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Compact SailKart Club vzw organiseert een internationale zeilwagenwedstrijd 
op het Sint-Laureinsstrand van Westende. De zeilwagens nemen een vliegende 
start en racen dan over een uitdagend racecircuit op het strand. Het publiek kan 
meegenieten van 10 u. tot 14 u.  

BEACHBARS OPEN

ZEILWAGENWEDSTRIJD

Op het strand in Middelkerke en Westende prijken er ook dit 
jaar verschillende trendy beachbars. Bij een vroeg lentezonnetje 
is het daar heerlijk toeven achter het glas. Geniet van een lekker 
drankje op het zand!  
‘Last call’ voor de beachbars is 20 u.

Waar?
Op verschillende locaties op het strand in Middelkerke en Westende

Meer info
www.middelkerke.be/

beachbars

Waar?
St. Laureinsstrand Westende
Wanneer?
1 en 2 april 2017Meer info?
www.cskc.be



THEATERPLEZIER IN DE  
PAASVAKANTIE 
WIE DACHT DAT THEATER ENKEL VOOR ‘GROTE’ MENSEN IS, HEEFT HET GOED MIS. IN DE 
BRANDING KAN JE IN DE PAASVAKANTIE TERECHT VOOR TWEE LEUKE FAMILIEVOOR-
STELLINGEN. NA DE VOORSTELLING IS ER TELKENS NOG EEN KNUTSELACTIVITEIT.

ROEPIE ROEPIE (8+)
Weet jij wat een Roepie Roepie is? Neen, dan is dit de 
ideale gelegenheid om alles te leren over deze rare vogel. 
Een groep geschifte vogelkenners laat je in alle hoekjes van 
het theater kennismaken met de Roepie Roepie. Ze doen 
dat niet met een saaie wetenschappelijke spreekbeurt, 
maar met een theaterfeest langs krinkelende winkelende 
waterlopen en muzikale zijpaden door de jungle.

Wanneer? Zondag 2 april 2017 om 15 u.

WOESJ (3+)
Twee mooie nimfen uit de zee nemen je mee op hun 
plezante dobbervlot! En met hun prachtige stem laten ze 
je kennismaken met zingende schelpjes en een dorstige 
boom. Ze kleuren een prachtige wereld vol muzieknoten en 
liedjes die recht naar je hart gaan.

Wanneer? Vrijdag 14 april 2017 om 15 u.

Weet je dat zelfs de allerkleinste ukkepukken comfortabel naar 
de voorstellingen kunnen kijken? Neem voor de voorstelling een 
kussen, zodat je hoger op je stoel zit. Leuk toch!

HERBELEEF DE VOORSTELLING!

Wil je het theaterplezier nog wat verlengen? Neem na de 
voorstelling deel aan een leuke omkaderingsactiviteit in het thema 
van de voorstelling. De theaterfeeën van De Branding zorgen altijd 
dat er iets te smullen is in onze foyer.

Waar?
Beide voorstellingen vinden plaats in centrum  
De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

Meer info en reservaties?
Beide voorstellingen kosten telkens € 6.

tickets.middelkerke.be

059 31 95 53

cultuurdienst@middelkerke.be

3



EILEUK
SPEELDORP VOOR KINDEREN IN 
WESTENDE!
Eileuk is een kinderparadijs aan zee, een dag vol plezier 
voor coole rakkers en hippe meiden. Je kan er stoeien 
op de springkastelen, je laten schminken, met gekke 
fietsen rijden of meedoen aan één van de geweldig leuke 
creaworkshops.

Je leert er de knepen van het diabolospel of jongleren als 
een echte circusartiest.

Theater Savooi maakt van elk kapsel een kunstwerk en de 
gekke flitser bezorgt jullie een Eileuke herinnering aan deze 
ongetwijfeld hele mooie dag.

DE ZOEKTOCHT NAAR  
‘HET GOUDEN EI’
Speurneuzen onder jullie, ga tijdens de paasvakantie op 
zoek naar ‘Het Gouden Paasei’ want het is Paasei-alarm! 
De eerlijke vinder wordt beloond met een jaar lang gratis 
Plopsaland! Wie het grote ei niet vindt, kan tal van andere 
kleurrijke eitjes vinden en kans maken op één van de vele 
mooie prijzen.

middelkerke
Middelkerke
Casino - Epernayplein

16/4

Westende-bad
Portiekenlaan

visit.middelkerke.be

w e s t e n d e
middelkerke

Waar?

Portiekenlaan, 

Westende

Wanneer?

Zondag 16 april 2017.

Er is vrije in- en uitstap  

van 10 tot 17 u.
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WILLIAM BOEVA MET ‘RESET’
ZATERDAG 15 APRIL 2017, 20 u.   
IN CENTRUM DE ZWERVER, LEFFINGE 

Na zijn eerste succesvoorstelling ‘Megalomaan’, was het 
leven van William één grote rollercoaster: nu en dan stevig 
over de kop, onverwachte bochten en het occasionele 
kotsplekje. Tijd om de knop in zijn hoofd om te draaien, de 
boel te resetten en opnieuw op te starten. De upgrade is 
echter nog sneller, nog scherper én nog verrassender. Want 
er is nog zoveel te vertellen.

Dit is een organisatie van Comedyshows.be 

LAZARUS EN T’ARSENAAL MET 
‘IDIOOT’
WOENSDAG 26 APRIL 2017, 20 u.  
IN CENTRUM DE BRANDING, MIDDELKERKE 

Na vier jaar quarantaine in een kuuroord keert ‘Idioot’ Lev 
Mysjkin terug naar Moskou. Wereldvreemd en naïef zoals hij 
is, wordt hij snel speelbal in affaires en intriges ingegeven 
door lust en jaloezie. Lekker Russisch en sappig. Met Koen 
De Graeve, Charlotte Vandermeersch en vele anderen.

HAN SOLO MET ‘KLOENKE’
VRIJDAG 5 MEI 2017, 20 u.   
IN CENTRUM DE ZWERVER, LEFFINGE 

In zijn nieuwe show ‘Kloenke’ deelt Han Solo stevige 
klappen uit, maar moet hij ook incasseren. Moedig blijft 
Han Solo terugvechten. Nu de Islamitische Staat, de 
Kuringse Kleurenwies Kameraden en andere radicale 
hobbyclubjes de wereld bedreigen, is Han Solo actueler dan 
ooit. En noodzakelijk!

FREDDY DE VADDER ‘ON ICE’
ZATERDAG 20 MEI 2017, 20 u.   
IN CENTRUM DE ZWERVER, LEFFINGE 

Zet je schrap voor een sensationele choreografie op maat 
van Freddy’s onvoorspelbare leven. De eeuwig jonge 
held zweeft sierlijker dan ooit tevoren over het podium: 
entertainment gegarandeerd!

Dit is een organisatie van Comedyshows.be 

THEATER EN COMEDY  
IN DE LENTE

Meer info?
www.cultuur.middelkerke.be

059 31 95 53

cultuurdienst@middelkerke.be
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DOMPEL JE ONDER IN DE  
NOSTALGISCHE KLANKEN VAN ‘DE 
ZOETEN ORGEL’
Orgelverzamelaar Eddy Goderis uit Leffinge zet graag zijn 
spectaculaire verzameling orgels open voor het publiek. 
De man verzamelt ze niet alleen, hij maakt ze ook zelf. Hij is 
een gekwalificeerd orgelbouwer en erkend orgelhersteller. 
Ondertussen is zijn indrukwekkende collectie uitgebreid 
met een zogenaamde ‘Decap’, een dansorgel dat furore 
maakte in danszalen over de hele wereld.

OPENDEURDAGEN
Eddy zet zijn deuren open op zondag 23 april, zondag 21 
mei en zondag 18 juni 2017, telkens vanaf 10.30 u. Groepen 
van maximum 50 personen zijn welkom na afspraak.

ZOETEBEKKEN
Naast de kleurrijke collectie kun je tijdens de 
opendeurdagen genieten van een stuk lekkere 
huisgemaakte taart en een kop koffie.

ERFGOEDDAG
MIDDELKERKE FOCUST TIJDENS DE ERFGOEDDAG OP DE LOKALE GESCHIEDENIS VAN DE 
‘ZORG’ EN BEHANDELT DE GESCHIEDENIS VAN  ZEEHOSPITAAL ‘ROGER DE GRIMBERGHE’

Door de gezonde zeelucht 
was onze kust op het einde 
van de 19de eeuw enorm 
geliefd als kuuroord.

Het zeehospitaal in 
Middelkerke stond onder 
leiding van dr. Joseph Casse 
en zorgde, tussen 1884 
en 1914, voor heilzame 
zeebaden en zonnekuren 
voor ‘ziekelijke’ kinderen uit 
onze hoofdstad die leden 
onder de zware industriële 
omgeving.

Tijdens erfgoeddag kun 
je de geschiedenis van 
het Zeehospitaal aan den 
lijve ondervinden met 
een gegidste wandeling. 
Erfgoeddag is trouwens het 
startpunt voor een mooie 
expo rond het zeehospitaal, 
die loopt tot 15 juni in 
museum Kusthistories.

Waar?
KusthistoriesWanneer?Zondag 23 april 2017, 

 wandeling start  om 15 u.

Waar?
Vaartdijk-Noord 37, 

Leffinge

Wanneer?
Op zondag 23 april,  

zondag 21 mei en  

zondag 18 juni 2017 

vanaf 10.30 u.
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Waar?
Aanmelden in sporthal De Branding

Wanneer?

Zondag 23 april 2017

Meer info?
Wie vooraf is ingeschreven betaalt € 8. 
 Daginschrijvingen bedragen € 10.

Deelnameprijs voor Middelkerkse inwoners en 2de verblijvers is 
€ 5 i.p.v. € 10 mits vooraf een kaart te kopen bij de toerismebalies 
van Middelkerke of Westende of in het MAC. 

Je kan kiezen uit drie afstanden: 50, 80 of 120 km.

Starten kan tussen 8 en 10 u. Wie deelneemt aan de  
120 km moet voor 9 u. starten.

Meer info over Mon Ventoux? www.monventoux.be  

MEER KOERS IN MIDDELKERKE: 
DWARS DOOR MIDDELKERKE
Dwars door Middelkerke is een wedstrijd  van 116 
km voor eliterenners zonder contract en beloften.

Wanneer? 
Zaterdag 13 mei 2017

Meer info?
Start: aan Kerkstraat t.h.v. de Smidsestraat  
om 14.30 u.

Aankomst: aan café De Voorstad  –  
Spermaliestraat om 17.30 u.

MON VENTOUX  
IN MIDDELKERKE 

SPORTA VZW ORGANISEERT SAMEN MET WIELERTOERISTENCLUB DE KATEIESTAMPERS 
EEN FIETSTOCHT VOOR WIELERTOERISTEN. DEZE RIT MAAKT DEEL UIT VAN HET VOOR-
BEREIDINGSTRAJECT VOOR MONt VENTOUX.

Mon Ventoux is een uitdagende cyclotocht in de omgeving 
van de mythische Mont Ventoux op 17 juni 2017. Meer dan 
2500 deelnemers kunnen naargelang hun niveau  één van 
de vier heroïsche beklimmingen aangaan: Ventourist, la 
Cannibalette, la Cannibale of de memorial Tom Simpson. 

PITTIG PARCOURS
In Middelkerke pijlden de Kateiestampers een mooi traject 
uit laverend door de winderige polders in het Middelkerkse 
hinterland, de Westhoek en het Brugs Ommeland. Op het 
roadbook staan twee beklimmingen: de Koekelareberg en 
de Ruidenberg, maar smeer zeker ook je kuiten in voor de 
verraderlijke ‘rug van Westrozebeke’, de Parnassusberg of 
de heuvel van Passendale.  

GOEDE DOELEN
Een deel van de opbrengst van deze tocht gaat 
naar twee goede doelen : To Walk Again en het 
Postrevalidatiecentrum Kindercardiologie Leuven.



WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
DE WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN VERZAMELT ALLE 
ACTIEVE MIDDELKERKSE HOBBYKUNSTENAARS. MET EEN 
GEVARIEERD PROGRAMMA KUNNEN AMATEURKUNSTENAARS HUN 
SPREEKWOORDELIJKE EI KWIJT, AL DAN NIET ROND HET CENTRALE 
THEMA ‘THE MAKING OF…’ 

KUNSTENEXPO
Meer dan 100 kunstenaars tonen hun nieuwste creaties. Diverse disciplines 
komen aan bod zoals beeldhouwkunst, keramiek, steengoed, aquarel, pastel, 
schilderijen, grafiek, fotografie en installatiekunst.

 * Waar en wanneer?

 * Kunstenexpo in het Cenakel, 
Badenlaan 112, Westende, van 
zaterdag 29 april tot en met 

zondag 7 mei 2017

 * Waar en wanneer?

 * Expo Studio Meganck,  
centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, 
Middelkerke,  
van zaterdag 29 april tot en met 

zondag 7 mei 2017

 *

 * Waar en wanneer?

 * Zaal Ter Duinen,  
Westendelaan 6, Middelkerke, 
op zaterdag 29 april (20 u.), 
zondag 30 april (16 u.) en 
vrijdag 5 mei (20 u.)

 * Reserveren kan via theater-
magie@hotmail.com of  
0497 02 81 20, kaartjes  
kosten € 8.

EXPO STUDIO MEGANCK
In de foyer van De Branding exposeert Studio Meganck. Onder het thema 
‘Moving Impression’ tonen cursisten van de afdeling keramiek er hun nieuwe 
creaties.

LUIZENKRUID
Theater Magie is een Middelkerks toneelgezelschap dat jaarlijks tijdens de 
WAK een nieuwe productie brengt. ‘Luizenkruid’ is raak, realistisch en vaak 
verrassend intimistisch theater.

Meer info?
www.cultuur.middelkerke.be

059 31 95 53

cultuurdienst@middelkerke.be
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JOMMEKE IN 
MIDDELKERKE

DE JOLIGE STRIPHELD BELEEFT ZIJN NIEUW AVONTUUR IN MIDDELKERKE! DAARNAAST 
VERSCHIJNT EEN VAKANTIEBOEK VOL LEUKE STRIPSPELLETJES EN BEZIENSWAARDIG-
HEDEN EN PALMEN JOMMEKE EN ZIJN VRIENDEN HET NORMANDPARK IN.

MISSIE MIDDELKERKE
Jommeke en zijn vrienden beleven in Middelkerke 
een spannend avontuur in het nieuwe album ‘Missie 
Middelkerke’. Het album is vanaf 21 juni te koop in de 
winkel. Meer nog, Jommeke komt in levende lijve naar 
Middelkerke met zijn grote uitvinding, de straalvogel. Het 
vliegtuig blijft in het Normandpark staan, zodat iedereen 
het kan bezichtigen. 

VAKANTIEBOEK
Middelkerke is de stripgemeente aan de kust en dat zal je 
geweten hebben. Om je paasvakantie goed in te zetten, 
geeft Middelkerke een leuk stripboek vol spelletjes uit. 
Dat is te koop in de toerismekantoren en bij sommige 
handelaars voor € 1.

JOMMEKEFOTOZOEKTOCHT
Middelkerke is Jommekes uitvalsbasis voor tal van 
avonturen en jij kan hem daarbij helpen! Met de 
Jommekefotozoektocht kan je op ontdekkingszoek- 
tocht gaan. Weet jij waar Jommeke die foto’s  
genomen heeft? Wie de juiste antwoorden  

kent, kan een leuk geschenk winnen. Haal je gratis 
deelnameformulier tussen 1 mei en  
30 september in één van de toerismekantoren.

NOG MEER JOMMEKE…
Er komt ook een Jommekeroute die je naar locaties leidt 
uit het Middelkerks Jommekealbum. Zo kan jij Jommekes 
avonturen in Middelkerke zelf beleven.

STRIPLEUK
Hou zondag 25 juni zeker vrij 
in je agenda, want dan geeft 
Jommeke een Stripleuk feest in 
het Middelkerkse Normandpark. 
Er staan een hele rits activiteiten, 
workshops en attracties voor 
kinderen op het programma. Klein 
en groot komen er in de wondere 
wereld van Jommeke terecht.

Meer info?
visit.middelkerke.be 

campagne 2017.indd   8 7/02/17   14:22
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alle evenementen op visit.middelkerke.be

Fisly Europacup Westend 
Mini Yacht Regatta 2017
De Kwinte,  
Koning Ridderdijk,  
Westende

WAK, toneelvoorstelling 
Luizenkruid Theater 
Magie
Ter Duinen, Westendelaan 6, 
Middelkerke

Verteltheater  
De Recitantes
Bibliotheek Middelkerke

Vespatreffen
Jonckvrouwe Gelaplein,  
Sint-Pieters-Kapelle

Ravotdag
Epernayplein, Middelkerke

Tastoe - culinair weekend
Zeedijk t.h.v. Zwaluwenlaan, 
Westende

Poppentheater Pistache
Bibliotheek Middelkerke

Wielerwedstrijd ‘Dwars 
door Middelkerke’ 
Start Kerkstraat

05

07

02

05

12

13

Eileuk
Portiekenlaan, Westende

Rommelmarkt Belgisaan
Marktplein, Middelkerke

Voorbereidende fietstocht 
"Mon Ventoux" voor 
wielertoeristen
Start De Branding,  
Middelkerke

Dag van de Veiligheid
Kazerne brandweer, Klein 
Kasteelstraat, Middelkerke

Buitenspeeldag 
Normandpark, Middelkerke

Steeple Chase
Strand t.h.v. Louis  
Logierlaan,  
Middelkerke

Erfgoeddag - zeehospitaal 
Roger de Grimberghe
Museum Kusthistories,  
Middelkerke

Wandeltocht 
Spoetnikstappers
Start manège Derby  
Middelkerke

Het leven zoals het was:  
“In de hoek!”
Bibliotheek Middelkerke

Kermis Westende-dorp
Arthur Meynneplein, 
Westende

WAK, toneelvoorstelling 
Luizenkruid Theater 
Magie
Ter Duinen, Westendelaan 6, 
Middelkerke

Feest in het Park
Normandpark, Middelkerke

WAK
Expo Studio Meganck
De Branding, Middelkerke

WAK
Kunsten Expo
Het Cenakel, Westende-bad

Dag van de buren
Diverse straten Middelkerke

Tijdrit vzw Octopus 
Mannekensvere

16

20

23

19

21

28

26

28

30

APRIL 2017

MEI 2017

01/
02

29/
07

06/
07

21/
28

29/
30

mei
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Sluzekermesse
Marktplein en omgeving, 
Middelkerke

Rommelmarkt 
Kapelstraat, Veldstraat, 
Middelkerke

Rommelmarkt
Essex-Scottishlaan, 
Doornstraat,  
Oudemolenstraat, Westende

Avondmarkt
Populierenlaan, Middelkerke

Vespa Ride Out
Middelkerke

Open Kerkendag met  
Shantykoor
Kerk, Lombardsijde

04

03

05

Paddle Front Sup 
Gathering
Vaart Schore

Garnaalkruidemonstratie
Strand t.h.v.  
Rauschenbergplein,  
Westende

Vliegerfestival
Zeewijding
Zeedijk,Westende-bad

Visweekend
centrumstraten  
Westende-bad

Bierweekend
Epernayplein, Zeedijk, 
Middelkerke

Open bunkerdag
Veldbatterij Hannover, 
Fleriskotstraat, Leffinge

Rommelmarkt en BBQ
Baronstraat, Bamburgstraat, 
Lombardsijde

Stripleuk
Normandpark, Middelkerke

Zomerexpo villa Les 
Zéphyrs - spotprenten 
Villa Les Zéphyrs, Henri 
Jasparlaan, Westende

Slijpekermis
Slijpe

Recreatieve fietswedstrijd 
vzw Octopus
Mannekensvere

Vespa vs Volkswagen
Zeedijk, Middelkerke

10

11

17

25

18

28

JUNI 2017

10/
11

02/
05

16/
18

24/
31aug

JE ACTIVITEIT IN DE AGENDA
IN HET VRIJETIJDSMAGaZINE VISIT KUN JE JOUW ACTIVI-
TEIT GERICHT COMMUNICEREN VIA DE ACTIVITEITENKALEN-
DER. OOK ONLINE KOMT JE EVENEMENT AAN BOD.

MELD JE ACTIVITEIT!
Het ingeven van jouw activiteit in de gemeentelijke 
evenementenkalender moet via  
www.middelkerke.be/activiteit-melden  

WAT GEBEURT ER DAN?
Na goedkeuring verschijnt je activiteit automatisch in de 
online activiteitenkalender (= de kalender die je op de 
website vindt). 

Alle ingegeven activiteiten worden daarin gepubliceerd. 
Deze uitgebreide kalender is makkelijk raadpleegbaar via 
www.middelkerke.be/kalender én kan je gemakkelijk zelf 
afprinten via de afdrukknop op de website. 

Heb je geen printer ter beschikking, dan kan je een geprint 
exemplaar afhalen bij de balies van toerisme of in het MAC. 
Elke maand beschikken zij over de meest recente kalender. 

VERSCHIJNEN DEZE ACTIVITEITEN OOK IN DE 
VISIT?
Niet automatisch. In dit magazine staat een kalender 
met activiteiten die geselecteerd zijn op basis van enkele 
objectieve criteria. De redactie stelt deze kalender samen. 

WAT MET WEKELIJKSE ACTIVITEITEN?
Wekelijkse terugkerende activiteiten verschijnen enkel 
online. Er komt wel een algemeen overzicht van de 
activiteiten die verenigingen wekelijks organiseren in de 
Visit editie herfst. 

PLANNING?
Geef zeker jouw activiteit door via onze website. Hieronder 
vind je de data wanneer de activiteiten ingediend moeten 
worden: 

 Editie Visit Periode Je activiteit tegen

Zomer 16/06 - 18/09/2017 12/05/2017

Herfst 15/09 - 30/11/2017 18/08/2017

Eindejaar 1/12 - 15/01/2018 3/11/2017

Winter 16/01 - 31/03/2018 8/12/2017
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TASTOE
LEKKER ETEN EN DRINKEN MET 
ZICHT OP ZEE!
Tastoe is een feest van smaken en een ode aan het lekkere 
leven. Het veelzijdige culinaire programma van Tastoe is 
-letterlijk- om van te smullen. Van exquise ‘fine dining’ tot 
lekkere snelle hap. Tastoe zet alles op een uitgebreide en 
democratische menukaart.

CULINAIRE MARKT
Op de overdekte culinaire markt kuier je tussen de standjes 
van lokale restaurants. Proef er heerlijke gerechtjes tegen 
democratische prijzen. Zin in een springburger met lente-
ui? Een traditionele ‘asperge à la flamande’? Of een subtiele 
‘vitello tonato’? De keuze is enorm. Lekkere hapklare 
porties, à la minute, met de glimlach voor jou klaargemaakt 
door de beste chefs uit Middelkerke!

LEKKER BORRELEN AAN DE TASTOE 
BAR
Spoel je smaakpallet aan de Tastoebar. Zin in bubbels? 
Hoor de kurken knallen! Of heb je zin in een cocktail? De 
specialisten van The Bartenders Company verzorgen met de 
nodige zwier een traditionele ‘Bloody Mary’ of beter nog: 
laat je verrassen door de exclusieve Tastoe Cocktail!

Opkikkertje nodig? Onweerstaanbare koffie-aroma’s strelen 
je neus vanuit de koffiebar. Latte machiatto, dubbele 
espresso of lungo? 

En geen gastronomie zonder een lekker glas wijn. Dankzij 
Wines of the West krijg je op Tastoe een uitgebalanceerd 
boeket hedendaagse wijnen voorgeschoteld.

NONO’S LITTLE KITCHEN VOOR DE 
KLEINSTE TASTOETJES
Ook de allerkleinsten worden niet vergeten op Tastoe. We 
reserveren een plekje waar alle kinderen kunnen kokkerellen 
met Nono in haar kleine volkswagenbusje ‘Nono’s Little 
Kitchen’.

WEDSTRIJD
Iedereen die komt proeven op Tastoe maakt kans op een 
Kitchenaid geschonken door Bvba Casteleyn. Vul het 
formulier in bij het kopen van je Tastoe jetons.

middelkerke
Middelkerke
Casino - Epernayplein

6·7/5
visit.middelkerke.be

Westende-bad
Zeedijk

CULINAIR WEEKEND

w e s t e n d e
middelkerke



Zijn jullie gepokt en gemazeld in de horeca?

Willem: Ik ben patissier van opleiding. Maar ik merkte al 
vroeg een passie voor eten. Waarschijnlijk omdat ik als kind 
altijd in de tuin bezig was en dingen proefde. Ik behaalde 
mijn koksdiploma en door mijn drang naar perfectie en 
ambitie, sta ik nu waar ik sta.

Shannah: Ik heb helemaal geen gastronomische 
achtergrond, maar ik raakte wel besmet door Willems zin 
voor perfectie. Ik kies de wijnen voor het restaurant. Er 
is een enorme groeimarkt aan biodynamische wijnen uit 
minder bekende regio’s. Dat vergt een beetje oefening. 
Ook voor je smaakpallet, maar we zijn daar hard mee bezig.

Je gerechten zien eruit als schilderijtjes. Heb je een 
beeld in je hoofd hoe ze er uit moeten zien? 

Willem: Neen. Vroeger wel, maar ik ben daar in veranderd. 
Het is alsof die creatieve presentatie in mijn vingers is 
geslepen. Daardoor kan ik mij nog meer concentreren op 
de smaken en de bereiding. 

Behalve omdat het lekker is, waarom denk je dat 
mensen graag bij je komen eten?

Shannah en ik zijn heel erg persoonlijk en dat hebben 
mensen graag. Ik vind die ongedwongenheid  een goeie 
trend in de gastronomie, maar er moet nog altijd een 
zekere tafeletiquette zijn. Gsm’s aan tafel heb ik liever niet. 
Ik apprecieer enorm dat mensen hun plezier willen delen, 
maar geniet asjeblief van het eten en vertel er nadien alles 
over aan je vrienden. Sta liever niet alles te fotograferen om 
het vijf minuten later op Instagram te zwieren.

Wat heb je voor de bezoekers van Tastoe in petto?

Willem: Ik ga uiteraard een lekkere bereiding maken. Ik 
laat hen ook kennis maken met een minder gebruikelijke  

techniek. Ik hou het nog als verrassing, maar het wordt een 
lekker, eenvoudig en seizoensgebonden gerecht. Iets waar 
ze mee kunnen uitpakken als er vrienden op bezoek komen. 

Waarom zijn events zoals Tastoe belangrijk? 

Willem: Omdat die evenementen ons in contact brengen 
met een breed publiek. Ik hou ervan dat gastronomie 
vandaag de dag voor veel mensen toegankelijk is. Het is 
fantastisch om in gesprek te gaan met mensen die graag 
eten. Ik haal daar veel inspiratie en plezier uit.

Shannah: Ja, en zo komen we ook nog eens buiten! 
(schaterlach)

Voor de planning van de andere kookdemo’s >  
visit.middelkerke.be/tastoe 

Lees het volledige interview met Willem Hiele op  
visit.middelkerke.be

RESTJESFOOD
Loic Van Impe dropt dagelijks een lekker en simpel gerecht op zijn blog.  
Ideaal voor wie graag werkt met restjes. Loïc komt je trouwens inspireren 
met een demo tijdens Tastoe.

TEMPURA VAN RESTJES

INGREDIËNTEN

Wortel, lente ui, courgette, rode paprika, gele paprika, 
ajuin, bier, paprikapoeder, koriander, 2 eetlepels 
loempiasaus, 1 eetlepel sojasaus, sesamzaad, zout, bloem

1. Maak het tempurabeslag met bloem, paprikapoeder, 
zout en water. Het beslag moet de dikte hebben van 
pannenkoekendeeg.

2. Haal alle stukken groenten door het beslag en frituur ze 
goudbruin.

3. Maak de dressing met 2 eetlepels loempiasaus, één 
eetlepel sojasaus, fijngesneden koriander en wat 
sesamzaad.

Loïc Van Impe kookt op Tastoe op zondag 7 mei van 13.30 
tot 14.30 u.

Voor de planning van de andere kookdemo’s  
visit.middelkerke.be

TASTOECHEF IN DE KIJKER
WILLEM HIELE
Heel wat chefs geven op Tastoe interessante demo’s . Willem Hiele, volgens 
Gault&Millau ‘ontdekking van 2016’, maakt er op zaterdag 6 mei een lekker 
gerecht. 

Willem Hiele kookt op Tastoe op 
zaterdag 6 mei van 15 tot 16 u.



DAG VAN DE VEILIGHEID

Waar?
Brandweerkazerne,  
Klein Kasteelstraat,  
Middelkerke

Wanneer?
Zaterdag 20 mei 2017,  
van 10.30 tot 17.30 u.

Meer info?
www.middelkerke.be/veiligheidsdag

NOOD- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN  
NEMEN MIDDELKERKE OVER 
Middelkerke is in verhoogde staat van paraatheid ter 
gelegenheid van de Dag van de Veiligheid.  

Op 20 mei vieren we de Dag van de Veiligheid met 
demonstraties, informatiestanden en workshops. We zetten 
zowel de nood- en interventiediensten in de picture, maar we 
staan ook stil bij de veiligheid in de persoonlijke levenssfeer.

 * Wat moet je doen als je auto begint te slippen?

 * Kan je jezelf redden van een Escape Room?

 * Hoe bescherm je je het best tegen cyber security?

 * Wat als je zoon/dochter met drugs thuiskomt?

 * Is het nodig een cursus zelfverdediging te volgen?

 * Ken en kan je de basis van EHBO toepassen in noodsitu-

aties?

 * Ben je op de hoogte van de nieuwste inbraaktechnieken?

ONTDEK EN TEST HET ZELF!
Er zijn talloze infosessies en workshops rond seksuele 
voorlichting, alcohol, inbraak- en valpreventie, maar ook 
noodplanning en verkeersveiligheid. 

We sluiten de Dag van de Veiligheid af  
met een optreden van een bekende  
Vlaming. 
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Meer info?
visit.middelkerke.be

evenementen@middelkerke.be

059 31 91 31

PICKNICK, MUZIEK EN VEEL SFEER 
IN DE GROENE LONG VAN  
MIDDELKERKE
Feest in het Park is dé gelegenheid bij uitstek om je onder 
te dompelen in deugdzaam groen. Met het malse gras 
onder je voeten en een leuk activiteitenprogramma is er 
voor elk wat wils. 

LEUKE KINDERANIMATIE
Feest in het Park is het ideale buitenspeelmoment voor 
kinderen. Mooie grime of knutselworkshops, hotsen en 
botsen op de springkastelen.

ETEN MET EEN LEUK MUZIEKJE
Geen feest zonder fijn muziekje. Het parkpodium 
verwelkomt enkele fijne artiesten die het beste van zichzelf 
geven. Sfeer verzekerd dus. Wie danst, zingt en springt 
krijgt vast dorst en honger. Geen nood: drank en spijs zijn in 
alle geuren en kleuren aanwezig!

PROGRAMMA
11.30 u.: aperitiefconcert met ‘De Toâpe Geraapte'

14 - 17 u.: Fleurige en Kleurige workshops voor de kinderen:

 * Kleurige portemonnee in brikverpakking maken

 * Je eigen windmolentjes maken/versieren

 * Kleurige Strandbloemen maken
16.30 - 17.30 u.: zingen, dansen en springen met ‘The Crazy 
Disco Show for Kids’.

FEEST IN HET PARK:
FLEURIG EN KLEURIG

Waar?
Normandpark, Middelkerke

Wanneer?
Zondag 28 mei 2017, van 11 tot 18 u.
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KERMISSEN

 * 21/05 – 28/05 Kermis Westende-dorp. Arthur  

Meynneplein, Westende

 * 18/06 Slijpekermis Slijpe

Waar?
Marktplein Middelkerke

Wanneer?
Op vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4  
en maandag 5 juni 2017

Meer info?
sluzekermesse@telenet.be 

0477 19 09 03

KERMISSEN EN MARKTEN
FEEST, FEEST EN NOG EENS FEEST TIJDENS TALRIJKE DORPSKERMISSEN EN FEEST-
MARKTEN

In de negen deelgemeenten van Middelkerke valt er altijd 
wel iets te beleven. Is het nu kermis, een braderie of een 
sfeervolle markt, dankzij de gezellige drukte maak je kennis 
met de inwoners en de gemeenschap.

ROMMEL- EN AVONDMARKTEN

 * 20/05 Rommelmarkt Belgisaan - Marktplein,  

Middelkerke

 * 03/06 Avondmarkt - Populierenlaan,  

Middelkerke

 * 04/06 Rommelmarkt - Essex-Scottishlaan, Doornstraat, 

Oudemolenstraat Westende

 * 05/06 Rommelmarkt - Kapelstraat, Veldstraat,  

Middelkerke

 * 17/06 Rommelmarkt en BBQ - Baronstraat,  

Bamburgstraat, Lombardsijde

SLUZE KERMESSE

De grootste en meest veelzijdige kermis in Middelkerke 
is ongetwijfeld ‘Sluze Kermesse’. Het centrum van dit 
vierdaagse evenement is de feesttent op het marktplein 
van Middelkerke. 

Iedere avond zijn er optredens, er is een grootse 
rommelmarkt en uiteraard mag de Vespa Ride-Out niet 
ontbreken. Op het podium staan onder andere Jettie 
Pallettie, Funky D, Buscemi featuring Squadra Bossa en 
Patje Krimson! 

Sluze Kermesse is een gezinsgebeuren, behalve de 
kermis is er een aangepast kinderprogramma met leuke 
workshops.

Op zaterdag 3 juni is er een gezellige avondmarkt en op 
Pinkstermaandag kun je verborgen schatten op de kop 
tikken tijdens de rommelmarkt.

WEKELIJKSE MARKTEN

 * Maandag: dagmarkt in Westende (vanaf paasvakantie)

 * Woensdag: dagmarkt in Sint-Pieters-Kapelle

 * Donderdag: dagmarkt in Middelkerke

 * Zaterdag: boerenmarkt in Middelkerke
Spaaractie boerenmarkt op 1 – 8 en 15 april: verzamel 3 
stempels van 3 verschillende kramen, ontvang een leuk 
geschenk en maak kans op een mooie prijs!
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En zeg nu zelf… in een kerk hangt altijd een serene sfeer …
of een vleugje wierook. Kom dus aan den lijve ondervinden 
hoe schoon het zonlicht door de glasramen sijpelt en wie 
weet hoor je nog het gegalm van de strenge preek van 
meneer pastoor...

Het religieuze erfgoed zit boordevol geschiedenis, 
anekdotes en verhalen. De Open Kerkendag is de ideale 
gelegenheid om sfeer te koppelen aan geschiedenis. Een 
kerk vertelt vaak het verhaal van een hele gemeenschap.

BROCHURE ‘RELIGIEUS ERFGOED IN 
MIDDELKERKE’
Voor de gelegenheid brengt de gemeente Middelkerke 
die dag de brochure ‘Religieus erfgoed in Middelkerke’ uit. 
Een handig en mooi overzicht van alle kerken en religieuze 
gebouwen op Middelkerks grondgebied.

OPTREDEN SHANTYKOOR 
Centraal punt van deze Open Kerkendag is de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Lombardsijde. Niet toevallig treedt tijdens 
Open Kerkendag het Shantykoor met hun traditionele 
vissersliederen op. De kerk van Lombardsijde is immers nog 
steeds een bedevaartsoord voor de regionale visserij. Ook 
in de glasramen zie je talrijke verwijzingen naar de visserij.

RELIGIEUS ERFGOED  
IN DE KIJKER

ZONDAG 4 JUNI ZET MIDDELKERKE DE DEUREN OPEN VAN ENKELE VAN DE MOOISTE 
KERKEN IN DE GEMEENTE. KERKEN ZIJN VAAK PARELTJES QUA ARCHITECTUUR EN  
INRICHTING. ZE BEVATTEN EEN SCHAT AAN GESCHIEDENIS.  Die wordt binnenkort ge-
bundeld in een brochure ‘Religieus erfgoed in Middelkerke’

Wanneer?
Zondag 4 juni 2017

Centraal punt?  
Onze-Lieve-Vrouwekerk, Lombardsijde

14 u.: onthaal en voorstelling brochure ‘Religieus 
erfgoed in Middelkerke’

15 u.: optreden Shantykoor

Meer info?
Dienst erfgoed, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

erfgoed@middelkerke.be 

059 31 97 96

17



Meer info?
visit.middelkerke.be    

059 31 91 31

evenementen@middelkerke.be 

VISWEEKEND
LEKKER ETEN, TRADITIONELE FOLKLORE EN EEN KLEURRIJK VliegerFESTIVAL

Waar?
Centrum en Zeedijk 

Westende-bad

Wanneer?
Zaterdag 10 en  

zondag 11 juni 2017

RETRO TRAM 
Op zaterdag 10 juni 2017 kan 
je met de retrotram naar het 
Visweekend in Westende.

Praktisch:

Traject: Oostende Station - 
Westende-bad - Oostende 
Station

De retrotram wordt ingezet 
op het bestaande lijntraject.

Uren: 11 tot 18 u., uurregeling, 
tarieven en stopplaatsen op 
visit.middelkerke.be

Tijdens het Visweekend wemelt het in Westende van de bedrijvigheid. Proef de zee aan 
de talrijke smulkraampjes of geniet van een lekker aangepast vismenu in één van de 
restaurants. Roep je geluk af en loop mee met de processie van de Zeewijding. 

LEKKER ETEN
Heel wat restaurants ‘pimpen’ hun kaart met het beste wat onze Noordzee te bieden 
heeft. Maar ook in de verschillende straten kun je al knabbelend van kraampje naar 
kraampje: er is een overvloed aan verse garnalen, krakend gebakken pladijs of een geurige 
paella.

DE ‘VISSCHERIE’ VAN TOEN
De Vissersfolkloregroep De Korre neemt je mee naar het vissersleven van toen. Sta 
versteld hoe ze netten breien, kantklossen, garnaalpellen, rondvis roken of vissersknopen 
maken.

Of raak geïnspireerd door de creatieve hobbymarkt met tal van hebbedingen 
geïnspireerd door de zee: olieverfschilderijen, miniatuurboten, schepen in fles, keramiek, 
schelpendecoraties. 

VLIEGERFESTIVAL
Tijdens het Visweekend kleurt de hemel dankzij het vliegerfestival. Tientallen kleurrijke 
vormen en vliegers veroveren het Westendse luchtruim. Laat je verrassen door 
spectaculaire draken, reusachtige luchtreuzen of sierlijke constructies. Je kan er vliegers 
en kites bewonderen van over heel Europa. 

DE ZEEWIJDING
Sinds enkele jaren is de Zeewijding één van de publiekstrekkers tijdens het Visweekend. 
De Zeewijding vraagt de zegen vanuit een grote dankbaarheid voor alles wat de zee te 
bieden heeft, ter nagedachtenis van wie op zee gebleven is en ter bescherming van alle 
mensen die met de zee werken. De paradestoet start op zondag 11 juni om 11 u. aan het 
Cenakel in Westende-bad. middelkerke

Middelkerke
Casino - Epernayplein

10-12/11
visit.middelkerke.be

w e s t e n d e
middelkerke

Westende-bad 
Zeedijk•Centrumstraten

10-11/6

 weekend
VisVisVis  

visit.middelkerke.be
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OPEN BUNKERDAG
JE ZIET ZE SOMS STAAN IN EEN WEILAND. DONKERE BULTEN VAN GEWAPEND BETON, 
OMGEVEN DOOR VERROESTE PRIKKELDRAAD OF VERSCHOLEN IN EEN DIEPE DUINENPAN. 
BIJNA OPGESLORPT DOOR HET OPWAAIENDE ZAND. BUNKERS. STILLE, VERSTOMDE GE-
TUIGEN VAN HEEL WAT GEKLETTER EN GEVECHTEN. OP ZONDAG 11 JUNI kan je  
enkele van die bunkers langs de kust gaan bezoeken. OOK IN MIDDELKERKE. 

STÜTZPUNKT HANNOVER ALS ONDERDEEL VAN ATLANTIK WALL
In onze duinen en weiden staan heel wat bunkers te 
wachten om hun geschiedenis prijs te geven. Maar één 
heeft wel een erg bijzonder verhaal. Toen de Duitsers in de 
Tweede Wereldoorlog onze kust bezetten, bouwden ze in 
de polders tussen Raversijde en Leffinge het ‘Stützpunkt 
Hannover’. Tijdens Open Bunkerdag wordt deze site 
uitzonderlijk opengesteld voor het publiek en vertelt een 
gids het spannende verhaal van deze betonnen getuige van 
de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente.

Meer info?
Dienst erfgoed, Populierenlaan 35, Middelkerke

erfgoed@middelkerke.be

059 31 97 96

De open bunkerdag is een samenwerking met Domein 
Raversyde, kenniscentrum rond Atlantik Wall

Nog meer info over bunkerdag: www.raversyde.be 

BIERWEEKEND
ORIGINALITEIT, SMAAK, SFEER EN VELE LEUTE!

Eén van de klassieke afspraken op de Middelkerkse 
vrijetijdsagenda is het Bierweekend. Van heinde en 
verre zakken feestvierders en leutemakers af naar de 
Middelkerkse Zeedijk om drie dagen sfeervol te feesten.

Maar er is ook ruimte voor de liefhebbers van originele 
bieren van ambachtelijke brouwerijen. Onder impuls van het 
nieuwe bestuur van de dijkraad zal het Bierweekend volop 
de aandacht vestigen op de rijke Belgische biercultuur en 
hun prachtige producten. Zo zal naast de spreekwoordelijke 
‘langste toog’ op de Zeedijk ook de ‘Bierpit’ op het 
Epernayplein een fijne selectie speciale bieren schenken.

In de volgende Visit besteden we meer aandacht aan het 
Bierweekend.

Waar?
Fleriskotstraat,  Leffinge

Wanneer?zondag 11 juni 2017
10 - 12u.  14 - 17u.

 

campagne 2017.indd   2 7/02/17   14:22

Waar?
Zeedijk, Middelkerke

Meer info?
visit.middelkerke.be  

Wanneer?
16, 17 en 18 juni 2017
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OP ZOEK NAAR FOTO’S VAN SCHORE
Schore biedt prachtige vergezichten en natuur, maar zat ten 
tijde van WOI letterlijk in de tang tussen de Duitse bezetter 
en de geallieerde troepen aan de andere kant van de IJzer. 

 Voor een tentoonstelling zoeken we foto's uit de tijd van 
toen én mooie hedendaagse landschapsfoto’s van Schore, 
in de ruimste zin van het woord.  

 * Stuur een kwaliteitsvolle digitale foto in hoge resolutie 

(minimum 1MB)

 * Mail deze via WeTransfer naar  

erfgoed@middelkerke.be voor 15 mei 2017

 * Kleur of zwart/wit is toegelaten

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.

Met dank aan alle fotografen: Maxim Declercq 
Ludo Coulier, Mario Declerck, Nadine 
Vlaeminck, Luc Cassiman.

Alle evenementen op visit.middelkerke.be


