
Winter
2019 - 2020

december / januari / februari / maartvisit.middelkerke.be

Eisbar / Sterren in het park / Coastrace / en veel meer...

Lekker Feestelijk!



Lekker feestelijk

Aan de slag!
Mix boter met suiker tot een romig mengsel. 
Meng tot een stevig deeg met siroop, bloem, 
gember, kaneel en bicarbonaat.

Rol het deeg uit tussen twee vellen bakpapier 
tot 4 mm dikte en leg een half uur in de 
koelkast. Steek sterretjes en hartjes uit het 
deeg. Leg de figuurtjes op bakpapier en bak  
8 à 10 minuten in de oven op 160°.

ZA 21/12
> DI 31/12
Handelaars
Midddelkerke

Gemberhartjes en -sterretjes
Wat heb je nodig  
voor 30 koekjes: 

• 125 g gezouten boter
• 80 g bruine suiker
• 200 g ahornsiroop
• 370 g bloem
• 1 koffielepel gemberpoeder
• 1 koffielepel kaneelpoeder
• 1 koffielepel bicarbonaat

Zoek de rendieren

www.middelkerke.be/eindejaarsactie

Volg 
dit recept 
voor een 

lekker feest-
tussen-
doortje!

Tussen 21 en 31 december 2019 maak 
je dankzij de eindejaarsactie kans op tal van 
tombolaprijzen dankzij de Middelkerkse handelaars.

Zij versieren hun etalages met prachtige rendieren 
en jij kan er langs op zoektocht. Maar let 
op: niet ieder rendier is hetzelfde. Hoe 
beter je speurneus, hoe meer kans op 
mooie prijzen. Zoek de verschillen 
en maak kans op één van de 
25 waardebonnen van 20 euro of 
één van de 25 shoppingtassen. 
De deelnameformulieren vind 
je in de meeste openbare 
gebouwen en bij de 
deelnemende handelaars.

(Window)
shoppen 
met kans 
op prijs!

Het huis van de kerstman
VR 20/12
> ZO 5/01
Epernayplein
Midddelkerke

De kerstman verwelkomt je  
in zijn gezellige huis op het Epernayplein.

Op de foto 
Je kan er op de foto met de kerstman zelf. In de kerstchalet 
kan je ook terecht voor een hapje en een drankje.

De kerstman is er van 21 tot 24 december,  
telkens van 11 tot 13 u. en van 15 tot 17 u.
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Markt niet op de markt
De wekelijkse donderdagmarkt gaat op 
onderstaande dagen door in de Kerkstraat:

12, 19 en 26 december 2019 en  
2 en 9 januari 2020.

Het marktplein wordt tijdens die periode 
ingenomen door Eisbar. Vanaf 16 januari 2019 
vindt de donderdagmarkt weer plaats op het 
marktplein in Middelkerke.
www.middelkerke.be/markten 



Warmste week

Mannekensvere Smult
Leuke kerstmarkt met diverse eet- en 
drankstanden van de plaatselijke verenigingen. 
De kerstman komt op bezoek en je kan dansen 
tot in de vroege uurtjes.

Eindejaarsfeest Lombardsijde 
Feest samen met de inwoners van 
Lombardsijde. Naast drank- en eetstanden is 
animatie voorzien voor jong en oud. Iedereen 
van harte welkom.

Nieuwjaarsdrink  
Sint-Pieters-Kapelle 
Klinken op het nieuwe jaar, met verschillende 
hapjes en drankjes en animatie voor groot en 
klein. DJ Bakkertje zorgt voor de nodige sfeer.

Feesten op het dorpsplein
ZA 21/12
vanaf 19 u.

Waternekkersplein  
Mannekensvere

ZA 21/12
vanaf 19.30 u.

Oude Nieuwpoortstraat 
Lombardsijde

VR 10/01
vanaf 19 u.

Kerk 
Sint-Pieters-Kapelle 

Gezellig 
bijkletsen in een warme feestelijke sfeer? Welkom op het dorpsplein voor drie kleine feestmarktjes!

Zweten en puffen voor het goede doel: dat is 
de Warmste Week in Middelkerke. En wie sport, 
mag wel een pannenkoek smullen.

Padel for life
Padel for life biedt een volledig 
weekend sporten en plezier ten 
voordele van Okidoo vzw en  
After Breast Cancer vzw.  
Zo kan je padellen (gans het weekend), 
mountainbiken (8/12 om 9u.) en  
een stomende salsacursus  
(8/12 tussen 14 en 20u.) volgen bij  
Padel on the Beach in Westende. 

Smullen for life
Padel for life zorgt ook voor lekkers:  
zo smul je op zaterdag 7 december van 
een lekkere winterbarbecue en fuif in de 
Calidris (€ 25).

www.padelonthebeach.be
 

Golf for life
Geen zin in hartslagpieken of intens 
gezweet? Westgolf Lombardsijde leert je 
swingen en putten voor het goede doel.
www.westgolf.be

  
 

Nog meer for life
De Middelkerkse bib verkoopt lekkere pannenkoeken en chocomelk 
in de week van 16 tot 21 december. Er is ook een tweedehands 
boekenverkoop in de bib van Leffinge van 1 tot 21 december.  
Op zondag 22 december verkoopt het jeugdhuis De Paravang ook 
pannenkoeken (€ 2/stuk, € 5 voor pak van 8).

www.middelkerke.be/warmsteweek
 

Het warmste kerstconcert
Het Camerlinckxkoor zamelt met hun kerstconcert centjes in voor de 
Belgische vereniging voor longfibrose. Het concert vindt plaats in de 
kerk van Sint-Pieters-Kapelle. 

 Kaartjes kosten € 12 voor volwassenen,  
€ 7 voor kinderen tussen 12 en 18 jaar.  
Reserveren kan via 0499 75 21 74.
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VR 6/12 
ZA 7/12
ZO 8/12

ZO 8/12
9 - 16u.

ZO 15/12
14.30 u.

ZO 1/12 >  
ZO 22/12

ZA 7/12
19.30 u.



Alle dagen Eisbar

WO 18/12 Schaatspiste en bar open

DO 19/12 Schaatspiste en bar open

VR 20/12 Opening / Yves Segers / Dorothee Vegas & Like Maarten

ZA 21/12 Kids Disco / Westvloams Gemingeld Vintekoor / DJ

ZO 22/12 Kids on Ice / Coverstore

MA 23/12 De AD-HOC Band

DI 24/12 Pianomuziek Johnie (open tot 18 u,)

WO 25/12 Local DJ Gwentje

DO 26/12 Kids Disco (namiddag) / Edje Ska en de Pilchards

VR 27/12 Kobe Ilsen en Victor Verhulst / DJ David B.

ZA 28/12 Kids Disco (namiddag) / DJ Bjorn Verhoeven

ZO 29/12 Kids on Ice / Tyana /  Johan Veugelers / DJ

MA 30/12 Alex Rudy & Ilse / DJ

DI 31/12 Oudejaarsavond: DJ Djonah

WO 1/01 Gitsy Street band

DO 2/01 Edelways

VR 3/01 Forever 80’s / DJ DMC

ZA 4/01 Kids Disco / DJ Dimaro

ZO 5/01 Nieuwjaarsreceptie Inwoners: Ontpopt (Voormiddag)

Marktplein Middelkerke
www.facebook.com/eisbarmiddelkerke

Feest
Iedere dag is er wel een optreden, een feestelijke dj of  
een tof aanbod voor jong en oud.
 

Gratis Kids schaatsen
Kinderen tot 12 jaar schaatsen gratis op 
zondagen 22 en 29 december dankzij 
Kids on ice. Bind de schaatsen aan 
en glij op de perfect onderhouden 

schaatspiste.

Eisbar tovert het Middelkerkse marktplein om in een 
sfeervolle ontmoetingsplaats voor Middelkerkenaars en 
vakantiegangers.

Alle dagen Eisbar

WO 18/12 Schaatspiste en bar open

DO 19/12 Schaatspiste en bar open

VR 20/12 Opening / Yves Segers / Dorothee Vegas & Like Maarten

ZA 21/12 Kids Disco / Westvloams Gemingeld Vintekoor / DJ

ZO 22/12 Kids on Ice / Coverstore

MA 23/12 De AD-HOC Band XL

DI 24/12 Pianomuziek Johnie (open tot 18 u.)

WO 25/12 Local DJ Gwentje

DO 26/12 Kids Disco (namiddag) / Edje Ska en de Pilchards

VR 27/12
Kryos on Ice (16u.) / Kobe Ilsen en Victor Verhulst /  
DJ David B.

ZA 28/12 Kids Disco (namiddag) / DJ Bjorn Verhoeven

ZO 29/12 Kids on Ice / Tyana / Johan Veugelers / DJ

MA 30/12 Alex Rudy & Ilse / DJ

DI 31/12 Oudejaarsavond met DJ Djonah

WO 1/01 Gitsy Street Band

DO 2/01 Edel Ways

VR 3/01 Forever 80’s / DJ DMC

ZA 4/01 Kids Disco / DJ Dimaro

ZO 5/01 Nieuwjaarsreceptie Inwoners: Ontpopt (Voormiddag)

Iedere dag open vanaf 11 u.
Avondprogramma start meestal vanaf 18 u.
Marktplein Middelkerke - www.facebook.com/eisbarmiddelkerke

Feest
Iedere dag is er wel een optreden, een feestelijke DJ of  
een tof aanbod voor jong en oud.
 

Gratis Kids schaatsen
Kinderen tot 12 jaar schaatsen gratis 
op zondag 22 en 29 december, telkens 

tussen 11 en 14 u. Bind de 
schaatsen aan op de overdekte 
schaatspiste met sfeerverlichting 
en leuke muziek.

Eisbar tovert het Middelkerkse marktplein om in een 
sfeervolle ontmoetingsplaats voor Middelkerkenaars en 
vakantiegangers.
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Het Middelkerkse Normandpark licht op als 
een spetterende ‘fusée’ tijdens Sterren in het 
Park op Tweede Kerstdag.

Warmte in het park
Een vuurshow met prachtige acrobaten en een 
magische lichtshow zorgen voor een onvergetelijke 
avond. Het vuurwerk is een ware apotheose.

Lichtshow, muziek en vuur
Vanaf 18 u. ligt het park onder een sfeervol deken 
met muziek en belichting. Om 18.45 u. starten de 
vuuracrobaten met hun spectaculaire show. Na 21 u. 
kan je je feestje verderzetten op Eisbar met Edje Ska. 

DO 26/12
vanaf 18 u.

Normandpark
Middelkerke

Sterren in het Park

Warmte, licht en amusement in en  
onder de kerk van Leffinge.

Special met Piv Huvluv
Piv Huvluv brengt om 20.00 u. een speciale 
kerstvoorstelling in de kerk van Leffinge. Daarna start 
om 20.45 u. een klank- en lichtspektakel op het grasplein 
rond de kerk.

Veel amusement
Na het vuurspektakel zetten DJ’s Russian 
Fristi het feestje in gang. Doorlopend 
geniet je van een magische en 
sprookjesachtige sfeer door 
Magic Night of Bubbles and 
Fire. Vuurkunst zorgt 
voor een feeëriek 
vuurspektakel.

VR 27/12
vanaf 19.30 u.

Centrum 
Leffinge

LeffingeLicht
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www.middelkerke.be/leffingelicht



Rattenvangen met Adelien (6+)

Schoonmaakster Adelien vertelt het verhaal 
van Luca. Die maakt van het vuilste afval de 
mooiste dingen, zoals een fluit waar hij alle 
ratten mee weglokt. Kaartjes kosten 6 euro.

Piv Huvluv (8+)

Piv Huvluv brengt originele kindertips 
tot zelfstandigheid. Want willen ze op 
korte tijd niet een beetje teveel zelf 
kunnen? Deze comedyvoorstelling is 
er speciaal voor kinderen.  
Kaartjes kosten 10 euro.

Dikkie Dik & ik (2+)
‘Dikkie Dik & Ik’ is een totaalvoorstelling met 
een kattenwereld in de foyer. Loop op vier 
pootjes, geef kopjes en wees lekker lui. Net 
zoals Dikkie Dik. Kaartjes kosten 6 euro.

tickets.middelkerke.be

Cultuur voor kinderen

ZA 04/01
15 u.

ZA 15/02
20 u.

ZO 22/03
15 u.

 

Na de voorstelling kun je lekker knutselen in  de foyer.

Meeslepende verhalen, betoverende acteurs en 
lekker knutselen. Het familie-aanbod van Cultuur 
Middelkerke is een must.

SantaTrail brengt je het beste 
van twee werelden: een pittige 
workout voor jong en oud, maar 
ook een originele ontdekkingsloop 
in de Middelkerkse kerstsfeer. 

Zonder voeten vegen
Je loopt, zonder voeten vegen, door 
het MAC en het gemeentehuis, het Huis 
van de kerstman, centrum De Branding, 
gemeenteschool De Zandloper en 
het gemeentehuis. Uiteraard loop 
je ook door het sfeervol verlichte 
Normandpark.

Ook wandelen
Wie geen loopkriebels ervaart, kiest 
voor een leuke wandeltocht. Gezellig 
nakeuvelen kan sowieso met een gratis 
kerstbiertje. SantaTrail is een gezamelijke 
organisatie van Ondernemend 
Middelkerke en de sportdienst.

Voorinschrijving: € 10
Daginschrijving: € 15
sportdienst@middelkerke.be
059 31 99 50

ZA 28/12
van 18 tot 22 u.

Start:  
Sporthal De Branding 
Populierenlaan 35 
Middelkerke
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Alle 

voorstellingen 

in De Branding, 

Middelkerke.



DI 03/12
08.30 u.

Aankomst Sinterklaas en 
pieten
Sint-Lutgardisschool, Westende

WO 04/12
10 u.

Soep op de stoep,  
samen tegen armoede
Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17, 
Middelkerke

ZO 08/12
14 u.

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

VR 13/12
11.30 u.

Kerstdiner met 
Stoffel Dekeyser
Welzijnshuis,  
Sluisvaartstraat 17, Middelkerke

WO 18/12  
> 05/01

Eisbar
Marktplein, Middelkerke

DO 19/12
20 u.

Luistervinken: Het leven 
van een undercoveragent
Bib Middelkerke, 
Populierenlaan 16, Middelkerke

VR 20/12
> 05/01

Huis van de kerstman
Kerstchalet, Epernayplein, 
Middelkerke

VR 20/12
20 u.

Kerstconcert  
Willy Sommers
Sint-Laurentiuskerk, Westende

ZA 21/12
09.30 u.

De Warmste Week  
in de bib
Bib Middelkerke,  
Populierenlaan 16, Middelkerke

ZA 21/12
19 u.

Mannekensvere Smult
Waternekkersplein, 
Mannekensvere

ZA 21/12
19.30 u.

Lombardsijde Feest
Oude Nieuwpoortstraat, 
Lombardsijde

ZO 22/12
08 u.

20ste Poldertocht
Ter Zelte en gemeenteschool, 
Slijpe

DO 26/12
18 u.

Sterren in het park
Normandpark,  
Middelkerke

VR 27/12
19.30 u.

LeffingeLicht
Centrum Leffinge

ZA 28/12
18 u.

SantaTrail
Sporthal De Branding, 
Populierenlaan 35, Middelkerke

DI 31/12
23.55 u.

Sylvestervuurwerk
> Middelkerke
Strand westkant Epernayplein

> Westende
Strand Meeuwenlaan 

VR 03/01
19 u.

Nieuwjaarsdrink  
Sint-Pieters-Kapelle
Kerk, Sint-Pieters-Kapelle

ZA 04/01
15 u.

Familievoorstelling: 
De Rattenvanger
De Branding,  
Populierenlaan 35, Middelkerke

ZA 04/01
19.30 u.

Slijpe Toast op het 
Nieuwe Jaar
Gemeenteschool, Slijpe

ZO 05/01
11 u.

Nieuwjaarsreceptie 
inwoners
Marktplein, Middelkerke

VR 10/01
17.30 u.

Ren je rot!  
Lopen voor het goede doel
Sint-Jozefsinstituut , Leffinge

ZA 11/01
13.30 u.

Nieuwjaarscorrida
Sporthal De Bamburg, 
Lombardsijde

ZA 11/01
16 u.

Winterknetters
Epernayplein, Middelkerke

VR 17/01
18 u.

Lampionnentocht
Slijpe

ZA 18/01
starten 
vanaf 9 u.

MTB toertocht
Sporthal De Bamburg, 
Lombardsijde

ZO 19/01
9.30 u.

CoastRace
Start: surfclub De Kwinte   
Finish: Calidris

December
Januari

Klinken op nieuwe jaar
De jaarlijkse 
nieuwjaarsdrink op het 
marktplein van Middelkerke 
is een gezellig geroezemoes 
van uitgewisselde 
nieuwjaarswensen. 

In het feestelijke kader van 
Eisbar ontmoet je buur, kennis 
en vriend om elkaar een fijn, 
gezond en succesvol nieuw  
jaar te wensen.

ZO 05/01
vanaf 11 u.

Marktplein 
Middelkerke
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Februari Maart

ZO 08/03
7 u.

Wandeltocht Krokodilletocht
Gemeenteschool 
Onderwijsstraat, Middelkerke

WO 11/03
20 u.

What a wonderful... Toots
De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

DO 19/03
14.30 u.

Dansnamiddag: Manoesh
De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

ZA 21 >  
ZO 29/03

Ezelkermis Lombardsijde
Oude Nieuwpoortstraat, 
Lombardsijde

ZO 22/03
15 u.

Familievoorstelling: 
Dikkie Dik & ik
De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

WO 25/03
20 u.

Pascale Platel:  
‘Gezegend zij ...’
De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

ZA 28/03
20 u.

Freddy De Vadder:  
Freddy for President 
De Zwerver, Dorpsstraat 95, 
Leffinge

ZO 09/02
7 u.

Wandeltocht 
Strandjutterstocht
Startplaats: Calidris, Strandlaan, 
Westende

ZA 15/02
20 u.

Piv Huvluv:  
De allereerste keer
De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

ZO 16/02
10.30 u.

Sandman Inferno 
Winterduathlon
De Kwinte, Koning Ridderdijk, 
Westende

DO 20/02
20 u.

‘t Arsenaal/Lazarus:  
‘Den beer heeft mij gezien’
De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

DO 27/02
20 u.

Luistervinken:  
Duivelse traditie
Bib, Populierenlaan 16, 
Middelkerke

VR 28/02
20 u.

Thomas Smith  
‘De jaren van verstand’
De Zwerver, Dorpsstraat 95, 
Leffinge

WO 04/12
20 u.

Bang van Dendoncker
Jens Dendoncker is de 
comedytoekomst van Vlaanderen. 
Aaibaar en toch snedig.

VR 13/12
20 u.

Tiny Legs Tim
Vlaamse blues van de bovenste 
plank. Met full band en 
bezwerende klanken.

WO 18/12
20 u. 
inleiding  
om 19.15 u.

TG De Link 
Vrijen met dieren
Zwarte humor over een uitgeblust 
huwelijk en verdwaalde zielen. 
Theater van de bovenste plank.

ZA 11/01
20 u.

Preuteleute
Lekker grofgebekt en pittig. 
Preuteleute spaart niets of 
niemand. 

ZO 12/01
15 u.

Barbara Dex
De cultuurraad presenteert 
een fijn nieuwjaarsconcert met 
één van Vlaanderens mooiste 
stemmen.

WO 15/01
20 u.

Begijn Le Bleu
Begijn brengt herkenbare huis-, 
tuin- en keukenverhalen met 
een scherp randje.

Cultuurkalender

Winterknetters is een 
kerstboomverbranding met 
extra's. Vuurshows en live muziek 
zorgen voor een gezellige sfeer op 
de zeedijk.

Gezelligheid rond het vuur
Terwijl je bij diverse drank- en 
eetstandjes van onze lokale 
verenigingen een hapje of drankje 
nuttigt, kan je toekijken hoe de laatste 
restjes kerst in vlammen opgaan.

Alle info via visit.middelkerke.be 

Traditioneel delen we gratis sprot uit vanop de barbecue.

Alle 

voorstellingen 

in De Branding, 

Middelkerke behalve 

Preuteleute in 

De Zwerver, 

Leffinge.

ZA 11/01
16 - 24 u.

Epernayplein  
en zeedijk 
Middelkerke
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Alle 

voorstellingen 

in De Branding, 

Middelkerke behalve 

Preuteleute in 

De Zwerver, 

Leffinge.

tickets.middelkerke.be



Nieuwjaarscorrida

Honderden lopers uit de regio wagen zich aan het 
strand- en duinenparcours van de 31ste editie van de 
Nieuwjaarscorrida.

Verschillende afstanden
Of je nu de 5 of 10 km loopt: de langere strandpassage en 
de unieke doorsteek langs kronkelende duinenpaden staan 
sowieso op het parcours. 

Kids Run
Ook de allerkleinste lopers kunnen dankzij drie Kids Runs 
proeven van de corridasfeer. Naargelang de leeftijd lopen zij 
300, 600 of 900 m.

Randanimatie
De corrida is er voor de ganse familie, want er is een indoor 
speelplein, leuke randanimatie en een gezellige ‘after run’ bar.

Alle info (tarieven en andere praktische info) via 
www.corridalombardsijde.be 

ZA 11/01
eerste start
13.30 u.

Sporthal  
De Bamburg 
Lombardsijde

MTB toertocht@Middelkerke

Zonder stoefen! Middelkerke heeft één van de mooiste 
mountainbikeparcours van Vlaanderen. Kilometers 
‘off road plezier’ kronkelend door duinen en polders. 
Proef ervan tijdens MTBtoertocht@Middelkerke.

Gevarieerd parcours
Vanaf de start aan sporthal De Bamburg in Lombardsijde 
duik je meteen de Sint-Laureinsduinen in. Daarna volgt een 
gevarieerde route door de polders tot in Middelkerke.  
Langs een strandpassage en nog wat duinen kom je in 
Nieuwpoort om langs de tweede polderstrook terug naar 
Lombardsijde te rijden..

XL-afstand
Voor de kilometervreters is er dit jaar ook een XL-toertocht van 
67 km. Goed doseren is de boodschap, las dus zeker een stop in 
aan de bevoorradingsposten.

ZA 18/01
8 - 13 u.

Start: Sporthal 
De Bamburg 
Lombardsijde

Kostprijs € 4 
(verzekering, 
bevoorrading, 
fietsenstalling, 
kleedkamers,  
douches en een 
lekkere attentie)



©
 L

u
c 

C
a

ss
im

an

Coastrace

Z0 19/01
9.30 u.

Start: 
surfclub 
De Kwinte

Aankomst: 
Calidris 
Strandlaan 
Westende

De jaarlijkse Coastrace verwelkomt opnieuw 
gemotiveerde beachracers met een prachtig parcours.

Kracht en techniek
De passages langs het strand vergen wat kracht terwijl de 
technische doortocht langs duinenpaadjes vooral de behendige 
rijders pleziert.

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…

Verschillende parcours
Het parcours beloopt twee lussen van 20 km langs strand en 
duin. Jongeren kunnen intekenen voor één lus.
Na de race kun je je versterken met de nodige voedingstoffen, 
dankzij lekkere pannenkoeken en drankjes aan de finishzone 
aan de Calidris.

Info en ticketverkoop

Middelkerkenaars € 15  
niet-Middelkerkenaars € 20

www.coastrace.be

Drie Middelkerkse toneelgezelschappen 
brengen in het voorjaar hun nieuwe producties.

Toneelgroep Kiektekè:  
‘Wie van de drie’
Rijke René nodigt Harry op zijn chique landhuis uit om 
hem een fikse som te schenken. Uiteraard zetten een 
aantal komische vergissingen de transactie op losse 
schroeven.

Alle speeldata en reservaties via tickets.middelkerke.be

Koninklijke Toneelkring Pro Arte:  
‘Boeing Boeing’
Flamboyante Bernard slaagt erin om aan te pappen 
met drie airhostessen. Helaas strooit de supersnelle 
Boeing 747 roet in het eten. Wat nu? 

Alle reservaties via tickets.middelkerke.be

Altoos Doende: ‘Den Trouw’
Het trouwfeest van Jo en Mieke verloopt aanvankelijk 
sfeervol. Maar naarmate de drank vloeit, komen de 
geheimen en de intriges naar boven. Een humoristische 
spiegel voor de ‘kleine mens’.

Alle speeldata en reservaties via  
altoos.doende@gmail.com

Voor de liefde van het spelen

VR 24/01 
première 20 u. 
Daarna nog 7 vertoningen. 
De Branding 
Populierenlaan 35 
Middelkerke

VR 06/03  20 u.
ZA 07/03  20 u.
ZO 08/03  14.30 u.
De Branding 
Populierenlaan 35 
Middelkerke

DO 19/03
VR 20/03
ZA 21/03
20 u.
De Zwerver 
Dorpsstraat 95 
Leffinge
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Cultuurkalender  

© Bart Torfs

Zin in lekkere swing of rock ’n roll? Of heb je 
liever een tegelsleper? Geen nood: wij zetten 
een swingende live band op podium.

Manoesh
De dames van Manoesh blikken terug naar de jaren 
stillekes en zijn niet bang van een tango, een gypsywals 
of een zwierige lindy hop. Een vleugje rock ‘n roll en 
een beetje burleskachtige jazz, ook daar draaien de 
madams van Manoesh hun hand niet voor om.

Eclair
In de pauze smul je van een lekkere eclair. Als je 
terug op krachten bent, spring je gewoon weer op de 
dansvloer. 

Kaartjes kosten 10 euro: eclair en drankje inbegrepen
tickets.middelkerke.be 

Hup met de beentjes

DO 20/02
20 u.

Den beer heeft mij gezien
Sien Eggers, Jessa Wildemeersch en  
Sofie Palmers herwerken Tsjechovs ‘Drie Zusters’  
tot een theaterpareltje.

VR 28/02
20 u.

Thomas Smith
De eerste comedian die een 5-sterrenrecensie kreeg.  
Voorstelling in De Zwerver.

WO 11/03
20 u.

What a wonderful Toots
Eric Melaerts hokt samen met Toots Thielemans oorspronkelijke band  
voor deze warme ode.

WO 25/03
20 u.

Gezegend zij…
Pascale Platel vertelt het levensverhaal van Jezus met kwinkslagen  
en fijne humor. Op haar paasbest dus.

ZA 28/03
20 u.

Freddy For President
Als Donald Trump president kan worden, waarom Freddy dan niet?  
De Vadder richt zijn ongefilterde pijlen op de politiek.  
Voorstelling in De Zwerver.

DO 19/03
deuren open: 14 u.
start optreden: 14.30 u.

De Branding 
Populierenlaan 35 
Middelkerke

Alle voorstellingen in De Branding, Middelkerke behalve Freddy en Thomas in De Zwerver, Leffinge.

tickets.middelkerke.be

Het technische parcours in Middelkerke wordt een 
fikse laatste uitdaging voor kandidaat - eindwinnaars 
van de Superprestige.

MVDP en WVA?
Traditioneel starten alle grote kleppers in de finale manche. 
Houden de jonge uitdagers zoals Yserbyt en Aerts stand 
tegen de topklasse van Van der Poel? En dat Wout Van Aert 
goed stuift op Middelkerkse bodem bewees hij al met zijn 
nationale tijdrittitel. Hopelijk raakt hij op tijd fit.

Dames maken het hard
Ook de dames zijn van de partij. Heel wat topdames deinzen 
er niet voor terug om de koers van in het begin hard  
te maken. Middelkerke is ook gastheer  
voor de nieuwelingen en de junioren.

Timing

10.30 u. Nieuwelingen 
11.50 u. Ridley Cup voor Internationale Junioren 
13.40 u. Superprestige Ladies Trophy 
15.00 u. Telenet Superprestige Elite

Info en ticketverkoop

Inwoners en tweedeverblijvers 
€ 6 - toerismekantoren  
 

Niet-inwoners: 
€ 10 - online www.noordzeecross.com
 

€ 12 aan de dagkassa

Topcross in Middelkerke
ZA 15/02
9.30 - 16.15 u.

Sportpark 
De Krokodiel 
Westendelaan 
Middelkerke
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Sandman Inferno

Z0 16/02
9.30 u.

Start: Surfclub 
De Kwinte

Sandman Inferno is een winterduathlon over 
het strand en door de duinen van Middelkerke/
Westende. Kies tussen een XL-duathlon 
(5 km lopen/40 km fietsen/10km lopen) of een 
light-duathlon (2,5/20/5km). De XL-afstand kan 
je ook als duo doen.

Wil je deelnemen?
Deelnemen aan de light of XL-duathlon kost € 25.  
Wie in duo wil meedoen, betaalt € 35.  
Inwoners van Middelkerke krijgen € 5 korting. 

Inschrijven kan via  
www.sandmanevents.be/sandman-inferno

Shoppen 
of snuisteren 
langs kleurrijke 
etalages zonder 
kilometers te 
slenteren. Klinkt dat als 
muziek in de oren? Wees 
welkom op de eerste editie van 
Passage Lokal.

One stop shop
Passage Lokal is één grote ‘one stop shop’ waar alle 
deelnemende, Middelkerkse handelaars hun producten en 
diensten voorstellen. Met actieve tombola’s, workshops en 
ateliers beleef je aan den lijve wat je in Middelkerke kunt kopen, 
proeven en laten maken.

Mmmmm van Middelkerke
Passage Lokal wordt een gezellige marktplaats met een 
prominente plaats voor Middelkerkes ambachtelijke 

streekproducten. Doe je tegoed aan de drie Middelkerkse 
bieren, smul van de Tempelierskoekjes of van de 

verfijnde Middelkerkse ‘fruits de mer’.

www.middelkerke.be/passagelokal

ZA 14/03 
> ZO 15/03
9.30 u.

centrum 
De Branding 
Middelkerke
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COLOFON

v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
Visit is het vrijetijdsmagazine van de gemeente Middelkerke en verschijnt 5 keer per jaar.
Redactieadres: communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke - Redactie en ontwerp: communicatiedienst met medewerking van alle gemeentelijke diensten
Met dank aan alle (Machtig Middelkerke) fotografen: Marie Rose Delvaux, Luc Cassiman, Tanja van Rooden, Willem Schalekamp, Jos Thorrez, Jeroen Hanselaer, 
Bart Torfs, Eric Lefevere.

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 01/11//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

Vurige winter in Middelkerke


