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NOg meer cultuurnieuws op p.7

CULTUURAANBOD
VERRIJK DE INNERLIJKE MENS OF OVERBRUG DE WINTER MET EEN PORTIE DEUGDDOENDE CULTUUR.  
FAN VAN MUSICAL? OF LIEVER WAT ABSURDE KOMEDIE? OF THEATER, KOERSCULTUUR, EEN FIJNE  
DANSNAMIDDAG EN EEN ENTHOUSIAST ENCYCLOPEDISCHE BELPOPVOORSTELLING?  
VOOR IEDER WAT WILS! 

EIGENTIJDSE CYRANO 
Woensdag 21 februari 2018 om  20 u., Centrum  De Branding

Kaartjes kosten € 13. Inleiding is gratis. 

Het Ongerijmde (met o.a. Ann Tuts en Jenne Decleir op de planken) maakt een 
eigentijdse versie van dit verhaal uit 1640. Cyrano, stoere vechtersbaas en virtuoos 
dichter, is verliefd op zijn nicht Roxane. Zij op haar beurt is dan weer verliefd op 
Christian. 

Voor de voorstelling kun je gratis intekenen voor een inleiding, waarbij de verteller 
je interessante achtergrondinfo geeft over het verhaal.

DE GESCHIEDENIS VAN BROADWAY
Zondag 14 januari 2018 om 15 u., Centrum  De Branding

Kaartjes kosten € 13. Het gebakje is inbegrepen in de prijs.

De Middelkerkse cultuurraad zet het nieuwe jaar in met een interessant overzicht van de geschiedenis van Broadway. 
Ontdek de evolutie in dit populaire genre aan de hand van een fijn musicalconcert van Koté Koer.  
Nadien kun je smullen van een lekker gebakje ter gelegenheid van het nieuwe jaar.

ROODKOPJE & DE WALF
Vrijdag 19 januari 2018 om  20 u., Centrum De Branding

Kaartjes kosten € 13.

Ygor is een kleine, mooie man uit Poperinge. Naar aanleiding van zijn koperen jubileum 
(12,5 = koper) bundelt hij zijn beste grappen en een pak nieuwe grollen tot een wervelende 
comedyshow. 

 

COMMISSARIS PIV
Zaterdag 24 februari 2018 om  20 u., Centrum  De Branding

Kaartjes kosten € 6.

Met de ‘Rechten van het Kind’ als losse insteek, gaat Piv als commissaris op zoek 
naar de kleine kantjes en de irritante trekjes van kinderen. Herkennen ze zichzelf 
in de komische schets die commissaris Piv maakt? Of is hij te streng en gaan ze in 
de tegenaanval? Dat kan, want Piv wil als stand-up comedian interactie met zijn 
jong publiek. Woord en wederwoord! Maar het laatste woord is natuurlijk voor 
commissaris Piv. Niet voor doetjes ;-) 

Praktische info?

Kaartjes reserveren?

cultuurdienst@middelkerke.be 

tickets.middelkerke.be 

 www.cultuur.middelkerke.be

059 31 95 53

Cultuur Middelkerke
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NOg meer cultuurnieuws op p.7

AMATEURTONEEL
MET VIER AMATEURTONEELGEZELSCHAPPEN IS MIDDELKERKE RIJK BEDEELD. TONEELGROEP KIEKTEKÈ 
PALMT MET ‘TOETSWIET’ TRADITIEGETROUW VOOR DRIE WEEKENDS DE BRANDING IN. TERWIJL ALTOOS 
DOENDE UIT LEFFINGE ZICH WAAGT AAN EEN TRAGIKOMEDIE ‘SCHERING EN INSLAG’

AUDITIES ‘REINAERT’
STARLIGHT MUSICAL PRODUCTIONS VZW GAAT 
MET AUDITIES OP ZOEK NAAR EEN CAST VOOR 
HUN NIEUWSTE PRODUCTIE ‘REINAERT’.

Tijdens de krokusvakantie van 2019 brengt Starlight 
Musicalproducties Middelkerke een eigen versie van 
‘Reinaert’, gebaseerd op ‘Van den vos Reynaerde’. 
Starlight wil de cast opnieuw samenstellen met 
zingende acteurs en actrices uit Middelkerke en 
omstreken.

De audities vinden plaats op zondag 25 februari en 
op zaterdag 3 maart 2018 in centrum De Branding 
in Middelkerke.

Meer info?

Voorwaarde?  
Minimum 10 jaar zijn op het ogenblik van de audities.

Heb je zin om je kans te wagen,  
ga naar www.starlight-musical.be  
en schrijf je online in. 

Volg de vereniging ook via Starlight Musical 
Productions op Facebook.

KIEKTEKÉ SPEELT 
‘TOETSWIET’
Bulderlachen geblazen met 
lokaal talent

Midden jaren tachtig. 
Tapijtenfabrikant Jacques 
en zijn vrouw Nicole hebben 
een suite geboekt in een 
hotel in Brussel. Door Nicole 
naar een modeshow te sturen 
en zijn secretaris Bram een extra 
suite te laten reserveren in hetzelfde 
hotel, denkt Jacques de handen vrij te 
hebben voor een avontuurtje met journaliste Lilly.

Ongelukkigerwijs stuurt Bram in paniek alle afspraken 
in de war en merkt Jacques tot zijn schrik, dat zijn 
buitenechtelijk liefdesnestje zich bevindt in de suite 
naast die van hem en zijn echtgenote. Vanaf dat moment 
stapelt de onfortuinlijke Bram de ene dwaze leugen op 
na de andere en worden zowel personeel als gasten 
meegesleurd in een draaikolk van verwikkelingen.

Wanneer?

vrijdag 26 januari 2018 – 20 u.

zaterdag 27 januari 2018 – 20 u.

zondag 28 januari 2018 – 15 u.

vrijdag 2 februari 2018 – 20 u.

zaterdag 3 februari 2018 – 20 u.

zondag 4 februari 2018 – 15 u.

vrijdag 9 februari 2018 – 20 u.

zaterdag 10 februari 2018 – 20 u.

Waar?

Alle opvoeringen vinden plaats in  

De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

Kaarten (€ 8) kun je reserveren 

via tickets.middelkerke.be, 

cultuurdienst@middelkerke.be , 059 31 95 53

ALTOOS DOENDE SPEELT 

‘SCHERING EN INSLAG’
De kijkcijfers van de ooit razend populaire soapserie 
‘Schering & Inslag’ zijn niet meer wat ze waren, bovendien 
komt er concurrentie opzetten. Madame Mieja - de 
producente - probeert met alle mogelijke en onmogelijke 
wendingen in het verhaal het tij te doen keren. Sandra 
- de scenariste – moet er maar voor zorgen dat de serie 
geloofwaardig blijft.  
Dat laat z’n sporen na op de set, waar regisseur Filip zich als 
een kleine dictator gedraagt.  Tess – actrice in de soap –  
krijgt het steeds moeilijker om privé en werk gescheiden te 
houden. 

Wanneer?

donderdag 23 maart 2018 – 20 u.

vrijdag 24 maart 2018 – 20 u.

zaterdag 25 maart 2018 – 20 u.

Waar?

Alle opvoeringen vinden plaats in De Zwerver, 
Dorpsstraat 95, Leffinge

Kaarten (vvk: € 7 – add: € 8) kun je reserveren bij de 
spelers, altoosdoende@gmail.com, 0493 68 56 37. 

Reservatie is enkel geldig na storting van het verschuldigde 
bedrag op rekening BE92 7775 9787 362  
met vermelding van naam besteller + dag/datum opvoering
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BK STRANDRACE

STRANDRACEN IN DE LIFT
Strandracen is een specifieke vorm van mountainbike en 
zit enorm in de lift. Het uitdagende parcours is voer voor 
renners die een grote motor met technische vaardigheden 
combineren. De passages langs het strand worden sterk 
beïnvloed door de wind en wie vlot door de duinen 
crosst, kan zijn voorspong bestendigen. Voor sommige 
wegrenners is het beachraceseizoen ideaal voor de nodige 
intervaltraining. Maar de echte specialisten gaan nog iets 
dieper. De sterkste wint altijd. En degene die geen pech 
heeft natuurlijk…

BK OPEN WEDSTRIJD
De strandrace is een open wedstrijd, toegankelijk 
voor iedereen en alle categorieën, maar dit jaar is de 
Middelkerkse strandrace het officiële BK in vier categorieën 
voor renners met een licentie. Verwacht je dus aan stevig 
vuurwerk wanneer de beste strandracers strijden voor de 
Belgische trui. 

Het parcours beloopt twee lussen van 20 km langs strand 
en duin. Jongeren kunnen intekenen voor één lus.

PINTJES EN PANNENKOEKEN
Na een ongetwijfeld uitputtende race moeten de renners 
en deelnemers zichzelf opnieuw versterken met de nodige 
deugddoende voedingsstoffen. Daarom voorziet de 
organisatie in lekkere pannenkoeken en frisse pintjes en 
uiteraard andere dranken aan de finishzone aan de Calidris. 

OP 27 JANUARI VERZAMELEN DE BESTE STRANDRACERS IN WESTENDE  
VOOR DE JAARLIJKSE COASTRACE. EXTRA PIGMENT: VOOR RENNERS  
MET LICENTIE IS DIT METEEN HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP! STUIVENDE  
TOPSPORT VERZEKERD OP HET MOOISTE EN MEEST UITDAGENDE  
STRANDPARCOURS VAN DE WINTER

Er zijn verschillende deelnemerscategorieën voor renners 
met licentie, gaande van elite tot nieuwelingen en voor 
deelnemers zonder licentie..

Er zijn twee open categorieën toegankelijk voor iedereen: 

• voor volwassenen: 40 km (2 lussen)

• voor jongeren (vanaf geboortejaar 2002): 20 km (1 lus)

Deelnemers uit Middelkerke betalen € 15

Deelnemers van buiten Middelkerke betalen € 20

 Via www.bkmiddelkerke.be/strandrace  
kun je intekenen in de gewenste categorie.

Iedere deelnemer krijgt een mooie wielermuts

Waar en wanneer?

Start: strand t.h.v. De Kwinte

Aankomst: Calidris Westende

Op zaterdag 27 januari 2018 
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CROSSCLIMAX  
IN MIDDELKERKE 
Al enkele jaren kent het oudste en meest prestigieuze regelmatigheidscriterium in  
de cyclocross zijn climax in Middelkerke. Wie is de meest regelmatige crosser van  
het seizoen? Het technische parcours van de Noordzeecross in Middelkerke wordt nog 
een fikse uitdaging voor kandidaat-eindwinnaars. 

3 op 3 voor Van der Poel?
Alle grote namen verschijnen in  
Middelkerke aan de start. Mathieu 
van der Poel reeg in het begin van het 
seizoen de overwinningen aan elkaar en 
was al twee keer laureaat in  
Middelkerke. Ware het niet dat zijn 
eeuwige rivaal Wout Van Aert houdt 
van het Middelkerkse parcours aan de 
Krokodiel. Spannend wordt het sowieso, 
wetende dat challengers zoals Laurens 
Sweeck, Toon Aerts en Lars van der Haar 
op de loer liggen.

Na de nationale en wereldkampioen-
schappen is de ontknoping van de 
Superprestige de laatste grote afspraak 
voor de crosskoningen. 

Meerdere categorieën
Naast de eliterenners is Middelkerke 
ook gastheer voor de nieuwelingen, de 
junioren, de beloften en de dames. Een 
goedgevulde crossdag dus.

Programma

09.30 u. Nieuwelingen

10.45 u. Ridley Cup voor  
 Internationale Junioren

12 u. Sport Vlaanderen  
 Superprestige voor  
 Internationale beloften 

13.40 u. Superprestige Ladies Trophy 

15 u.  Telenet Superprestige Elite 

 
Waar en wanneer?

Op zaterdag 17 februari 2018,  
vanaf 9.30 u.

Op het sportpark De Krokodiel,  
Westendelaan, Middelkerke 

START: 9U30 - ELITE: 15U
WWW.NOORDZEECROSS.COM

RAMEN EN DEUREN - GARAGEPOORTEN - ZONWERING

15-09-17   13:51

                                 

                      

             

LIVE OP

 kanaal 11

SPORTPARK  KROKODIEL
ZA 17.02.2018

NOORDZEECROSS
IDDELKERKE

Meer info?

Vanaf 1 november 2017 kunnen 
inwoners en tweedeverblijvers 
toegangskaarten aan gereduceerd 
tarief (€ 6) kopen in de  
toerismekantoren of in het MAC.

www.noordzeecross.com 
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alle evenementen op visit.middelkerke.be

JANUARI 2018

Nieuwjaarscorrida
start sporthal De Bamburg, 
Lombardsijde

KotéKoer: De geschiedenis 
van Broadway 
De Branding, Middelkerke
 

Poëzieweek 
Bibliotheek Middelkerke,  

Winterknetters 
strand thv Paul de Smet de 
Naeyerstraat, Middelkerke

Workshop Faststone
Bibliotheek Middelkerke

Luistervinken: Christine 
Van Broeckhoven over 
Alzheimer en dementie
Bibliotheek Middelkerke

BK Strandrace 
Start aan De Kwinte,  
finish aan Calidris,  
Westende

25

Workshop Spotify
Bibliotheek Middelkerke

Liefde is overal
vanaf Arthur De Greefplein 
tot aan Louis Logierlaan,
Zeedijk, Middelkerke

Sandman Inferno 
Winterduatlon 
De Kwinte, Westende

 
Het leven zoals het was: 
‘Winterpret’
Bibliotheek Middelkerke

Poëziepingpong met David 
Troch en Sylvie Marie 
Bibliotheek Middelkerke

Verteltheater:  
“Wie is die zeeheks?” 
Bibliotheek Middelkerke

Luistervinken: ‘Cel 
Vermiste Personen’  
met Alain Remue
Bibliotheek Middelkerke

13 

18
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27

14

01

23

10

18

5

22

9

14

FEBRUARI 2018 MAART 2018

Men’s Night
’t Koncept, 
Zeedijk, Middelkerke

Ladies Night
Calidris, Westende

Ezelkermis Lombardsijde
Plein t.h.v.  
Oude Nieuwpoortstraat 
Lombardsijde

17

23

Superprestige 
Noordzeecross
Sportpark Krokodiel,  
Middelkerke

23

22
23
24

Toneelvoorstelling Koning 
Lear van Tom Lanoye
De Zwerver, Leffinge

11
Ezelstoet
Centrum
Lombardsijde/Westende

Het leven zoals het was: 
‘Een dag op school’
Bibliotheek Middelkerke
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DANSNAMIDDAG MET THE MILLION DOLLAR SUNRISE
Donderdag 8 maart 2018 om 14.30 u., Centrum  De Branding

Kaartjes kosten € 10. Plaatsen zijn ongenummerd. Drankje en gebak inbegrepen in de prijs.

Ook bij deze dansnamiddag is het weer van ‘beentje strek’ met The Million Dollar Sunrise.  
Een zwierig liveorkest zorgt voor swingende deuntjes en het publiek mag de dansvloer bestormen.  
Terug naar de fifties met brylcream, Cadillacs en veel rock ’n roll!

‘ONZE KOEN’ VAN MALPERTUIS
Vrijdag 23 maart 2018 om  20 u., Centrum  De Branding

Kaartjes kosten € 13.

‘Onze Koen’ is een liefdesgeschiedenis, getekend in al haar fases en stadia. Even hilarisch als herkenbaar. 
Het is tevens het verhaal van ouders die kinderen opvoeden. Maar hoe? We doen wat we kunnen  
maar hebben in feite geen idee hoe het moet. We tasten als blindemannen  
tussen de grote vragen van het leven. 

 LUISTERVINKEN XL: BELPOP BONANZA QUATTRO
Donderdag 29 maart 2018 om  20 u., Centrum  De Branding

Belpop Bonanza Quattro is de vierde theatershow over de kleurrijke Belgische muziek- 
geschiedenis. Jan Delvaux en DJ Bobby Ewin zijn weer leerrijk, entertainend en grappig.

Kaartjes kosten € 13. 

Ezelkermis Lombardsijde
Plein t.h.v.  
Oude Nieuwpoortstraat 
Lombardsijde

Toneelvoorstelling Koning 
Lear van Tom Lanoye
De Zwerver, Leffinge

Ezelstoet
Centrum
Lombardsijde/Westende

WORD VERLIEFD(ER) IN MIDDELKERKE
MIDDELKERKE IS DÉ STRIPGEMEENTE AAN DE KUST EN DAT ZAL JE TIJDENS VALENTIJN GEWETEN HEBBEN.

Beleef de romantiek in Middelkerke met een unieke 
Valentijnswandelroute. Op zes plaatsen in Westende-Bad 
vind je in februari levensgrote stripfiguren.  
Het zijn stuk voor stuk liefdestaferelen waar ook jij actief 
kan aan deelnemen. Geef een kus aan één van de Miekes  
of loop hand in hand met de Blauwbloezen. Kom ze allemaal 
zelf ontdekken en laat je liefdeskriebels maar los.

DEEL JE FOTO’S

Deel je mooiste foto via Facebook en/of Instagram met 
#verliefdmiddelkerke en maak kans op één van de vele 
prijzen. 

PLANNETJE

Haal je gratis flyer met plannetje af aan de balies van 
toerisme of in het MAC en trek er op uit voor een 
romantische stripwandeling.

DE RONDE VAN BEGIJN
Vrijdag 9 maart 2018 om  20 u., Centrum  De Branding

Kaartjes kosten € 13. 

De Ronde van Begijn is een koersshow met panache waarin comedian en wielerliefhebber  
Begijn Le Bleu twee bekende coureurs op bezoek krijgt. Hij haalt herinneringen op over de topjaren  
van deze renners en praat met hen over het huidige wielerseizoen. Bernard Bidon draait ondertussen  
fijne muziekjes en staat garant voor een topsfeer. 

VERVOLG VAN PAGINA 2 
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LADIES & MEN’S NIGHT
IN HET KADER VAN HET GELIJKEKANSENBELEID VAN DE GEMEENTE 
MIDDELKERKE IS ER NIET ALLEEN EEN LADIES NIGHT, MAAR OOK EEN  
MEN’S NIGHT: LEKKER ETEN, NUTTIGE INFORMATIE, LIFESTYLE EN VEEL  
VERTIER. DAT ZIJN DE BASISINGREDIËNTEN VAN DE LADIES & MEN’S NIGHTS. 

LADIES

De dames mogen zich verkneukelen aan modetips van goudwaarde, make-overs van echte stylisten,  
lekker aperitieven en sneukelen met tal van hapjes, passende cocktails en enkele workshops. 

MEN

De heren mogen hun troeven op tafel gooien bij de pokernight. Of proeven van de meest geslaagde gins.  
Wie weet moeten mannen met baarden hun pronkstuk laten temmen bij de barbier?  
Ook dat kan op de men's night, net zoals een spoedcursus ‘butler worden’. Zo zie je maar… uiteenlopend en divers.

TOCH EVEN STILSTAAN BIJ…

Hoewel beide avonden een ruim amusementsaanbod bundelen is er ook ruimte voor een informatief luik. Bij de ladies night 
staat Rebus in voor een heldere uiteenzetting over ‘gendergelijkheid’ of hoe verschillen tussen de geslachten toch nog 
altijd gelden in verschillende lagen van de maatschappij. 
De heren komen alles te weten over jongdementie en alle gevolgen voor de betrokkenen. 

Waar en wanneer?

Men's Night, op 5 maart 2018 in ’t Koncept, Zeedijk 271, Middelkerke

Ladies Night, op 9 maart 2018 in de Calidris, Strandlaan 1, Westende

   Praktische info: participatie@middelkerke.be .

CARNAVALSDORP BIJ UITSTEK
De polderboeren van Lombardsijde brachten indertijd 
hun  producten met ezels naar de markten. Ze stonden 
daar tot ver buiten de gemeentegrenzen om bekend. 
Lombardsijde is het carnavalsdorp van de kust en eert 
met de Ezelstoet een stukje geschiedenis.

EZELCAVALCADE
DE CARNAVALSSTOET VAN LOMBARDSIJDE, ‘DE EZELSCAVALCADE’ IN DE VOLKSMOND, WORDT SINDS 
MENSENHEUGENIS GEORGANISEERD DOOR DE ORDE VAN DE EZEL EN ADEMT ÉÉN EN AL FOLKLORE UIT. 

AMUSEMENT EN PLEZIER 
Carnavalsverenigingen komen uit alle uithoeken naar Lombardsijde. Aan de stoet nemen  
zo’n vijftig praal- en carnavalswagens en verschillende muziekkorpsen deel.  
Het parcours loopt door Westende en Lombardsijde om uiteindelijk een hoogtepunt te  
bereiken met de doortocht op ‘de platse in Lombardsijde’ met Keizer Carnaval op kop.

Waar en wanneer?

Zondag 18 maart 2018 - dorpskern Lombardsijde
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AAN DE WESTENDELAAN PRIJKT SINDS KORT EEN NIEUW LOGO AAN DE GEVEL VAN EEN MOOI GERES-
TAUREERD PAKHUIS. NIEMAND DIE KAN VERMOEDEN DAT ACHTER DIE GEVEL HEEL WAT LEKKERS GE-
BROUWEN WORDT. TWEE MIDDELKERKSE BIERFREAKS HEBBEN JAREN AAN DE FORMULE GESLEUTELD 
VAN WAT UITEINDELIJK HUN ‘JUS DE MER’ IS GEWORDEN.

FRUITIG BLONDJE
Bart en Alexander werkten sinds 2014 iedere zondag aan het recept van hun fruitige blonde tripel.  
Het is een soepel, toegankelijk bier, geschikt voor fanaten en voor occasionele bierliefhebbers.  

BROUWHUIS IN ERE HERSTELD
Het Jus De Mer-pand kent een rijke geschiedenis, gekleurd door de gebroeders August en Louis Logier.  
Beide broers waren heel actief als ondernemers en lokale politici. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de  
gebroeders Logier er een drankenhandel en brouwerij ‘Le lion d’or’. Uiteindelijk koos stemmenkanon  
August voor de politiek en runden Louis en zijn nakomelingen verder de drankenhandel tot die in 1974  
werd ‘overgelaten’ aan een bedrijf uit Oostende. Bart en Alexander maakten er een erezaak van om het pand  
helemaal in ere te herstellen en in het achtergelegen pakhuis een ‘state of the art’ brouwerij en bottelarij op te bouwen. 

Wie een bezoekje wil brengen aan de brouwerij, kan dat op aanvraag.

  Jus de Mer, Westendelaan 142A, Middelkerke  -  www.jusdemer.be   -   info@jusdemer.be

JUS DE MER
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KOPTREKKER VAN DE KOERS
MIDDELKERKE ORGANISEERT 7 BELGISCHE WIELERKAMPIOEN-
SCHAPPEN IN 5 JAAR 

Middelkerke organiseert samen met Belgian Cycling tussen 2018 en 2022 maar liefst 7 Belgische  

kampioenschappen uit de wielersport. Uiteraard ligt de climax in 2022 wanneer in Middelkerke zowel  

de elite cyclocrossers als wegrenners strijden voor de begeerde Belgische tricolore trui. Die climax  

wordt echter netjes opgebouwd met de kampioenschappen van enkele minder bekende wielerdisciplines.

Beuken tegen de wind
Het startschot voor dit unieke traject 
wordt op zaterdag 27 januari gegeven 
wanneer de beste 'strandracers’ op  
het St-Laureinsstrand in Westende hun 
nationaal kampioenschap bekampen.

Strandracen zit enorm in de lift.  
Het uitdagende parcours is voer voor 
wie een grote motor combineert met 
technische vaardigheden. De passages 
langs het strand worden sterk beïnvloed 
door de wind en wie vlot door de duinen 
crosst, kan zijn voorspong besten-
digen. Voor sommige wegrenners is het 
beachraceseizoen ideaal voor de nodige 
intervaltraining. Maar de echte specia-
listen gaan nog iets dieper. De sterkste 
wint altijd.

Halsbrekende toeren
Een compleet andere fietsdiscipline is 
trial. Gekenmerkt door verantwoorde 
halsbrekerij en technische perfectie 
is deze discipline erg spectaculair. 
Deelnemers moeten een geschift hinder-
nissenparcours afwerken. Ze mogen 
daarbij zo weinig mogelijk voet aan 
grond zetten. Landgenoot Kenny Belaey 
is een wereldtopper en zal dus ook in 
Middelkerke deelnemen tijdens het BK 
op zaterdag 14 en zondag 15 juli. 

Traditionele disciplines
Vanaf 2019 verlegt de focus zich naar  
de meer traditionele disciplines met  
het Belgisch kampioenschap tijdrijden 
voor elite dames en heren. Verwacht  
dus kleppers als Yves Lampaert,  
Julien Vermote of Jolien D’hoore op 
Middelkerkse wegen.

Met het Belgisch kampioenschap voor 
junioren (2020) en een tweede passage 
van de trialbikers in 2021 wordt het pad 
geëffend voor een fikse eindsprint in 
2022.

Climax
Dan mag Middelkerke zich warm maken 
voor het nationaal kampioenschap veld-
rijden op 8 en 9 januari. In juni 2022 is 
het dan tijd voor het Belgisch kampioen-
schap op de weg. 

Alle BK’s op een rijtje
27/01/2018 
BK Beachrace

14 en 15/07/2018 
BK Trial

27/06/2019 
BK tijdrijden voor elite

24/05/2020 
BK tijdrijden voor junioren

17 en 18/07/2021 
BK Trial

8 en 9/01/2022 
BK veldrijden

26/06/2022 
BK op de weg
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DAG VAN DE ZORG
OP 18 MAART 2018, DAG VAN DE ZORG, ZET HET WELZIJNSHUIS ZIJN DEUREN OPEN VOOR HET GROTE PUBLIEK. BEZOEKERS 

ZIJN VAN HARTE WELKOM BIJ ONS VOOR EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN TUSSEN 14 EN 17 U. .

Wie niet vertrouwd is met de ruime dienst - en hulpverlening van de thuiszorg, het dienstencentrum en de 
assistentiewoningen alsook de sociale huisvesting krijgt de kans om deze via een interactief parcours te ontdekken.

Proef (letterlijk en figuurlijk) de sfeer in onze leefgroepen, maak een virtueel fietstochtje met onze Memoride, ontdek hoe 
fijn het is om bij ons te werken als professional of als vrijwilliger.

Voor wie een bezoek combineert aan zowel het Welzijnshuis als het Woonzorgcentrum is een bijzondere attentie voorzien. 
Sluit je gezellige familie uitstap af in één van onze cafetaria’s in het Woonzorgcentrum of het lokaal dienstencentrum.  

ERFGOEDROUTES
WANDEL EN FIETS DOOR DE MIDDELKERKSE GESCHIEDENIS MET DEZE FIJNE THEMAROUTES.  

ONTDEK ZO’N 150 INTERESSANTE ERFGOEDPLAATSEN.

KWELDUIVELS OF TEMPELIERS

Routes die luisteren naar namen zoals de Tempeliersroute, de Flerisroute, de Geloof en Bijgeloofroute, de Plaaggeesten- en 
Kwelduivelsroute, de Kusthistoriesroute. Ze vertellen elk een eigen verhaal, volgen een eigen thema dat verder wordt uitgelegd 
met infoborden en verhaalpalen. Met je smartphone kan je info over de omgeving en interessante punten opvragen.

VOLKSVERHALEN

Langs twee fietsroutes tref je verhaalpalen, waar we volksverhalen en legendes opnieuw tot leven wekken, in vijf talen, 
waaronder ook het West-Vlaams. De verhalen uit West-Vlaanderen zijn ingebed in het landelijke leven van zo’n 100 tot 150 
jaar geleden. Legendes zoals die van Fleris gaan zelfs terug tot de 16e eeuw en die over de tempeliers zijn nog ouder. Die 
verhalen bieden een unieke inkijk in de Middelkerkse geschiedenis.

Praktische info

Er zijn 6 wandel- en 4 fietsroutes, verspreid over alle deelgemeenten van Middelkerke.  
De routes zijn bewegwijzerd en geven uitleg over bijzondere locaties via infoborden. 

Check alle fiets- en wandelroutes op visit.middelkerke.be.

Infopunt Kusthistories, Joseph Casselaan 1, Middelkerke, 059 30 03 68  
Infopunt Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173, Westende, 059 31 91 28
toerisme@middelkerke.be 

Waar en wanneer?

in het Welzijnshuis,  
Sluisvaarstraat 17,  
8430 Middelkerke

in het Woonzorgcentrum De Ril  
en dagverzorgingscentrum De Sluze,  
Oostendelaan 139,  
8430 Middelkerke

Op zondag 18 maart,  
starten kan tussen 14 en 17 u.



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, secretaris 
gemeentebestuur Middelkerke, 
Spermaliestraat 1, Middelkerke.

Foto’s en illustraties: informatiedienst 
Middelkerke,
Pag 3 en 9: foto: L.Ca. (Luc Cassiman)
Pag 7: foto: Jef Boes

Alle evenementen op  
visit.middelkerke.be
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