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Ben je een stripverslinder? En wil je een leuke bezigheid tijdens de vakantie? 
In april komt opnieuw een vakantieboek, boordevol leuke spelletjes en 
puzzels, uit. In het nieuwe vakantieboek vind je bovendien alles over wat 
er dit jaar met strips te doen is in Middelkerke en waar je de stripfiguren 
kan spotten. Je vervelen in de vakantie is volledig uitgesloten met deze 
stripavonturen.

Waar? 

Te koop in de toerismekantoren

Kostprijs?
€ 1

VAKANTIEBOEK 

w e s t e n d e
middelkerke

2016-2021

MIDDELKERKE

GEMEENTE

MET DE KANO 
UIT LEFFINGE 

‘VOAREN LANGS DE VOART’
‘Embarqueren’ kan vanaf ‘Brasserie Bootsman’ aan 
Leffingebrug in Leffinge. Van daaruit kan je ofwel 

richting Nieuwpoort ofwel richting Plassendale 
uitvaren. De Plassendalevaart is een belangrijke 

waterverkeersader voor pleziervaartuigen dus pas een 
beetje op, maar de zichten op de weilanden en polders 

zijn absoluut de moeite.

ZO LANG JE WIL
In plaats van een vast traject, kan je zelf beslissen, 
hoe lang en naar waar je vaart. Picknick aan boord, 

zonnecrème op en peddelen maar. Of het nu voor een 
uur, een halve of volledige dag is… 

Waar en reserveren?

Afvaart mogelijk vanaf ‘Brasserie Bootsman’,  
Vaartdijk-Noord 19, 8432 Leffinge 

059 44 20 88 of 0499 29 58 81

DE MIDDELKERKSE POLDERS ZIJN IDEAAL VOOR 
EEN FIETS- OF WANDELTOCHT,  

MAAR VANAF 28 APRIL KUN JE LANDELIJK  
MIDDELKERKE VERKENNEN VANUIT LEFFINGE 

MET DE … KANO. 

BEAUFORT 2018 
BEAUFORT BRENGT MONUMENTALE KUNST-
WERKEN NAAR MIDDELKERKE HELEMAAL IN 
DE LIJN MET HET VRIJDENKENDE KARAKTER 
VAN DE KUST. 

ZESDE EDITIE
De kunsttriënale aan de kust is aan zijn zesde editie 
toe. Na een rake evaluatie met de deelnemende 
kustgemeenten keert Beaufort nu, na de 
experimentele vorige editie, terug naar de essentie. 
Heidi Ballet is de nieuw aangestelde curator en 
volgens haar moet Beaufort “dé reden zijn om deze 
zomer naar de kust af te zakken”. 

Wanneer?

vanaf vrijdag 30 maart tot zondag 30 september 2018 

Meer info?

Alle gedetailleerde informatie over de werken, de 
kunstenaars, exacte locaties en randactiviteiten vind 
je vanaf 26 maart via alle communicatiekanalen van 
Middelkerke en Beaufort2018

www.beaufort2018.be 
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RAVOTDAG 
Zet jouw paasvakantie in al ravottend tussen  
de stripfiguren. Hoeveel keer scoor jij in  
het doel van F.C. De Kampioenen?  
Kan jij de slingerbal ontwijken in het  
kasteel van De Rode Ridder?  
Het Epernayplein staat vol met  
springtoestellen en andere attracties,  
waar je je gratis kan op uitleven.  

Wanneer?

Zaterdag 31 maart 2018, van 11 tot 17 u.

Waar?

Epernayplein, Middelkerke

Kostprijs?

Gratis

Al enkele jaren wordt Westende op paasmaandag 
ingepalmd door enkele eileuke attracties. Op het 

Portiekenplein ga je niet kunnen ontsnappen aan 
de talrijke speeltoestellen, springkastelen en 

ravottuigen. Maar er is veel meer! Eileuk laat 
prettige paashazen, grappige grime, funny 
fietsen, een keicoole klimtoren en zoveel 
meer op je los. De paasvakantie kan niet 
meer stuk dankzij Eileuk.

PASEN WORDT EILEUK MET DIT KINDERPARADIJS  
VOL PLEZIER, ACTIE EN FUN. NEEM ZEKER ook DEEL  
AAN ONZE PLEZIERIGE WORKSHOPS.

Wat een pret! 

Contactgegevens?

Dienst evenementen

evenementen@middelkerke.be

059 31 91 31

visit.middelkerke.be

Waar?

Portiekenlaan, Westende

Wanneer? 

Paasmaandag 2 april 2018, van 10 tot 17 u.

Workshops tussen 10 en 12.30 u. en 14 en 17 u. 

Meer info?

Kostprijs bedraagt € 6

Toegankelijk 

voor kinderen 

tussen 4 en 12 jaar
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PASEN IN’T PARK 
HUPPELEN ALS EEN VOLLEERDE PAASHAAS, VLIEGEN DOOR DE LENTELUCHT 
ALS EEN ALLESDURVENDE ACROBAAT OF WEGDROMEN MET EEN LEUK  
THEATERVERHAAL. MET PASEN IN’T PARK IS ALLES MOGELIJK TIJDENS  
zes DAGEN FRIS LENTEPLEZIER IN HET MIDDELKERKSE NORMANDPARK.

CIRCUS
Loop op een bal of op stelten, rij op een éénwieler of 
leer jongleren als de beste. Onder leiding van ervaren 
circuslesgevers krijg je de coolste trucjes onder de 
knie. Elke dag krijg je 5 à 6 verschillende activiteiten 
aangeboden, met in het weekend enkele circusshows  
als bonus.

ADVENTURE
Durf jij het aan om hoog te bibberen op een  
pamperpaal of glijd je liever met een rotvaart langs  
een echte deathride naar beneden?

SPELEN, SPELEN, SPELEN!
Tijdens de openingsuren van Pasen in’t Park kan 
je doorlopend blaaspijpschieten, onbevreesd aan 
de deathride hangen, zonder kleerscheuren een 
hindernissenparcours afwerken, glimlachend  
bungelen aan de klimmuur, je verstoppen in  
de speleobox, of polshoogte nemen op  
de pamperpaal.

Waar? 

Normandpark, Middelkerke

Wanneer?

Van donderdag 5 tot en met  
dinsdag 10 april 2018.

Elke dag van 13 tot 17 u.

Op zaterdag en zondag van 11 tot 17 u.

Kostprijs?

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. CIRCUS MINIMINI
Welkom in Circus Minimini! Nee, probeer niet in de 
tent binnen te komen, daar is hij te klein voor. Mijnheer 
Minimini presenteert het kleinste circusje ter wereld, 
maar met attracties van wereldniveau! Aanschouw de 
gulzige papegaai Roepie, Sammy de waaghals en nog een 
heleboel andere bijzondere figuren (die nogal sterk op de 
circusdirecteur lijken).

‘Circus Minimini’ is een interactieve vertelvoorstelling die 
kinderen van 3 tot 8 jaar meeneemt naar de fantasiewereld 
van Mijnheer Minimini.

Waar en wanneer?

Circustent Normandpark op dinsdag 10 april 2018 met 
vertoningen om 11 en 14.30 u.

Kostprijs en inschrijven?

Gratis toegankelijk, maximum 100 plaatsen

Contactgegevens?

Dienst evenementen

evenementen@middelkerke.be

059 31 91 31

visit.middelkerke.be
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AGO CYCLING RIDES  
DE AGO CYCLING RIDES IS EEN CYCLOTOCHT VOOR HOBBYRENNERS VAN ALLE NIVEAUS. DEZE ETAPPE 
MAAKT DEEL UIT VAN EEN VOORBEREIDINGSTRAJECT VOOR DE ILLUSTERE MON VENTOUX OP 23 JUNI 
WAARBIJ JE via 5 trajecten DE MYTHISCHE MONT VENTOUX MET DE FIETS KAN BEDWINGEN. 

PITTIG PARCOURS 
Voor de AGO Cycling Rides in Middelkerke vertrekt een 
mooi traject dat laveert door polders in het Middelkerkse 
hinterland, de Westhoek en het Brugs Ommeland. 
Op het roadbook staan maar twee beklimmingen: de 
Koekelareberg en de Ruidenberg, maar smeer ook je 
kuiten in voor de verraderlijke ‘rug van Westrozebeke’, de 
Parnassusberg of de heuvel van Passendale.  

OOK WANDELTOCHTEN
Ook wandelaars kunnen hun hartje ophalen, want er 
zijn ook twee wandeltochten uitgestippeld in en rond 
Middelkerke.

GOEDE DOELEN
Het initiatief schenkt ook een deel van de opbrengsten  
aan To Walk Again Postrevalidatiecentrum.

Waar? 

Start aan sporthal De Branding,  
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Wanneer?

Op zondag 8 april 2018. 

Starten mogelijk tussen 8 en 10 u.

Wie intekent voor 120 km moet voor 9 u. starten.

Kostprijs?

€ 5 voor Middelkerkenaars en tweedeverblijvers die 
inschrijven voor 2 april 2018.

€ 8 in voorverkoop.

€ 10 op de dag zelf. 

Inschrijven kan bij de toerismebalies Westende en 
Middelkerke en in het MAC.

Andere aanvullende info?

Drie mogelijke fietsafstanden: 50, 80 of 120 km.

Twee mogelijke wandelafstanden: 6 of 10 km.

Contactgegevens?

www.monventoux.be 

5



CULTURELE CLIMAX
DE LAATSTE VOORSTELLINGEN VAN HET SEIZOEN KUN JE MET EEN SPREEKWOORDELIJKE KLAP  
OP DE VUURPIJL VERGELIJKEN. een leuke familievoorstelling, EEN SPANNENDE WHODUNNIT EN 
SCHERPE COMEDY KENMERKEN DE AFSLUITERS VAN EEN KLEURRIJK CULTUREEL SEIZOEN.

TWEELICHT & ZOON: PINOCCHIO
Wie kent niet het verhaal van de eenzame, oude poppensnijder Ghepetto  
die graag een zoon wilde en besloot er dan maar eentje te snijden uit een stuk  
wegwerphout. Een marionet dus, maar wel eentje met alles erop en eraan.  
Oren, ogen ... een neus. Eentje die de grote wereld wil ontdekken en het toch  
zo moeilijk heeft om op het rechte pad te blijven.

HERBELEEF DE VOORSTELLING NADIEN
Je kan het theaterplezier nog een beetje verlengen, want na de voorstelling  
kun je deelnemen aan een leuke knutselmomentje met een lange neus!  
En de theaterfeeën van de Branding zorgen altijd dat er iets te smullen is in onze foyer.

Wanneer en waar? 

Zondag 15 april 2018 om 15 u. - centrum De Branding, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Kostprijs? € 6

FEESTLOCATIE EN MISDAADSCÈNE?
In ‘Aspe 2 - Het dodelijk jubileum’ is het publiek getuige van 
een intieme jubileumviering dat een onheilspellend randje krijgt 
als er een dode valt. Hoofdinspecteur Van In en zijn assistent 
De Swaef zijn direct ter plaatse om de moord te onderzoeken 
en ook commissaris Van Nuffel is van de partij. Wie zich 
eerst nog bezoeker waande op een feestje, kan nu worden 
opgeroepen als getuige van een moordzaak. Op de scene zien 
we ondermeer Herbert Flack, Katelijne Verbeke en Matthias 
Vergels.

Wanneer en waar? 
Woensdag 25 april 2018, om 20 u. in centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Kostprijs? € 15

QUARTER-LIFE CRISIS
Xander De Rycke is tegen zijn dertigste levensjaar klaar voor de volgende stap. 
Met een hoofd vol kronkels, een hoop kleurrijke referenties en met blik op de 
toekomst brengt hij ‘Quarter-Life Crisis’. Een voorstelling met herkenbaarheden 
over het leven. Of toch een kwart ervan. Deze voorstelling is een organisatie van 
Comedyshows.be.

Wanneer en waar? 
Zaterdag 28 april 2018, om 20 u. in centrum De Zwerver,  
Dorpsstraat 95, 8432 Leffinge

Kostprijs? € 15

Reserveren en contactgegevens?

cultuurdienst@middelkerke.be 

tickets.middelkerke.be 

 www.cultuur.middelkerke.be

059 31 95 53

Cultuur MiddelkerkeFoto © Ellie Van den Brande
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EXPO VILLA ZEERUST 
WAAROM KREGEN (VAKANTIE)HUIZEN AAN ZEE EEN NAAM? EN HOE WERD DIE NAAM GEKOZEN? SAMEN 
MET FOTOGRAAF PIETER CLICTEUR STELDE DE DIENST ERFGOED ‘VILLA ZEERUST SAMEN, EEN FIJNE 
FOTOTENTOONSTELLING  WAARIN HET VERHAAL VAN VAKANTIEWONINGEN AAN ZEE’WORDT VERTELD. 
OP ERFGOEDDAG KRIJG JE TROUWENS DE PERFECTE INLEIDING.

VROEGER  
NOODZAKELIJK
Vroeger kregen huizen een naam om ze te situeren en te 
herkennen. Meestal verwees de naam naar een opvallend 
kenmerk van de omgeving, of naar de dochter of vrouw 
des huizes. Met de komst van huisnummers werd de 
naamgeving een esthetisch verschijnsel. 

VILLA ZEERUST
In onze gemeente heb je tal 

van (vakantie)woningen 
met leuke en vaak 

originele 
namen. 

Samen met het artistieke fotografenoog van Pieter 
Clicteur wordt dit curieuze verhaal van de Middelkerkse 
vakantiewoningen verteld. En je krijgt er nog een flinke 
portie lokale geschiedenis bij.

GEGIDSTE WANDELINGEN  
OP ERFGOEDDAG
Op Erfgoeddag kan je mee met een unieke gegidste 
wandeling van anderhalf uur door Westende-Bad, met 
speciale aandacht voor de huisnamen, hun betekenis, 
oorsprong en bijhorende architectuur.  
Start is aan villa les Zéphyrs om 14 u.

Wanneer? 
Zondag 22 april 2018. Wandeling start om 14 u.  

Waar?  
Villa Les Zéphyrs,  

Henri Jasparlaan 173, Westende-Bad 

Kostprijs? 
Deelname is gratis en je hoeft niet  

vooraf in te schrijven.

Contactgegevens? 
Dienst erfgoed 

erfgoed@middelkerke.be 
059 31 97 96 

www.middelkerke.be/
erfgoed 
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WAK: KUNST BUITEN! 
DE WAK 2018 GAAT OVER het NAAR BUITEN KOMEN met kunst,  
HET BINNENSTE BUITEN HALEN, MAAR OOK OVER DE PLAATS VAN kunst  
en ONZE KUNSTVERENIGINGEN. JE KUNT ALTIJD BUITEN DE LIJNTJES  
KLEUREN. GRAAG ZELFS!

EEN WEEK LANG KUNST
De Week van de Amateurkunsten zorgt voor een passende 
kunstinjectie in Middelkerke. Wie weet krijg je als bezoeker 
wel de creatieve microbe te pakken en sta je volgend jaar 
zelf te exposeren. Traditioneel brengt Theater Magie ook 
een nieuwe productie in zaal Ter Duinen.

EXPO’S
Of je nu graag schildert, een verdienstelijke fotograaf bent 
of vanuit een blok klei een mooi beeld kan maken: je hebt 
je plaats tijdens de Week van de Amateurkunsten. Met de 
kunstenexpo in het Cenakel krijg je de kans om je werk te 
tonen aan een heel divers publiek. De cursisten van Studio 
Meganck stellen onder het thema 'seed-pods' tentoon in 
centrum De Branding. 

WEG MET KUNST!?
In het decor van de Kunstenexpo vindt er op zondag  
29 april om 10 u., een Kunstenontbijt plaats met reflecties 
over de plaats van de kunst in onze samenleving en 
omgeving. Muzikaal opgeluisterd door een muziekensemble 
uit onze gemeente. Deelname is 5 euro, koffie en ontbijt 
inbegrepen. Schrijf je in via de contactgegevens.

KUNSTVERENIGINGEN
In Middelkerke zijn enkele tientallen kunstverenigingen 
actief. De WAK is het ideale platform om die verenigingen 
in de kijker te zetten. Binnen de WAK geven we de lokale 
kunstvereniging de mogelijkheid om hun werking in de 
verf te zetten. Misschien raak je geïnspireerd om zelf een 
artistieke hobby op te pikken. Alle contactgegevens staan 
netjes gebundeld in de verenigingengids via  
www.middelkerke.be/verenigingengids 

THEATER MAGIE BRENGT  
‘ZIJN WIJ HEKSEN?’
Gwen Deprez en Marjan Deschacht kruipen in de huid van 
Paulyn, de toveresse van Mannekensvere en  
van Jeanne Panne. Ze vertellen over  
hun ervaringen, over hoe ze werden  
beschuldigd van toverij en wat 
de gevolgen daarvan waren.

Waar?
Ter Duinen,  
Westendelaan 6,  
8430 Middelkerke

Wanneer?
Op zaterdag 28 april 2018 om 20.30 u.

Op vrijdag 4 mei 2018 om 20.30 u.

Op zondag 6 mei 2018 om 16 u.

Contactgegevens en reserveren? 
Kaartjes kosten € 8 
theater-magie@hotmail.com    
0484 66 42 52

Waar? 

Kunstenexpo in het Cenakel,  
Badenlaan 112, 8434 Westende-Bad

Expo Studio Meganck, centrum De Branding, 
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke

Wanneer?

Van zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei 2018,  
telkens toegankelijk van 14 tot 17 u.

Contactgegevens?

cultuurdienst Middelkerke 
cultuurdienst@middelkerke.be 
059 31 95 53 
www.cultuur.middelkerke.be 
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JOMMEKES LENTEKRIEBELS 
JOMMEKE KOMT OP VAKANTIE NAAR MIDDELKERKE. TUURLIJK, WANT DE VRIENDELIJKE STRIPHELD 
KENT HIER AL GOED DE WEG NU ZIJN MISSIE MIDDELKERKE SUCCESVOL IS AFGEROND. TIJD DUS VOOR 
WAT LEUKE LENTE-ACTIE MET JOMMEKE EN VRIENDEN.

JOMMEKEROUTE
Zin om samen met Jommeke de fiets van stal te halen? 
Onderneem een heuse stripexpeditie en ontdek alles  
wat je in Middelkerke kan vinden over strips. Over een 
parcours van ongeveer 20 km moet je 11 letters  
vinden. Als jij met deze letters het geheime woord  
kan vormen, maak je kans op een leuk stripgeschenk. 

Waar? 

Te koop in de toerismekantoren  
van Westende en Middelkerke.

Kostprijs?

€ 1

FOTOZOEKTOCHT MET JOMMEKE
Ga je met Jommeke mee op zoektocht door Lombardsijde en Westende? Hij heeft 
heel wat foto’s genomen en jij moet zoeken waar hij deze foto’s heeft genomen. Kan je 
bovendien zijn vragen beantwoorden, dan maak je kans op een geschenk.

Waar? 

De zoektocht is hoofdzakelijk in  
Lombardsijde en Westende.  
Gratis deelnameformulier  
in de toerismekantoren te verkrijgen.

Wanneer?

Beschikbaar van dinsdag 1 mei 2018  
tot en met zondag 30 september 2018.

Contactgegevens?

Dit is een initiatief van de Handelaarsbond Lombardsijde. 
info@lombardsijdedorp.be - www.lombardsijdedorp.beJe
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STRIPROMMELMARKT
Snuister jij graag eens in oude strips? Is jouw stripverzameling nog niet volledig? 
 Dan is de striprommelmarkt in Middelkerke ‘the place to be’ om jouw ontbrekende strips 
op de kop te tikken.  

Wanneer? 

Op zaterdag 12 mei 2018 - van 6 tot 18 u.

Waar?

Zeedijk van Alexandre Ponchonstraat  
tot Louis Logierlaan

Kostprijs?

Gratis



WAK 2018: Expo Studio 
Meganck 14 u.

De Branding,  
Populierenlaan 35,  
Middelkerke

alle evenementen op visit.middelkerke.be

MAART 2018

0231 

05
TOT

10

07

01

20

08

15

28

22

APRIL 2018

Lentekriebels wandeltocht 
07.30 u. 
start aan de Stille Meers, 
Sluisvaartstraat 17,  
Middelkerke

Ravotdag 
11 u.
Epernayplein,  
Middelkerke

Paaseierenraap 
15 u.
Wilde Wijken Container, 
Hofstraat, Westende

25 jaar Boerenmarkt 
10 u.
Oudstrijdersplein, 
Middelkerke

Pasen in ‘t Park 
weekend 11 u. 
weekdag 13 u.
Normandpark, 
Middelkerke

Eileuk 
10 u.
Portiekenlaan,  
Westende-Bad

Paashappening 10 u.

Zeedijk t.h.v.  
huisnummer 242,  
Middelkerke

AGO Cycling Rides voor 
wielertoeristen 
08 u.
De Branding, Middelkerke

Start to Westgolf  
Gratis golfinitiatie 
10 u.
Westgolf, Bassevillestraat 81, 
Westende

Het leven zoals het was: 
‘Vreemde luizen’ 
14 u.
Bibliotheek Middelkerke

Erfgoeddag   
Villa Zeerust
Villa Les Zéphyrs,  
Henri Jasparlaan 173,  
Westende

Gegidste wandeling 
i.k.v. expo ‘Villa Zeerust’ 
14 u.
Villa Les Zéphyrs, gratis

Knap REparen en 
REcycleren 
10 u.
lokaal dienstencentrum  
De Stille Meers

WAK 2018: toneel ‘Zijn 
wij heksen?’ 
20 u.
Ter Duinen, Westendelaan 6, 
Middelkerke

WAK 2018: Kunsten Expo
14 u.
Het Cenakel,  
Badenlaan 112,  
Westende-Bad

28

29

30
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04

18
TOT

21

19

21

19
20
21

27

01
TOT

06

MEI 2018 JUNI 2018

05
06

05
TOT

13

06

12

13

05

Sluze Kermesse 
13 u.
Marktplein en omgeving, 
Middelkerke

Avondmarkt Sluze 
Kermesse  
16 u.

Populierenlaan; Marktplein, 
Middelkerke

Modelbouwbeurs 
09 u.
De Stille Meers, Middelkerke

Rommelmarkt Sluze 
Kermesse 
06 u.
Kapelstraat; Veldstraat, 
Middelkerke

Fietstocht Sluis- en 
Tuinwijk
13 u.
Start aan marktplein,
Middelkerke

Vespa ride-out 
09 u.
Marktplein, Middelkerke

Feest in het Park 
11 u.
Normandpark, 
Middelkerke

WAK 2018: Kunsten Expo
14 u.
Het Cenakel,  
Badenlaan 112,  
Westende-bad

WAK 2018 Expo Studio 
Meganck 14 u.

De Branding,  
Populierenlaan 35,  
Middelkerke

WAK 2018: toneel  
‘Zijn wij heksen?’ 
20.30 u.
Ter Duinen, Westendelaan 6, 
Middelkerke

Rommelmarkt Belgisaan 
06 u.
Marktplein, Middelkerke

Tastoe 
11 u.
Zeedijk, Westende

Kermis Westende Dorp 
16 u.
Marktplein, 
Arthur Meynneplein, 
Westende

WAK 2018: toneel:  
‘Zijn wij heksen?’ 
16 u.
Ter Duinen, Westendelaan 6, 
Middelkerke

Rommelmarkt Stripfestival
06 u.
Zeedijk vanaf nr 145 tot 
hoek Louis Logierlaan,  
Middelkerke

Start to Westgolf  
Gratis golfinitiatie 
14 u.
Westgolf, Bassevillestraat 81, 
Westende

09
10

09

10

15
16
17

Visweekend 
10.30 u.
Portiekenlaan, Westende

Start to Westgolf  
Gratis golfinitiatie 
14 u.
Westgolf, Bassevillestraat 81, 
Westende

CityTrail@Middelkerke 
18.30 u.
Sporthal De Branding, 
Middelkerke

Bunkerdag
Gegidste opendeur  
bunkercomplex Steunpunt 
Seydlitz. 10 u.
Koninklijke Baan, Westende.

Paddle Front Sup 
Gathering
11.30 u. - De IJzer  
ter hoogte van IJzerdijk, 
Schorestraat, Schore

Bierweekend
Zeedijk, Epernayplein, 
Middelkerke
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6 - 7/5
Westende-bad

zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018

Zeedijk 
thv de Zwaluwenlaan 

Westende

telkens van  
11.00 tot 19.00 u.

gratis toegang

KOOKDEMO’S
Zaterdag 5 mei 2018
11.00 u.  Officiële opening: 5 jaar Tastoe met Taart
12.00 – 13.00 u. Hans Martens: winnaar Bake Off Vlaanderen
13.30 – 14.30 u. Donald Deschagt: Le Homard et la Moule - seaweedchef 
15.30 – 16.30 u. Geert Van Hecke: Zet'joe, sterrenchef
16.30 – 17.30 u. Angelo Dorny: moestuinkok, De tuin op tafel
18.00 – 19.00 u. Geert Van Der Bruggen: lekker van bij ons,  
  De Lijsterbes
 
Zondag 6 mei 2018  

11.30 - 12.30 u. Valerie Dewever - Bake Off / Hola Granola
13.00 - 14.00 u. Jean Sur Mer - Kibling, 'Zot van de Noordzee'
14.30 - 15.30 u. Jilles D'Hulster en Sofie Vanrafelghem - Beer & burgers
16.00 - 17.00 u. Kenzo Lauwereins - laureaat Beste Sommelier 2018
17.30 - 18.30 u. Marc Boin - Grand Casino Middelkerke, garnaalkroket

HET NEUSJE VAN DE ZALM
De gastenlijst voor Tastoe oogt indrukwekkend.  
Sterrenchef Geert Van Hecke, die vroeger drie sterren  
had voor De Karmeliet in Brugge komt er zijn nieuwe culinair 
project Zet’joe toelichten. Hans Martens, de winnaar van  
Bake Off Vlaanderen bakt een Tastoe-verjaardagstaart op 
basis van het recept voor de taart die hij bezorgde aan  
onze koningin. Maar er is veel meer. Voor minder gaat  
Tastoe dit jaar niet.

CULINAIRE MARKT
Op de traditionele overdekte culinaire markt kun je een 
lokale culinaire trip maken bij alle deelnemende Middelkerkse 
restaurants en eethuizen. Zonder dat je portemonnee wordt 
leeggeroofd, want de prijzen zijn erg democratisch. 

KOOKDEMO’S EN LEZINGEN
Heb je graag wat meer achtergrond bij al dat lekkers of zoek 
je inspiratie voor een toekomstig eetfeestje met vrienden, 
profiteer dan van de kijk die enkele boeiende culinaire 
gasten geven in hun grootste keukengeheimen. ‘Seaweed 
Chef’ Donald Deschagt kookt met vers geplukt zeewier, 
Jean Sur Mer is ‘Zot van de Noordzee’. Angelo Dorny tovert 

een heerlijk gerecht op tafel, recht uit zijn moestuin. Sofie 
Vanrafelghem en Jilles D’Hulster combineren bier en 
burgers. Lokaal talent Kenzo Lauwereins van restaurant 
Vlass legt uit waarom hij laureaat van beste sommelier 
2018 is. En Sabine Goethals, leidt alles in goede banen.

CUPCAKE BUS
Ook voor de kleinste smulbekken heeft Tastoe iets in petto.  

Nono maakt de lekkerste cupcakes in haar kleine volkswagenbusje  
“Nono’s Little Kitchen”.

WEDSTRIJD KITCHENAID
Iedereen die komt proeven van het Tastoe lekkers maakt kans op  
een Kitchenaid geschonken door Bvba Casteleyn.
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ZEEWIER  
VOOR IEDEREEN

EEN STERKE   
CULINAIRE  
FAMILIE  
Vecino & De Lanteirne waren er van het  
eerste tastoe-uur bij. Met een blik gericht 
op de toekomst blijven ze betrokken bij  
de lokale horeca.

ZEEWIER IS HET NIEUWE POWERFOOD.  
‘SEAWEEDCHEF’ DONALD DESCHAGT VAN HET 
BREDENSE RESTAURANT ‘LE HOMARD ET LA 
MOULE’ BRENGT ZEEWIER NAAR ONZE KEUKENS. 
ZEEWIER BEGOT…

Donald: “Ja zeewier. Dat is een echt topproduct. Ik werk er al 
8 jaar intens mee in mijn keuken. Het is mijn gastronomische 
handtekening en het ligt hier in onze achtertuin voor het 
grijpen.”

De Bredense chef nam na heel wat professionele 
omzwervingen het mosselrestaurant van zijn ouders over 
en begon het samen met zijn echtgenote naar zijn hand te 
zetten. Zeewier wordt heel vaak gebruikt in de Oosterse 
keuken, maar daar haalde Donald dus niet de mosterd.

Donald: “Neen, zo ging het helemaal niet. Het was 
maritiem bioloog Colin Janssen die me deed kiezen voor 
een gastronomische aanpak waar zeewier een centrale 
rol in speelt. In het begin had ik twijfels. Tot ik merkte dat 
mijn reputatie als ‘seaweedchef’ tot over de grens reikte 
en klanten er speciaal naar ‘Le Homard et la Moule’ voor 
kwamen. Toen zei mijn echtgenote: “Je moet er mee 
door”. En gelijk had ze. Onze zaak bloeit en ik kan mijn 
gastronomische creativiteit uitleven dankzij zeewier.”

“Op Tastoe heb ik maar een uur. De organisatoren gaan  
mij moeten van het podium trekken, want als ik eenmaal  
op gang ben over koken met zeewier kan ik niet stoppen.  
Ik ga de bezoekers een lekker toegankelijk en – al zeg ik het 
zelf – fantastisch zalmgerecht voorschotelen."

“Ik ben op een missie om iedereen te leren zeewier eten.  
En geloof me, eens de lekkere ziltigheid je in zijn ban  
heeft, laat het je niet meer los."

Lees het volledige interview op  
visit.middelkerke.be

Pedro en Charlotte zijn al jaren een vaste culinaire 
waarde in Westende met hun restaurant ‘De Lanteirne’. 
Terwijl Pedro als chefkok de bezoekers steevast weet 
te verwennen met een streek- en seizoensgebonden 
keuken, is het ‘gastvrouw zijn’ een aangeboren passie 
voor Charlotte.

Zoon Maxim en partner Michiel namen sinds kort  
het roer over in VecINO. Een originele wijn- en tapasbar, 
aan de overzijde van ‘De Lanteirne’.

Een familie met culinair bloed, zoveel is duidelijk. De 
voorbije 4 jaar waren ze steeds actief aanwezig op het 
evenement Tastoe. 

Naast zaakvoerder van de VecINO is Maxim ook 
fotograaf en leverancier van de portretten van alle Tastoe 

gerechten zoals te zien in de brochure. 
 

 
Voor de vijfde editie van Tastoe zijn 
beide restaurants opnieuw goed 
vertegenwoordigd met creatieve 
gerechten die een uithangbord zijn 
voor hun zaak:

De Lanteirne  
Brasvar / Secreto / gerookte 
eendenlever

VecINO  
Krokante kwartel gevuld met 
ganzenlever / oosterse specerijen

Donald geeft een lekkere demo op 
zaterdag 5 mei, tussen 13.30 en 14.30 u.
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KONIJN  
MET PRUIMEN 2.0
GEERT VAN HECKE - RESTAURANT ZET’JOE

AAN DE SLAG!
Leg de pootjes van het konijn op een laagje van een mengeling grof zout, gemalen zwarte 
peper en een teentje look. Laat het geheel een nacht in de koelkast rusten.

Laat de pootjes garen in de smout, gedurende twee uur, op een zacht vuur met het deksel 
op de kookpan.

Stoof de ajuin aan in boter, voeg wat water toe, laat garen en pureer.

Week de pruimen in een mengsel van warm water en een scheutje bier.

Karamelliseer het pruimenvocht tot een bruine stroop. 

Deglaceer met een half flesje Rodenbach. Voeg nadien de gevogeltefond toe en een 
beetje verse gember en laat goed inkoken. Bind op het eind met een lepel van  
de gepureerde ajuin en een scheutje olijfolie.

Was en snijd het witloof in fijne reepjes. Meng het witloof met de olijfolie en een beetje 
witte balsamicoazijn en meng er de rode biet bij. Houd inmiddels de boutjes warm in het 
vet. Leg nadien op een droge doek, zodat het vet kan wegtrekken.

Schik de boutjes op de borden. Overgiet met een beetje saus.  
Schik het witloofslaatje erbij. Leg er enkele pruimen naast.

WAT NODIG?
8 konijnenpootjes

Grof zout, zwarte peper

1 teentje look 1 kg smout

20 gr suiker

1 flesje Rodenbach-bier

200 gr ajuin

12 gedroogde pruimen

Verse gember

250 cl gevogeltefond

Scheutje olijfolie

2 stronken witloof

Peper en zout

Witte balsamicoazijn

1 rode biet

VAN STREET FOOD TOT TAPAS
Tastoe ging ook dit jaar op zoek naar een mooie selectie Middelkerkse 

restaurants. Proef in de culinaire markt hun ‘signature’  
gerechten. Stuk voor stuk borden die staan voor  

hun zaak of een specialiteit vormen van de chef.

Ontdek klassiekers naast ‘streetfood’, tapas, verrassende desserts, 
streekproducten of pareltjes van onze kust.

Wie in aanloop naar Tastoe al even wil kennis maken met al dit lekkers 
kan hiervoor de Tastoebrochure al even doornemen.

Deze is beschikbaar in de toerismekantoren van Middelkerke en Westende,  
digitaal op visit.middelkerke.be en www.facebook.com/tastoe.
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Geert Van Hecke gaat in gesprek op Tastoe 
op zaterdag 5 mei, tussen 15.30 en 16.30 u.



SLUZE KERMESSE
MEER DAN MUZIEK EN FEEST
Sluze Kermesse is een heus gezinsgebeuren, want er is naast de kermis 
ook een aangepast kinderprogramma met leuke workshops. Schrijf je 
in voor het Eerste Sluze Kubb Tornooi op zaterdag, of woon de demo 
boogschieten op Pinkstermaandag bij. Dan vertrekt ook de tiende 
editie van de Vespa Ride Out vanaf Sluze Kermesse. Geen Vespa in de 
stal? Geen probleem, doe dan mee met de gezinsfietstocht.

SNUISTEREN
Snuister rond op een gezellige avondmarkt op zaterdag en op 
Pinkstermaandag kun je verborgen schatten op de kop tikken tijdens 
de rommelmarkt.

SMULLEN
Op zondag is van ‘s ochtends tot ’s avonds smullen geblazen met het 
aperitiefconcert en het beenhespfestijn.

AMBIANCE
Maar uiteraard is het uitgebreide feestprogramma van Sluze Kermesse 
indrukwekkend met dagelijks één of meer optredens met intiemere 
luisterliedjes tot feestelijke ambiancemakers. Maar top of the bill zijn 
toch Les Truttes die met hun explosive covers Sluze Kermesse 2018 op 
vrijdagavond aftrappen.

Waar? 

Marktplein Middelkerke

workshops en  
demonstraties

Van 10 tot 18 u. - Stille Meers
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

    Gratis toegang

Affiche .indd   1 8/03/18   13:36

Wanneer?

Op vrijdag 18, zaterdag 19,  
zondag 20 en maandag 21 mei 2018

Meer info?

Dit is een initiatief van het Comité Sluze 
Kermesse.

www.facebook.com/sluzekermesse 

sluzekermesse@telenet.be - 0477 19 09 03

HEB JE INTERESSE IN REPAREREN OF RECYCLEREN? 
KOM DAN NAAR DE HERSTELBEURS IN MIDDELKERKE. 
JE LEERT ER ALLES OVER DE MOGELIJKHEDEN ROND 
CREATIEF RECYCLEREN EN HERSTELLEN. 

REPAIR CAFÉ MAAKT ZIJN AMBITIE WAAR 
Voor de gelegenheid kan je naar dit Repair Café kleine defecte 
huishoudtoestellen meebrengen. Daar kunnen ze – binnen de 
mogelijkheden van de hersteller -  een nieuw leven krijgen. Is 
de toaster meer een steamer geworden, of mist de kruimeldief 
zijn doel, dan is het misschien de moment om eens langs te 
komen op het Repair Café.

WORKSHOPS
Je kan er ook deelnemen aan tal van workshops, waar je met 
een beetje creativiteit je afval zelf een tweede kans kan geven. 
Zo kun je een oude jeansbroek omvormen tot een handtas, of 
tuinmeubelen maken van afgedankte paletten, juwelen maken 
uit papier, inventief omgaan met etensrestjes, je kledij zelf 
herstellen... Op die manier kun je zelf je ecologische voetafdruk 
verkleinen. 

WERK JE MEE?
De organisatoren zijn nog op zoek naar mensen die creatief 
bezig zijn met afval en die bereid zijn om mee te werken aan  
dit initiatief.  
Contacteer ontwikkelingssamenwerking@middelkerke.be  
bij interesse.

CREATIEF RECYCLEREN EN REPAREREN 
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FEEST IN HET PARK 
FEEST IN HET PARK DOMPELT DIT JAAR HET Normandpark IN EEN WERELD VAN RIDDERS EN DRAKEN. 
MET HET MALSE GRAS ONDER JE VOETEN EN EEN UITGEBREID – MIDDELEEUWS GETINT -  
ACTIVITEITENPROGRAMMA IS ER VOOR ELK WAT WILS. 

VOLKSKUNSTGROEP DE SLOEPE  
VAN 11 TOT 13 U.

De enthousiaste leden van volkskunstgroep ‘De Sloepe’ uit 
Heist brengen een afwisselend programma met optredens 
en initiaties. Haal je ‘dancing shoes’ of klompen maar boven.

MIDDELEEUWS DORP  
VAN 13.30 TOT 18 U.

Op het grote grasplein waan je je in een echt middeleeuws 
dorp. Ja kan er genieten van demonstraties en workshops 
zoals zwaardvechten, boogschieten, maliën breien, wol 
verwerken of kruiden mengen. Je kan er een smid aan het 
werk zien en oude volkspelen spelen.

RIDDERSHOW 
OM 15 U.

Een uur lang interactief 
ridderspektakel voor  
de ganse familie van  
5 tot 105 jaar!

OPTREDEN VAN KAMELOT SUPER DE 
LUKSE OM 16.30 U.

Tien misleidende muzikanten, tien would-be clowns, vreemd 
aangekleed en eigenwijs opgemaakt met tien bizarre zelf 
ontworpen en vervaardigde instrumenten. Kortom: tien 
heren vol warme humor en verrassende muziek.

HEBT GIJ HONGER ENDE DORST?
Geen paniek, enkele plaatselijke verenigingen verwennen je 
de ganse dag met drankjes, zoetigheid en iets lekker op de 
barbecue.

Wanneer en waar? 

Op zondag 27 mei 2018,  
van 11 tot 18 u. 
in het Normandpark,  
Middelkerke

Kostprijs? 

gratis

Contactgegevens?

Dienst evenementen
evenementen@middelkerke.be
059 31 91 31
visit.middelkerke.be
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INSTAGRAMROUTE  
HEB JIJ AL ALLE MOOISTE PLEKJES VAN MIDDELKERKE ONTDEKT? ER IS ZEKER EN VAST EEN  
IDYLLISCH POLDERLANDSCHAP, EEN VERBORGEN STATIG GEBOUW OF EEN PRACHTIGE LOCATIE OM  
EEN ZONSONDERGANG TE FOTOGRAFEREN DIE JE NOG NOOIT HEBT GEZIEN. 

HOTSPOTS
De instagramroute zal je hierbij een handje helpen.  
De beeldambassadeurs van Machtig Middelkerke verbinden 
hun hotspots tot een leuke fietsroute, waarbij je alle 
mooiste plekjes van Middelkerke tegenkomt. 

VUL ZELF AAN!
De instagramroute zal vanaf juni online verschijnen.  
Ken jij nog een mooier plekje? 
Voeg het zelf toe via www.middelkerke.be/instagramroute. 

DELEN
Deel al je mooie (vakantie)kiekjes op sociale media 
zeker met #instagramroute #Middelkerke.

Wanneer?

Vanaf juni 2018

Waar? 

De route kan je downloaden via  
www.middelkerke.be/instagramroute  
of voor € 1 kopen in de toerismekantoren.

Contactgegevens?
Dienst toerisme

toerisme@middelkerke.be

059 30 03 68

www.middelkerke.be/instagramroute
Foto’s: Ludo Coulier #MachtigMiddelkerke

17



CITYTRAIL@ 
MIDDELKERKE

STEUNPUNT 
SEYDLITZ
NET ZOALS VORIG JAAR DOMPELT DE OPEN  
BUNKERDAG JE ONDER IN DE UNIEKE  
GESCHIEDENIS VAN SPECIFIEK OORLOGSASPECT 
AAN ONZE KUST. Onze gidsen ter plaatse 
onthullen deze keer de donkerste  
geheimen van steunpunt Seydlitz.

CAMPING COSMOS
Dit bunkercomplex ligt langs de Koninklijke Baan en is 
duidelijk te herkennen aan de vuurleidingsbunker (met 
het opschrift: ‘Camping Cosmos’). Hij is wellicht de best 
gekende (of toch opvallendste) bunker langs de kustbaan. 
Begin 1941 werd ze geïnstalleerd en in 1943 overgeplaatst 
naar de locatie van steunpunt Seydlitz (Strandlaan). In 
februari 1943 bunkerden daar 130 manschappen om de 
afweer tegen vuur en vloot te bewaken.

OORLOGSGETUIGE IN PRACHTIG  
NATUURGEBIED
Steunpunt Seydlitz is een complete landmachtbatterij, 
vergelijkbaar met het Steunpunt Hannover aan de 
Kalkaartweg in Leffinge. Opmerkelijk aan deze batterij is 
dat de lichte constructies bewaard gebleven zijn. Het terrein 
van de Camping Cosmos werd ondertussen gesaneerd en 
opnieuw aangelegd. Een wandelpad verbindt alle bunkers 
in een prachtig natuurlijke omgeving vlakbij strand en zee.

De batterij was tussen 10 en 12 september 1944 het toneel 
van verwoede gevechten bij de bevrijding van Westende 
door het Canadese Essex Scottish Regiment

Wanneer?
Op zondag 10 juni 2018, van 10 tot 18 u.

Waar? 
Koninklijke Baan, 8434 Westende, parkeren kan aan de 
Idyllelaan.

Meer info?
Dienst erfgoed

erfgoed@middelkerke.be 

059 31 97 96
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LOOPFANATEN! WORD WAKKER, WANT MIDDELKERKE 

ORGANISEERT EEN TWEEDE EDITIE VAN DE CITYTRAIL@

MIDDELKERKE. LAAT JE AL LOPEND VERRASSEN DOOR 

UNIEKE LOCATIES EN PASSAGES LANGS ONGEKENDE 

PLEKJES. AMUSEMENT GECOMBINEERD MET SPORT. 

KLINKT GOED TOCH?

Wanneer?
Op zaterdag 9 juni 2018.  

Wandelaars starten om 18.30 u.

Lopers starten om 19 u.

Waar? 
Start in Onderwijsstraat t.h.v. stripmuur Lucky Luke.

Registratie (inschrijven, borstnummer…)  
in centrum De Branding, Populierenlaan 35,  
8430 Middelkerke.

Kostprijs en reserveringsgegevens?
In voorverkoop:

7,5 km: € 4;

12 km: € 6.

Daginschrijvingen:

7,5 km: € 6;

12 km: € 8.

Inschrijven kan via  
inschrijvingen.middelkerke.be 

Contactgegevens?
Sportdienst

sportdienst@middelkerke.be

059 31 99 50

www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport 

VOOR HET HELE GEZIN
Of je nu een geoefende loper, of een occasionele jogger 
bent. Iedereen kan terecht op de gevarieerde omloop.  
Je kan kiezen tussen een traject van 7,5 of 12 km. Geen  
zin om te lopen? Wandelen kan ook. Je start gewoon 
iets vroeger, maar je legt hetzelfde traject af.

PLEZIER EN ONTDEKKEN
De CityTrail@Middelkerke is geen wedstrijd.  
Het is een plezierige en sportieve ontdekkingstocht langs 
de meest verrassende plekjes en gebouwen in Middelkerke.  
Iedere deelnemer krijgt ook een leuk aandenken. Schrijf je 
maar snel in, want de plaatsen zijn beperkt.



VISWEEKEND
LEKKER ETEN, TRADITIONELE FOLKLORE EN EEN KLEURRIJK KITEFESTIVAL!

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 EN FOLKLORE
Heel wat restaurants in Westende ‘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, krakende gebakken 
pladijs of een geurige paella.

De Vissersfolkloregroep De Korre 
neemt je mee naar het vissersleven van 
toen. Of raak geïnspireerd door de  

creatieve hobbymarkt met olieverf schilderijen, 
miniatuurboten, schepen in fles, keramiek, 
schelpendecoraties en onderwaterfotografie. 

Waar?
Centrum en Koning Ridderdijk, 
Westende-Bad

Wanneer?
Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018.

Meer info?
visit.middelkerke.be    

evenementen@middelkerke.be 

059 31 91 31

KITEFESTIVAL
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  
op zondag 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.

BIERWEEKEND ORIGINALITEIT, SMAAK, SFEER EN VELE LEUTE!

Eén van de klassieke afspraken op de Middelkerkse vrijetijdsagenda is 

vast en zeker het Bierweekend. Van heinde en verre zakken feestvierders 

en leutemakers af naar de Middelkerkse zeedijk om drie dagen sfeervol 

te genieten van de Belgische biercultuur.

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?
Zeedijk en Epernayplein, 
Middelkerke

Wanneer?
Vrijdag 15, zaterdag 16  
en zondag 17 juni 2018.

Meer info?
www.visit.middelkerke.be  

Fo
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RETROTRAM
op 9 en 10 juni tussen 11 en 18 u.

Heen en terug  
Westende-Bad - Oostende Station
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WIL JE OOK BEELDAMBASSADEUR WORDEN?
Heb je oog voor goede foto’s en trek je er graag op uit?  
Stel je kandidaat via machtig@middelkerke.be.

foto: Luc Cassiman #MachtigMiddelkerke

#MACHTIGMIDDELKERKE
BRENG MIDDELKERKE OP EEN MACHTIGE MANIER IN BEELD 

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

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

Verantwoordelijke uitgever:  
Pierre Ryckewaert, algemeen directeur 
gemeentebestuur Middelkerke, 
Spermaliestraat 1, Middelkerke.

Foto’s en illustraties: informatiedienst 
Middelkerke, Pieter Clicteur, Maxim De 
Clercq, Ann-Sophie Deldycke

Alle evenementen op  
visit.middelkerke.be
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