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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  
‘ge-heen-en-weer’ en je kan 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 bovenstaande categorieën behoort – eerst een vrijetijdspas kopen en dan meteen door-
schakelen naar de inschrijfpagina. De vrijetijdspas kan 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 wordt het inschrijvingsgeld teruggestort
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LOL@IBO
Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van het basisonderwijs die 
in Middelkerke wonen, er schoollopen of van wie één van de ouders er 
werkt. In de Strandjutter zorgen we voor een aangename vrije tijd voor de 
kinderen, uiteraard voor en na school, maar ook op schoolvrije dagen en op 
woensdagnamiddag.
De kinderen kunnen kiezen om in verschillende hoeken te spelen, te 
knutselen of huiswerk te maken. Spelen kan binnen of buiten. 
In de schoolvakanties is er een aangepast activiteitenprogramma.

Wanneer?
• Elke schooldag: vóór school vanaf 6.30 u., na school tot 19.30 u.

• Op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen vanaf 6.30 tot 19.30 u.

Waar?
• Tijdens het schooljaar: Middelkerke, Leffinge, Slijpe en Westende.

• Voor kinderen uit Slijpe is de opvang op woensdagmiddag en in de vakanties in Leffinge.

In de herfstvakantie:

• IBO Middelkerke en IBO Leffinge: open van 6.30 tot 19.30 u.

• IBO Westende: open van 06.30 tot 08.15 u. én van 16.15 tot 19.30 u., tussen 8.30 en  
 16 u. worden de kinderen opgevangen in IBO Middelkerke (kleuters) of in de Calidris  
 (lagereschoolkinderen)

• Kleuters blijven de hele dag in IBO Leffinge en IBO Middelkerke. Voor de    
 lagereschoolkinderen wordt een aangepast programma voorzien in de Calidris.   
 We verzamelen telkens in het IBO en gaan met een bus naar de Calidris. Over de middag  
 (tussen 12 en 13 u.) is er mogelijkheid om kinderen te brengen of daar op te halen.

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 



• Let op : alle IBO’s zijn gesloten op 01/11 en 02/11/2017.

Meebrengen?
Tijdens het schooljaar op woensdag en schoolvrije dagen:  
een lunchpakket.

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 

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.

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 

Opgelet Leffinge:IBO Leffinge verhuist in de 
loop van oktober naar de 
Dorpsstraat 64, Leffinge. 



Een dagje @LOL
Eéndagsactiviteiten  
voor kinderen & jongeren

Landbouwweekend 
Wat?
Het wordt weer beestig leuk op de Zeedijk en het Epernayplein:
boerderijdieren, landbouwmachines & tractors, artisanale proevertjes, hoeveproducten
en animatie voor alle leeftijden! 

Het Epernayplein verandert opnieuw in een beestig leuk boerderijspeeldorp.
Je leert er taarten versieren met de lekkerste groenten en je kan je artistiek talent  
tonen bij het schilderen van je lievelingsdier op canvas.

Je kan er koeien zien melken en vervolgens de verse melk proeven.
Kom en test je behendigheid tijdens de mini-gymkana.
Op het strand zijn er spectaculaire paardenshows,  
dit zowel op zaterdag als op zondag.

Waar en wanneer?
Epernayplein en Zeedijk, Middelkerke 
op zaterdag 16 en zondag 17/09/2017 
van 10 tot 18 u.

Kostprijs?
Gratis

Inschrijven?
Gewoon afkomen!
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Een dagje @LOL
Een dagje @LOL

Kijk! Ik fiets!
Wat?
Leren fietsen in 3 uur? Ja, het kan! Kijk!  
Ik fiets! is een ouder en kind activiteit  
waardoor uw zoon of dochter in slechts 3 uur  
tijd leert fietsen zonder steunwieltjes.  
Fiets en helm niet vergeten meebrengen!

Waar en wanneer?
Zaterdag 23/09/2017 van 9 tot 12 u.

Kostprijs?
€ 12

Inschrijven?

Online inschrijven en betalen 
via http://inschrijven.middelkerke.be .



Interscholenveldloop 

Loopwedstrijd voor alle kinderen van  
het lager onderwijs van Middelkerke.  
Meer informatie krijg je via je klastitularis.
Mama’s en papa’s zijn welkom om te supporteren ! 

Waar en wanneer?
Strand thv St Laureins Westende
Do 28/09/2017 of 09/10/2017 (bij regen op 28/09)  

Wedstrijdschema kan je vragen aan de klastitularis 

Kostprijs? 
Gratis 

geboortejaren 2005-2010

Een dagje @LOL



Digitale week in de bib 
Spelend programmeren met de Digitale Wolven
Piano spelen met stukken fruit, je eigen spelconsole uit Play-Doh maken of al 
springend Mario Bros besturen. Deze knotsgekke dingen en nog veel meer doe je met 
de uitvinderskit ‘Makey Makey’. We knutselen ons eigen muziekinstrument en gaan dit 
bespelen op de computer!

Waar en wanneer?
Bibliotheek Middelkerke, vrijdag 27 oktober om 16.15 u.

Kostprijs? 
gratis

Inschrijven?
Je schrijft vooraf in bij de bibmedewerkers via 059 31 99 10,  
bibliotheek@middelkerke.be of ter plaatse. Dit kan vanaf 4 september.

Leren programmeren met Scratch 
Zet je eerste stappen in de wondere wereld van het programmeren.  
Met Scratch zet je jouw creatieve ideeën om in computertaal. Maak je allereerste eigen 
computerspelletje en laat figuurtjes bewegen over het scherm als in een film.

Waar en wanneer?
Bibliotheek Middelkerke, maandag 30 oktober om 16.15 u.

Kostprijs? 
gratis

Inschrijven?
Je schrijft vooraf in bij de bibmedewerkers via 059 31 99 10,  
bibliotheek@middelkerke.be of ter plaatse. Dit kan vanaf 4 september.

geboortejaar 2010

geboortejaar 2008

Een dagje @LOL
Een dagje @LOL



Halloween voor kids

‘Doodleuk’ 

Ga jij 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 echt griezelplein.  
Grillige heksen en zwevende griezels jagen je de stuipen op het lijf!  
Leef je uit in het enige echte spookslot ‘Batman in Town” of 
maak je eigen bangelijke hebbeding in de doodleuke workshops. 
Ook de bloeddorstige lekkerbekken kunnen smullen van Lucifer’s 
pompoensoep, enge suikerspinnen en lijkkoude drankjes.  
Trek dus je meest schrikwekkende Halloweenkostuum aan  
en laat je schminken in een angstaanjagend monster.

Waar en wanneer?
Epernayplein, Middelkerke 
Zaterdag 28/10/2017 
Van 16 tot 20.30 u.(Slotshow: 20.00 u.)

Kostprijs?
Gratis toegang.
Spookslot = 1 euro

Hoe inschrijven/deelnemen?
Gewoon afkomen. 

Fotowedstrijd: 

Mail voor 25 oktober 2017

een foto van jezelf in je 

griezeligste Halloweenkostuum 

naar doodleuk@middelkerke.be 

en win een Halloween ‘trick or 

treat’ snoeptaart.

Een dagje @LOL



Poppentheater Ahoy speelt 

‘De smakendief’ 

Koning Bon Appétit houdt van lekker en gezond eten.  
Hij heeft zijn eigen moestuin waar hij lekkere groentjes kweekt.  
Maar zijn trouwe kok, André Soufflé gaat op pensioen.  
Dus moet de Koning op zoek naar een nieuwe kok.  
Er komen verschillende kandidaten.  
Een ervan houdt er heel speciale recepten op na! En ….

Waar en wanneer?
In de bib van Middelkerke op vrijdag 3 november 2017 om 16 u.

Kostprijs?
€ 2

Hoe inschrijven/deelnemen?
Je schrijft vooraf in bij de bibmedewerkers via 059 31 99 10,  
bibliotheek@middelkerke.be of ter plaatse.

geboortejaren 2013-2009 

Een dagje @LOL
Een dagje @LOL



LOL met de jeugddienst

Boemelbij
Gezellig buitenspelen onder begeleiding van enkele 
moni’s van de jeugddienst. De Boemelbij zet zich 
op woensdagmiddag bij een speelplein – boordevol 
speelmateriaal – zodat alle kinderen van de buurt zich 
kunnen uitleven en lekker vuil worden!

Waar en wanneer?
06/09/17 Schore Kerkplein/zaal Scora
13/09/17 Slijpe Speelplein/voetbalveld
20/09/17 Lombardsijde Klijtendijkstraat
27/09/17 Leffinge Agoraspace
04/10/17 Westende Hofstraat
11/10/17 Sint-Pieters-Kapelle Speelplein
18/10/17 Slijpe L. Coolsstraat
25/10/17 Westende H. Jasparlaan

Iedere woensdag tussen 14 en 16 u.

Hoe deelnemen/inschrijven?
Gewoon afkomen.



LOL met de jeugddienstLOL met de jeugddienst

Het JIP (Jongeren Informatie Punt)

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.

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?
Het JIP is open tijdens de (middag)openingsuren van het jeugdhuis of op afspraak.
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Gemeentelijke jeugdhuiswerking 
Vanaf 12 jaar of ouder kun je in het jeugdhuis terecht. Op weekdagen tijdens de schoolvakanties zullen twee ge-
brevetteerde monitoren je met open armen ontvangen. Op vrijdagavond en zaterdag staan de medewerkers  
van vzw jeugdhuis de Paravang klaar. 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.

Gemeentelijke jeugdhuiswerking vzw Jeugdhuis de Paravang

Wanneer? Wie? Wanneer? Wie?
Schooljaar: elke woensdag  

van 13 tot 18u
Frederick Van Loock (jeugd-

dienst)
Elke vrijdag van 20 tot 02u medewerkers vzw

Schoolvakanties: elke weekdag 
van 13 tot 18u en van 19 tot 

22u (niet op feestdagen)

Twee gebrevetteerde monitoren Elke zaterdag van 14 tot 18u en 
van 20 tot 24u 

medewerkers vzw

Activiteiten
Tijdens de schoolvakanties worden er door de monitoren dagelijks activiteiten georganiseerd. Knutselen, gezelschaps- en Playstations-
pelletjes, koken, film en instuifmomenten komen wekelijks aan bod. 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 en de uitbating verzorgd door de medewerkers van vzw jeugdhuis de Paravang.  
Op zaterdag kan er al eens een fuif met DJ’s plaatsvinden of wordt de avond ingevuld met een live-optreden.
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. 



17

Hoe deelnemen/inschrijven?
Voor de gemeentelijke jeugdhuiswerking is GEEN vrijetijdspas vereist.  
Voor sommige activiteiten kun je je inschrijven bij de monitor van dienst of 
via een facebook evenement; voor andere activiteiten hoef je niet in te  
schrijven en volstaat het om gewoon binnen te springen.  
De deuren staan altijd voor je open tijdens de openingsuren. 

Eénmaal je het jeugdhuis betreden hebt, kan je er voor kiezen om lid te 
worden. Dit is niet verplicht. Een lidkaart kost 2 euro; is één jaar geldig  
en biedt een aantal voordelen zoals korting bij optredens.

LOL met de jeugddienst



Andere activiteiten

Boekbengel 
De bib zoekt jongens en meisjes met een mening. Ben je enthousiast, hou je van verhalen en ga je graag 
creatief aan de slag met boeken? Dan heb je alles om een echte ‘Boekbengel’ te worden en in onze kinder- 
en jeugdjury te zetelen! 
Gedurende 8 weken komen kinderen onder begeleiding samen in een leesgroepje en verplaatsen zich een 
uurtje in de wereld van een boek. Ze mogen hun mening geven en verwerken het gelezen verhaal op een 
creatieve manier: met een tekening, een knutselopdracht, een dansje of een lied. Er zijn drie categorieën.

                 
               

Inschrijven?
Je schrijft vooraf  in bij de medewerkers in de bibliotheek  
of een uitleenpunt. Inschrijven kan telefonisch, via e-mail of ter plaatse. 

Kostprijs?
gratis 



Inschrijven?
Je schrijft vooraf  in bij de medewerkers in de bibliotheek  
of een uitleenpunt. Inschrijven kan telefonisch, via e-mail of ter plaatse. 

Kostprijs?
gratis 

geboortejaren 2009-2007 

Word jij jurylid van ’t beste 
Kinderboek van Vlaanderen 2017?
8 boeken moeten punten krijgen!  
We gaan op avontuur met 
Armstrong, Dazyl, George en 
Arthur.  
Onderweg ontmoeten ze 2 stenen 
beelden, pelikaan Polli, zeeotter 
Otto en mammoeten.  

Vindt dazyl uiteindelijk zijn 
ouders? Moet de jongen echt 
verhuizen? En wat is er toch aan 
de hand met de kronkeldieren van 
Ollie. 

Waar en wanneer?
Telkens op woensdag 
2017: 18/10, 8/11, 22/11, 6/12, 
20/12
2018: 10/01, 24/01
Van 15 tot 16 u.

Afsluitend feestje op 7/02

Word jij jurylid van ’t beste 
Kinderboek van Vlaanderen 
2017? 8 kinderboeken worden 
voorgelezen en verwerkt tot een 
keitoffe activiteit. Eerst luisteren 
of lezen, dan knutselen, dansen 
of zingen, tot slot sterren 
plakken voor kaft, verhaal 
en illustraties. Zit je kind in 
het 1ste of 2de leerjaar, dan 
is jouw zoon of dochter onze 
boekbengel!

Waar en wanneer?
Telkens op zaterdag  
14/10, 28/10, 18/11, 25/11, 
02/12, 9/12, 16/12
Van 10.30 tot 11.30 u.

Afsluitend feestje op zaterdag 
23/12

geboortejaren 2011-2009 geboortejaren 2013-2011 

Wordt je zoon of dochter 
jurylid van ’t beste Kinderboek 
van Vlaanderen 2017? 8 
kleuterboeken worden 
voorgelezen en verwerkt tot 
een keitoffe activiteit. Eerst 
luisteren, dan knutselen, dansen 
of zingen en tot slot sterren 
plakken voor kaft, verhaal en 
illustraties. Zit je kind in de 3de 
kleuterklas? Dan is jouw kleuter 
onze boekbengel!

Waar en wanneer?
Telkens op woensdag 18/10, 
25/10, 08/11, 15/11, 22/11, 
29/11, 6/12
Van 14 tot 15 u.

Afsluitend feestje op woensdag 
13/12



Sportsnack 
Naschoolse sport voor de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar. De kinderen 
worden opgehaald na school door de sportdienst. Na de sportsnack worden de 
kinderen opgehaald in de sporthal. 

Waar en wanneer?
Tussen 19/09/2017 en 29/03/2018

Op dinsdag van 16.15 – 17.15 u., in de sportzaal van gemeenteschool De Bonte Pier in Leffinge 
voor de scholen van Leffinge en Slijpe. Let op, er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar voor de scholen van Slijpe en dit in functie van het transport naar de sporthal van 
Leffinge. Dus snel inschrijven is de boodschap!

Op donderdag van 16.15 – 17.15 u., in sporthal De Bamburg in Lombardsijde voor de scholen van 
Westende en Lombardsijde. Let op, er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor 
de scholen van Westende en dit in functie van het transport naar de sporthal van Lombardsijde. 
Dus snel inschrijven is de boodschap!
Donderdag van 16.15 tot 17.15 uur in sporthal De Branding in Middelkerke voor de
scholen van Middelkerke. 

Kostprijs?
€ 25 (vrijetijdspas verplicht)

Inschrijven?
http://inschrijvingen.middelkerke.be





Inschrijven en meer info? 
Inschrijven kan vanaf maandag 12/06/2017 via de website www.bizartvzw.be. Vul het webformulier in en we bevestigen uw inschrijving  
zo snel mogelijk. Met uw vragen kunt u terecht via mail vzwbizart@gmail.com of tel. 059 31 95 53.
De vermelde prijzen 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.

Muzikaal met Bizart vzw

Kinderkabaal (vanaf 2,5 jaar)

De allerkleinsten kunnen terecht in Kinderkabaal: ze leren op 
een speelse wijze hun eerste stapjes  
in de muziekwereld. Ze experimenteren met bijzondere 
instrumenten, bewegingsliedjes, ‘handzingen’, enz.

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

Waar en wanneer?
In de Branding op vrijdag:
• peuters-2de kleuter: 16.00u. – 16.50u.
• kleuter-1ste lj: 16.50u. – 17.40u.

Kostprijs?
€ 100 / schooljaar

LOL met Bizart 

schooljaar 2017-2018



Notenleer (vanaf 7 jaar)

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 gaat door in De Branding op woensdag van 
16.00 tot 17.00 uur.

Kostprijs?
€ 100 / schooljaar

LOL met Bizart 

  schooljaar 2017-2018
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Instrumenten
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 (059 31 95 53 of vzwbizart@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 / schooljaar

LOL met Bizart 

schooljaar 2017-2018
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 Kinderkoor Biz’up
Hou 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 kindvriendelijke knipoog.

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

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

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

LOL met Bizart 

schooljaar 2017-2018
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Musicalklas (vanaf 8 jaar)

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 welkom!

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

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

Kostprijs?
€ 140 / schooljaar.

LOL met Bizart 
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Creatief met Bizart vzw
Onder begeleiding van juf Miniek knutselen 
kinderen de gekste dingen in elkaar, ze schilderen, 
ze lijmen, ze spelen met zand. Kortom er wordt 
naar hartenlust gefantaseerd en gecreëerd.

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

Waar en wanneer?
In Westende (Centrum Calidris)
• woe 1ste – 3de lj: 13.30 – 15 u.
• woe 4de – 6de lj: 15 – 16.30 u.
• vrij 1ste – 3de lj: 15.30 – 17 u.
In Leffinge (De Bonte Pier)
• zat 1ste – 3de lj: 9 u. – 10.30 u.
• zat 4de – 6de lj: 10.30 u. – 12 u.

Kostprijs?
€ 100 / schooljaar

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

LOL voor later

Intrede van de Sint! 
Op zondag 19 november 2017 komt de Sint alle (brave :) ) kinderen in Middelkerke verwennen!.


