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Pasen
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aan zee
p. 7

ZA 11/04

€ 5 / kind

© Luc Cassiman

Z E E D I J K De Rotonde W E S T E N D E

Tastoe
Westende
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p. 22-23

Volledige
kalender
p. 12-14
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Wilde paaseierenraap in de wijk
Op paaszaterdag kunnen alle kinderen jonger dan 12 jaar
C
paaseieren komen rapen op het terrein van de Wilde Wijken in
M
Westende. Voor elk kind wordt er iets lekkers voorzien door
de paashaas. Ook de ouders, grootouders, tantes, nonkels, … Y
worden die dag niet vergeten. Zij kunnen mee genieten van de
CM
zoektocht en van een drankje en een hapje.

middelkerke
middelkerke
C

M

Y

CM

MY

Terrein Wilde Wijken Westende (hoek Hofstraat/Voetbalstraat)
Verplicht inschrijven vóór 9/04: wildewijkenwestende@gmail.comCY
CMY

K

Audities:
ZA 18/04 &
ZO 19/04
De Branding,
Middelkerke
Voorstellingen
Joelia:
krokusvakantie
2021.

Audities voor Joelia
‘Joelia’ wordt de zesde
productie van Starlight
Musical Productions vzw.
De musicalvereniging zoekt
enthousiaste acteurs en
actrices voor deze ‘eigentijdse’
musical. Om deel te nemen
aan de audities moet je
minstens 10 jaar oud zijn.

Primeur:
volledig eigen creatie
Voor het eerst schrijft het
creatieve team van Starlight
Musical Producties een
volledig eigen verhaal over
2.

een meisje dat ‘op zoek gaat
naar de goede dingen’.

Niet alleen cast, maar
ook helpende handen
Starlight verwelkomt steeds
helpende handen voor wat
hulp achter de schermen
(grime, decorbouw, kledij, …).

Doe mee!
Interesse om deel te nemen
aan de audities of om je aan
te melden als vrijwilliger?
Lees de voorwaarden en vul
het inschrijvingsformulier in
via www.starlight-musical.be.

MY

CY

CMY

Zaterdag met Anouk en Roger Hodgson
Zaterdag met Anouk en Roger Hodgson
Eerder
kondigde Nostalgie Beach voor
Eerder kondigde Nostalgie Beach voor
zaterdag
8 augustus
al Anouk,
Supertrampzaterdag
8 augustus
al Anouk,
Supertrampfrontman
Roger
Hodgson,
Ronan
Keating
frontman
Roger
Hodgson,
Ronan
Keatingen
en
The Stranglers
aan.
The Stranglers aan.

Extra dag Nostalgie Beach
met
Bart
en
Clouseau
Extra
dag Peeters
Nostalgie
Beach
De
organisatoren
van
Nostalmet
Bart Peeters en
Clouseau
gie
Beach Festivalvan
kondigen
De organisatoren
Nostal- een
gie Beach
Festival
kondigen
een
tweede
dag
van het
zomerfestweede
dag
het zomerfestival
aan.
Opvan
zondag
9 augustivalvullen
aan. Op
zondag 9Bart
augustus
Clouseau,
tus
vullen
Clouseau,
Bart
Peeters en Raymond van het
Peeters en Raymond
het
Groenewoud
de nu alvan
sterke
Groenewoud de nu al sterke
affiche verder aan.
affiche verder aan.

K

Ticketactie
voor
inwoners
Ticketactie
voor
inwoners
enen
tweedeverblijvers
tweedeverblijvers
inwoners
en tweedeverblijvers
biedt
VoorVoor
inwoners
en tweedeverblijvers
biedt
Nostalgie
Beach
Festival
nog
tot
juni
Nostalgie
Beach
Festival
nog
tot
3030
juni
extra
actietickets
voor
zondag
9 augustus
extra
actietickets
voor
zondag
9 augustus
aan. Die tickets (€ 35)
aan. Die tickets (€ 35)
zijn enkel te koop aan de
zijn enkel te koop aan de
toerismebalies en niet
toerismebalies
en niet
via de webshop
van
via de
webshop
van
Nostalgie
Beach.
Nostalgie Beach.

CLOUSEAU

CLOUSEAU

ANOUK
ANOUK

Meer info?

Meer
info?
za 8/08 en
zo 9/08/2020

za
8/08 en zo 9/08/2020
festivalterrein
sportpark
festivalterrein
sportpark
De Krokodiel
De
Krokodiel
www.nostalgiebeachfestival.be
www.nostalgiebeachfestival.be
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De paasvakantie in Middelkerke is een paradijs voor
energieke springveren en scherpe speurneuzen. Maak
je klaar voor een boordenvolle twee weken ‘Hupsakee’
met Piep het kuiken als kwetterende gids.

4.

DO 9/04 > DI 14/04

Hoelahoep #circus #adventure

13 - 17 u.
ZA & ZO: 11 - 17 u.
Normandpark
Middelkerke
Gratis

Ben je een adventure- en circusfreak? Tuimel dan
als een volleerde acrobaat naar het Normandpark,
waar je dankzij ‘Hoelahoep’ zes dagen lang kan
proeven van hindernissenparcours, een deathride,
klimmen, adventure-activiteiten en circusgekte.

ZA 11/04 > ZA 18/04

O2-run #spectaculaireattracties

Koning Ridderdijk
Westende
(t.h.v. surfclub
De Kwinte)
€8
(voor 90 minuten)

Op de Koning Ridderdijk in Westende stuiter je als
een dolgedraaide springveer van hot naar her op de
spectaculaire O2-run. Het leukste hindernissenparcours
ter wereld daagt je uit om van platform naar platform
te springen en te klimmen, door tunnels te glijden en
ondertussen de crazy twister te ontwijken.

ZA 4/04 > ZO 19/04

Films, window art en Matroesjkazoektocht

check de details op
visit.middelkerke.be

4 & 9/04

Wie even een pauze tussen al dat avontuur wil, kan een
film of poppentheater meepikken in de bib, verborgen
schatten zoeken langs de geocacheroute, gekke bekken
trekken in Piep’s fotokotje en lekker artistiek kliederen
met enkele kunstige workshops. Je ‘hoort’ zelfs de
paasklokken luiden langs de verschillende ‘window art
kunstwerkjes’ in de Middelkerkse straten.

Nog meer Hupsakee?
Workshop ‘Buiten de lijntjes’

4 > 19/04

Window-ART en etalagezoektocht

4 > 19/04

Expo Vicky Lommatzsch

4 > 19/04

Piep’s photobooth

5/04

Kamishibai (Japanse poppenkast)

7, 9, 14, 16/04

Film in de Bib XL

8 & 15/04

Vertel- en poppentheater in de Bib XL
Check het volledige aanbod op
visit.middelkerke.be of pik de
Hupsakeebrochure op bij de meeste
openbare gebouwen.
5.

festival aan zee
Honden
Middelkerke is de
eerste gemeente
met een bewaakt
hondenstrand en dat
zetten we in de kijker met
een heus hondenfestival.
ZO 26/04
10 - 18 u.

Middelkerke trekt de nacht in
ZA 25/04

‘De Nacht’
start om 20 u.
Brouwerij
Jus De Mer
Westendelaan 142
Middelkerke

Strand t.h.v.
Idyllelaan en
Koning Ridderdijk
t.h.v. Strandlaan

De nacht… Lang en donker, of spannend en
gevaarlijk? In Middelkerke is er alvast één nacht leerrijk
en interessant: die voor het avondvullend programma
voor de erfgoeddag.

Gratis toegang.
Ook de baasjes
zijn welkom!

Inspirerende nacht
Geïnspireerd door ‘De Nacht’ vertelt heemkundige Ronny Van
Troostenberghe hoe de eerste openbare verlichting in Middelkerke
tot stand kwam. Vervolgens neemt Geert Aneca je mee op de
Warandetoren voor een nachtelijk volksverhaal en zoek je nadien,
samen met natuurgids Rik Laleman, naar sporen van nachtdieren
in de Warandeduinen. Als afsluiter dragen dichteres Gwen Deprez
en theatermaker Laurens Aneca 10 mooie ‘nachtgedichten’ voor.

Woef!
Het leukste hondenfestival start dit jaar aan zee, vlak aan het
nieuwe hondenstrand van Westende. Het evenement start om
10 u. ter hoogte van het hondenstrand en de Koning Ridderdijk
ter hoogte van de Strandlaan. We starten met een opwarming op
het strand, waar verschillende initiaties zullen gegeven worden.

Markt met hondenartikelen
Langs de duinen komt een leuke marktplaats met tientallen
kraampjes met de leukste hondenspullen. Je viervoeter kan
deelnemen aan een snuffelzoektocht, een interactieve wandeling
of kennismaken met hondenyoga. Je kan je laten fotograferen
samen met je hond of je neemt deel aan het grote fotomoment in
de duinen waar alle honden samen op de foto gaan. Bovendien
zullen ook enkele influencer dogs aanwezig zijn! Uitrusten met
een hapje en een drankje doe je in Surfclub de Kwinte.
Tudor & Friends
www.hethondenfestival.be - facebook.com/tudorandfriends

Inschrijven noodzakelijk via erfgoed@middelkerke.be.
Deelnemers schrijven zich in voor het volledige programma.
www.kusterfgoed.be/erfgoeddag-2020-de-nacht

Tournée Digitale

Breng originele, analoge foto’s mee, geen kopie. Indien de
rechten het toelaten, publiceren we met jouw toestemming de
beelden op www.beeldbankkusterfgoed.be. Dit scannen van
oude beelden staat los van het avondprogramma waarvoor je
je apart moet inschrijven.
6.

© Ludo Coulier

Heb jij oude beelden over Middelkerke (alle deelgemeenten),
Oostende, Bredene, De Haan of Blankenberge? Laat ze tussen
19 en 20 u. inscannen en help zo mee onze geschiedenis
bewaren. In ruil krijg je een bonnetje voor een lekkere
Jus De Mer, of voor iets anders natuurlijk ;-)

7.

Tastoe is een weekend lang
smullen en proeven van
het beste wat Middelkerke
op culinair vlak te bieden
heeft. De fantastische
locatie is de excellente
kruiding voor een smakelijk
Tastoesucces.

proeven met zicht op zee
Culinair genot van
Middelkerkse signatuur

Belle Vue

Op Tastoe proef je het beste van de
deelnemende Middelkerkse restaurants.
De sterren van het weekend zijn de
signatuurgerechten in hapklare porties.

Gezegend door de
biergoden

2 & 3 MEI 2020
Z E E D I J K De Rotonde W E S T E N D E

Lokale Middelkerkse restaurants · Signatuur gerechten · Streekproducten · Wijnen en bieren
Cocktails · Gin-bar · DJ’s · Muziek · Street food · Inspiratie · Beleving

VISIT.MIDDELKERKE.BE
8.

In een gouden bierdriehoek van enkele
vierkante kilometer schitteren drie
Middelkerkse topbieren. Logisch dat
we hen op een ‘pied de stal’ zetten
op Tastoe! Jus De Mer - ‘brewed
and bottled’ in Middelkerke - is een
‘blondje’ met een mooie, evenwichtige
body. De Kustbrouwerij brouwt
een klavertjevier biergeluk met de
‘Dunekeunbieren’ en het verhaal van
hoe de Braven Apostel van Heuvelland
tot in Slijpe is geraakt, is net een
sprookje.

Lekker lokaal
Middelkerke is niet alleen roots van
prachtig gerstenat. Heel wat lokale
producenten maken er ook lekkere
lokale charcuterie, paté, koekjes of
honing.
9.

Liever een glas wijn bij je overheerlijk
culinair getrip? Op Tastoe kiezen Joke
en Karim van ‘Wijn aan Zee’ en de beste
sommelier van West-Vlaanderen Kenzo
Lauwereins (Vlass, ‘made in Middelkerke’)
de beste flessen bij al dat lekkers.

ZO 3/05

9 - 18 u.
Groenhagestraat 21
Leffinge

Zoete zonde is je vergeven
Zondig met een gerust hart en neem een
lekker dessert op Tastoe. Onze barista zet
er graag een vers geurende macchiato
of een straffe espresso bij. Een ideaal
opkikkertje bij deze culinaire topervaring.

© Luc Cassiman

Groenhagekermis

Wijn na bier… is
ongeëvenaard smaakplezier

Lang leve de folklore.

In Leffinge knipoogt de
Groenhagekermis naar
het rijke dorpsverleden.
De oude molen speelt een
centrale rol in de feestelijkheden.

Makersmarkt

Vroeger verkochten de plaatselijke landbouwers hun verse
goederen op de markt. Nu prijzen lokale producenten hun
lekkers aan op de tweewekelijkse makersmarkt (1e en 3e zondag)
die in de Groenhagestraat 21 plaatsvindt tussen 9 en 12 u.

10/10 voor sfeer en
gezelligheid

Leute en plezier

Om 11 u. overhandigt de echte burgemeester de sleutels van
de Groenhage aan de kermisburgemeester, vanaf dan schakel
je van de ene plezierige activiteit naar de andere. Met muziek,
lekker eten, kinderanimatie, een stukje film en een spannend
dorpsverhaal is de Groenhagekermis alvast goed gevuld.
De traditionele begrafenis van het hammebeen met gepaste
‘rouwreceptie’ sluit de Groenhagekermis af.

Een sfeervol kader is essentieel voor
een perfecte culinaire belevenis. Ook
daar biedt Tastoe iets extra’s: speciaal
voor jou geshakete cocktails van Mister
Monkey, een perfecte soundtrack van
huisdeejay Gueush en een specialleke op
zondagavond, de exclusieve Tastoe Soirée
met Dj Di Maro (Carré en Tomorrowland).

Tastoe Soirée
Op zondag smul je tot middernacht dankzij
Tastoe Soirée. Kaarten voor Tastoe Soirée
kosten € 30 (te koop bij de deelnemende
restaurants en goed voor 15 jetons, gratis
parking, aperitief aangeboden door Horeca
Totaal en lotje met kans op een culinaire
waardebon van € 100 in één van de
deelnemende restaurants.)

ZO 31/05

11 - 17 u.
Normandpark
Middelkerke

Een leuiek-e

famil
g waar
namidda ntraal
e
kleuren c .
staan

Waar en wanneer

Foto's: Luc Cassiman en Maxim De Clercq

10.

© Eric Lefevere

Za 2/05: 11 - 19 u.
Zo 3/05: 11 - 00 u.
Alle info via visit.middelkerke.be

© Luc Cassiman

Op de Zeedijk en het strand ter hoogte van
de Rotonde, Grand Hotel Belle Vue

Couleur in het park
Een kleurrijke zondag

Feest in het park en Couleur aan zee smelten samen tot één
evenement. Het belooft een kleurrijke zondag te worden
met animatie op z’n best voor de hele familie. We toveren
het Normandpark om tot een groot kleurenfestival. Zowel de
decoratie als de programmatie zullen in het teken staan van
het centrale thema.

11.

l
Apri

M ei

ZA 04/04 Move@the coast
15.00 u.

wandeltocht met koffiestop op
Epernayplein, Middelkerke

ZA 04/04 > Hupsakee • een vakantie
ZO 19/04 vol paasplezier
Middelkerke & Westende

ZO 05/04
09.00 u.

Markt van de makers
Groenhagestraat, Leffinge

DO 09/04 > Hoelahoep
DI 14/04 #circus #adventure

VR 17/04

Sint Laureins t.h.v. de Strandlaan,
Koning Ridderdijk, Westende

ZO 19/04

Markt van de makers

09.00 u.

Groenhagestraat, Leffinge

ZO 19/04

Plantgoedmarkt

9- 17.00 u.

Groenhagemolen, Leffinge

ZO 19/04

Start to Golf
Opendeurdag

10.00 u.

Normandpark, Middelkerke

VR 10/04
14.00 u.

Fietsregistratie
Zeedijk t.h.v.
Antoine Van Cailliestraat,
Middelkerke

ZA 11/04 > O2 Run
De Kwinte,
ZA 18/04 t.h.v.
Koning Ridderdijk, Westende
11.00 u.

ZA 11/04
14.30 u.

ZO 12/04
08.30 u.

Paaseierenraap
Wilde Wijken
Wilde Wijk-container,
Voetbalstraat, Hofstraat,
Westende

Paasontbijt
Sint-Pieters-Kapelle
kerk, Sint-Pietersstraat,
Sint-Pieters-Kapelle

speelt ‘De Bremer
Stadsmuzikanten’

Bib XL
Populierenlaan 16, Middelkerke

12.

Westgolf, Bassevillestraat 81,
Westende

WO 22/04 E-biken
10.00 u. +
13.30 u.

Marktplein, Middelkerke

WO 22/04 Buitenspeeldag
13.00 u.

Normandpark, Middelkerke

VR 24/04 Het leven zoals het was:
14.00 u.

ZA 25/04
20.00 u.

ZO 26/04
10.00 u.

WO 15/04 Poppentheater pierewiet
15.00 u.

Fietsregistratie

14.00 u.

‘Kiek no ’t veugeltje’

Bib XL
Populierenlaan 16, Middelkerke

Erfgoeddag: Middelkerke
trekt de nacht in
brouwerij Jus de Mer,
Westendelaan 142, Middelkerke

Hondenfestival aan zee
strand t.h.v. Idyllelaan +
Koning Ridderdijk t.h.v.
Strandlaan, Westende

DO 30/04 Luistervinken: waarom
20.00 u.

vergissen wij ons zo vaak?
Bib XL
Populierenlaan 16, Middelkerke

VR 01/05
06.00 u.

Rommelmarkt
Krokodillekermis
Krokodille, Louis Logierlaan,
Middelkerke

ZA 02/05 > Tastoe ‘Belle Vue‘
t.h.v. de Rotonde,
ZO 03/05 Zeedijk
Westende
11.00 u.

ZO 03/05

Groenhagekermis

11.00 u.

t.h.v Groenhagemolen, Leffinge

ZA 09/05
09.00 u.

Uitreiking trofee
van sport

ZA 09/05

Fietsregistratie
t.h.v de Bamburg,
Bamburgstraat, Lombardsijde

ZO 10/05
07.00 u.

Wandeltocht Kronkelend
door Middelkerke

ZO 10/05

Start to Westgolf

ZA 16/05
14.00 u.

Groenhagestraat, Leffinge

ZO 17/05
09.15 u.

Verwelkoming nieuwe
inwoners

DO 21/05

Luistervinken: de sixties

20.00 u.

Bib XL
Populierenlaan 16, Middelkerke

ZA 23/05

Fietsregistatie

14.00 u.

Ter Zelte, parking achteraan,
Gistelstraat, Slijpe

ZO 24/05

BK wegrijden junioren,
dames en heren

09.00 u.

Westgolf, Bassevillestraat 81,
Westende

Wachten op Do Groot
centrum De Zwerver,
Dorpsstraat 95, Leffinge

Fietsregistratie
Parking naast Trefpunt,
Westendelaan 311, Westende

ZA 16/05 > Kermis Westende-Dorp
ZO 24/05 Arthur Meynneplein, Westende

De Branding, Populierenlaan,
Middelkerke

Middelkerke

DO 28/05 Wekelijkse markt
08.00 u.

Calidris, Westende

WO 13/05 De Frivole Framboos:
20.00 u.

Markt van de makers

09.00 u.

Calidris, Strandlaan, Westende

14.00 u.

14.00 u.

ZO 17/05

(andere locatie)

Kerkstraat, Duinenweg,
Paul de Smet de Naeyerstraat,
Middelkerke

DO 28/05 > Sluze Kermesse
MA 01/06 Marktplein, Middelkerke
ZA 30/05
15.00 u.

Avondmarkt Sluze
Kermesse

ZA 30/05

Fietsregistratie

14.00 u.

t.h.v. De Bonte Pier,
Ieperleedstraat, Leffinge

ZO 31/05

Couleur in het park

11.00 u.

Populierenlaan, Middelkerke

Normandpark, Middelkerke

16.00 u.

13.

Juni

ZO 04/06 Markt van de makers
09.00 u.

Belgium 2020

Doortochten in Middelkerke

ZA 06/06 > Zomertentoonstelling
WO 30/09 #VillaLesZéphyrs
Villa Les Zéphyrs,
Henri Jasparlaan, Westende

ZO 04/06 Markt van de makers
09.00 u.

ZO 07/06
14.00 u.

DI 09/06
11.00 u.

DI 09/06
18.00 u.

VR 12/06
20.00 u.

Groenhagestraat, Leffinge

Bunkerdag: fietstocht
langs het IJzerfront
parking voetbalveld,
Diksmuidestraat, Slijpe

Dode hoek project
Marktplein, Middelkerke

14.

ZO 14/06

Start to Westgolf

14.00 u.

Westgolf, Bassevillestraat 81,
Westende

DO 18/06

EK: Denemarken - België
op groot scherm

18.00 u.

Normandpark, Middelkerke

Normandpark, Middelkerke

VR 19/06 > Bier aan zee
en Epernayplein
ZO 21/06 Zeedijk
Middelkerke
11.00 u.

ZO 21/06
07.00 u.

Wandeltocht
Natte Neuzentocht

ZO 21/06

Markt van de makers

09.00 u.

Groenhagestraat, Leffinge

ZO 21/06

Slijpe-kermis

09.00 u.

Gemeenteschool Lombardsijde

parking aan voetbalveld,
Diksmuidestraat, Slijpe

MA 22/06 EK: Finland - België

De lente en zomer van de ’billenkarre’
Een ‘billenkarre’
aan halve prijs?
Knip het
bonnetje uit en
ontvang 50%
korting voor:

18.00 u.

op groot scherm

Zwarteweg, Tempelhofstraat,
Rattevallestraat, Slijpe,
Mannekensvere

ZA 28/06

Vespa meets Volkswagen

Fried Ringoot:
Alles goed?

VR 26/06 > Lombardsijde Feest
t.h.v de kerk,
ZO 28/06 plein
Lombardsijdelaan,

• niet elektrisch

ZA 27/06

Enkel geldig op
maandag 6 april.

Recreatieve tijdrit

De Zwerver, Dorpsstraat 95,
Leffinge

ZA 13/06 > Vliegerfestival
t.h.v. Meeuwenlaan,
ZO 14/06 Strand
Westende
10.00 u

EK: België - Rusland
op groot scherm

Groenhagestraat, Leffinge

DO 04/06 > UCI Para-cycling Road
ZO 07/06 World Championships

09.30 u.

21.00 u.

10.00 u.

19.00 u.

20.00 u.

Normandpark, Middelkerke

Epernayplein, Middelkerke

Dorpsplein, Lombardsijde

25 jaar Jeugdhuis
de Paravang
Jeugdhuis de Paravang,
Westendelaan 38, Middelkerke

• huur billenkar
• voor 1 gezin
• max. 5 pers.

De zeedijk zonder de billenkar? Onmogelijk!

Daarom moeten we het 100-jarige bestaan van
de billenkar, gocart, kustrijwiel of cuistax vieren.

‘n Toertje doen?
Huur op 6 april een billenkar voor de helft van de
prijs. De perfecte gelegenheid om met de familie een
tochtje van 2,8 - 3,8 - 5,2 of 6 km te rijden. Je krijgt een
route mee als je een billenkar huurt bij één van onze
verhuurders. Goed voor een uur billenkarplezier.
Vergeet het kortingsbonnetje niet mee te brengen.


n

Middelkerke

ZA 13/06

Deel jouw verhaal
Erfgoedcel kusterfgoed blikt terug op de historische
evolutie, boeiende verhalen en foto’s van de billenkar.
Wil jij ook graag jouw verhaal en/of foto’s delen?
Stuur ze dan naar info@kusterfgoed.be.

N

08.00 u.

Calidris, Strandlaan 1, Westende

O

MA 01/06 Vespa ride-out

Country avond

20.00 u.

B

Sluiswijk, Kapelstraat, Veldstraat,
Hendrik Prootstraat, Boesjerplein,
Loskaaistraat, Middelkerke

ZA 13/06
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© Pieter Clicteur

MA 01/06 Rommelmarkt Sluze

rlente
Cultuu
Het wordt nog een boeiende cultuurlente met

muzikale komedie, een episch huiskamerdrama
en de ultieme zaalshow van Fried Ringoot.

i e wint juniorentitel op de w
W
ZO 24/05
START:
Epernayplein
Dames: start om 10.30 u.
Heren: start om 14.30 u.
FINISH:
Büchenbeurenplein in
Schore, na lokaal parcours.

DO 30/04
20 u.

eg?

O p zondag 24 mei walsen tientallen
wielertalenten de Middelkerkse
wegen plat tijdens het Belgisch
Kampioenschap op de weg voor
junioren. Ook de dames strijden er voor
hun tricolore trui.

Bib XL
€5

In deze lezing van professor Jean Paul Van Bendegem,
wiskundige en filosoof, komen optische én cognitieve illusies
aan bod. Je wist wellicht al dat onze zintuigen ons kunnen
misleiden, maar ook ons verstand kan ons wel eensbedriegen.

WO 13/05

Wachten op Do Groot

20 u.

De Zwerver
Leffinge
€ 15

Start in Middelkerke, finish in
Schore

Luistervinken:
Waarom vergissen wij ons zo vaak?

In ‘Wachten op Do Groot’, onthult de Frivole Framboos de
geheimen rond de ‘Big Bang’ van de muziek, over de noot
waarmee het allemaal begon: ‘Do Groot’. Zou Mozart zich hebben
laten inspireren door Stromae? Zou James Last van invloed zijn
geweest op Wagner? En hoe zouden Bach en Beethoven hebben
geklonken als Wagner eerder had geleefd dan zij?

Na een galastart op het Epernayplein, duikt het
peloton de polders in voor enkele uitdagende
plaatselijke rondes, vooraleer ze moegestreden
de finish kruisen in Schore.

VR 12/06
20 u.

Fried vraagt je nog één keer
of alles goed gaat

In het wiel van Remco?

De Zwerver
Leffinge
€ 13

Fried Ringoot speelt nog één keer ‘En? Alles goed?’. Deze
muzikale theatershow schudt je door elkaar, zet je met de
voeten op de grond, maar neemt je ook heerlijk mee in een
humoristisch verhaal van ‘moed en liefde’.

Aan de start van het BK staan de beste renners van
het seizoen, want je moet je kwalificeren als je wil
deelnemen. Topsport gegarandeerd dus. Bekende
Belgisch juniorenkampioenen zijn ondermeer
Stijn Devolder (1997), Jurgen Roelandts (2002)
en … Remco Evenepoel (2018).

tickets.middelkerke.be

Wens je alles vanop de
eerste rij te volgen?
Reserveer je voorbehouden
plaats op het VIP-terras.
Doorlopend van 9.30 tot 14.30 u.:
glaasje bubbels, koffie
of thee, roerei met verse
Noordzeegarnalen, groentjes
en twee pistolets.
Prijs: € 20 p.p. Tickets te koop
via de toerismekantoren.

Voor je de opvolgers van Dina Scavone en
Arnaud De Lie leert kennen, kan je op het
gezellige koersterras op het Epernayplein de
start van de koers beleven met een
BK-arrangement met muzikale animatie.

Parcours

© Koen Bauters

De geur van massageolie en …
‘versche geirnoazen’

Het peloton zoeft in lijn van het Epernayplein naar
de Uniebrug, om van daar enkele lokale rondes in
het polderlandschap rond Schore af te werken.
Voor de exacte details check
www.bkmiddelkerke.be
17.

dag

ZO 7/06
Vertrek aan voetbalveld
Slijpe om 14 u.
erfgoed@middelkerke.be

’t Moet toch iets geweest zijn… die twee
wereldoorlogen die ook Middelkerke ferm
getekend hebben. In onze duinen en weiden
staan met de bunkers nog enkele stille betonnen
getuigen. Eén keer per jaar kan het brede
publiek die anders afgesloten bunkers bezoeken
tijdens de Bunkerdag.

Lombards
ijde feest
!

© Stoelen

Fietstocht langs het Ijzerfront
Elk jaar raken meer en meer bezoekers gefascineerd
door de betonnen constructies uit de Eerste en Tweede
Wereldoorlog. Daarom organiseert Middelkerke deze
fietstocht ter gelegenheid van de internationale
Bunkerdag. Jean-Marie Barra gidst je langs het
voormalige Ijzerfront.

© Luc Cassiman

B unker

Tijdens het laatste weekend van juni staat
Lombardsijde in vuur en vlam voor Lombardsijde Feest.
Drie dagen lang loopt het dorp over met feestelijke
muziek, een talentenjacht en veel animatie.

Tocht van 25 km
Met je eigen fiets en stevige schoenen ondernemen we
een tocht van 25 kilometer. Na een pauze in het café
’t Tempeliertje (Slijpe) zouden we terug zijn rond 17 u.

VR 26/06
ZA 27/06
ZO 28/06
Dorpsplein
Lombardsijde
rs
Winnaa n
ee
krijgen on
b
waarde n
(€ 270) e
eeuwige
roem!

Vrijdag: ambiance!
Vanaf 19 u. is het een drukte van jewelste op het podium en
hopelijk veel ambiance ervoor, want Lindsay, De Romeo’s en
Swoop zetten de polonaise in.

Zaterdag: ontdek lokaal talent!
Vanaf 14 u. gaan we op zoek naar het grootste talent van
Lombardsijde. Er zijn verschillende categorieën en deelname is
gratis.
Inschrijven voor deze plezante talentenjacht kan via
dorpinzichtlombardsijde@gmail.com tegen 30 april.
Ondertussen is er gratis kinderanimatie met springkastelen,
gezelschapspelen en een ludiek fietsenparcours (tot 18.30 u.)
Nadien is er live EK-voetbal op het groot scherm.

© Westtoer

Sla je slag op zondag!

18.

De ochtendstond heeft goud in de mond! Vanaf 8 tot 17 u. kun je
op de antiek- en brocantemarkt op zoek naar dat ene unieke stuk.
19.

Villa Les Zép

tuurhuis
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hyrs vib
Villa Les Zéphyrs wordt een

vibrerend cultuurhuis met ruimte voor
tentoonstellingen en kleinschalige
cultuurevenementen.

Villa Les Zéphyrs
ZA 06/06>
WO 30/09
Villa Les Zéphyrs
Henri Jasparlaan 173
Westende

Vanaf zaterdag 6 juni is het uitkijken naar de
zomertentoonstelling #VillaLesZéphyrs waar 7 Belgische
kunstenaars de unieke vakantiespirit die Villa Les Zéphyrs
uitstraalt in een nieuw daglicht stellen. Els Wuyts (Triënnale
Brugge) selecteerde de kunstenaars.

“Een nieuwe laag voor Villa Les Zéphyrs”

Ik ben al zo lang fan van
Les Zéphyrs. Die opvallende
spanning tussen dat
aanwezige kusttoerisme
en de lieflijkheid van de
villa, de vrouwelijke toets
en het prachtige interieur
zijn fantastisch. Het is een
comfortzone. Het plan om
daar hedendaagse kunst
binnen te brengen, sprak mij
enorm aan. Ik twijfelde geen
seconde.
Het belangrijkste criterium voor
de keuze is hoe hedendaags en
vernieuwend de werken zijn. We
hebben vernieuwende accenten
nodig. Kunstenaars die ons in de
neus wrijven dat we helaas soms
echt wel geloven in de kleren
van de keizer en die ons scherp
20.

Elodie Antoine

Ogenschijnlijk banale voorwerpen uit
verschillende materialen die je toch verrassen.
Sensueel, lieflijk, organisch, grappig en mysterieus.

Lisette de Greeuw

Schematische patronen die wijzen op
de kwetsbaarheid van communicatie en
informatie. Ruitjes, blokjes en streepjes die
meer betekenis hebben dan je vermoedt.

Peter Depelchin

#VillaLesZéphyrs

"Mijn opdracht voor Villa
Les Zèphyrs kent een beetje
dezelfde dynamiek als Triënnale
Brugge: een nieuwe laag
leggen in de beschermde, haast
afgesloten cocoon die Villa
Les Zéphyrs al zo lang is.

De kunstenaars

zeggen wat er vandaag leeft. Die
beeldende boodschap moet ook
een rode draad zijn in hun werk.
En de gekozen werken moeten
blenden met de plek.
De bedoeling is dat de mensen
die Villa Les Zéphyrs kennen
nog eens goesting hebben
om terug te komen. De
gezelligheid en de sfeer blijven
onaangeroerd. We bedachten
bewust geen aparte titel om
de kernwaarden van Villa
Les Zéphyrs centraal te houden.
We leggen hoogstens een
nieuwe, hedendaagse laag op
het verhaal. Vandaar de hashtag.
Deze tentoonstelling wordt geen
‘bling bling in your face’. Er hangt
wel een mysterieus aspect rond,
want enkele kunstenaars hebben
ongeweten een band met
Villa Les Zéphyrs of Westende.
Misschien kunnen we dankzij
de tentoonstelling die verborgen
relatie blootleggen zodat
Westende een nieuwe artistieke
levenslijn krijgt."

© Nick Ervinck

Tekeningen en installaties die verwijzen naar
universele verhalen. Zijn werken ademen iets
persoonlijks, iets menselijks op het kantelpunt
tussen historie en visioen.

Sarah De Vos

Misleidend? Of verleidend? Haar schilderijen
verkennen laag per laag verschillende aspecten
van de waarneming. Overleven deze stilgezette
momenten de tand des tijds?

Nick Ervinck

"Wat me boeit, is hoe de beeldhouwkunst
doorheen de geschiedenis is geëvolueerd
dankzij nieuwe technieken en materialen. Ik wil
daar een vervolg aan breien."

Caroline Van den Eynden

“Mijn geënsceneerde ruimten stimuleren
dromen en verlangens. Ik gebruik ze als
vertrekpunt in mijn eigen werk en daag de
kijker uit om zijn eigen angsten, behoeften en
gedachten onder ogen te zien.”

© Elodie Antoine

Peter Waterschoot

Melancholische foto's die weggeplukt lijken
uit een Amerikaanse film noir. Misschien zit er
achter de getoonde wereld een andere realiteit?

Wil je meer uitleg over de kunstwerken?
Schrijf je dan in voor een gidsbeurt! Elke
dinsdag om 10 u. of op aanvraag.
Kostprijs: € 5
Meer info: david.stuyck@middelkerke.be
© Sarah De Vos

Middelkerkse bieren
sterren van de show

Biergenot aan zee
VR 19/06
ZA 20/06
ZO 21/06
Zeedijk en
Epernayplein
Middelkerke

Zet je lippen aan een lekker, fris speciaalbiertje

en laat je meevoeren door de rijke Belgische
biercultuur tijdens Bier aan Zee, de hoogmis voor
bierbeleving en degustatie met zicht op zee.

Langste toog van ‘t land

Voor de langste biertoog van België moet je voor één
weekend in Middelkerke zijn. Heel wat horecazaken
breiden hun terrassen uit en samen met verschillende
brouwerijtjes zorgen ze voor een dijk vol gezelligheid
en sfeer. Sommige zaken bieden een speciaalbier
aan, anderen trekken alle registers open om je te
doen genieten op hun terras, uiteraard met de nodige
animatie voor jong en oud.

Pleziernootje voor bij je pintje

Nope, ook dit jaar geen kermis tussen de biertenten.
Bier aan Zee moet een aaneenschakeling van
proefplekjes, gezellige terrassen en feestelijke
biertentjes worden. Nu en dan zorgen ludieke
animatie-acts voor een plezierig nootje.

22.

Net zoals op Tastoe spelen de
Middelkerkse bieren ook op Bier
aan Zee een hoofdrol.

Jus de Mer

Jus de Mer wordt gebrouwen
en gebotteld op 200 m van de
Noordzee. Dit pittig blondje is
de perfecte tafelgenoot voor een
spontane aperitiefbabbel onder
goede vrienden, of voor een
verfijnd meergangendiner.

Bieren met een gouden
medaille op het
Epernayplein
In samenwerking met de ‘Brussels
Beer Challenge’ - de belangrijkste
bierwedstrijd ter wereld - kan u op
het Epernayplein kennismaken met
tal van bieren die bekroond werden
met een medaille. Die kunnen
geproefd worden aan de standen
van de aanwezige brouwerijen
maar ook op het loungeterras waar
sfeervolle animatie voorzien is.

Dunekeuntjes
Het stond in de sterren geschreven
dat hét smaakelement van de
Dunekeuns rozebottel zou zijn en dat
is uniek in de wereld. Naast een blond
Dunekeun is er ook een tripel, een
donkerbruintje en een wintervariant.

De Braven Apostel
Sinds 2014 verkopen Jo en David
hun ‘tripel 8’ en hun ‘donkere 10’
aan bierliefhebbers tot ver buiten
Middelkerke: van café ’t Oud Postje
in Oost-Vleteren tot Huyze Vacas in
Waterland-Oudeman.

23.

visit.middelkerke.be
@gem_middelkerke
gemeentemiddelkerke
@gem_middelkerke
info@middelkerke.be
Alle events www.middelkerke.be/kalender

Ade m i n,

ade m u i t. Ade m z ee.

© Jolien Deman

Het beste van
drie were
ld
Neem hem m
ee.
ee bij de en ontdek je in de nieuwe brochure Adem z
toerisme
balies!
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