10 De Nieuwe Tuin, Kerkstraat 10, Middelkerke 15.00 - 17.00 u. Stijn Oyaert

In verschillende café’s en tearooms luisteren verschillende accordeonisten de boel op. 

weekend

ACCORDEONMATINEE

Waar?
Epernayplein,  Middelkerke Wanneer?zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017. telkens van 11 tot 18 u.
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Ga het gevecht aan met de 
enge rodeospin of maak een 
huiveringwekkende wandeling in het 
doodleuk-labyrint met echte griezels. 
Tijdens de bangelijkste avond van 
het jaar wordt het Epernayplein 
omgetoverd tot een griezelplein. 
Grillige heksen en zwevende griezels 
jagen je de stuipen op het lijf! Leef je 
uit in het spookslot “Batman in Town” 
of maak je eigen bangelijke hebbeding 
in de doodleuke workshops. Ook de 
bloeddorstige lekkerbekken kunnen 
smullen van enge suikerspinnen en 
lijkkoude drankjes.

Trek dus je meest schrikwekkende 
Halloweenkostuum aan en laat je 
schminken in een angstaanjagend 
monster!

SLOTSHOW CIRQ SABAT
Bij het vallen van de nacht zweven 
mysterieuze personages door en rond 
het publiek. Sarcastisch, uitdagend en 
plagend slagen ze er in om met hulp 
van het publiek hun gouden pot in 
beweging te brengen. Ze toveren er 
allerlei onverwachte zaken uit om zo te 
eindigen in een duivelse vuurshow.  

FOTOWEDSTRIJD
Kinderen kunnen deelnemen aan de 
fotowedstrijd door een griezelige selfie 
te mailen naar doodleuk@middelkerke.
be vóór 25 oktober 2017. Hiermee 
maken ze kans op een ‘trick or treat’ 
snoeptaart. Alle creepy inzendingen 
worden geexposeerd op Doodleuk.

Waar?
Epernayplein,  

Middelkerke

Wanneer?

Zaterdag 28 oktober,  

van 16 tot 20.30 u.

Gratis toegang

halloween  
voor kids
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MOUNTAINBIKETOERTOCHT 
MC CHOUFFE 
MOUNTAINBIKECLUB ‘MC CHOUFFE’, IN DE VOLKSMOND ‘DE CHOUFKES’ VERZAMELEN 
IEDERE WEEK ACHTER DE KERK VOOR HUN TOCHT OP ZONDAG. MAAR ‘DE CHOUFKES’ 
ZORGEN OOK IEDER JAAR VOOR EEN UITDAGENDE TOERTOCHT, WAAROP ZE HONDERDEN 
MOUNTAINBIKERS MOGEN VERWELKOMEN. DIT JAAR VINDT DIE OP 5 NOVEMBER PLAATS. 

Voor de achttiende keer (!) stellen de Middelkerkse 
mountainbikers opnieuw 3 prachtige omlopen van 32 km, 47 
km en 55 km samen. Hoofdingrediënten zijn zand, bochten, 
polders en steile hellingen in het prachtige duinengebied van 
Middelkerke/Westende. Traditioneel legt ‘de Chouffetocht’ 
de lat hoog door een stuk van het Superprestige 
Noordzeecrossparcours aan te doen. Zorg dus dat je de ‘juiste 
steke’ klaarliggen hebt.

BEVOORRADING EN GEZELLIG  
NAPRATEN ACHTERAF
Uiteraard zorgen ‘de choufkes’ voor een uitstekende 
bevoorrading langs het parcours. En nadien is het gezellig 
napraten over heroïsche mountainbikecapriolen in de bar. Alle 
deelnemers maken kans om een mountainbike te winnen ter 
waarde van € 900! 

Wanneer?
Zondag 5 november 2017, met startmogelijkheid 
tussen 8 en 11 u.

Waar?
Start aan sporthal De Branding, Populierenlaan 
35, Middelkerke

Praktische info? 
Inschrijving € 4 met keuze tussen omlopen van 
32, 47 of 55 km. 

Kinderen onder de 12 jaar gratis

Meer info: www.choufkes.be

VREDESDAG
TRADITIEGETROUW WIL DE GEMEENTE MIDDELKERKE OP 11 NOVEMBER OPROEPEN TOT 
MEER VREDE EN VERDRAAGZAAMHEID IN DE SAMENLEVING.

GEVULD PROGRAMMA OP ZATERDAG 11 NOVEMBER
We starten om 8.30 u. in het restaurant Continental op de zeedijk van Middelkerke met een gratis 
ontbijt. Om 9.15 u. neemt Ronny Van Troostenberghe ons van daaruit mee voor een korte gegidste 
wandeling.

Om 10.15 u. wordt ter hoogte van Kusthistories  een optocht gevormd die onder de begeleiding van 
de doedelzakspelers van de Ghent District Highlanders richting gemeentehuis optrekt.

Om 11 u. is er de gebruikelijke hulde aan het oorlogsmonument waarbij alle slachtoffers van beide 
wereldoorlogen  onder de aandacht worden gebracht.

foto's: E.L.  
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weekendChampagneChampagneChampagne  
DE HOOGMIS VAN DE CHAMPAGNE VINDT DIT 
JAAR PLAATS IN CENTRUM DE  
BRANDING IN MIDDELKERKE! HET WORDEN OP-
NIEUW DRIE BRUISENDE DAGEN WAAR CHAM-
PAGNE IN AL ZIJN GLORIE CENTRAAL STAAT.

PROEVEN VAN HEERLIJKE BUBBELS
Tien ambachtelijke champagneboeren uit de streek 
van Epernay schenken hun beste champagnes. Het 
Champagneweekend - ontsproten uit een jarenlange 
vriendschap en jumelage met onze Franse zusterstad 
Epernay, het kloppend hart van de Champagne – is de ideale 
gelegenheid om een voorraad bubbels in te slaan voor de 
eindejaarsfeesten.

BABBELEN IN DE FOYER
In de foyer kan je heerlijk genieten van een intieme 
loungesfeer met oesters en champagne binnen handbereik. 
Hier zijn heel wat comfortabele zitplaatsjes waar je languit 
kan genieten of een rustig babbeltje slaan met één van de 
champagneboeren.

TOPENTERTAINMENT EN OPTREDENS
In de champagnehal zijn er sprankelende optredens met een 
aantal muzikale uitschieters en natuurlijk op zaterdagavond 
de befaamde champagneparty. Maar ook hier is er ruimte om 
te proeven en alles te weten te komen over jouw favoriete 
champagne.

DEGUSTATIES MET ALAIN  
BLOEYKENS
Nog geen idee welke champagne je graag lust? Kom dan naar 
één van de proeverijen met wijnjournalist Alain Bloeykens. 
Ken jij het verschil tussen een brut, een millésime, een 
blanc de blancs of een grand cru? Samen met hem proef je 
in een seminarie van ongeveer 45 minuten 5 verschillende 
champagnes.

CHAMPAGNEMENU’S
In heel wat restaurants worden speciale champagnemenu’s 
op tafel gezet. De lijst met de deelnemende 
restaurants vind je vanaf begin oktober op de 
website visit.middelkerke.be

Wanneer?

Vrijdag 10 november,  

van 19.30 tot 24 u.

zaterdag 11 november,  

van 11 tot 01 u.

zondag 12 november 2017, 

van 11 tot 20 u.

nieuwe locatie:           De Branding12



Praktische info?
Bezoekers kopen hun eigen champagneglas aan  
€ 5 /stuk.

Een glaasje champagne kost € 5.

Een fles champagne betaal je volgens de prijs van het 
champagnehuis.

Zonder champagneglas kan er niet gedegusteerd 
worden.

Gebruikte glazen kunnen aan de infostand omgeruild 
worden voor propere glazen.

Alle info via

toerisme@middelkerke.be

visit.middelkerke.be  

www.facebook.com/champagneweekend

Ladybird

VRIJDAG 10 NOVEMBER
19.30 u. 20.15 u. Ritmstix: party coverband

20.15 u. 20.45 u. Officiële opening en inhuldiging 
Ridder in de Orde van de Champagne 
Presentatie: Alain Bloeykens

20.45 u. 24.00 u. Ritmstix: party coverband 
Aansluitend: DJ Dirk

ZATERDAG 11 NOVEMBER
11.30 u. 13.30 u. Aperitiefconcert ‘Ladybird’

14.00 u. 17.00 u. Ignace Baert op piano

18.00 u. 20.00 u. Drawing Pins – akoestisch cover duo

21.00 u. 01.00 u. Champagneparty met DJ Paige

ZONDAG 12 NOVEMBER
11.30 u. 13.00 u. Barbara Dex

14.00 u. 16.00 u. Little Y Seven – zangeres met pianist

16.00 u. 20.00 u. Maison Mademoiselle & DJ Senso

HET COMPLETE PROGRAMMA

nieuwe locatie:           De Branding

Barbara Dex

Populierenlaan 35, Middelkerke
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NIEUWE STRIPMUUR MET 
NERO
IN AUGUSTUS IS DE DERDE MIDDELKERKSE STRIPMUUR OFFICIEEL INGEHULDIGD. NIEMAND 
MINDER DAN DE MINZAME MENSENVRIEND NERO SCHITTERT OP DIT REUSACHTIGE  
TAFEREEL. DE STRIPMUUR VIND JE OP DE MUUR VAN HET POLITIEKANTOOR IN DE  
SPERMALIESTRAAT IN MIDDELKERKE.

70 JAAR NERO
Middelkerke is dé stripgemeente van de kust. Het is dus 
logisch dat de 70ste verjaardag van de goedlachse stripheld 
wordt aangegrepen voor een nieuwe permanente stripmuur. 
Nero’s geestelijke vader Marc Sleen zou trouwens 95 
geworden zijn in 2017. Samen met de Stichting Marc Sleen 
realiseerde het gemeentebestuur dit huzarenstukje. De 
stripmuur werd officieel ingehuldigd in aanwezigheid van 
mevr Catharina Kochuyt, de levenspartner van wijlen Marc 
Sleen. 

NOG MEER STRIPS: JOMMEKESROUTE
In juni verscheen het Jommeke-album ‘Missie Middelkerke’. 
Een album waarin Jommeke zijn avonturen beleeft in 
Middelkerke! Naar aanleiding van het album werkte de 
dienst van toerisme een leuke, autoluwe fietszoektocht uit.

Fiets met het gezin langs locaties uit dit Jommeke-
album en ontdek ondertussen heel wat andere 
stripbezienswaardigheden. Ga tijdens je trip op zoek naar 
de 11 verborgen letters en vorm het zoekwoord.

HOE DEELNEMEN?
Bezorg je deelnameformulier in een van de 
toerismekantoren van de gemeente Middelkerke of mail je 
oplossing naar jommekeroute@middelkerke.be. Misschien 
win jij wel een van de strippakketten die we driemaal per 
jaar verloten onder de deelnemers. De winnaars van de 
strippakketten worden telkens persoonlijk verwittigd.

DUURZAAM ZOALS JOMMEKE ZELF
Wist je dat de bordjes op de Jommekeroute gerecycleerde 
wegwijzerbordjes van een oude Middelkerkse fietsroute 
zijn? Zo past de route volledig in de strijd die Jommeke in 
het verhaal ‘Missie Middelkerke’ voert tegen geheim agent 
B.P. en zijn opdrachtgevers.  Daarbij vormen recyclage, 
duurzaamheid en hernieuwbare energie de rode draad in 
het verhaal.

Praktische info?
Stripmuur Nero: politiekantoor, 
Spermaliestraat 21, Middelkerke

Jommekeroute: deelnameformulier gratis 
te verkrijgen bij de toerismekantoren
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INTREDE SINT
GOED NIEUWS VANUIT HET SINTERKLAAS-
SECRETARIAAT IN SPANJE. DE GOEDE SINT 
GROET TRADITIONEEL WEER ALLE KINDEREN 
IN MIDDELKERKE! 

BLIJDE INTREDE
De goede Sint is maar wat blij dat hij opnieuw voet aan 
wal mag zetten in Middelkerke. Hij kijkt uit naar talrijke 
ontmoetingen met kinderen groot en klein.

GEKKE PIETEN
Uiteraard is Sinterklaas ook in Middelkerke vergezeld van een 
bont gezelschap gekke Pieten. Geen balkon, lantaarnpaal of 
verhoog is veilig voor de Sints kleurrijke assistenten. Het is 
nog afwachten of ze ook hun ‘zak’ zullen meehebben… 

BRAVE KINDEREN… OF TOCH NIET?
Er is plaats zat voor alle kinderen uit Middelkerke 
en omstreken om de ‘goedheilig’ man uit Spanje te 
verwelkomen. Maak alvast een mooie tekening of begin maar 
al te oefenen voor een lange brief met verlanglijstjes!

ANDERS LEVEN, PROBEER 
HET EVEN!
OP ZATERDAG 2 DECEMBER ORGANISEERT DE MIDDELKERKSE  
ADVIESRAAD VOOR INCLUSIE EN TOEGANKELIJKHEID VOOR DE 2DE 
KEER EEN GRATIS BELEVINGSDAG IN DE BRANDING.

HOE VOELT HET OM MET EEN BEPERKING DOOR HET  
LEVEN TE STAPPEN?
Van 13.30 tot 18 u. kan je zelf ondervinden hoe het voelt om te leven met een beperking. 
Daag je vrienden uit in een partij rolstoelbasket. Of race tegen de klok op een handbike. Je 
kan er ook een initiatie gebarentaal volgen.

SMULLEN EN SNUISTEREN
Middelkerkse verenigingen bieden lekkere versnaperingen aan. Snuister aan de infostanden 
van allerhande organisaties en win een overnachting in Middelkerke! 

STAR WARS
De belevingsdag staat dit jaar in het teken van Star Wars. Je kan op de foto met Darth 
Vader, princess Leia of een Stormtrooper. Om 16 u. is er een gemeentelijke receptie met 
aansluitend de ondertekening van een charter.

Praktische info?
De toegang is gratis.

Waar en wanneer?
centrum De Branding 
zaterdag 2 december,  
van 13.30 tot 19 u.

Meer info vanaf  
1 oktober via  
visit.middelkerke.be

BELEVINGSDAG

Waar?
centrum Middelkerke

Wanneer?Op zondag 19 november 2017 vanaf 14 u.

foto's: L.Ca.  
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WIL JE OOK BEELDAMBASSADEUR WORDEN?
Heb je oog voor goede foto’s en trek je er graag op uit? Stel je kandidaat via 
machtig@middelkerke.be .

#MACHTIGMIDDELKERKE
BRENG MIDDELKERKE OP EEN MACHTIGE MANIER IN BEELD 

COLOFON
Uitgave van het gemeentebestuur  
Middelkerke, verschijnt 5 keer per jaar. 

Redactie: informatiedienst met 
medewerking van de gemeentelijke 
diensten en Toerisme Middelkerke 
vzw.

Verantwoordelijke uitgever:  
Pierre Ryckewaert, secretaris 
gemeentebestuur Middelkerke, 
Spermaliestraat 1, Middelkerke.

Foto’s en illustraties: informatiedienst 
Middelkerke,
Pag 2: foto: L.Ca. (Luc Cassiman)
Pag 3: foto: J.D. (Johnny Devey)
Pag 5: foto: K.D. (Kris Dewitte)
Pag 9: foto: E.L. (Erik Lefevere)
Pag 15: foto: L.Ca. (Luc Cassiman)

Alle evenementen op  
visit.middelkerke.be

foto's: Luc Cassiman #MachtigMiddelkerke  


