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LEFFINGE
LEUREN
DRIE DAGEN MUZIEK, FEEST EN KUNST
IN LEFFINGE
Het muziekfestival Leffingeleuren onderging vier jaar
geleden een grondige metamorfose van traditioneel
muziekfestival naar een belevingsfestival met veel muziek,
foodtrucks met tal van lekkers, een buskerpodium en
een resem te ontdekken artiesten uit alle lagen van de
alternatieve muziekscene.

KERK ALS CONCERTLOCATIE
Dit jaar doet Leffingeleuren er nog een schepje bij, met
de introductie van de kerk als concertlocatie. Daar danst
Lisbeth Gruwez op vrijdag 14 september haar eigen
choreografie op nummers van Bob Dylan. Deze voorstelling,
in samenwerking met de cultuurdienst, is al uitverkocht,
maar er zijn genoeg andere concerten om je aan op te
warmen.
De kerk is ook decor voor een opmerkelijk project rond het
vroegere radioprogramma duyster. . Met duyster. live op
zaterdag roept Leffinge Leuren de ongedurige sfeer op
die het essentiële Stu Bru radioprogramma 15 jaar lang op
zondagavond in de ether gooide.

foto's: nana vaneessen

ANDERE ZIJPROJECTEN
foto: Joris Bulckens

Andere opmerkelijke zijprojecten binnen het festival zijn
‘Black meets White’ (een monumentaal kunstwerk van
Johan Opstaele dat boven het festivalterrein zal uittorenen)
en de ‘One Minute Mapping Awards’, waarbij (licht)
projecties een feeëriek beeld over het festival uitsmeren.

KLEURRIJKE AFFICHE
Maar de hoofdmoot blijft de veelzijdige affiche met te
ontdekken artiesten uit binnen- en buitenland. Een must
voor de muziekliefhebber die, naast bekende namen zoals
The Van Jets en Equal Idiots ook graag nieuwe namen
ontdekt.

Waar en wanneer?

Centrum Leffinge op vrijdag 14,
zaterdag 15 en zondag 16 september 2018

Meer info?

Alle info over het festival via
www.leffingeleurenfestival.be

foto's: nana vaneessen

LANDBOUWWEEKEND
KOEIEN MELKEN EN SCHAPEN SCHEREN OP DE ZEEDIJK. HET KLINKT GEK,
MAAR HET KAN TIJDENS HET LANDBOUWWEEKEND.
VAN VERSE LANDBOUWPRODUCTEN TOT STOERE TRACTOREN.
HET LANDBOUWWEEKEND brengt het plattelandsleven
naar zee.
PROEF!
Kuier langs de talrijke terrasjes en proef van de lokale
landbouwspecialiteiten. Heel wat landbouwers verkopen er
hun kraakverse landbouwproducten. Groot en klein kunnen
talrijke mooie hoevedieren bewonderen.

BEWONDER!

DEMONSTRATIES
Kijk hoe koeien gemolken worden, het strand geploegd
wordt, schapen worden geschoren. De Zeelse
Vlegeldorsers tonen je aan de Zeedijk Oostzijde hoe er op
de oude manier met een vlegel wordt gedorst. Doorlopend
zijn er op de Zeedijk demonstraties vlegelen en vlas
bewerken.

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

OOK VOOR KINDEREN
Met de workshop ‘tussen kunst en koe’ zet je jouw favoriete
hoevedier op doek. Alle kinderen kunnen deelnemen aan
de kleurwedstrijd van het Landbouwweekend. Blanco
tekeningen zijn vanaf 1 september 2018 te verkrijgen in
het toerismekantoor van Middelkerke.
In het boerderijspeeldorp op het Epernayplein, kan je je
uitleven op één van onze tractorspringkastelen en ontdek je
de tofste volksspelen. Neem ook deel aan onze workshops
tussen 14 en 17 u.

WAT VALT ER NOG MEER TE
BELEVEN?
Verpozen op gezellige terrasjes, sneukelen van artisanale
proevertjes, verkoop van hoeveproducten, vele boerderijdieren,
een interessante tentoonstelling
landbouwmachines en
werktuigen, prachtige
oldtimertractoren,
spectaculaire trekpaardenshows en demonstraties met
oude werktuigen.

PAARDENSHOWS MET TREKPAARDEN
Doorlopend gaan er op het strand ter hoogte van de
Paul de Smet de Naeyerstraat spectaculaire paardenshows
door. De trekpaarden met ruiters presenteren
dressuurnummers, piramides en tal van andere acts.
Spektakel gegarandeerd!

W

PUDDINGVERKOOP
Ten voordele van de MS LIGA kun
je tijdens het Landbouwweekend
lekkere verse pudding kopen.
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NIEUWE STRIPMUUR MET
DE KIEKEBOES
OP 13 AUGUSTUS WERD DE STRIPMUUR VAN
DE KIEKEBOES AAN DE DUINENLAAN 58
IN WESTENDE OFFICIEEL INGEHULDIGD.
GEESTELIJKE VADER MERHO WAS ER
VANZELFSPREKEND DE TROTSE EREGAST.
Merho, dit is de vijfde stripmuur van de Kiekeboes.
Je moet hiermee zowat de recordhouder zijn met het
hoogste aantal stripmuren. Is dit voor jou het ultieme
eerbetoon voor jou en jouw werk?
Ik heb al heel wat eerbetoon gekregen. Naast 5 stripmuren,
ook 4 standbeelden waarvan twee in Middelkerke, een
straat in Temse en verder in Zoersel, waar ik tot voor kort
woonde en ook ereburger ben, een school en speelpleintjes
vernoemd naar de Kiekeboes. Maar dit alles went gelukkig
nooit. Ik blijf er zeer dankbaar voor. En telkens opnieuw vind
ik het een hele eer en een grote blijk van waardering.
De Kiekeboes bevinden zich in goed gezelschap.
Middelkerke had al stripmuren van Robbedoes en
Kwabbernoot, Lucky Luke en Nero en Co. En onmiddellijk
na de stripmuur van de Kiekeboes is men aan de slag
gegaan met de stripmuur van Suske en Wiske in de
IJzerlaan te Middelkerke. Van welke stripreeksen zou jij
graag een stripmuur zien verschijnen in Middelkerke?
Volgens mij mogen alle succesvolle stripreeksen een
stripmuur krijgen. Want ze behoren tot de volkscultuur en
zitten bij de mensen in het collectief geheugen. Dus horen
ze zeker thuis op openbare plaatsen tussen het volk.
Je hebt Olnetop van Nick Ervinck op een sublieme
manier centraal gezet in het ontwerp van de stripmuur.
Waarom koos je voor Olnetop?
Ik kende dit werk al een hele tijd. De beelden van Nick
Ervinck hebben iets lichtvoetig en maken me blij. In die
zin ligt zijn oeuvre voor mij in de lijn van een Jeff Koons of
een Niki de Saint Phalle. Ik wist vrijwel onmiddellijk dat ik
Olnetop zou gebruiken. Het geeft bovendien een extra link
naar de gemeente Middelkerke. Het is trouwens niet de
eerste keer dat ik een kunstwerk verwerk in mijn strips.
Ik deed het voorheen onder andere al met Nighthawks van
Hopper en De Golf van Hokusai.
Middelkerke profileert zich op toeristisch vlak de laatste
jaren onder andere heel sterk als dé stripgemeente van
de kust. Wat vind je van hun liefde voor het stripverhaal?
Via zijn stripfestival heeft Middelkerke al een lange
traditie op het vlak van strips. De jaarlijks aangroeiende
beeldenreeks langs de dijk is daar een uniek voorbeeld
van. De laatste jaren zijn er ook nog eens de stripmuren
bijgekomen. Ondertussen ademt Middelkerke stilaan strips.
Als stripmaker kan ik dat alleen maar toejuichen. Een extra
toeristische troef. Want vakantie en strips gaan perfect
hand in hand.

BINNENKORT
NIEUWE STRIPMUUR
SUSKE EN WISKE!
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Je hebt een tweedeverblijf aan de kust en je bent
enkele malen te gast geweest op het Stripfestival
van Middelkerke. Wat zijn jouw leukste Middelkerkse
aanraders?
Enkele jaren geleden bezocht ik domein Raversijde net over
de grens met Oostende wat ik heel indrukwekkend vond.
En Villa Les Zéphyrs in Westende is een must. Het geeft een
mooi beeld van hoe de gegoede burgerij in het interbellum
vakantie vierde aan zee.
Waarom heeft de kust zo'n aantrekkingskracht op jou?
Tot voor kort woonde ik midden in de bossen. Ook leuk,
maar als contrast geniet ik graag van de wijdsheid van de
zee. Mijn vrouw en ik houden van lange strandwandelingen.
Liefst buiten het toeristisch seizoen als het strand er
verlaten bij ligt. Heel veel verhalen van de Kiekeboes
werden bedacht tijdens die wandelingen. En sinds kort
wordt er weer gefietst aan zee. Elektrisch, want door de
wind kreeg ik mijn vrouw niet meer mee.

BEZOEK JE OOK EENS
DE ANDERE MIDDELKERKSE
STRIPMUREN?
• Nero > gevel politiekantoor Middelkerke,
hoek Spermaliestraat – Watervlietstraat Middelkerke
• Robbedoes > gevel Calidris, Strandlaan Westende
• Lucky Luke > gevel centrum De Branding,
hoek Onderwijsstraat, Populierenlaan.

MEER OVER DE STRIPGEMEENTE
AAN DE KUST?
www.middelkerke.be/
stripgemeente

foto: Sanne Peper

NIEUW CULTUURSEIZOEN
HET NIEUWE CULTUURSEIZOEN ZORGT VOOR DE NODIGE WARMTE IN FRISSERE
JAARGETIJDEN. HET RECEPT IS GEKEND: DEGELIJK THEATER EN FIJNE BINNENLANDSE
MUZIKANTEN BRENGEN JE REGELMATIG IN VERVOERING. EN ZOALS HET HOORT BIEDT
CULTUUR MIDDELKERKE OOK EEN FIJN KINDER- EN FAMILIEAANBOD.
SEPTEMBER & OKTOBER
Het seizoen start op 27 september met ‘Assisen’, een
opmerkelijk theaterproject waarbij het publiek de jury
vormt van een spraakmakend moordproces. Het eerste
concert van het seizoen vindt plaats op 17 oktober wanneer
Buurman er met hun ‘Dans en dwaal’- tournee langskomen.

Op 28 november is het onder andere uitkijken naar ‘Broere’.
Dat wordt een intieme voorstelling waarbij auteur Bart
Moeyaert de kostbare relatie tussen broers schetst. Hij
wordt daarbij flink geholpen door Esmé Bos en Bart Voet.
De zoetgevooisde zangeres en haar kompaan omwentelen
het mooie verhaal van Moeyaert met prachtige, sfeervolle
muziek.

DECEMBER

foto: Luk Monsaert

Op 2 december gaat de familievoorstelling
van het seizoen door. Meneer Monster
bouwt er dan samen met het jeugdige
publiek hun ‘Waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen”.
Op 6 december komt VRTsportjournalist Sammy Neyrinck
sportcafé houden in De Branding.
Naast beklijvende sportverhalen brengt
hij ook een uitgebreide liveband mee.
Er staan ook enkele opvallende speciallekes op de planken:
zo zijn er de traditionele dansnamiddagen waarbij je
ongeremd de beentjes kunt strekken onder begeleiding
van een fijne liveband. Op 24 oktober is de eerste
dansnamiddag gepland met de Franse danschansons
van Guy et Les Michelins. Op 30 oktober is er de eerste
familievoorstelling van het seizoen: Nevski Prospekt met
'Amen en uit'.

VOORDELIGE KAARTJES
Als je vroeger kaarten bestelt, betaal je tot en met
27 september 2018, slechts € 10 per ticket in plaats van
€ 13. (tenzij anders vermeld en niet geldig voor
voorstellingen die vallen onder uitzonderingstarief)
Voor familievoorstellingen betaal je tijdens de
vroegboekactie € 4 per ticket in plaats van € 6.

NOVEMBER
In november is het dan vooral uitkijken naar het theaterproject ‘Momentum’. Volta Projects brengt op 2,3 en
4 november een beklijvend theaterstuk gebaseerd op het
leven van Leo Yperman, een priester in opleiding die in
de Eerste Wereldoorlog als brancardier een nauwgezet
dagboek bijhield. ‘Momentum’ brengt jong talent van
eigen bodem in een opvallende vertolking van een cruciale
periode van de geschiedenis van Slijpe. Meer daarover
op p.7.

Praktische info?
Reserveer tickets online via tickets.middelkerke.be
Alle info over het programma via
www.cultuur.middelkerke.be
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#BUREN BIJ KUNSTENAARS
KUNSTWERKT ORGANISEERT OP
19, 20 EN 21 OKTOBER EEN NIEUWE EDITIE
VAN BUREN BIJ KUNSTENAARS. OVER HEEL
VLAANDEREN NEMEN ER MEER DAN
2700 KUNSTENAARS DEEL AAN DIT
BRUISENDE OPEN ATELIERWEEKEND.
In Middelkerke stellen dit jaar 41 kunstenaars tentoon vanuit
hun woning, huiskamer of atelier. De familie Quartier uit
Westende is ook weer van de partij. Ieder lid van de familie
heeft een eigen artistieke hobby, maar ze hokken samen
in hun gezellige atelier in Lombardsijde. Vader Camiel en
dochter Jo pakken uit met hun originele glaskunst terwijl
Lieve haar patchwork met verschillende stoffen verder
perfectioneert.
“De artistieke microbe is zeker door papa Camiel (81)
doorgegeven. Hij is al zijn hele leven artistiek bezig. Camiel
was vroeger loodgieter, dus begon hij met overschotten
koper kleine beeldjes te lassen”, vertelt echtgenote Nicole.
“Maar het is nu toch al 40 jaar dat ik met glaswerk bezig
ben. Ik ontdekte het op een hobbybeurs en was meteen
gefascineerd. Ik hou me vooral bezig met tiffany glaskunst,
daarbij breng je op een glasplaat andere versieringen aan”,
vervolledigt Camiel.

En doet moeder Nicole dan niets? “Jawel hoor, ik maak
unieke postkaarten. Ik knip de motieven uit en lijm of naai
ze op elkaar.”

MEER INFO?
Wil je zelf eens een
kijkje gaan nemen in het
atelier van de familie
Quartier, of van een
andere Middelkerkse
deelnemers? Neem dan
een kijkje op www.burenbijkunstenaars.be, of snuister
in de brochure die vanaf september beschikbaar is bij
de Middelkerkse cultuurdienst. De deelnemers hanteren
verschillende toegangsuren.

Wanneer?
“Buren bij kunstenaars” vindt plaats op 19, 20 en
21 oktober 2018.
Dochter Jo maakt delicate
glasparels die je aan een ketting
of polsband kunt dragen.
“Eén parel maken duurt zo’n
drie kwartier. Het is nogal een
technisch werkje, maar het
ontspant me enorm, zeker
wanneer ik tevreden ben met het
resultaat. Jo werkt met gekleurde
en doorzichtige glasstaafjes die
ze manipuleert terwijl ze het glas
smelt met haar brander. Het is
pure chemie, letterlijk en figuurlijk.
Lieve maakt, met naald en draad in de aanslag, patchwork.
“Ik maak meestal tassen of doeken en daarvoor gebruik
ik verschillende soorten stof en kleuren door elkaar.
Hoewel Lieve nog maar een goed jaar bezig is, mag het
resultaat zeker gezien zijn.
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Wie neemt deel in welke deelgemeente?
Middelkerke: Egidius Allaer, Tess Deleu, Christine
Houwen, Lidwina Mulier-Van Laere
Leffinge: Frie Dewilde, Kathy Slabbinck, Kunstkring
Mercurius met Christina Beelen, Etienne Bloes,
Annick Borny, Lieve Desmedt, Miniek Devisscher, Roland
Ide, Juul Caster, Arlette Lems, Jozef Milh, Irene Neyrinck,
Helena Osaer, Anny T'jonck, Christine Tratsaert, Karine
Vandamme, Josiane Verlee, Mireille Willaert
Slijpe: Kunstig Slijpe met Stefanie Branteghem, Filip
David, Marieguill, Francine Opstaele, Walter Opstaele,
Greet Soete, Sonja Vanmaele
Westende: Rosette Beerten, Dirk Gheysen, Camiel
Quartier, Jo Quartier, Lieve Quartier, Frieda Van Hove,
Roos Witte, ART-eljee met Lieve Behiels, Bernadette
Denissen, Roosje Denissen, Willy Van Moer, Lisette
Verbiest.

MOMENTUM
100 JAAR GELEDEN WERD EEN EINDE GEMAAKT AAN DE EERSTE
WERELDOORLOG. LEO YPERMAN WAS EEN SEMINARIST uit Slijpe
DIE ALS BRANCARDIER INGEZET WERD OP HET SLAGVELD EN
DAARBIJ EEN nauwgezet DAGBOEK BIJHIELD. VOLTA
PROJECTS MAAKT IN NAUWE SAMENWERKING MET DE
MIDDELKERKSE CULTUURDIENST EEN OPMERKELIJK THEATERSTUK MET EEN ROEDEL JONGE ACTEURS EN MUZIKANTEN.

“Sommige passages in het dagboek van Leo Yperman zijn
zo aangrijpend dat je je als lezer plots in dezelfde tijd waant.
Dit deed ons beseffen dat de wereldoorlog niet enkel een
belangrijke passage uit de geschiedenislessen is, maar een
lange, slepende periode was, beleefd door mensen zoals
wij, in huizen zoals de onze, met dromen zoals de onze.”,
beschrijft Filip Debosschere regisseur van Momentum.

MIKKEN OP BELEVING
“We willen ons publiek, jong en oud, meenemen in een
droomspel van muziek, beweging, spel en licht om hen te
laten voelen dat er tussen deze wereld en die van de vorige
eeuw wezenlijk niets verschilt”, zegt Filip.
“De kerk speelt een cruciale rol in de productie. Het is de
plaats waar Leo Yperman ‘vorm’ krijgt, maar ook dankzij
de deskundige begeleiding en historische toetsing van
Jo Broucke en de familie Yperman konden we Leo Yperman
als personage verfijnen.”
Jo Broucke, voorzitter van de kerkfabriek Slijpe volgt het
creatieproces op de voet. “Met vier familieleden van Leo
hebben we ons als voorbereiding op de tentoonstelling
een jaar lang verdiept in de dagboeken en brieven van
onze grootoom. Dat was een intense ervaring. Wij hopen
dan ook dat de jonge acteurs van Volta Leo Yperman weer
tot leven zullen wekken en dat zij ons zullen ontroeren met
hun getuigenis over de weerzin, waanzin en onzin van de
oorlog.”

Volta repeteert volop in de kerk.

‘EEN DROOM AAN FLARDEN’
In de kerk van Slijpe vindt ook de
tentoonstelling ‘Een droom aan
flarden’ plaats. Het schetst een
goed beeld van het polderdorp
Slijpe gedurende de Eerste
Wereldoorlog, door de ogen
van Leo Yperman.
‘Een droom aan flarden’ loopt
nog tot en met 11 november,
dagelijks van 10 tot 18 u. in
de kerk van Slijpe. Behalve
op 7 en 21 oktober en tussen
27 en 31 oktober, dan wordt er
gerepeteerd door Volta in functie
van ‘Momentum’.

Meer info?
De vertoningen van ‘Momentum’ vinden plaats op
vrijdag 2 (20u.), zaterdag 3 (20 u.) en
zondag 4 november (19 u.).
Kaartjes voor ‘Momentum’ (10 euro) kun
je reserveren bij alle ticketkanalen van de
cultuurdienst Middelkerke, ook online via
tickets.middelkerke.be
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BEN JE NIET BANG VAN
EEN BIBBEREND AKELIGE
HALLOWEENAVOND?
DAN BEN JE BIJ DOODLEUK
AAN HET JUISTE ADRES,
WANT DAN KUN JE HET
GANSE EERSTE WEEKEND
VAN DE HERFSTVAKANTIE
JE DE STUIPEN OP HET LIJF
GRIEZELEN IN MIDDELKERKE.

halloween voor kids

Rond het Epernayplein dwalen
griezelige figuren rond die je misschien
wel doen huiveren. Tussen het vuur en
de lichtjes maakt een heks haar bezem
vliegensklaar en wankelen zombies op
zoek naar het dichtstbijzijnde kerkhof.
De Halloweengekte wordt compleet
met het spookkasteel of dankzij
de reuzedraak. In de grimestand
veranderen we je in het monster van je
dromen… of waren het nachtmerries?.
Wil je zelf actief meewerken aan
deze leuke griezel? Sluit dan aan bij
de angstwekkende knutselateliers
en pas op dat je niet botst tegen de
reuzenpompoen.

en
Waareer?
wann iddelkerke

Heb je honger? Kies dan uit één van
onze bloederige snacks of drankjes.
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Kom ook zeker naar onze vurige
slotshow op zondag… Als je durft!
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CHOUFFETOCHT
2018
Ieder jaar organiseert de
Mountainbikeclub ‘Mc Chouffe’
(in de volksmond ‘de choufkes’),
een uitdagende toertocht in en
rond Middelkerke.
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info?

De Chouffetocht, dit jaar voor
de 19de keer, is dan ook een
vaste afspraak op de regionale
mountainbikekalender in de
herfst. Je doorkruist duin en
polder en trotseert de elementen
op het strand. Onderweg zijn er
bevoorradingsposten voorzien en
na de rit krijg je nog gratis een
hot-dog en maak je kans om een
mountainbike te winnen.

11.11.11

INTEGRATIE IS DIT JAAR HET THEMA
VAN DE NATIONALE 11.11.11.-CAMPAGNE.
IN MIDDELKERKE KUN JE DAARVOOR
TWEE EVENEMENTEN BIJWONEN.
JEAN BOSCO SAFARI
Op 6 november om 20 u. komt
Jean Bosco Safari optreden in De
Branding. Jean brengt feestelijk,
exotische muziek, maar staat – ook
dor zijn eigen achtergond – ook
stil bij wat integratie betekent voor
iedereen. Voor het optreden leer
je op de campagnestand ‘Allemaal
mensen’ alles over de voordelen
en de uitdagingen van moderne
integratie mee.

TWEEDEHANDSBOEKENBEURS

Waar?t gekend.

nie erke.be
k
ie nog
Lokat isit.middel
v
k
c
che

eer?
Wannag 10 en

Zaterd1 november
g1
zonda

Uiteraard mag deze klassieker ook niet op de
11.11.11-agenda ontbreken. Snuister door een veelheid
aan tweedehandsboeken en tik een verloren pareltje
op de kop. Daarmee steun je de gemeentelijke
11.11.11-actie. Ook op de boekenbeurs zal de
interactieve stand ‘Allemaal mensen’ te bezoeken
zijn. Op 7 en 8 november is de campagnestand te
bezichtigen in de bib. Bij het in druk gaan van dit
magazine was de exacte locatie nog niet gekend.
Hou visit.middelkerke.be in het oog.
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alle evenementen op visit.middelkerke.be
SEPTEMBER 2018

14/
16

Leffingeleuren 2018

15/
16

Landbouwweekend

Leffinge

10:00 u.
Zeedijk, Epernayplein,
Middelkerke

16
23

Duin- en
polderwandeltocht
07:30 u. - Lombardsijde

Koetsentocht

27

08:00 u. - strand,
Middelkerke - Westende

Kermis Schore
11:30 u.
Büchenbeurenplein

27

Uitgezonderd Theater
"Assisen"
20:00 u.
De Branding, Middelkerke

Interscholenveldloop
10:00 u.
strand thv St Laureins
(regenoptie op 1/10)

OKTOBER 2018

03

Chris Lomme, Simone
Milsdochter en Katelijne
Verbeke "Adela en
Helena" 20:00 u.
De Branding, Middelkerke

Buren bij Kunstenaars
Middelkerke en
deelgemeenten

19

14:00 u.
Calidris, Westende

Internationaal Boksgala

BK koersen op rollen

19:00 u.
sporthal De Branding,
Middelkerke

20

14:00 u.
Jonkvrouwe Gelaplein,
Sint-Pieters-Kapelle

Buurman "Dans en
Dwaal"
20:00 u.
De Branding, Middelkerke

Verwendag in de bib
09:30 u
Bibliotheek Middelkerke

27

21
24

09:00 u.
sporthal De Barloke, Leffinge

20:00 u.
De Branding, Middelkerke

09:00 u.
De Stille Meers, Middelkerke

Doodleuk, Halloween in
Middelkerke
14:00u
Epernayplein, Middelkerke

Moutainbiketoertocht
MBC Mc Chouffe

28

08:00 u.
Sporthal De Branding,
Middelkerke

Doodleuk, Halloween in
Middelkerke
14:00 u.
Epernayplein, Middelkerke

Middelkerke en
deelgemeenten

Tweedehandsbeurs

Walter Baele "No Man
Show"

Vogeltentoonstelling en
vogelbeurs

Buren bij Kunstenaars

14:00 u.
Westgolf, Westende
(ook op 11/11)

Kermis Sint-PietersKapelle

25

17:00 u.
sporthal De Bamburg,
Lombardsijde

Start to Westgolf Gratis golfinitiatie

10

Jaarbeurs
16:00 u. - De Branding,
Populierenlaan & Brandingplein, Middelkerke

19:30 u.
Jeugdhuis de Paravang,
Middelkerke

17

Bibliotheek Middelkerke

09:00 u.
Sporthal De Barloke,
Leffinge

Punk-O-Para

14

20:00 u.

Kijk! Ik fiets!

Jeugdatelier

06

18

Luistervinken: Linda
't Kindt "Mijn kind is
hooggevoelig"

30

Familietheater: Nevski
Project "Amen en Uit"
14:00 u.
De Branding, Middelkerke

Buren bij Kunstenaars
Middelkerke en
deelgemeenten

Dansnamiddag "Guy et les
Michelins"
14:30 u.
De Branding, Middelkerke

Halloween op de Sluze

31

17:00 u.
Boesjerplein, Middelkerke

Poppentheater Sloef
15:00 u
Bibliotheek Middelkerke

NOVEMBER 2018

02

“Momentum”
locatietheater
20:00 u.
Kerk Slijpe

Jeugdatelier

03

14:00 u.
de Calidris, Strandlaan 1,
Westende

14
18

“Momentum”
locatietheater

04

19:00 u.
Kerk Slijpe

20:00 u.
De Branding, Middelkerke

Pannenkoekenslag
Rodeneuzendag
13:00 u.
Dorpsplein, Lombardsijde

Het Prethuis: "De Scheve
Schaats"

20:00 u.
Kerk Slijpe

“Momentum”
locatietheater

Theater Malpertuis
"Olivetti 82"

22

15:00 u.
De Branding, Middelkerke

Luistervinken: Nic
Balthazar “Verander de
klimaatverandering”
20:00 u.
Bibliotheek Middelkerke

06
09

Jean Bosco Safari

Champagneweekend

11:00 u.
De Branding, Middelkerke
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10:30 u.
Barloke, Slijpesteenweg,
Leffinge

Intrede Sinterklaas
14:00 u.
Epernayplein; Marktplein,
Middelkerke

Bart Moeyaert, Esmé Bos
en Bart Voet: "Broere
20:00 u.
De Branding, Middelkerke

10:00 u.
lokatie: visit.middelkerke.be
Middelkerke

11:00 u.
De Branding, Middelkerke

Wapenstilstand – hulde
aan het monument
11:00 u.
Spermaliestraat 1,
Middelkerke

11.11.11. Boekenbeurs
10:00 u.
lokatie: visit.middelkerke.be
Middelkerke

TWEE AMATEURGEZELSCHAPPEN PAKKEN
IN SEPTEMBER UIT MET
TWEE TENTOONSTELLINGEN

WAR – ART - PEACE
Onder impuls van enkele Middelkerkse
kunstverenigingen eren hun leden en
andere kunstenaars de soldaten van de
Eerste Wereldoorlog. 100 jaar geleden
stopte de waanzin, maar de gevolgen
blijven tot nu nazinderen.

Waar en wanneer?
Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat op
vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag
9 september 2018, telkens van
13 tot 18 u.. De toegang is gratis.

LOMB’ART
13 amateurkunstenaars uit
Lombardsijde bundelen voor het eerst
hun artistieke krachten en stellen een
veelzijdige tentoonstelling samen
met werken uit diverse disciplines
zoals schilderkunst, houtskool
tekenen, keramiek, houtsnijwerk en
beeldhouwwerk.

Waar en wanneer?
Lomb’art vindt plaats in De Zeekameel,
Lombardsijde op zaterdag 29 en zondag
30 september, telkens van 10 tot 18 u.
De toegang is gratis.

11.11.11. Boekenbeurs

Champagneweekend

11

25

19:30 u.
De Branding, Middelkerke

Champagneweekend

10

Hobbybeurs

20:00u
De Branding, Middelkerke

LEUKE
EXPO’S

PRO ARTE
In deze luchtige komedie viert vast lid
Marianne Deschacht haar 50 jaar op de
planken. Ze vertolkt de rol van Olijfje,
een oude rommelverzamelaarster dat
haar huis openstelt voor de gangsterbende
van Gloria. Olijfje heeft namelijk heel wat
spullen die Gloria kan gebruiken voor
haar clandestiene handeltje in valse parfums.

Meer info?
Reservatie en kaartenverkoop start
op 29 oktober 2018 - liefst via mail reservatieproarte@westri.be
of
Proartefoon :0476 01 89 58 tussen 14 en 19 u.

Waar en wanneer?
In Zaal Ter Duinen,
Westendelaan 6, 8430
Middelkerke
op vrijdag 23 en zaterdag 24
november 2018 (telkens om 20 u.)
op vrijdag 30 november, zaterdag
1 december (telkens om 20 u.)
en zondag 2 december 2018 (om
14.30 u.)
op vrijdag 7 en zaterdag
8 december 2018 (telkens
om 20 u.)
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DE HOOGMIS VAN DE CHAMPAGNE VINDT
DIT JAAR OPNIEUW PLAATS IN CENTRUM
DE BRANDING IN MIDDELKERKE. HET
WORDEN OPNIEUW DRIE BRUISENDE DAGEN
WAAR CHAMPAGNE 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 kun je languit genieten of een rustig babbeltje slaan
met één van de champagneboeren.

TOPENTERTAINMENT EN OPTREDENS
In de champagnehal zijn er toffe optredens met een aantal
muzikale uitschieters met 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

Waar?
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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.

HET COMPLETE PROGRAMMA
VRIJDAG 9 NOVEMBER
20.00 u.

Officiële opening en inhuldiging van
de Ridder in de orde van de Champagne.

20.20 u.

Midnight Bluebirds and their Sentimental
Gentlemen

22.00 u.

DJ Gueush & DJ Chase the Nomad

foto's: Luc Cassiman

ZATERDAG 10 NOVEMBER
11.30 u.

Aperitiefconcert met Keith Canvas

14.00 u.

Ignace Baert

18.00 u.

Little Y Seven

21.00 u.

Champagneparty met DJ Paige

ZONDAG 11 NOVEMBER
11.30 u.

Aperitiefconcert met Acoustic Delight

14.00 u.

Carlier & Martens

17.00 u .

Franse Party met DJ Bjorn Verhoeven

Vanaf begin oktober is de Champagnekrant
beschikbaar bij de deelnemende restaurants
en de balies van toerisme en bij diverse
handelaars.
13

INTREDE SINTERKLAAS

HIJ KOMT,
HIJ KOMT!
Hopelijk is iedereen dit jaar braaf geweest want eind
november arriveert de Sint met zijn Pieten in België na
een lange bootreis. Ben je klaar om een overdosis aan
letterkoekjes en speculaas te smullen, want hij komt hij komt,
die lieve goede Sint. Ook dit jaar maakt hij een tussenstopje
in Middelkerke. Bereid je alvast voor op zijn bezoekje door
een prachtige tekening te maken of een brief te schrijven
naar de wijze man. Tijdens de doortocht kan je misschien
de sinteressante vraag stellen die al zolang op je lippen
brandt. Kan de Sint eigenlijk zwemmen? Of hoe oud is de
Sint? Waarom draagt de Sint een kleed?
Wij tellen alvast mee af tot de grote dag in Middelkerke.

Waar?

centrum
Middelke
rke

Wanneer
?

Zondag 2
5 novemb
er 2018
vanaf 14u
. met start
op het Ep
ernayple
in

GRATIS
Meer info?
vanaf 1 november via
visit.middelkerke.be

25/11
SINT & PIET
KOMEN!

24/11
Ik kruip extra vroeg
in bed. Morgen een
grote dag!

1

NOG X
SLAPEN

21/11

23/11
Hopelijk is de Sint
niet zeeziek!

2

NOG
X
SLAPEN
foto's: Luc Cassiman
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22/11
Vandaag ben ik
extra braaf!

3

NOG X
SLAPEN

Ik begin aan
mijn brief!

4

NOG
X
SLAPEN

20/11
Zou de Sint al
vertrokken zijn?

5

NOG X
SLAPEN

MIDDELKERKE ANDERS
VOOR DE DERDE KEER PALMT DE
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR
INCLUSIE en TOEGANKELIJKHEID
DE BRANDING in NAAR AANLEIDING VAN
DE INTERNATIONALE DAG VOOR
PERSONEN MET EEN BEPERKING. DIT
KEER MET EEN FIJN AVONDVULLEND
PROGRAMMA. DEZE AVOND IS OOK TEN
VOORDELE VAN DE WARMSTE WEEK.
Deze unieke dag staat volledig in het teken van
‘anders zijn’. Na een lekker buffet verzorgd door
Dyade vzw en Duinhelm modereert Johan Struyve
(VRT en Radio 1) een bijzonder panelgesprek met
mensen die van heel nabij betrokken zijn met
het leven met een beperking. Zo getuigen Geert
Vantournout, Tamara van Casteren en handbiker Kris
Demeester over het leven met een beperking. Dr. Van
Der Linden van het UZ Gent vervolledigt het panel.
Nadien brengen Scala & Kolacny Brothers een
spetterend en betoverend optreden.

Meer info?
Zaterdag 1 december vanaf 18.30 u.
in centrum De Branding in Middelkerke.
Deze avond is een organisatie van de adviesraad
voor inclusie en toegankelijkheid en is ten voordele
van De Warmste Week. Kaartjes kosten € 25 en
kun je reserveren via tickets.middelkerke.be
foto: Van Casteren

WELKOM OP
DE WARANDETOREN

KIJK
UIT!

OPEN DEUR OP ZONDAG 30 SEPTEMBER
De nieuwe Warandetoren in de Louis Logierlaan wordt voor de eerste keer
opengesteld voor het publiek. Je kan er de toren beklimmen, rondgeleid worden in
de technische ruimte, wandelingen maken met gids in de Warandeduinen en in de
wijk Krokodiel. Of je kan gewoon eens langslopen en genieten van een glaasje.

PRACHTIG UITZICHT
Met zijn lange gebogen sprieten, verwijzend naar het typische helmgras, is de
Warandetoren een nieuwe opvallende en ranke verschijning in de gemeente.
Vanop de basis (7 meter) krijg je een mooi uitzicht op de Warandeduinen, een heel
waardevol natuurgebied met bijzondere planten en dieren. Wie tot helemaal boven
klimt (20 meter) kan, als een matroos in zijn kraaiennest, naar de horizon turen:
Middelkerke en Westende, de uitgestrekte polders en uiteraard de zee!

OPMERKELIJK ONTWERP
De stalen constructie werd gebouwd bovenop de restanten van de oude watertoren.
Die verdween maar zijn oorspronkelijke functie niet. Nog altijd wordt van hieruit een
groot deel van Middelkerke van drinkwater voorzien.
De bouw van de Warandetoren is een initiatief van de gemeente Middelkerke met
steun van de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer en Farys in het kader van het
project Horizon 2025.

Waar en wanneer?
Louis Logierlaan, 8430 Middelkerke
op zondag 30 september 2018 van 14 tot 17u.
15

’T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER,
TIJD VOOR EEN PRACHTIGE HERFST IN
#MACHTIGMIDDELKERKE
BRENG MIDDELKERKE OP EEN MACHTIGE MANIER IN BEELD

BEELDAMBASSADEURS
Deze zomer hebben ongeveer 70 beeldambassadeurs ons een slordige 7.500
foto’s ingestuurd. Die worden verzameld om te publiceren in De Sirene, de
website, de nieuwsbrief, op sociale media of in de vernieuwde toeristische
brochure. Een werkgroep van het gemeentebestuur stuurt gerichte
opdrachten uit zodat de beeldambassadeurs op pad kunnen.

JOUW FOTO’S IN ONZE PUBLICATIES?
Bedoeling is dat het project groeit en dat je ook in het straatbeeld de foto’s
frequent zal terugvinden. Zo brengen jullie, de inwoners van Middelkerke, de
gemeente in beeld. Een beeldambassadeur krijgt naamsvermelding, ‘eeuwige
roem’ en zijn/haar foto als uithangbord van Middelkerke.
We doen een extra oproep naar de inwoners uit het hinterland. Schrijf je in en
mail ons de mooiste plekjes van jouw gemeente door!

INTERESSE?
Heb je oog voor goede foto’s en trek je er graag op uit?
Stel je kandidaat via machtig@middelkerke.be.

COLOFON
Uitgave van het gemeentebestuur
Middelkerke, verschijnt 5 keer per jaar.
Redactie: informatiedienst met
medewerking van de gemeentelijke
diensten.
Verantwoordelijke uitgever:
Pierre Ryckewaert, algemeen directeur
gemeentebestuur Middelkerke,
Spermaliestraat 1, Middelkerke.
Foto’s en illustraties: alle gekende
fotografen worden bij de foto's gemeld.

Alle evenementen op
visit.middelkerke.be
foto: Eric Lefevere #MachtigMiddelkerke

