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Sport@Middelkerke

TOERISME HERLEEFT
Toen De Groote Oorlog voorbij was, moest 
ook het kusttoerisme herstellen van die 
zware dreun. Lombardsijde en Westende 
waren geheel of gedeeltelijk van de kaart 
geveegd. Nieuwe toeristen combineerden 

een verblijf aan zee met 
een bezoek aan het front. 
Fotografen en uitgevers 
van postkaarten roken 
hun kans. Eén van die 
uitgevers was een 
illustere Roemeen 
en uitgever van 
postkaarten, maar 
ook van brochures, 
taalboekjes, kaarten, 
stadsplannen, zelfs 
van vazen.
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In de mini-bioscoop op het marktplein 
kan je dagelijks een montage met 
de laatste getuigen bekijken. Die 
vertellen over de aankomst van 

de bevrijders, de volksvreugde, de 
feesten, vriendschappen en flirts, 

maar ook over de grimmige sfeer van 
afrekeningen met ‘zwarten’ (mensen, 

soms ten onrechte, verdacht 
van Duitse sympathieën). Na de 

Canadezen, kwamen de Engelsen om 
de streek te besturen, te ontmijnen 
en te bevoorraden. En daarover zijn 

de meningen soms onverbloemd 
negatief, omdat de Engelsen ‘niet 
deelden’ met de lokale bevolking.

Marktbioscoop,  
Arthur Meynneplein. 

Van donderdag 1 augustus  
t.e.m. zondag 15 september,  

elke dag van 10 tot 18 u.

Expo 

In de expo ‘Westende Bevrijd 
1944-2019’ in zaal De Kilt worden 
foto’s, voorwerpen en uniformen 

in verband met de bevrijding 
getoond, uit de rijke collectie van 

Westendenaar Kristof Jacobs.

De Kilt, Essex Scottishlaan 3, 
Westende-Dorp.

Van vrijdag 30 augustus  
t.e.m. zondag 15 september,  

open op woensdag, zaterdag en 
zondag van 10 tot 18 u.

Bevrijdings-
feest

Op zondag 8 september wordt een 
bevrijdingsfeest georganiseerd 
met een stoet, een plechtigheid 
aan het oorlogsmonument en 

een volksfeest op het marktplein. 
Ook toen de oorlog voorbij was, 
werden de Canadezen op 10 juni 
1945 opnieuw feestelijk onthaald 

met een huldebetoon en een 
indrukwekkende ‘bevrijdingsstoet’.

Zondag 8 september 2019

16 u.  optocht met start aan 
de Calidris, door de 
Essex Scottishlaan en 
Westendelaan naar het Arthur 
Meynneplein

17 u.  huldebetoon aan het 
oorlogsmonument

18 u.  volksfeest op het 
Arthur Meynneplein met 
optredens van de Coast 
Big Band en Slick Nick and 
the Casino Special.

Westende en Lombardsijde werden 75 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bevrijd door de Canadese troepen van het Essex Scottishregiment. Deze historische 
gebeurtenissen worden met een tentoonstelling, een dagelijkse vertoning van een 

filmmontage en een bevrijdingsfeest op zondag 8 september in Westende-Dorp herdacht.

Toen onze contreien eindelijk verlost waren 
van de Eerste Wereldoorlog, opende dat 
merkwaardige zakenkansen. De dienst erfgoed 
zet nog tot het einde van het jaar één van die 
opportunistische zakenmannen ‘in the picture’ 
met een tentoonstelling.

WIE WAS MARCO MARCOVICI?
Van alle markten thuis, een gewiekst zakenman, 
een opportunist, een duivel-doet-al, een 
ondernemer, met een onvoorstelbaar breed 
productenaanbod. Wie was Marco Marcovici 
eigenlijk? Hij is nog altijd alomtegenwoordig via 
zijn erfenis van duizenden postkaarten van over 
heel België, van de Ardennen tot de Westhoek. Een 
intrigerende figuur. Daarom gingen we op zoek 
naar Marco Marcovici en stellen we een zorgvuldig, 
geselecteerde staalkaart van die indrukwekkende 
collectie tentoon in Villa Les Zéphyrs. 

MEER INFO?  
In Villa Les Zéphyrs,  
Henri Jasparlaan 173, Westende. 
Nog tot dinsdag 31 december 2019 
tijdens de openingsuren.

www.middelkerke.be/nl/evenementen/het-mysterie-marco-marcovici 

Foto Ludo Coulier

Wie op zoek is naar een 
wekelijkse sportbeurt 
kan gebruik maken van 

de sportkaart. Daarmee 
kan je voordelig intekenen 

op enkele lessenpakketten 
zoals BBB, body fit, sportsnack 

of recreatief baantjeszwemmen. 
Een sportkaart kost € 20. Daarmee krijg 

je 12 + 1 eenheden die je kan inwisselen 
voor de verschillende sportlessen. 
Iedere activiteit heeft een bepaald aantal 
eenheden, maar de eerste beurt is altijd 
gratis. 

Meer info?
Via www.middelkerke.be/sportkaart kun je 
het hele programma raadplegen en meteen 
doorklikken naar de inschrijflink.  
http://inschrijvingen.middelkerke.be

Maand van de sportclub
In september zetten enkele Middelkerkse sportclubs hun 
deuren open voor nieuwe leden met (gratis) initiatielessen 
en aantrekkelijke belevingsmomenten.

Welke clubs nemen deel?
MTV Sirene (turnen), Yukio Tani Joshiki (jiu jitsu), BC Mibac 
(basketbal), Handbooggilde Schuttersvrienden (boogschieten), 
WC Spoetnikstappers (wandelen), BC De Barloke (badminton), 
VC Jumpers Middelkerke (volleybal), Padel on The Beach (padel), 
VC Bonte Pier (volleybal), Judoschool Middelkerke (judo),  
Umin No Dojo (aikido), Damesvoetbal Davo Leffinge 

Meer info?
Het exacte programma raadpleeg je via  
www.middelkerke.be/sportclubs



ONTDEKKINGSFESTIVAL | LEFFINGE, MIDDELKERKE

13-14-15 SEPTEMBER 2019

WWW.LEFFINGELEURENFESTIVAL.BE

BONTE VOGEL S
Leffingeleuren is geen alledaags muziekfestival. Grote populaire acts zal 
je er niet vinden, maar wel opkomende bands of artiesten die samen 
met hun kleurrijk publiek al jaren hun (eigenzinnige) weg zoeken. Het 
festival houdt de vinger aan de pols van de alternatieve muziekscene en 
schotelt groepen met diverse invloeden voor uit binnen- en buitenland. 

BUSKER STREET
Met Busker Street creëert Leffingeleuren speelkansen voor jonge 
muzikanten. Het dorpsplein wordt een podium voor ambitieuze 
‘singer-songwriters’ die in een korte set het beste van zichzelf 
geven. Busker Street was in het verleden al een springplank voor 
Mooneye, Seagulls en Emy. Uitkijken wie dit jaar doorbreekt.

DUYSTER .LIVE
Leffingeleuren heeft naast de vier ‘gewone’ podia ook een 
nieuwe editie van duyster.live in petto. In het feeërieke 
kader van de kerk schotelen Ayco Duyster en Eppo 
Janssen op de festivalzaterdag vier opmerkelijke artiesten 
met sfeervolle melancholische, luistermuziek voor. 

C ALCUL ATED RISK
Ook de kunstminnende festivalganger komt 
aan zijn trekken. Naast twee werken van de 
Nederlandse kunstenaar Zoro Feigl vertoont 
Kasper Vandenberghe er op zondag exclusief 
‘Calculated Risk’. Een spectaculaire 
performance waarin hij toont hoe we 
tegenwoordig omgaan met kwetsbaarheid.

Leffingeleuren is uitgegroeid tot een ontdekkingsfestival 
met bands en artiesten uit alle lagen van de 
muziekscène. In de marge van het festival is er 
een flinke brok kunst en lekker eten. En dat alles 
onder de kerktoren van Leffinge.
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weeken d

14  &  15 sept 2019

LAN DBOUW

ZEEDIJK MIDDELKERKE   -  10 tot 18 u.

Het Landbouwweekend brengt het actieve Middelkerkse 
landbouwleven dichterbij. Een weekend lang maak je 
kennis met verse landbouwproducten, landbouwmachines 
van vroeger en nu, verschillende dierenrassen, 
spectaculaire dierenshows, proevertjes en veel animatie.

Wat valt er te zien?
Gezellige terrasjes, artisanale proevertjes, verkoop 
van hoeveproducten, schattige boerderijdieren, 
prachtige landbouwmachines, oldtimertractoren en 
werktuigen.

Leerrijke demonstraties van...
... melken van koeien, ploegen op het strand, scheren van schapen 
en dorsen met een oude dorsmachine.

Wat mag je zeker niet missen?
Weet jij wat vlegeldorsen is? Of ben je benieuwd hoe ze vroeger 
vlas bewerkten? Ontdek deze oude en spectaculaire ambachten 
met doorlopende demonstraties op de Zeedijk.

Doorlopend gaan er op het strand ook spectaculaire paardenshows 
door. De trekpaarden met ruiters presenteren dressuurnummers, 
piramides en tal van andere acts. Spektakel gegarandeerd.

Beestig leuk voor de kinderen
Leef je uit op één van onze tractorspringkastelen en ontdek de 
tofste volksspelen in het Boerderijspeeldorp op het Epernayplein, 
doorlopend van 10 tot 18 u.

Er zijn tijdens het weekend ook vrij toegankelijke, creatieve 
workshops in de tent op het Epernayplein telkens van 14 tot 17 u.

Alle kinderen kunnen deelnemen aan de kleurwedstrijd van het 
Landbouwweekend. Inkleurprenten zijn vanaf 1 september 2019 te 
verkrijgen in het toerismekantoor van Middelkerke.

Steun het goede doel 
Ten voordele van de MS LIGA kun je op het Landbouwweekend 
artisanaal gemaakte pudding kopen.

Alle info via visit.middelkerke.be 



Vrijdag: blind date - 20 u
Hebben vrouwen wel humor? Als 
het aan de dames ligt die op vrijdag 
27 september optreden, moeten jullie 
hen daar blindelings in vertrouwen. 
Niemand weet immers wie er op 
het podium verschijnt. Deze avond 
wordt een verrassende blind date 
met grappige 'comédiennes'. Wouter 
Deprez is de spreekwoordelijke haan 
in het hoenderhok die deze avond 
aan elkaar babbelt. Iedere ‘mistery 
guest’ neemt 20 minuutjes voor haar 
rekening.

Zaterdag: feestelijke
bulderlachavond - 18.30 u.
Op zaterdag proef je van een 
tweetrapsraket explosieve humor. Nele 
van den Broeck is ervaringsdeskundige 
in het ‘handleiden’ van ingewikkelde 
mensen. Al haar ‘expertise’ verpakt 
ze in grappige liedjes en sketches. 
Je mag exclusief aanschuiven bij de 
voorproever van haar nieuwe soloshow. 
Na een pauze voor de lachspieren 

(alhoewel…) met muziek, een hapje 
en vertier is het de beurt aan Steven 
Mahieu. Zonder rem en zonder taboes 
neemt deze dolgedraaide wattman je 
mee op een denderende comedytram. 
Exclusief voor jullie biedt hij een eerste 
inkijk in zijn meest onaangeroerde 
hersenspinsels.

Seizoen vol comedy
Het verdere cultuurseizoen brengt naast 
sprankelende muziekvoorstellingen en 
meeslepend theater ook nog andere 
comedyvoorstellingen. Zo brengt Piv 
Huvluv comedy op maat van kinderen, 
fileert Bert Kruismans ‘De blote Belg’ 
en weet je dankzij Jens Dendoncker 
waarom je soms ‘Bang van Dendocker’ 
bent. Ook Freddy De Vadder, Thomas 
Smith en Preuteleute staan op het 
programma.

SEIZOENSOPE
NER

Omloop van het Houtland
Middelkerke wordt 
stilaan wielergek. 
We leven toe naar 
de BK’s op de weg en 
in het veld in 2022 
en ondertussen is 
Middelkerke drie 
jaar startplaats 
van de grootste 
ééndagswieler-
wedstrijd 
van centraal 
West-Vlaanderen, 
de Omloop van het 
Houtland.

Start op Epernayplein
De casinosite en de zeedijk tot aan het De Greefplein wordt een 
rennersdorp waar je de balsem en het kettingvet kan ruiken. 
Je kan er laveren tussen de renners en een kijkje nemen bij de 
rennersbussen. Het Epernayplein is ook de startplaats. Na de start 
om 13 u. doet het peloton een grote lokale ronde met nog één 
Middelkerkse doortocht, vooraleer ze stormen naar de finish in 
Lichtervelde. 

Sprintersfestijn?
Het hoofdzakelijk vlakke parcours effent het pad voor de 
sprintersploegen, maar wie weet breekt een stevige kustbries 
het peloton in stukken en wordt het vechten tussen de waaiers. 
Het deelnemersveld wordt alvast niet te onderschatten met de 
aanwezigheid van 6 World Tourploegen. Vorig jaar won Jonas Van 
Genechten nipt de sprint voor Jasper De Buyst en Timothy Dupont.

Start aan Epernayplein - www.omloopvanhethoutland.be

WO 25/09
rennersdorp: 11 u. 
start: 13 u.

WOENSDAG 23 OKT 2019 
20:00 DE BRANDING €13

IN CENTRUM DE BRANDING, 
OP VRIJDAG 27 EN 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
KAARTJES KOSTEN € 10 PER DAG  

EN ZIJN TE KOOP VIA 
TICKETS.MIDDELKERKE.BE 

CULTUURDIENST@MIDDELKERKE.BE
059 31 95 53

CULTUUR.MIDDELKERKE.BE

Vrouwen hebben geen humor. Tenminste 
zo luidt het cliché… Het nieuwe 
cultuurseizoen opent op feestelijke 
wijze met MidWestComedyFest, 
een comedyweekend als ode aan de 
vrolijkheid. Lach je kapot met een blind 
date en een exclusieve try-outavond.

Seizoensstart met buldergelach

SEIZOENSOPE
NER

Expo in de Foyer 
Mieke Drossaert

tijdens MidWestComedyFest

Foto Maxim Declercq

Foto Ludo Coulier

Foto Damon De Backer

Foto Jan Marchand

Foto Jeroen Hanselaer

Foto Jan Marchand

Voor elk wat wilds

Een avondje tv-hangen is best leuk om een 
druilerige, donkere herfstavond door te komen, 

maar misschien heb je wel zin in de unieke 
ervaring van echt theater. Het kan ook zijn dat 

de betere muzikant in jouw gemeente op de 
planken staat. Kortom, het cultuuraanbod 

van Middelkerke neemt je ook komend 
seizoen mee op een trip langs je fantasie. 

En dat kan ook voor de allerkleinsten.

Toptheater 
met  
‘Mevrouw Bob’

Ook Tania Vander 
Sanden is van de partij 

met ‘Mevrouw Bob’. Daarin vertolkt ze op magistrale 
wijze een - op de rand van een zenuwinzinking 
balancerende - zakenvrouw die het allemaal even 
niet meer ziet zitten. Dit confronterende stuk gaat 
op tragikomische wijze in dialoog met de pakkende 
livemuziek van muziektheater De Kolonie.

Exclusieve première en 
eyecatchers
Ons theateraanbod brengt in de herfst opnieuw het 
Vernieuwd Gents Volkstoneel (4/10, De Branding, 
20u.) naar Middelkerke. De exclusieve première van 
‘Zwins’ (9/10, De Branding, 20 u.) van Het Eenzame 
Westen (het West-Vlaamse theatercollectief rond 
Tom Ternest) en voorstellingen van het succesvolle 
‘De Serviceflat’ (21/11, De Branding, 20 u.) zijn heuse 
‘eyecatchers’. 
Maar je kan 
ook TG De Link 
ontdekken met 
Bert Verbeke. 
(18/12, De 
Branding, 20 u.)

Warme muziek 
Als je graag op muzikale 
ontdekkingstocht gaat, 
dan raden wij je de 
stomende blues van 
Tiny Legs Tim (7/12, De 
Branding, 20 u.) aan. Of 
verwarm je aan de warme 
traditionele muziek van 
The Golden Glows of de 

bezwerende country van Eriksson-Delcroix.(7/11, De 
Zwerver, 20 u. Heb je het liever wat ‘traditioneler’? 
Nestel je dan in onze tribune voor ‘En route’, een 
klassevolle ode aan 
pareltjes uit het 
Franse chanson met 
Patrick Riguelle en 
Jan Hautekiet (27/11, De 
Branding, 20 u.). 

Killie Billie (8+)
Ook dit theaterjaar biedt heel wat  
mogelijkheden om met de allerkleinsten in de tribune 
te kruipen. Het Antwerpse poppentheatergezelschap 
FroeFroe brengt op zondag 27 oktober om 15 u. 
met ‘Killie Billie’ het verhaal van Billie die op zoek 
gaat naar de bloemenfee om mama en papa weer 
samen te brengen. Na de voorstelling is er een leuke 
knutselactiviteit. Kaartjes kosten 6 euro.

KAARTJES ONLINE VIA  
TICKETS.MIDDELKERKE.BE

CULTUURDIENST@MIDDELKERKE.BE
059 31 95 53

WWW.CULTUUR.MIDDELKERKE.BE



VR 04/10
20 u.

Vernieuwd Gents Volkstoneel: Zakman
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 05/10
14 u.

Jeugdatelier
De Calidris, Strandlaan 1, Westende

ZO 06/10
12 u.

Hengelwedstrijd
Strand tussen “oude watertoren” Sluisvaartstraat en 
Arendlaan, Middelkerke en Westende

WO 09/10
20 u.

Het Eenzame Westen: Zwins
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

DO 10/10
14.30 u.

Dansnamiddag ‘Ladies of the Fifties’
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

VR 11/10 > 
ZO 13/10
14 u.

Kermis Sint-Pieters-Kapelle
Jonckvrouwe Gelaplein, Diksmuidestraat, 
Sint‑Pieters‑Kapelle

ZA 12/10
17 u.

Hengelwedstrijd
Strand tussen Paul de Smet de Naeyerstraat en 
Louis Logierlaan, Middelkerke

ZA 12/10
19 u.

Internationaal Boksgala
Sporthal de Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 12/10
14 u. (stipt)

Start to Westgolf - Gratis Golfinitiatie
Westgolf, Bassevillestraat 81, Westende

WO 16/10
20 u.

Vriend of vijand:  
Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles 
Nagtzaam, Serge Feys en Rudi Vranckx
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 19/10
19 u.

Middelkerke Schlagert
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

WO 23/10
20 u.

Muziektheater De Kolonie MT: 
Mevrouw Bob
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

VR 25/10>
ZO 27/10

Tentoonstelling Kunstkring Mercurius
Centrum De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge

ZA 26/10
07 u.

Halloweentocht Middelkerke
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 26/10
14 u.

Creaverkoop
Buurthuis Westende, Meeuwenlaan 37, Westende

ZA 26/10
16.30 u.

Hengelwedstrijd
Zone tussen Paul de Smet de Naeyerstraat en 
Louis Logierlaan, Middelkerke

ZO 27/10
15 u.

Familietheater 8+: FroeFroe met Killie Billie
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

DO 31/10
12 u.

Halloween in Westende
Koning Ridderdijk, Arendlaan, Distellaan, Westende

DO 31/10
16 u.

Halloween op de Sluze
Boesjerplein, Middelkerke

Nog tot 30/09
11 u. 

Reuzenrad
Zeedijk t.h.v. Epernayplein, Middelkerke

ZO 01/09
07 u.

Wandeltocht Tempeliers- en 
herinneringsroute Jan De Lee
Start aan De Bootsman, Leffinge

ZO 01/09
11 u.

Autocross
Bazelarestraat, Sint‑Pieters‑Kapelle

ZO 01/09> 
ZO 15/09
10 - 18u.

ZO 08/09
16 u.

Westende Bevrijd 1944-2019
EXPO 
De Kilt, Essex Scottishlaan 3, Westende‑Dorp

IN WOORD EN BEELD 
Marktbioscoop, Arthur Meynneplein, Westende‑Dorp

BEVRIJDINGSFEEST
Arthur Meynneplein, Westende

ZA 07/09
09.30 u.

Buurtfeest Westende-Bad
Cenakel, Badenlaan 112, Westende

ZO 08/09
08 u.

Kermis Leffinge
Ieperleedstraat, Leffinge

ZO 08/09
10 u.

Corvettes meets Mustangs
Zeedijk Middelkerke + rondrit

ZO 08/09
14 u. (stipt)

Start to Westgolf - Gratis Golfinitiatie
Westgolf, Bassevillestraat 81, Westende

ZA 14/09 
ZO 15/09
10 u.

Landbouwweekend
Zeedijk, Epernayplein, strand, Middelkerke

ZO 15/09
vanaf 08 u.

Duin- en polderwandeltocht
Start aan sporthal De Bamburg

ZO 15/09
11.30 u.

Hengelwedstrijd
Strand ten oosten en ten westen van de 
Louis Logierlaan, Middelkerke

VR 20/09
09.50 u.

Interscholenveldloop
Strand t.h.v. Sint Laureins, Westende

ZA 21/09 
ZO 22/09

Kermis Schore
Schorestraat, Schore

ZA 21/09
19 u.

Quiz Wilde Wijken
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

WO 25/09
13 u.

Start Omloop van het Houtland
Epernayplein, Middelkerke

WO 25/09
14 u.

Boemelbij XL Leffinge
Ieperleedstraat, Leffinge

VR 27/09
20 u.
ZA 28/09
18.30 u.

MidWestComedyFest
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZO 29/09
11.30 u.

Belgisaan happening
De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke

ZA 02/11
14 u.

Jeugdatelier
Calidris, Strandlaan 1, Westende

ZO 03/11
08 u.

20ste Chouffetocht mountainbike
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZO 03/11
09 u.

Sint-Hubertusfeest
Sint‑Laurentiuskerk, Westende

DO 07/11
20 u.

The Golden Glows en Eriksson Delcroix
Centrum De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge

VR 08/11 >  
MA 11/11
19 u.

Champagneweekend
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

VR 08/11
14 u. (stipt)

Start to Westgolf - Gratis Golfinitiatie
Westgolf, Bassevillestraat 81, Westende

DO 14/11
20 u.

Bert Kruismans: De Blote Belg
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 16/11
08 u.

Hengelwedstrijd
Strand tussen Paul de Smet de Naeyerstraat en 
Louis Logierlaan, Middelkerke

ZA 16/11
13 u.

Rode Neuzenpannenkoekenslag
Café De Sterre, Dorpsplein, Lombardsijde

ZA 16/11
17.30 u.

Hengelwedstrijd
Zone tussen “oude watertoren” (Sluisvaartstraat) en 
Louis Logierlaan, Middelkerke

ZA 16/11
19.30 u.

7de Grote Yoshiki Quiz
Centrum De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge

DO 21/11
15 + 20 u.

Het Prethuis: ‘De serviceflat’
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 23/11
14 u.

Hengelwedstrijd
Strand tussen Paul de Smet de Naeyerstraat en 
Louis Logierlaan, Middelkerke

ZO 24/11
10 -18.30 u.

Hobby- en recyclagebeurs
Sporthal de Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZO 24/11
14 u.

Intrede van de Sint
Zeedijk en marktplein, Middelkerke

WO 27/11
20 u.

Patrick Riguelle en Jan Hautekiet:  
‘En route: La vie est Riguelle’
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 30/11
18 u.

'Middelkerke Anders' met  
Raymond Van Het Groenewoud
Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke

September

Oktober

November

Op zoek naar een leuke hobby?

Buren bij kunstenaars
Wie passioneel bezig is met amateurkunst kan letterlijk zijn of haar 
deuren openzetten voor het publiek tijdens Buren bij kunstenaars. 
Dit oorspronkelijk West‑Vlaams initiatief van ‘Kunst werkt’ gedijt uit 
naar gans Vlaanderen. Via www.burenbijkunstenaars.be zie je wie in 
je buurt deelneemt. Over verschillende locaties in Middelkerke.

Hobby - en recyclagebeurs
Op 24 november organiseert het gemeentebestuur voor het eerst de 
hobby ‑ en recyclagebeurs in De Branding, Middelkerke. Met maximaal 
100 standplaatsen krijg je een inspirerende staalkaart van allerhande 
creatieve hobby’s voorgeschoteld.

Interesse om mee te doen?
Schrijf je in via participatie@middelkerke.be vóór 12 november 2019.

VR 18/10 >  
ZO 20/10

ZO 24/11
10 - 18.30 u.

Verenigingengids
Je vindt alle gedetailleerde 
contactgegevens in de 
verenigingengids  
www.middelkerke.be/verenigingengids.

In september starten heel wat Middelkerkse verenigingen opnieuw 
met hun wekelijkse werking. Zo is er iedere weekdag wel een 
artistieke, sportieve of animatieactiviteit waar je op kan intekenen.

Evenementenkalender
Op zoek naar alle verenigingsactiviteiten? Check dan de online 
evenementenkalender via www.middelkerke.be/kalender. 
Wil je zelf nog een activiteit toevoegen, dan kan je dat ook 
makkelijk via www.middelkerke.be/activiteit-melden.

Hobby's in de kijker



Etalage vol creativiteit

Middelkerke schlagert

De herfst is de periode bij uitstek om 
tentoonstellingen te organiseren. Drie Middelkerkse 
artistieke verenigingen geven het voorbeeld en trappen zo 
hun actieve werkjaar af. Misschien wel een gelegenheid om 
geïnspireerd te geraken door kwalitatieve amateurkunst?

Traditioneel gedijt het betere levenslied 
goed in Middelkerke. Met de eerste editie 
van Middelkerke Schlagert slaat het 
polonaisealarm zeker tilt.

Fotoclub Candela
Lokale fotoclub Candela verzamelt 
sinds 1980 fotografieliefhebbers uit 
Middelkerke en omstreken. Op hun 
maandelijkse bijeenkomst geven ze 
elkaar tips en tricks. Maar uiteraard 
zijn de leden van Candela ook actief 
op het terrein. Op hun jaarlijkse 
fotosalon bundelen ze portretten, 
modelfotografie, architectuurfoto’s, 
prachtige reisfoto’s of pakkende 

natuurbeelden waarbij de klemtoon 
altijd ligt op de persoonlijkheid van 
de fotograaf. Candela besteedt veel 
aandacht aan de presentatie van hun 
beelden en gaan daarin een stapje 
verder dan het traditionele ‘kader’.

Fotosalon Candela in centrum 
De Branding, Middelkerke

Lokaal talent
Het lokale showduo Kevin & Romina 
zorgen voor het eerste ‘handjesgezwaai 
en meezingsalvo’. Vervolgens wordt het al 
polonaisend toewerken naar de climax met 
optredens van Jordy Fransis, DJ Bowtie.

Kunstkring Mercurius
Sinds 1975 biedt Mercurius gemotiveerde 
amateurkunstenaars in en rond Leffinge 
de mogelijkheid om hun hobby te 
beoefenen. Mercurius is trouwens 
één van de oudste kunstkringen in de 
omtrek. Op de jaarlijkse tentoonstelling 
in de maand oktober stellen ze hun 
projecten van het afgelopen werkjaar 

tentoon: een bonte, smaakvolle mix van 
schilderkunst, textielkunst, grafische 
vormgeving, boetseren, juweelontwerp, 
kalligrafie, keramiek en digitale 
beeldvorming.

Tentoonstelling Kunstkring Mercurius 
in centrum De Zwerver, Leffinge

Splintergroep palmt De Wiek in
Ook de Splintergroep kent zijn roots 
in Leffinge. Sinds 1996 zoeken ze 
jaarlijks een vernieuwend element 
voor hun tentoonstelling. Dat is ook de 
reden waarom ze voor de 23ste editie 
van LefArt van locatie veranderen 
en kiezen voor De Wiek, het nieuwe 
gemeenschapshuisje naast de 
Groenhagemolen in centrum Leffinge. 

Ze kijken graag over de grenzen van de 
traditionele kunstvormen en betrekken 
vaak andere disciplines in hun artistieke 
etalage. Zo is origamispecialist Broos 
Vyncke de gastkunstenaar voor deze 
editie.

Tentoonstelling Splintergroep Leffinge 
in De Wiek, Leffinge

VR 15/10
vernissage vanaf 19.30 u.

ZA 16/10 + ZO 17/10
10 - 18 u.

VR 25/10
10 - 16 u.
vernissage  
vanaf 19.30 u.

ZA 26/10 +  
ZO 27/10 10 - 18 u.

VR 8/11
vernissage vanaf 20 u.

ZA 9/11 + Z0 10/11
10 - 12 u. + 14 - 19 u.  

MA 11/11 
10 - 12 u. + 14 - 18 u.

ZA 19/10
19 u.

In centrum De Branding, 
Poupulierenlaan 35,  
Middelkerke
Inkom: VVK €25

middelkerkeschlagert@gmail.com

Wandelen in Middelkerke

Erfgoed en kunst
Middelkerke en Westende 
bulken van de geschiedenis. 
Om die op te slorpen bestaat 
er geen betere manier om de 
erfgoedwandelroute te doen. 
Je start aan Villa les Zéphyrs, de 
voormalige vakantiewoning van 
de Gentse familie Muyshondt. 
De route neemt je mee langs de 
vele getuigen van Westendes 
mondaine verleden zoals het 
majestueuze Grand Hôtel 
Belle‑Vue. Naast historische 
bezienswaardigheden passeert de 
wandelroute ook enkele prachtige 
kunstwerken in open ruimte 
zoals de uitgebreide ‘Caterpillar 
+ Flatbed Trailer’ en ‘Olnetop’. 
Via rustige wandelpaden door de 
Warandeduinen keer je terug naar 
het centrum.

De Romeo’s
De temperatuur zal  
zeker stijgen als Yves Seghers en 
Filip D’Haeze de zaal opwarmen voor 
absolute headliner De Romeo’s. 

Fleris en andere legenden
De dienst erfgoed stippelde ook enkele interessante 
wandelingen uit waarbij je verschillende Middelkerkse 
legendes ontdekt. Duivelse boerenknecht Fleris is de 
centrale figuur in een 10km lange wandeling door het 
achterland van Wilskerke en Leffinge. Je passeert er de 
indrukwekkende Fleriskothoeve waar Fleris voor zoveel 
‘onheil’ en ‘miserie’ zorgde. Via sappige 
verhaalpalen in dialect krijgt 
de wandeling nog een 
extra dimensie.

Nog meer 
wandelroutes via  
www.middelkerke.be/
wandelroutes 

Chouffetocht  
nummer 20

ZO 3/11
start tussen  
8-11u.

Dit jaar organiseert 
mountainbikeclub McChouffe uit 

Middelkerke hun twintigste editie  
van de klassieke Chouffetocht.

Jubileumeditie
De Chouffetocht is een vaste afspraak op de regionale 
mountainbikekalender in de herfst. Je doorkruist 
duinen en polders en trotseert de wind op het strand. 
Onderweg zijn er bevoorradingsposten voorzien en na 
de rit krijg je nog gratis een hotdog en maak je kans 
om een mountainbike te winnen.

Er is keuze uit 3 verschillende afstanden:  
35, 50 en 60 km. Inschrijven kan ter  

plaatse, deelname: 4 euro.
Inschrijven via www.choufkes.be

Iedereen houdt van lekker uitwaaien op het strand, maar je 
kan zo’n wandeling ook combineren met één van de talrijke 
uitgestippelde wandelroutes in Middelkerke.

Foto  Norbert Moyaert

Foto Eric Lefevere



Herfstvakantie in Middelkerke: drakentijd!
Er wordt vaak gezegd dat draken de 
engste dieren ter wereld zijn. Dat deze 
angstaanjagende drommels prinsessen 
lastigvallen en heel de dag door vuur 
spuwen. Misschien is de draak die tijdens de 
herfstvakantie in Middelkerke neerstrijkt wel 
een klein beetje anders… Je leert  hem vast en 
zeker kennen in de herfstvakantie. 

Champagneweekend

VR 8/11
19.30 - 24.00 u.

ZA 9/11
11.00 - 01.30 u.

ZO 10/11
11.00 - 24.00 u.

MA 11/11
11.00 - 20.00 u.

Proeven, genieten, 
ontdekken
In onze champagnehal kan je de 
verschillende champagnehuizen uit 
Epernay en haar omgeving een bezoek 
brengen. Hier kan je in een rustige 
omkadering de verschillende champagnes 
proeven, ontdekken en bij de diverse 
viticulteurs kennis maken met de weetjes 
van hun verschillende cuvées.

Optredens en ambiance
De sportzaal in centrum de Branding 
zal omgetoverd worden tot een echt 
feestpaleis waar ambiance en leuke 
optredens zullen plaats vinden. Hier 
zullen ook verschillende champagnes 
aangeboden worden door de viticulteurs 
zodat er op beide plaatsen kan genoten 
worden van heerlijke bubbels!

Champagnedegustaties
Reeds een kenner of niet? Schrijf je in 
voor één van de proeverijen, waar Alain 
Bloeykens alles zal vertellen over de zin en 
onzin van champagne. Samen proeven, 
samen genieten van de meerwaarde die 
champagne te bieden heeft.

Champagnemenu’s
Tal van Middelkerkse horecazaken stellen 
gedurende het Champagneweekend 
opnieuw heerlijke menu’s samen. met 
bijpassende champagne. Een overzicht 
van de deelnemende restaurants vind je 
vanaf oktober terug op de website  
visit.middelkerke.be 

Centrum De Branding,  
Populierenlaan 35, Middelkerke

Dienst evenementen
evenementen@middelkerke.be 

visit.middelkerke.be

Inschrijvingen champagnedegustaties:
Dienst voor toerisme
Joseph Casselaan 1
8430 Middelkerke
059 30 03 68
toerisme@middelkerke.be

ZA 26/10 >
ZO 03/11
tijdens de 
herfstvakantie

In het herfstkrantje vind je alle activiteiten in 
Middelkerke. Het herfstkrantje is vanaf begin 
oktober verkrijgbaar in de meeste openbare 
gebouwen in Middelkerke.

evenementen@middelkerke.be
059 30 03 68
visit.middelkerke.be

Champagne uit Epernay en omgeving terug op jaarlijks 
bezoek. Dit jaar maken we er een extra lange editie van, 
een 4-daagse champagnebeleving in centrum De Branding.

Foto Luc Cassiman

Otis
Maak kennis met Otis, een kleine ondeugende,  
maar schattige draak. 
Hij komt binnenkort op vakantie  
in Middelkerke. 

Drakenexpeditie
Zijn drakennest vind je in het Normandpark.  
Kinderen kunnen op drakenexpeditie tot aan de 
Warandetoren om draken te spotten.  
Bij iets slechter weer kan je terecht in het  
pop‑up‑indoorspeeldorp of kun je genieten  
van een leuke voorstelling in  
De Branding en de bib.  

Zoektocht
Een wandeltocht, spetterend drakenvuur en film in 
het drakenei vullen de vakantie goed op, maar het 
allerspannendste is de zoektocht in Middelkerke. Help 
mee zoeken naar de magische zin om de mysterieuze 
code te kraken.



Middelkerke Anders

Middelkerke is een open gemeente. Ook voor 
mensen met een beperking. Dit jaar focust Middelkerke 
Anders op het leven met gezichtsbeperking en blindheid. 
Raymond Van Het Groenewoud sluit de goedgevulde avond 
muzikaal af.

ZA 30/11
18 u.

Niet kunnen kijken, wel 
kunnen zien
Ieder jaar zet Middelkerke Anders een 
bepaalde beperking in de kijker. Dit jaar is 
dat slechtziendheid of blindheid. Met heel 
wat hulptechnieken kunnen slechtziende of 
blinde mensen een ‘relatief’ comfortabel leven 
leiden. Toch is blijvende sensibilisering nodig, 
zodat iedereen weet hoe je mensen met een 
gezichtsbeperking met kleine dingen flink kan 
helpen. 

LaSperanza en Raymond
Slechtziend of blind zijn is geen reden om 
artistiek beperkt te zijn. Denk maar aan Andrea 
Bocelli of Stevie Wonder. Ook de leden van 
LaSperenza kampen allen met een beperking. 
Maar dat houdt hen niet tegen om een 
hartverwarmend koorconcert met een breed 
oeuvre bekende liedjes te brengen. Nadien 
verblijdt muzieklegende Raymond Van Het 
Groenwoud het publiek met een exclusief 
optreden ter gelegenheid van Middelkerke 
Anders. 

Lekker eten
Naast een artistiek en informatief luik kun je ook 
lekker smullen van een gevarieerd buffet.

Meer info?
participatie@middelkerke.be
In centrum De Branding, 
Kaartjes reserveer je via 
tickets.middelkerke.be

Sinterklaas in aantocht

Ook in Middelkerke komen de Sint en zijn 
Pieten opnieuw langs om alle kinderen te  
voorzien van cadeautjes en lekkers. 

Lekkere speculoos
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 speculoos te smullen, want hij komt, hij komt … die lieve 
goede Sint. 

Waarom draagt de Sint een kleed?
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 je 
al altijd wou stellen … Kan de Sint eigenlijk zwemmen? Of hoe 
oud is de Sint? Waarom draagt de Sint een kleed? …

ZO 24/11
vanaf 14 u.

Centrum Middelkerke, 
Start op het Epernayplein
Alle info vanaf 1 november 2019 op 
visit.middelkerke.be

24/11

Sint & Piet 
komen!

20/11
Ik begin aan 
mijn brief!

Nog 4x  
slapen

Zou de Sint al 
vertrokken zijn?

19/11

Nog 5x  
slapen

21/11

Nog 3x  
slapen

Vandaag ben ik 
extra braaf!

22/11

Nog 2x  
slapen

Hopelijk is de Sint 
niet zeeziek!23/11

Nog 1x  
slapen

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

Foto Charlie De Keersmaecker

Foto Charlie De Keersmaecker Foto Luc Cassiman

Foto Luc Cassiman



                          Indian summer in Middelkerke
COLOFON

v.u. Jean Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
De Visit is een jaarlijkse uitgave van het gemeentebestuur Middelkerke.
Redactieadres: communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke ‑ Redactie en ontwerp: communicatiedienst met medewerking van alle gemeentelijke diensten
Met dank aan alle (Machtig Middelkerke) fotografen: Eric Lefevere, Ludo Coulier, Luc Cassiman, Maxim Declercq, Jan Marchand, Damon De Backer, Jeroen Hanselaer en Norbert Moyaert.

De inhoud van Visit wordt met de grootste zorg bewaakt, heb je toch een opmerking of heb je een (spellings‑)fout opgemerkt, meld dit via communicatie@middelkerke.be.
De redactie behoudt het recht om artikels te wijzigen of niet te publiceren. Het gemeentebestuur Middelkerke aanvaardt geen aansprakelijkheid omwille van ontbrekende of foutieve berichtgeving. De aangekondigde 
evenementen zijn opgenomen op basis van een overzicht op datum van 01/08/2019. Het is dus mogelijk dat er nog activiteiten zijn bijgekomen of veranderd. Raadpleeg daarom zeker www.middelkerke.be/kalender 
voor een up‑to‑date overzicht.

 visit.middelkerke.be

 @gem_middelkerke

  www.facebook.com/gemeentemiddelkerke

 @gem_middelkerke

 info@middelkerke.be

Alle events www.middelkerke.be/kalender

Foto #MachtigMiddelkerke Yves Renneboogh


