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In de donkere dagen baadt Middelkerke
in een zee van gezellig warm licht.

Gaat alles door zoals gepland?

Check altijd onze digitale
kanalen voor een up‑to‑date
status van de evenementen
zeker voor de
activiteiten aangeduid
met een uitroepteken.

Deze Visit bundelt een
uitgebreid permanent en
coronaveilig aanbod om van je
eindejaarsvakantie aan zee of in
eigen gemeente te genieten.

Amuzeer
je met
gezond

Dikke pluim voor onze diensten die in alle
deelgemeenten en op opvallende locaties
zorgen voor smaakvol en prachtig sfeerlicht.
Ideaal voor een kleurrijke avondwandeling!
Geniet ervan!

© Luc Cassiman

Wij doen er alvast alles aan.
Als het mogelijk is binnen de
geldende coronamaatregelen,
stuurt het gemeentebestuur
de organisatie bij zodat het
evenement in alle veiligheid kan
plaatsvinden.

Theater en verhalen met het gezin
WO 23/12
WO 30/12

verstand

10.30 - 11 u.

Winterwarmte
Knus en veilig in het Ei kan je samen met ouders of
grootouders, genieten van een gezellig voorleeshalfuurtje.

1,5 m
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BIB XL Middelkerke - Gratis, inschrijven hoeft niet

Z0 21/01
15 u.
€6

Dikkie Dik & ik 2+ jaar
Het is feest! Dikkie Dik is jarig. Dat vieren we met een leuke
theaterervaring waar je naar hartenlust met de gezellige
kater kan spelen.
tickets.middelkerke.be

Z0 14/02
15 u.
€6

Olifant en krokodil 2-5 jaar
Met de fantastische verhalen van ‘Olifant en Krokodil’
nemen we je mee in de wonderlijke wereld van
meesterverteller en tekenaar Max Velthuijs.
tickets.middelkerke.be
3.

Extra cadeautje
onder de boom?
Zoek de houten figuurtjes en
maak kans op één van de vele
waardebonnen om lokaal te
shoppen!
Trek je dikke jas, warme muts en
stevige stapschoenen aan en ga tussen
19 december 2020 en 3 januari 2021 op
zoek naar de houten figuurtjes in de
tientallen etalages van onze handelaars
in Middelkerke en Westende-Bad.

ZA 19/12/20 >
ZO 03/01/21

Download het deelnameformulier via
de gemeentelijke website of haal het af
aan de toerismebalie in Middelkerke en
Westende. Geef je antwoorden digitaal
door tot en met 6 januari 2021.
www.middelkerke.be/etalagezoektocht

Middelkerke
in vuur en vlam
Het zijn rare tijden...
Dus iedere vorm van warmte en steun
is welkom. Zorg samen met ons voor
'hartverwarmende' feestdagen om te
tonen dat we er zijn voor elkaar.
Maak zelf het verschil met een warme
babbel, een klein gebaar of een
helpende hand. En breng extra licht in
je buurt met fonkelende lichtjes aan je
raam, in je tuin of op je terras.
4.

We gaan knallen
in 2021

Dit jaar jammergenoeg geen
Sylvestervuurwerken op
oudejaarsavond maar we kijken uit naar
de vuurwerkspektakels op 11/07/21,
21/07/21, 15/08/21 en 31/12/21.
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Take away aan zee
Zin in een verkwikkend Middelkerks biertje, een
artisanale pannenkoek of een lekker gastronomisch
menu in het comfort van je eigen huis/verblijf? Heel
wat Middelkerkse handelaars brengen hun delicatessen
tot bij je thuis of bieden handige 'take away pakketten'
aan. Check alle deelnemende handelaars via

www.middelkerke.be/handelaarsleverenaanhuis

Gebruik de Middelbon!
Altijd shoppen met 20% korting bij de Middelkerkse
handelaars! De Middelbonnen zijn inwisselbaar
t.e.m. 30 juni 2021.
www.middelkerke.be/middelbon

5.

Eindejaar vieren doe je in het feestelijke decor

van het Normandpark. Duizenden fonkelende
lichtjes, kleurrijke lampen en tonnen warmte
en gezelligheid en maken van Middelkerke een
magische plek.

Verlichte belevingswandeling
Het Normandpark fonkelt en schittert dit eindejaar als
nooit tevoren, volg de wandeling en geniet van al dat
moois. Magische fonteinen brengen het betoverende
Normandpark tot leven. Water, vuur, muziek en licht
vloeien op spectaculaire wijze samen.

Magisch kerstdoolhof
In het hartje van ons park maak je een wandeling en zoek
je de weg doorheen ons kerstdoolhof opgebouwd uit meer
dan 500 kerstbomen. Onderweg kom je heel wat vreemde
wezens tegen die je vriendelijk de weg wijzen of misschien
wel op het verkeerde spoor zetten.
Onder de maretak beleef je gegarandeerd een romantisch
moment met je geliefde. Maak een instagramfoto tussen
al die fonkelende lichtjes en gebruik onze hashtag
#magischmiddelkerke.

Reuze ledfontein op het Epernayplein
Vanuit het park volg je de verlichte route om
op het Epernayplein de reuze lichtfontein van
meer dan 8 meter hoog te bewonderen.

18.12.20 - 03.01.21
6.

Foto's Benny Proot

7.
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Kriebelbeest corona blijft vervelend doen, maar we laten
ons niet kisten. Weet je wat! We hangen gewoon een hoop
kerstballen aan corona en we doen opnieuw lekker van
Hupsakee! Ook in de kerstvakantie trakteert Hupsakee je op
leuke en betoverende activiteiten. Veilig en voor het ganse
gezin. Zin in een filmpje? Of heb je ook een goed werkende
speurneus? Over neuzen gesproken. Ken je Remi al? Die gidst
je met zijn rode neus door Hupsakee Kerst. Ho-ho-ho!
8.

Middelkerke Movies
Een kerstvakantie vol warmte liefde en gezelligheid … Daar horen toffe
films bij… Als het Coronamonster het toelaat vertonen we enkele leuke
gratis films tijdens de kerstvakantie.

MA 21/12
14 u.

De Branding *

Ernest & Célestine 4+ jaar
Ernest is een dikke beer die dol is op muziek en confituur. Het kleine weesmuisje
Célestine woont bij hem in huis. Bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken
maken ze zich klaar voor de winter. Ze moeten zorgen voor Bibi, de wilde gans
die aan een trektocht naar het zuiden begint. Op het muizenbal vieren ze de
komst van de winter. En ze mogen niet vergeten om grote taarten te bakken
zodat Ernest met een volle maag aan zijn winterslaap kan beginnen.

DI 22/12

Arthur Christmas 5+ jaar

Bib XL **

Hoe kan de Kerstman in één nacht al die miljarden cadeaus afleveren?
Met een leger van een miljoen strijdvaardige elfen en een groot
bestuurscentrum met de laatste technische snufjes onder het ijs van de
Noordpool! Dus hoe kan deze ongelofelijke operatie één kind vergeten?

DI 22/12

Hoe word ik een viking? 7+ jaar

10 u.

14 u.

De Branding *

Westdorp en Oostdorp worden gescheiden door een diepe kloof. Ooit
vormden ze samen een welvarend dorp, geleid door een wijs stamhoofd. Na
zijn dood werd er gekibbeld om de macht. Halvdan, de kleinzoon van de smid,
groeit op in Oostdorp. Zwervend langs de rivieroever ontmoet hij Meia, een
handig meisje uit Westdorp. Hun geheime vriendschap is niet zonder gevaar.
Wanneer oude vetes de kop opsteken, wordt een oorlog onvermijdelijk.

WO 23/12

Superjuffie 5+ jaar

De Branding *

Ze lijkt misschien een heel gewone juf, maar als er een dier in nood is,
verandert Juf Josje plots in Superjuffie. Haar geheim? Een hap van haar
krijtje geeft haar superkrachten! Maar wanneer er een hele dierentuin moet
gered worden, is het afwachten of Superjuffie wel super genoeg is.

DI 29/12

Elliot: het kleine rendier 5+ jaar

Bib XL **

Elliot is een minipaard op een kinderboerderij. Hij heeft maar één droom:
als rendier de slee van de kerstman trekken.

14 u.

10 u.

* De Branding • Populierenlaan 35 • 8430 Middelkerke
INSCHRIJVEN: cultuurdienst@middelkerke.be
** BIB XL • Populierenlaan 16 • 8430 Middelkerke
INSCHRIJVEN: bibliotheek@middelkerke.be of 059319910 want plaatsen zijn beperkt
Wegens de geldende Coronamaatregelen zijn enkel kinderen toegelaten en is het aantal plaatsen
nog beperkter. Begeleiders kunnen niet mee, er is wel één begeleider van de bib aanwezig.

Nog meer Hupsakee?
Haal je Hupsakee-vakantieboekje bij
toerismebalies of download je boekje
op middelkerke.be/hupsakee

9.

Puur natuur

Turen naar
de Schuddebeurze

Dankzij het nieuwe

De Schapenweide vleit zich
aan de oostelijke grens van
Middelkerke, naast het provinciaal
domein Walraversijde. Bijna in
het centrum van Middelkerke. Pas
op! Ook de Norbert Dedeckere
mountainbikeroute loopt door deze
duinen. Voetgangers mogen enkel
op de verharde wegen wandelen
en mountainbikers mogen de
afgebakende route niet verlaten.

De Sint-Laureinsduinen
en de IJzermonding
De Sint-Laureinsduinen strekken
zich uit van aan de Strandlaan in
Westende tot aan de IJzermonding.
Het ongerepte duinenlandschap gaat
over in een slik- en schorregebied
dat vooral een paradijs is voor vogels
en zeehonden.
10.

Puidenbroeken

Uit de grond van het natuurgebied
de Puidenbroeken werd vroeger
klei ontgonnen. Later werd het een
jachtgebied. Vandaag is het een
trekpleister voor natuurliefhebbers
en ornithologen. Heel wat vogels
en insecten genieten van dit
natuurparadijs.

Uitkijken op
kostbare natuur
De Vlaamse
Landmaatschappij en
het Agentschap Natuur
en Bos herstellen er de
kostbare natuur in ere
en maken ondertussen
een toegankelijk rust‑ en
infopunt. Eén van de
bunkers wordt zelfs
een schuilhokje voor
vleermuizen! Maar geen
nood. Die onschuldige
beestjes doen niemand
kwaad.

© Luc Cassiman

Duinengordel Duinenweg
en Schapenweide

© Luc Cassiman

In Middelkerke doorkruis je
5 prachtige natuurgebieden.

uitkijkplatform krijg
je een fenomenaal
zicht op de
Schuddebeurze,
één van de meest
waardevolle
natuurgebieden van
onze kust.

De Warandeduinen
Volgens Natuurpunt zijn de
Warandeduinen een ‘natuurlijke
schatkist’ vol uitzonderlijke
duinenbegroeiing en diersoorten.
Geniet van het uitzicht vanop de
‘Spionkop’ en wandel langs de paden
van Middelkerke naar Westende.
Ontdek al onze natuurgebieden via:
www.middelkerke.be/
natuurgebieden

11.

Heradem en
maak wolkjes
Duffel je in. Die sjaal komt goed van pas.
Laarzen en stapschoenen mee? Perfect!
Ga buiten en geniet van het prachtige
winterlicht langs het strand en de duinen.

Winterse wonderwereld
Struin door de frisse zeelucht langs de wandeldijk.
Of voel het koele zand onder je bottines knapperen
tijdens een verkwikkende strandwandeling.
De zilte zeebries fluistert al je zorgen weg. En
er bestaat geen betere ‘relax’ playlist dan het
vriendelijke ruisen van de Noordzee.

Verpozen op jouw ritme
Rustzoekende levensgenieter, energiek ravotkanon of
intense sportbom? In Middelkerke verpoos je altijd op
het juiste ritme.
Het prachtige zandstrand, twee unieke duinengordels,
5 erkende natuurgebieden, een pakket gevarieerde
fiets- en wandelroutes, kunst, cultuur en ‘coronaveilige’
doe-evenementen voor het ganse gezin doen je in alle
rust herademen.

12.

13.

Als een zeemeeuw
op de Warandetoren

Kunst
in open ruimte

Beeldenpark

Soms ruw en robuust,
soms heel sierlijk. Op tal
van plaatsen verrassen
enkele monumentale
kunstwerken je wandeling
of fietstocht.

Middelkerke verzamelde
de voorbije jaren een
opmerkelijke kunstcollectie.
Van gerenommeerde
kunstenaars zoals Wim
Delvoye tot jonge exotische
talenten zoals Ivars Drulle.
Van spectaculair beeld zoals
‘Olnetop’ tot subtiele ingreep
zoals ‘Staring Moles’.

© Ignace Haeck

Wat een zicht!
Met zijn lange
gebogen sprieten is
de Warandetoren een
opvallende en ranke
verschijning. Vanop de
basis (7 meter) krijg je
een mooi uitzicht op de
Warandeduinen, een heel
waardevol natuurgebied
met bijzondere planten
en dieren. Wie tot boven
klimt (20 meter) tuurt als
een zwevende zeemeeuw
naar Middelkerke en
Westende, de uitgestrekte
polders, heel wat
Beaufortkunstwerken en
uiteraard de zee.

Ideale startplaats
voor wandeling
Dankzij de centrale ligging tussen
Westende en Middelkerke is de
Warandetoren een ideale startplaats voor
een wandeling door de duinen.

Wist je trouwens dat ...
De Warandetoren is gebouwd op de
restanten van de oude watertoren? Nog
altijd staan onder het basis-plateau pompen
die Middelkerke van drinkwater voorzien.
Louis Logierlaan 51, Middelkerke
Vrij toegankelijk, minder mobiele
toegang tot eerste plateau.
Bij stormweer sluiten we de
Warandetoren af voor het publiek.

© Filip Claeys

Handige brochure

14.

Zin in een toertje kunst? Aan
onze toerismebalies kun je
de handige bochure ‘Kunst
in open ruimte’ meenemen.
Daarin staan alle kunstwerken
in Middelkerke netjes
uitgelegd en aangeduid.

Tour Elentrik
Tour Elentrik geeft
Middelkerke een speelse
schoktherapie met street art
voltage om je extra artistieke
energie te geven tijdens je
staycation. Alle locaties?
www.middelkerke.be/
tourelentrik

15.

Fier op ons bier

Help!

In de gouden bierdriehoek van
enkele vierkante kilometer vind je in
Middelkerke vind je drie topbieren. Jus
de Mer, Dunekeun en Braven Apostel
hebben elk hun eigen karakter en roots.
Stuk voor stuk lekkere smaakgezellen
voor een avondje thuis.

Het Hupsakeeboekje is uitgespeeld

De lekkere drievuldigheid
Als je je lippen aan een ‘Jus De Mer’ zet, proef
je een frisse hoppigheid en een lichte, kruidige
toets. De zilte frisse zeelucht en de Noordzee
strelen het brouwproces, want de brouwerij
ligt op 200m van de Noordzee.

De Braven Apostel onderging dan weer een
definitieve pelgrimstocht van Heuvelland naar
Slijpe, waar de
familie Bernaert
sinds 2014 dit
authentieke bier
verder brouwt
in een tripel 8
– en donkere 10 –
variant.

www.jusdemer.be
www.kustbrouwerij.be

© Ludo Coulier

De 4 Dunekeunbieren vormen een
klavertjevier van Middelkerks biergenot. Met
de unieke toets van rozebottels als origineel
smaakjuweel proef je van een blondje, een
bruintje, een tripel en een winterbier.

Outdoor speelterreinen

Deftig weer buiten? Geen
zin in gezelschapspelletjes
of gamen? Pannenkoek
gegeten? Hup, naar buiten
om te ravotten. Waar je ook
verblijft of woont, er is altijd
een kinderattractie dichtbij.

16 outdoor speelpleinen: 9
in Lombardsijde, Westende
en Middelkerke en 7 in het
hinterland staan klaar om
klauterkampioenen te ontvangen.

Fiets- en wandelroutes
‘zonder zaaggarantie’
Fiets langs de mooiste stripmuren
en stripstandbeelden, of vul het
familiefotoboek aan met prachtige
selfies langs de instagramroute.

www.bravenapostel.be
16.

17.

Een ferme trot *
door Middelkerke?
Dat kan! Al geocachend, al pokémon zoekend,
maar vooral vol verwondering en ontdekking.
Puur natuur?

Middelkerke heeft
enkele geschiedkundige
wandelingen in petto.
Wat dacht je van de
erfgoedwandelroute in
Westende. Je ontdekt het
mondaine Westendse
vakantieverleden met
mooie authentieke
villa’s en kenmerkende
gebouwen, maar je streelt
er ook prachtige moderne
kunstwerken. Of wil je al
wandelend de legende van
duivelse boerenknecht
Fleris leren kennen? Met
een route van 10 km in de
buurt van Wilskerke en
Leffinge ontdek je wat die
allemaal uitspookte.

Dan raden we je met graagte
de IJzermondingwandeling
aan. Je bent 13 km zoet tussen
het Grand Hotel Bellevue en
de fantastische Ijzermonding.

GPS-tovenaar?
Op schattenjacht? Download
de geocaching app op je
smartphone en ontdek plaatsen
waar je anders niet komt!

Winters
wandelen door
de geschiedenis

© Malou Vansina

Geschiedenisfreak?

DI 29/12
STARTPUNT 14 u.
parking IJzerlaan

Alle wandelroutes vind je
netjes gebundeld op
www.middelkerke.be/
wandelroutes.
Of kom langs aan onze
toerismebalies

EINDPUNT 16 u.
Normandpark
gratis

*West-Vlaams voor ‘tocht’,
wandeltocht

Trek je

stapschoenen
aan! Niet
alleen om de
feestmaaltijden
uit te zweten,
maar vooral
voor een
portie lokale
geschiedenis.

Veilig in de bubbel
Vijf verschillende erfgoedwandelingen
loodsen je per thema door Middelkerke.
Alle wandelingen zijn ongeveer 5 km
lang en krijgen elk een eigen gids mee.
Per wandeling mogen telkens maximum
25 personen inschrijven.
Reserveren verplicht via
erfgoed@middelkerke.be
met volgende gegevens:
•• nummer van de wandeling
•• namen deelnemers
•• gsm-nummer van de contactpersoon

Maak je keuze!
WANDELING 1

“Beschermde monumenten in Middelkerke”

(Leen Coene)

WANDELING 2	“Middel-kercke van Oost naar West”

(Lut Geldhof)

WANDELING 3	“Straffe verhalen over water en zee”

18.

© Westtoer

(Magda Vansteelant)

WANDELING 4

“Het toeristisch verhaal van Middelkerke”

WANDELING 5

“Kunst in de openbare ruimte”

(Lena Deruwe)
(Andre Baert)

19.

Laatste rechte lijn!
O f zoals Renaat* het zou zeggen: ‘Ultimoooo
Chilometroooo’. Het was een koers met heel
wat coronahindernissen, maar we kijken nu
toch echt uit naar het BK veldrijden en het BK
op de weg in 2022.

8-9/01/22

Voer voor zandvreters?

BK veldrijden
in alle reeksen
voor dames en
heren

Afhankelijk van de parcourskeuze wordt de Belgische
veldritkampioen ofwel een zandvreter of een technische
meester in het kleiklieven. Zeker is dat de organisatie
garant staat voor een sportief hoogtepunt met
spankracht, spektakel en ambiance.

26/06/22
BK weg voor
elite dames en
heren

* Wanneer de renners
de laatste kilometer
van een koers
aansnijden, zweert
wielercommentator
Renaat Schotte
bij deze Italiaanse
uitdrukking.

Waaierrit of sprintfestival?
Veel hoogtemeters vallen er in Middelkerke niet te rapen,
maar als er genoeg wind staat, wordt het verraderlijk
koersen met gevaar op breuken en waaiers in het
peloton. Of misschien krijgt een vroege vlucht valse hoop
op winst, voor het platwalsende peloton een magistrale
massasprint inleidt?
Volg alles op www.bkmiddelkerke.be

Pittig mountainbiken
in prachtige natuur
Tn Middelkerke meandert de Norbert

Dedeckeremountainbikeroute door het
prachtige duinengebied en de polders.

Voor alle niveau’s
Vlammen tegen je maximum hartslag
of rustig cruisen: alles kan. Ongeacht je
fietsniveau beleef je 35 km ongebreideld
fietsplezier, zolang je het maar veilig en
proper houdt.

Traject online en plannetjes
Download het mountainbikeparcours
op je fiets-gps via de website van
Sport Vlaanderen of de website van
Middelkerke. En wie goeie benen heeft,
kan makkelijk aansluiten met de routes van
Nieuwpoort en/of Oostende.

Misschien Middelkerkse
toertocht

Indien mogelijk is er op zondag 31/01/2021
een toertocht in Lombardsijde. Indien
niet wordt de route gedurende 1 week
uitgepijld. Up-to-date info?
MTB toertocht Lombardsijde
www.middelkerke.be/mountainbikeroute
20.

21.

Lang leve de lente!

Uitkijken naar Beaufort

Met goeie moed blikken we al vooruit
naar een leuke lente in 2021!

ZA 13/02 >
ZO 21/02

Vanaf de paasvakantie tot de herfst

ZA 03/04 >
ZO 18/04

2021 zal Beaufort onze gemeente
opnieuw overspoelen met hedendaagse
monumentale kunst.

Hupsakee
Krokus
Van theater tot expedities. Voor iedereen
wat wils tijdens deze kleine vakantie.
Pasen
Adventure- en circus in het Normandpark
en Piep heeft vast nog een massa andere
activiteiten in petto.

ZA 10/04 Expeditie Middelkerke
Ontdek en beleef het groene
Middelkerkse hinterland met dit
outdoor event voor het ganse
gezin!

Avontuur, ploeteren en survival in
de Middelkerkse 'Outback'.

ZA 01/05 > Tastoe ‘Belle Vue’
Tastoe proef je het beste van
ZO 02/05 Op
culinair en gastronomisch Middelkerke.
De sterren van de show zijn de
signatuurgerechten in hapklare
porties, de Middelkerkse bieren en
de wonderbaarlijke locatie aan de
Rotonde.

proeven met zicht op zee

Belle Vue

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

VR 18/06 > Bier aan zee
is scheepsrecht: na twee
ZO 20/06 Driemaal
corona-afgelastingen plannen we
‘Bier aan zee’ in het traditionele
weekend vlak voor de zomer. Zet je
schrap voor een tourneetje smaakvolle
streekbieren en leuke animatie!

www.beaufort21.be
22.

DO 11/11 >
ZO 14/11
© Ludo Coulier

Middelkerke is van bij het begin van deze
manifestatie traditioneel gastheer voor het
beste wat de hedendaagse kunstwereld te
bieden heeft. Binnenkort maakt Beaufort21
hun plannen voor Middelkerke en de hele kust
bekend. Beaufort21 is de zevende editie van
deze kunstmanifestatie.

Save the date
Champagneweekend
Deze 25ste editie wordt een knaller!
Vier dagen hoogmis van de bubbelende
godendrank.

Volg alle up-to-date info en meer nieuws binnenkort op visit.middelkerke.be

23.

Villa Les Zéphyrs
Toerismebalie Middelkerke
Joseph Casselaan 1
059 30 03 68
ma > za: 9.30 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u.
zo: 9.30 - 12.30 u.
Folder_Drieluik_A4.indd 1

Toerismebalie Westende

toerisme@middelkerke.be

Henri Jasparlaan 173
059 31 91 28
za: 9.30 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u.
zon- en feestdagen: 9.30 u. - 12.30 u.
Schoolvakanties:
ma > za: 9.30 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u.

visit.middelkerke.be
@gem_middelkerke
gemeentemiddelkerke
@gem_middelkerke
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Visit Winter is een uitgave van het gemeentebestuur Middelkerke
Redactie en ontwerp: communicatiedienst en de cel grafische vormgeving
Raadpleeg www.middelkerke.be/kalender voor up-to-date informatie.
Met dank aan alle (MachtigMiddelkerke-)fotografen: alle credits zijn vermeld bij de foto’s.
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Afwijkende openingsuren:
24/12: 9.30 - 12.30 u.
25/12: gesloten
31/12: 9.30 - 12.30 u.
01/01: gesloten

