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CYCLOCROSS
NOORDZEECROSS HAALT OPNIEUW 
TOPPERS NAAR MIDDELKERKE
De vzw CycloCrossComité Middelkerke organiseert samen 
met het gemeentebestuur voor de 58ste keer de Noord-
zeecross, de oudste cross van het land. 

Op 11 februari zijn alle nationale en internationale toppers opnieuw 
aanwezig. Als eerbetoon aan de overleden Norbert Dedeckere, onze eigen 
oud-wereldkampioen uit Leffinge en recordhouder met 6 overwinningen, 
wordt de wedstrijd ‘Ereprijs Norbert Dedeckere’ voor beloften gereden. 

Vorig jaar won Matthieu van der Poel voor Tom Meeusen en Wout Van Aert. 
Van Aert was eindwinnaar van de SuperPrestige. Wellicht krijgen we dit jaar 
een clash tussen de twee tenoren Van der Poel en Van Aert. 

Er wordt opnieuw een massa volk verwacht in Sportpark ‘De Krokodiel’ en 
ook jij kan erbij zijn. Alle inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers 
krijgen, dankzij de steun van het gemeentebestuur, de kans om dit 
evenement voor de helft van de prijs bij te wonen. Er worden 2.500 kaarten 
aangeboden aan 6 euro i.p.v. 12 euro! Deze kaarten zijn te koop in de 
kantoren van Toerisme in Middelkerke en Westende, en in het MAC tot 11 
februari (op vertoon van je identiteitsbewijs). Kinderen onder de 14 jaar 
kunnen gratis binnen op vertoon van hun identiteitsbewijs.

PROGRAMMA

 * 9.45 u. nieuwelingen

 * 11 u. Ridley Cup – internationale junioren 

 * 12 u. Topsport Vlaanderen –  

internationale beloften U23 

– 2de  Grote Prijs Norbert Dedeckere 

 * 13.40 u. Superprestige Ladies Trophy

 * 15 u. Hansgrohe Superprestige Elite 

TICKETS 

 * Kassa: 12 euro

 * VVK: 10 euro

 * Leden WBV & 65+: 11 euro

 * Groepsaankoop  

(vanaf 30 kaarten): 9 euro

 * Kinderen onder de 14 jaar: 

gratis

Waar? 
Sportpark De Krokodiel

Wanneer?
 11 februari 

VIP-ARRANGEMENTEN
Wil je een unieke dag beleven, word dan 
VIP tijdens de cross! Er zijn twee formules, 
het Noordzee Arrangement en het 
CrossKaffee Arrangement. 

Alle info vind je op  
www.noordzeecross.com. 



OP BEZOEK BIJ  
IVAN MESSELIS

Ivan Messelis is een voormalig Belgische veldrijder. 
Hij behaalde vier nationale titels (bij de nieuwelingen, 
junioren en liefhebbers) en is de zoon van gewezen 
wielrenner André Messelis. Ivan is al jaren een trouwe 
medewerker van de Noordzeecross in Middelkerke. 
Hij is ondermeer verantwoordelijk voor het vastleggen 
van de renners die in Middelkerke zullen rijden. Wij 
gingen bij Ivan langs en polsten naar zijn poulain Johan 
Jacobs, voormalig Zwitsers kampioen bij de junioren.

“Jacobs rijdt bij de beloften en kijkt alvast erg uit naar 
de Noordzeecross.” zegt Messelis. “Het sportpark 
behoort tot zijn favoriete trainingsgebied als hij in 
België is. De voormalige Zwitserse kampioen bij de 
junioren fietst regelmatig op het parcours in de duinen 
van Middelkerke.” 

Johan Jacobs schreef in 2015 de slotmanche van 
de Superprestige in Middelkerke op zijn naam. De 
Zwitserse Belg haalde het toen voor de Belgische 
kampioen Eli Iserbyt en Max Gulickx. Iserbyt rijdt vanaf 
2017 bij de profs en zal geen concurrent meer zijn van 
Jacobs. 

“Na een slechte start hoopt hij bij de junioren 
weer helemaal fit te zijn voor de afsluiter van het 
veldritseizoen” aldus Messelis. Een bijensteek en een 
infectie hielden hem aan het begin van het seizoen van 
zijn fiets.” 

De poulain van Messelis zoekt zijn weg nog in de 
verschillende disciplines. Ook op de wegkoersen en in 
het mountainbiken hoopt hij hoge toppen te scheren 
in het voorjaar.

  Het parcours kent Jacobs door 
en door. Dat zal zeker in zijn 
voordeel spelen.

Voor de sportievelingen die het zelf eens willen 
proberen, geeft Ivan Messelis nog enkele tips. 
“Gebruik een griffo band met een druk van 1,6 bar. Het 
parcours is heel technisch met weinig rechte stukken. 
Wie technisch behendig is, heeft op dit parcours zeker 
een voorsprong.”

Ivan Messelis in actie tijdens de allstars wedstrijd in 2005
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VALENTIJN IN MIDDELKERKE

SPORTGALA BEKROONT KNAPPE 
PRESTATIES

Liefde in Middelkerke is…

… start je dag met een 
romantische selfie en deel 
die met je  
vrienden,

… ga vervolgens 
op stap voor een  
duin- en strand-
wandeling,

  … snuif daarna wat 
cultuur op in één van 
de musea,

… laat een fles champagne knallen,

… en drink deze op tijdens de 
zonsondergang op het strand,

… eindig je dag met 
een heerlijk  

Valentijnsmenu in een 
gezellig restaurant ! 

Elk jaar wordt de Middelkerkse sporter tijdens het sportgala 
in de bloemetjes gezet. Een deskundige jury kiest uit 
de kandidaten de sportman of sportvrouw van het jaar. 
De trofee van de jeugd bekroont een beloftevol talent, 
de trofee voor sporter met een handicap gaat naar een 
sporter met een beperking, die eveneens knappe prestaties 
leverde. 

Mensen die zich 20 jaar of 
meer vrijwillig inzetten in het 
bestuur van een sportclub, 
als trainer of achter de 
schermen, komen voor de 
trofee van sportverdienste 
in aanmerking. En ook de 
clubkampioenen worden 
tijdens die avond gehuldigd. 

De presentatie ligt al voor 
de derde keer in handen van 
niemand minder dan Karl Vannieuwkerke, een naam als een 
klok binnen het sportmilieu. 

De sportdienst stopt het sportgala elk jaar in een ander 
kleedje. Deze keer is het thema ‘golf’. Een thema dat 
presentator Karl Vannieuwkerke na aan het hart ligt. Een 
gala om naar uit te kijken!

Waar? De Zwerver LeffingeWanneer? 17 februari om 20 u.
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SANDMAN INFERNO
Sandman Inferno is een winterduatlon op 19 februari. Een 
cross-duatlon XL met keuze uit 2 afstanden, in elk geval een 
stevige kuitenbijter!

 * 2,5km lopen  20km mtb 5km lopen

 * 5km lopen  40km mtb 10km lopen

Het fietsgedeelte situeert zich voor een groot stuk op het 
parcours van de CoastRace. Lopen doe je op het strand en 
de duinen rond de Calidris. Start aan surfclub De Kwinte. 

De Sandman Inferno 
is een organisatie van 
VZW Sandman Events in 
samenwerking met de 
gemeente Middelkerke.

Meer info:

www.sandmanevents.be 

COASTRACE
Zondag 19 maart is er de Coastrace, een recreatieve 
mountainbikewedstrijd, waarbij niet enkel op het strand 
wordt gereden maar waarbij tal van single-tracks door de 
duinen zorgen voor een afwisselend parcours. Start en 
aankomst zijn voorzien t.h.v. de Calidris in Westende. Voor 
de deelnemers is dit een uitgelezen kans om alles uit de 
kast te halen op een heel afwisselend en origineel parcours!

Om de twijfelaars te overtuigen is het concept wat 
aangepast. Je kan kiezen tussen 2 afstanden, de funbikers 
rijden 1 lus (21km), de competitie-bikers rijden er 2.

Samen met alle medewerkers zorgt de organisatie voor de 
tijdsregistratie, bevoorrading, douches, afspuitzone en een 
leuke prijzenpot.

Waar?
Start: Koning Ridderdijk 

Westende

Wanneer?
19 februari 
vanaf 10 u.

Waar?

Calidris Westende

Wanneer?
19 maart  

vanaf 13 u.

Meer info: 

www.middelkerke.be/coastrace

CoastRace Middelkerke 

Meer info: 

www.cskc.be Waar?St. Laureinsstrand WestendeWanneer?1 en 2 april  vanaf 8 u.

ZEILWAGENWEDSTRIJD
Op 1 en 2 april organiseert CSKC (Compact SailKart 
Club vzw) een internationale zeilwagenwedstrijd 
voor Sport en Spirit mini yachts, en Blokart op het 
Sint-Laureinsstrand van Westende. Het belooft een 
spectaculaire competitie te worden. De zeilwagens 
nemen een vliegende start na een countdown van 
2 minuten en racen dan een 10-tal minuten over 
een racecircuit op het strand. Het publiek kan 
meegenieten van het spektakel van 10 u. tot 14 u.  



Visit: “Agent 212, hoe zal jij helpen?”

Agent 212: “Wel, ik ben een lieve en vriendelijke 
politieagent met heel wat gezag. Mijn 
aanwezigheid zal ervoor zorgen dat het verkeer 
vlot verloopt.”

Visit: “Waar sta je op het plein?”

Agent 212: “Het perfecte plaatsje op het 
Rauschenbergplein is volgens mij een rondpunt in 
het midden van het plein. Daar vat ik post en hou 
ik iedereen in het oog.”

Visit: “Zullen jouw andere stripvrienden op de 
Zeedijk je helpen?”

Agent 212: “Jazeker. Ze zullen erover waken dat 
alle gocartverkeer naar het Rauschenbergplein 
komt om mij een bezoekje te brengen.”

Visit: “Wij kijken er alvast naar uit. Tot dan!”

De carnavalstoet van Lombardsijde, 
‘de Ezelscavalcade’ in de volksmond, 
wordt sinds m ensenheugenis georga-
niseerd door de Orde van de Ezel en 
ademt één en al folklore uit.

De polderboeren van Lombardsijde brachten indertijd hun 
verse producten met ezels naar de markten. Ze stonden 
daar tot ver buiten de gemeentegrenzen om bekend. 
De Ezelscavalcade herinnert aan deze rijke geschiedenis 
en huldigt elk jaar de polderboeren en hun ezeltjes die 
wekelijks gingen markten. Aan de 
stoet nemen zo'n vijftig praal- en 
carnavalwagens en verschillende 
muziekkorpsen deel. Het 
hoogtepunt is de doortocht op 
‘de Platse in Lombardsijde’. 

Vanaf de krokusvakantie leidt Agent 212 het verkeer op 
het Rauschenbergplein in goede banen. Huur een go-cart 
bij één van de vele Middelkerkse verhuurders en breng 
hem een bezoekje!

Het beeld van Agent 212 werd vorm gegeven en ontwikkeld 
door kunstenaar Matthias De Wolf.

EZELSTOET LOMBARDSIJDE

Meer info:
Orde van de Ezel  

0498 51 32 31

VERKEERSPARCOURS
Op het Rauschenbergplein in Westende kun je sinds vorige zomer een  
verkeersparcours afleggen met een fiets of gocart. Agent 212 schiet vanaf 
de krokusvakantie te hulp om het drukke verkeer in goede banen te leiden.

Waar?Dorpskern LombardsijdeWanneer?26 maart  om 14.30 u.
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AGENDA alle evenementen via visit.middelkerke.be

16
Sandman Inferno 
De Kwinte,  
Koning Ridderdijk,  
Westende19

Poëzieweek 
Bibliotheek,  
Middelkerke26

Luistervinken:  
“Waardig levenseinde” 
met LEIF-arts Frank 
Declercq 
Bibliotheek Middelkerke

26

Hansgrohe Superprestige 
Noordzeecross 
Westendelaan 71,  
Middelkerke11

Het leven zoals het was: 
“Op en versleten” 
Bibliotheek Middelkerke

02
15

Sportgala 
de Zwerver, Leffinge

08

09 17

19

23
05

Ezelkermis Lombardsijde 
Lombardsijde

26
Dubbelconcert met Lieven 
Tavernier en Stoomboot 
De Branding, Middelkerke29

09

26
Luistervinken: “Nooit 
meer diëten” met Sandra 
Bekkari 
Bibliotheek Middelkerke30

FEBRUARI

JANUARI

MAART

Peter Holvoet-Hanssen: 
Avontuurlijke reis door de 
poëzie 
Bibliotheek Middelkerke 

Action Zoo Humain: 
‘Flandrien’
De Zwerver, Leffinge

Door het venster van den 
tram
De Zwerver, Leffinge

Dansnamiddag ‘Story of 
the sixties’
De Branding, Middelkerke

Walter Baele ’16-’18 De 
volgendjaarconférence’
De Branding, Middelkerke

Solidariteitsavond
Wak Maar Proper
De Branding, Middelkerke

Het leven zoals het was:  
“ ‘t Is geen seule” 
Bibliotheek Middelkerke, 

15 jaar Sioen  
‘Too good to be true’
De Branding, Middelkerke

Luistervinken: “Demonen 
van Cohen” met Francis 
Mus 
Bibliotheek Middelkerke

De Spelerij ‘Dinez in de 
sneeuw’
De Branding, Middelkerke

CoastRace 
Foyer Branding,  
Populierenlaan;  
9de-Linielaan

Starlight Musical 
Productions ‘Oliver’
De Branding, Middelkerke

Ezelstoet 
Lombardsijde

17

17

11

Wie een volledig overzicht van 
alle activiteiten in Middelkerke wil 

raadplegen, kan terecht op

www.middelkerke.be/kalender  
Bovenaan de agenda kan je via  

de printknop het volledig overzicht 
afdrukken.

printvriendelijke  
vrijetijdsagenda
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MIDDELKERKE FIETSPARADIJS
De route is naast de bestaande fietsroutes de nieuwste 
realisatie in het recreatieve fietsnetwerk van de gemeente. 
Het parcours op het sportpark De Krokodiel was in 
2000 de aanzet. De nieuwe route knoopt aan bij het 
mountainbikenetwerk langs de kust dat de provincie West-
Vlaanderen en Sport.Vlaanderen uitbouwen. De route 
verzilvert de inspanningen die wijlen Norbert Dedeckere 
en Eric De Vlaeminck deden om tegemoet te komen aan de 
noden van de populaire mountainbikehype.

Bij het oprichten van de mountainbikeroute is een 
evenwicht gezocht tussen een hoge attractiewaarde en 
het behouden van een kwetsbaar natuurgebied. Van bij 
het begin was er een constructieve medewerking met het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Natuurpunt 
vzw en het Agentschap Natuur en Bos. Mountainbikers 
rijden op het nieuwe parcours gescheiden van de 
wandelaars en beschadigen het duurzame duinengebied 
niet.

PRACHTIG MOUNTAINBIKEN MET 
RESPECT VOOR DE NATUUR
De mountainbikeroute Norbert Dedeckere meandert door het 
prachtige duinengebied van Middelkerke en Westende, uiter-
aard met de nodige aandacht voor het unieke natuurgebied. 

  Er is een evenwicht gezocht 
tussen veilig, attractief en respect 
voor de natuur.

ESSENTIËLE SAMENWERKING MET 
LOKALE MOUNTAINBIKECLUBS
De drie actieve mountainbikeclubs werden nauw betrokken 
bij de uitbouw van de route.

Mountainbikeclub Mc Chouffe tekende samen met de 
Copains en De Zandfretters de route uit. Ze staan ook in 
voor onderhoud en inspectie.

VOLG ENKEL HET AANGEDUIDE  
PARCOURS
Het is van groot belang dat er niet wordt afgeweken van 
het parcours. De gemeente Middelkerke roept op om alle 
kennissen en vrienden te motiveren om het afgebakende 
traject te volgen en daar niet van af te wijken. Wie zich niet 
aan het parcours houdt, riskeert een GAS-boete die kan 
oplopen tot € 350.

TRAJECT ONLINE EN PLANNETJES
Je kan het mountainbikeparcours downloaden via 
de website van Sport.Vlaanderen of de website van 
Middelkerke. Aan de toerismebalies en het MAC kun je 
plannetjes kopen aan € 3. 

  Het is belangrijk dat enkel op 
deze tracks gereden wordt.
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ACTION ZOO HUMAIN: ‘FLANDRIEN’
Wanneer? Donderdag  
2 februari, 20 u.  
Waar? De Zwerver, Leffinge

Wim Willaert, Mourade 
Zeguendi, Tom Vermeir 
en Zouzou Ben Chikha 
gebruiken de koers als 
metafoor voor alles wat we 
zoeken in het leven: geluk, 
verdriet, dromen, heroïek 
en persoonlijke drama’s. 
Thema’s die met de nodige 
humor en uitbundigheid aan 
de man worden gebracht. 
Platte tube of niet… het 
leven gaat voort. 

‘DOOR HET VENSTER VAN DEN  
TRAM’
Wanneer? Woensdag 8 februari, 20 u. 
Waar? De Zwerver, Leffinge

In 2008 stierf Wannes Van de Velde. De volkszanger en 
muzikale Don Quichote der Lage Landen verzamelde 
gedurende zijn lange carrière een prachtig oeuvre dat 
talloze artiesten beïnvloedde. Dit is een veelzijdige 
hommage door o.a. Lucas Van den Eynde en Tiny Bertels.

DANSNAMIDDAG: ‘STORY OF THE 
SIXTIES’
Wanneer? Donderdag 9 februari, 14 u. 
Waar? De Branding, Middelkerke

De Bonanzas inviteren je voor een reis door de tijd 
van ‘love, peace and understanding’, maar vooral van 
uitstekende muziek. De vlucht start in 1960 en eindigt aan 
de voordeur van de ‘seventies’. De reisleiding selecteerde 
jaar per jaar de hits voor de perfecte soundtrack bij alle 
jeugdherinneringen. Ze brengen met geprojecteerde 
beelden de sfeer perfect op smaak.

15 JAAR SIOEN: ‘TOO GOOD TO  
BE TRUE’
Wanneer? Woensdag 15 februari, 20 u. 
Waar? De Branding, Middelkerke

Sioen blikt terug. Hij stelde deze unieke theatertournee 
samen en brengt een gelijknamige overzichtsplaat uit: 
‘Too good to be true’. Uit dankbaarheid nodigt hij Roland 
Vancampenhout en Paul Michiels uit. Hij brengt met hen zijn 
talrijke singles, hits en andere nummers op gepaste wijze.

EEN SNUIFJE CULTUUR OM DE 
WINTER DOOR TE KOMEN!
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WALTER BAELE: ‘16-18 DE  
VOLGENDJAARCONFÉRENCE’ 
Wanneer? Donderdag 9 maart, 20 u.  
Waar? De Branding, Middelkerke

Wacht niet op de traditionele eindejaarconférences. Vanaf 
nu is er de unieke ‘volgendjaarconférence’ van Walter 
Baele. Hij vertelt wat er zal gebeuren in 2017 en wat het 
nieuws haalt in 2018. Over nieuwe trends, de evoluties in 
3D-printen, uitburgeringscursussen, de doorbraak van de 
Speedy Pass of de Tweede Wereldoorlog die overgedaan 
wordt wegens procedurefouten

.

 DE SPELERIJ: ‘DINEZ IN DE SNEEUW’
Wanneer? Vrijdag 17 maart, 20 u. 
Waar? De Branding

Kurt weet dat hij gaat sterven. Misschien is het een kwestie 
van maanden, misschien heeft hij geluk en leeft hij nog 
jaren. Samen met zijn vrouw, Leen, verblijft hij - voor het 
eerst in 24 jaar zònder de kinderen - in het weekendhuisje 
van zijn vader in Dinez, een klein plaatsje vlakbij Houffalize. 
Alleen met z’n twee. Een paar dagen rust...

DUBBELCONCERT MET LIEVEN  
TAVERNIER EN STOOMBOOT
Wanneer? Woensdag 29 maart, 20 u.  
Waar? De Branding

Stoomboot steekt van 
wal. De groep rond Niels 
Boutsen is sinds 2014 te 
horen op Radio 1 en 2. Met 
hun debuutplaat werden 
ze genomineerd voor 
een MIA in de categorie 
‘beste doorbraak’.  Lieven 
Tavernier is één van de best 
verborgen talenten onder 
de Nederlandstalige singer 
- songwriters. Hij schreef 
‘De eerste sneeuw’, ‘Fanfare 
van honger en dorst’, 
maar bleef verder uit de 
belangstelling. Tot nu. 

Om zijn oeuvre te eren, 
verzamelde hij een fijne 
schare muzikanten, 
doopte die liefdevol om 
tot ‘De Zondaars’ en 
trekt hij nu door Vlaamse 
schouwburgen.

OLIVER IS NIEUWSTE PRODUCTIE VAN 
STARLIGHT MUSICAL  
PRODUCTIONS
Wanneer? 23 februari tot 5 maart  
Waar?  De Branding

Tijdens de krokusvakantie palmt Starlight Musical 
Productions De Branding in met de hedendaagse 
bewerking van Oliver Twist van Charles Dickens. 
Opmerkelijk is dat alle acteurs lokale amateuracteurs zijn, 
zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Daarnaast 
zorgen gemotiveerde vrijwilligers voor kostuums, decor en 
andere omkadering.

Oliver wordt de vierde avondproductie van Starlight. 

Meer info? 
online reserveren: tickets.middelkerke.be 

cultuurdienst: Populierenlaan 35,  Middelkerke

059 31 95 53

cultuurdienst@middelkerke.be 

Stephan Vanfleteren
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WINTERTIJD, MUSEUMTIJD!
VILLA LES ZÉPHYRS - DE JAREN ‘30 
REVISITED
Hoe bracht een welgestelde familie in de jaren ‘30 haar 
vakantie door aan zee? Ontdek het in de authentiek 
gerestaureerde villa Les Zéphyrs in Westende-bad, waar 
alle meubelen de vakantiesfeer van toen oproepen. In 
2022 staat de villa er 100 jaar, als een zeldzame getuige uit 
lang vervlogen vakantietijden. Die tijden waren anders dan 
vandaag.

Opvallend is de stijlvolle afwerking en dure materiaalkeuze, 
denk maar aan het verzonken bad, de mooie eetkamer 
en uiteraard de authentieke interieurelementen van 
topontwerper Henry Van de Velde. Daarnaast toont de 
villa ook gelijkenissen met vandaag, omdat vakantie een 
universeel thema blijft. Ook die sfeer ademt de villa uit.

 

 

De villa was reeds verschillende keren het decor van 
modieuze fotoshoots of filmopnames, zeker een winters 
bezoekje waard!

MUSEUM KUSTHISTORIES  
- EEN FEEST VAN HERKENNING
Dit prachtig gerestaureerde postgebouw uit de jaren ‘20 
toont als enige aan de kust het boeiende verhaal van het 
ontstaan en de evolutie van het kusttoerisme in België. 
Niet alleen in woord en beeld, maar vooral door de 
voorwerpen uit de tijd toen onze grootouders op vakantie 
gingen.  Zo is er badkledij, van gestreepte hansopjes tot 
de bikini. Er liggen, staan en hangen honderden dingen 
zoals reddingsvesten, oude speelkaarten van het casino, 
de wandelstok van Leopold II, fototoestellen uit alle tijden, 
brochures, aanplakbiljetten, ansichtkaarten en heel veel 
strandspeelgoed. En zelfs 
een stuk van een oude 
tram. Opvallend is de 
kast met souvenirs uit de 
tijd van toen, de selfies 
van vandaag: kitscherige 
vingerhoedjes, mokken, 
beeldjes, klokjes en 
pillendoosjes.

De openingsuren van 
beide musea vind je op  
www.kusthistories.be

About the Boy who ate an Oakwood Chair

Lisa Carletta
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DEEL JE FOTO’S
Deel je foto’s van leuke events, een 
betoverend verblijf of van een fantastisch 
moment met vrienden en word zo  
ambassadeur van Middelkerke.

@gem_middelkerke

www.facebook.com/gemeentemiddelkerke

@gem_middelkerke

informatiedienst@middelkerke.be

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.

Alle evenementen op  
visit.middelkerke.be


