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Wandelen in de 
Schuddebeurze
Dorp InZicht Lombardsijde en natuurpunt
Trek je wandelschoenen terug aan en haal een 

frisse neus met een gegidste wandeling in 
de Schuddebeurze. Nadien wordt een 

drankje voorzien. 

Schrijf je gratis in via het formulier 
op de facebookpagina van 

Dorp InZicht Lombardsijde of 
mail naar  

DorpInZichtLombardsijde@
gmail.com

Samen met VAB-Magazine trakteren we je op 
een plezierig uitje en de perfecte gezinsactiviteit 
om de zomer mee uit te zwaaien. 

Kinderlus
Speciaal voor de korte beentjes is er een leuke kinderroute 
van 7 km. Voor iets oudere kinderen is er een wat langere 
versie van 10 km. Langs beide routes zijn er animaties en 
activiteiten op kindermaat. 

Deelname: € 12 per gezin, ongeacht het aantal leden

Familietocht
Een verrassende ontdekkingsrit van 46 km, ideaal in 
gezinsverband of met je vriendengroep. Tijdens je tocht 
passeer je verschillende picknickzones. Verder is vers 
hoeve-ijs bij de boer absoluut een stop waard of geniet van 
een welverdiend biertje op een caféterras!

Deelname:  € 5 per persoon, een verzorgde 
bevoorrading halfweg inbegrepen

Kampioenenroute
Vanaf 11 u. vertrekt er om het uur een groep voor een 
route van 56 km. Wielerlegendes zoals Johan Museeuw, 
Roger De Vlaeminck, Peter Van Peteghem en Willy 
Teirlinck begeleiden telkens een groep.

Starturen: 11 u. // 12 u. // 13 u. // 14 u. // 15 u. // 16 u.

Deelname:  € 10 per persoon, een verzorgde 
bevoorrading na 32 km inbegrepen

VAB-Fietsdag

ZA 11/09 
Start en aankomst aan 
Beachclub De Kwinte,  
Koning Ridderdijk 100, 
Westende

Inschrijven:  
www.vabmagazine.be/
fietsdag

© Luc Cassiman

ZA 25/09
10 u.
Start aan tent in Oude 
Nieuwpoortstraat 
Lombardsijde

Gratis deelname

Must visit ?  

Onder voorbehoud:
Gaat alles door zoals gepland? 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. Het kan natuurlijk zijn dat de overheid na publicatie van deze Visit de geldende 
maatregelen aanpast. Check daarom altijd onze digitale kanalen voor een up-to-date status van de evenementen. AmuZEEr je met geZONd verstand.

VAB-Fietsdag 
p. 3
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Reveil
p. 18

Champagneweekend
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Tijdens de 20ste editie van het Landbouwweekend 
zetten we onze landbouwers nog meer in de kijker. 

Er valt heel wat te ontdekken! 
Een weekend lang brengen 
we hun leefwereld dichter bij 
jou en maak je kennis met 
verse landbouwproducten, 
landbouwmachines van 
vroeger en nu, verschillende 
dierenrassen, dierenshows, 
proevertjes en veel, héél véél 
animatie.

NIEUW: Belgovino
> Epernayplein

Maak kennis met Belgische 
wijnbouwers tijdens het 
Landbouwweekend, met 
wijngaarden in België, als in het 
buitenland (zelfs tot in Zuid-Afrika). 

Puddingverkoop 
Smul van heerlijk verse 
pudding ten voordele van 
de MS LIGA.

Paardenshows  
met trekpaarden
> Strand thv de  
Paul de Smet de Naeyerstraat

Op het strand worden er 
doorlopend spectaculaire 
paardenshows getoond. 

Beestig leuk voor de 
kinderen
Leef je uit op één van onze 
tractorspringkastelen en ontdek 
de tofste volksspelen.

ZA 18/09 >  
ZO 19/09
10 - 18 u.

Zeedijk, strand 
en Epernayplein, 
Middelkerke

visit.middelkerke.be

Landbouwweekend

Vrijdag 10 september (19:00)

ALTIN GÜN (NL) 
DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK (TR/DE)

DIJF SANDERS | SUSOBRINO | HUNA SOUNDS
 

Zaterdag 11 september (19:00)

PREUTELEUTE 
PIET DE PRAITERE (DJ-SET)
 

Zondag 12 september (18:00)

AMENRA 
JOZEF VAN WISSEM (NL)

 

Vrijdag 17 september (19:00)

BEAK> (UK)  
BLACK DEVIL DISCO CLUB (FR) | THE GERMANS
WARMDUSCHER (UK) | NOSEDRIP
 

Zaterdag 18 september (15:00)

ABSYNTHE MINDED 
MAURO PAWLOWSKI | MOONEYE 
RAMKOT | UMA CHINE | ...
 

Zondag 19 september (13:30)

SOPHIA (US) | GIRLS IN HAWAII
NORDMANN | NIKLAS PASCHBURG (DE) 
HIGH HI | THE HAUNTED YOUTH
 

Zondag 26 september (17:00)

GOOSE 
AILI | BOLIS PUPUL

VAN 10 TOT 26 SEPTEMBER (LEFFINGE, MIDDELKERKE)

www.leffingeleurenfestival.be
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Dikkie Dik & Ik (2-5 jaar)

Het is feest! De oranje 
kater is jarig. Dat 
vieren we met een 
theaterervaring die 
zich niet beperkt tot de 
theaterzaal. Doe je mee? 
‘Dikkie Dik & Ik’ is een 
foyer- en zaalprogramma 
in één: een knaller van een 
combinatie die als geheel 
moet worden beleefd.

ImpulZ (1-4 jaar)

‘ImpulZ’, een interactieve 
voorstelling met een danser, een 
geluidsdokter en de allerjongste 
toeschouwers aan de knoppen. 
Wie geeft het startsignaal en wie 
reageert op wat of wie?

Een maffe creatie waar alles kan, 
maar niets moet. Een unieke 
ervaring in het hier en nu, want 
het zal nooit meer hetzelfde zijn.

VR 24.09.21  
Secret Comedy Night
Master of ceremony 
Sebastien Dewaele  
nodigt 4 vrienden uit  
om een zotte avond in 
elkaar te boksen. Wie?  
Dat zeggen we niet!  

Voor en na de  
voorstellingen trachten  
de Flamingo Sisters je  
te koppelen aan de liefde 
van je leven.

Mid West Comedy Fest
Master of Ceremony:      SEBASTIEN DEWAELE

Familievoorstellingen
Z0 17/10 
15 u.

De Branding, 
Populierenlaan 35, 
Middelkerke

€ 6  
tickets.middelkerke.be

Z0 24/10 
11 u. + 14.30 u.

De Branding, 
Populierenlaan 35, 
Middelkerke

€ 6  
tickets.middelkerke.be

Z0 30/10 
20 u. 

De Zwerver,  
Dorpsstraat 95,  
Leffinge

€ 13  
tickets.middelkerke.be

ZA 06/11 
15 u. 

De Branding, 
Populierenlaan 35, 
Middelkerke

€ 6  
tickets.middelkerke.be

Nicholas Arnst
Met ‘In alle eerlijkheid’ licht Nicholas  
een tip van de sluier hoe hij je om 
de tuin leidt, om je dan alsnog met 
verstomming te slaan. Geen toeters, 
geen bellen, geen rookgordijnen, 
geen dubbele bodems, gewoon puur 
Nicholas. 

De grote reis van  
Meneer Beer (5+)

Op een ochtend krijgt Meneer Beer  
post van zijn verre neef, Ivo IJsbeer.  
Die voelt nattigheid nu heel zijn  
huis aan het smelten gaat. Kunnen  
Meneer Beer en de Woeste Wolven  
Ivo een pootje toesteken voor het  
hem echt te warm wordt?  
Het wordt een race tegen de klok,  
tussen bibberen en zweten…

Wim Helsen
Niet mijn apen, niet mijn circus

Als voorprogramma 'try out' Helsen 
zijn gloednieuwe voorstelling. Wat 
heeft de wereld nodig? Wat heeft 
een mens nodig? Wat heb jij nodig? 

Eenvoudige 
vragen vragen 
om ingewikkelde 
antwoorden.  
Dat treft:  
Wim Helsen bulkt 
van radicale, 
geheimzinnige 
en willekeurige 
antwoorden.  
Hij deelt die graag 
met jou, omdat 
hij jouw vriend 
is. Jouw eerlijke, 
echte, beste 
vriend.

Pascale Platel
Gezegend Zij

In ‘Gezegend Zij’ vertelt Pascale 
Platel de levensloop van Jezus 

Christus vanuit het oogpunt van tante Elisabeth, 
de moeder van Johannes De Doper. Platel 
vertelt het verhaal vol humor en kwinkslagen. 
Ze laat je gieren van het lachen, maar evenzeer 
beweegt ze je tot tranen toe. Zoals alleen zij dat 
kan. Met het publiek aan haar lippen frist ze zo 
ons collectief geheugen op met anekdotes die 
getuigen van groot respect, geestdrift en heel 
wat korreltjes zout.

Pascale Platel brengt deze memorabele 
solovoorstelling uit 2002 met veel  
plezier nog eens in Middelkerke!

2 voor de prijs van 1!

ZA 25.09.21  
Crazy Comedy Night
Sebastien Dewaele nodigt twee kleppers van formaat uit om het nieuwe seizoen 
officieel op gang te trappen!

Meer info
cultuurstek.be
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Een concert-conférence 
met een humoristische 
kijk op het knorrige genie 
Beethoven. Stokman en Vos 
schetsen de Ludwig als een 
grappenmaker, een lustige 
caféganger en een echte 
dierenvriend. 

Zelfs Clouseau, Vof de Kunst 
en Benny Neyman passeren 
even de revue, alsook Elise 
(waarvoor Beethoven een 
van zijn mooiste werken 
schreef) en de ‘Ode aan de 
vreugde’. Een ding is zeker: 
Ludwig zal nooit meer 
dezelfde zijn.

VR 01.10 Kwinten Van Heden
CruX

20:00 // K.E.R.K. // € 10

Theatermaker Kwinten Van 
Heden doet een poging om  
het onbegrijpelijke te begrijpen. 
Veel meer dan een feitenrelaas is 
CruX een verhaal over slachtoffers 
en daders van misbruik door 
(machts)misbruik. Of hoe relatief 
dergelijke begrippen soms wel 
kunnen zijn. 

Het Banket, I SOLISTI en Vlaams 
Radiokoor brengen een theaterconcert 
geïnspireerd door de illustere  Franse 
seriemoordenaar Henri-Désiré Landru. 
Jan Decleir vertolkt een prachtrol in deze 
weergave van een naargeestig proces 
zonder lijken.

DO 07.10 Het Banket, I SOLISTI & 
Vlaams Radiokoor met 
Jan Decleir
LANDRU

20:00 // DE BRANDING // € 20

Cultuur in de herfst

Matthysen, Mosuse en Van Ballaert 
een fraaie plukken een setlist uit hun 
uitgebreide muzikale boomgaard.  
De heren werken al jaren samen in de 
beroemde Clement Peerens Explosition, 
maar nu zal het er iets beschaafder aan 
toe gaan. Je moet dus niet bang zijn,  
er zal geen half woord Antwerps te 
horen zijn.

WO 13.10 Matthysen, Mosuse & 
Van Ballaert
20:00 // DE BRANDING // € 15

WO 10.11 DESCHONECOMPANIE  
en Muziektheater Transparant
Così

20:00 // DE BRANDING // € 13

Op de scène verschijnen twee acteurs, 
twee klassieke zangers, een pianist en 
een violiste. 
Met muziek en tekst uit Mozart en  
Da Ponte’s opera ‘Così fan tutte’, 
filosoferen en discussiëren de spelers 
samen over het bestaan van fysieke 
trouw.

ZO 21.11 Mariska Simon 4+
Alice in Wonderland

15:00 // DE BRANDING // € 6

Al meer dan 150 jaar geleden schreef 
Lewis Carroll het wereldbekende boek 
‘Alice in Wonderland’. Inmiddels kent 
iedereen het blonde meisje in het 
blauwe jurkje. Maar Alice is veranderd.  
Ook benieuwd hoe?

Een perfect feestje voor stoere 
kinderen die net als Alice niet bang 
zijn om een beetje te veranderen.

DI 23.11 Stokman en Vos
Ta ta ta taaa!

20:00 // DE BRANDING // € 13
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ZO 24/10
start tussen  
8 en 12 u. 

Sporthal 
De Branding, 
Populierenlaan 35, 
Middelkerke

€ 5/deelnemer 
Kinderen tot 12 jaar: 
gratis

MTB Toertocht
We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk 
mogen we terug op toertocht!

www.middelkerke.be/vrije-tijd/mountainbiketoertochten

Duinen, strand 
én polders
Verken de uitdagende 
singletracks in de duinen, 
het strand en de polders 
in Middelkerke. Voor de 
kilometervreters breien we 
er de mooie tracks van de 
Westkust aan.  
Uitdaging, plezier en vertier 
verzekerd!

Voor elk wat wils
Iedereen komt aan zijn 
trekken. Kies voor een 
afstand op jouw maat:  
27, 40, 60 of 74 km. 

Na de rit kan je genieten 
van een welverdiende 
verfrissing in de sporthal. 
Alle deelnemers krijgen ook 
een lekker proevertje van 
een streekbier.

Wintertentoonstelling

#VillaLesZéphyrs

Rhapsody in Blue
In villa Les Zéphyrs stellen we de tweede 
wintertentoonstelling voor. ‘Rhapsody in Blue’ verwijst 
naar de compositie van de beroemde Amerikaanse 
componist George Gershwin (1898-1937).  

ZA 30/10/2021 >  
MA 18/04/2022
 
9.30 - 12.30 U.
13.30 - 17 U.
open in weekends en 
vakanties, op zondag 
gesloten in namiddag

Villa Les Zéphyrs 
Henri Jasparlaan 173,
Westende

Open monumentendag

Kunstenaars
Hans Op De Beeck, Hadassah 
Emmerich, Hans De Meulenaere 
en Samyra Moumouh, Hedwig 
Brouckaert, Johan Creten, 
Maaike Leyn, Sadie Murdoch, 
Sarah Yu Zeebroek, Sharon Van 
Overmeiren, Thomas Lerooy en 
Wim Goes.

Stemmenwisselingen
De muziek van Gershwin is 
een kruisbestuiving tussen 
jazz en klassiek. Ook in de 
tentoonstelling ‘Rhapsody 
in Blue’ werken we met 
kunstenaars uit verschillende 
disciplines, of met kunstenaars 
die verschillende genres 
mengen.

Tentoonstelling 
‘A Soft Gentle Breeze’  //   
Villa Les Zéphyrs
Rondleidingen met gids: 10 - 12 u. // Henri Jasparlaan 173, Westende

K.E.R.K.  //  Kunsthalle ERvincK
Beeldend kunstenaar Nick Ervinck maakte van de kerk van  
Sint-Pieters-Kapelle een platform voor hedendaagse kunst, 
middenin de Middelkerkse polders. 
Rondleidingen met gids: 13 - 16 u. // Jonckvrouwe Gelaplein, Sint-Pieters-Kapelle

ZO 12/09 
Boek je tijdsslot via 
cultuur@middelkerke.be

€ 5 per persoon
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04/09 > 
05/09

Tastoe Sint-Laureins
Koning Ridderdijk, Westende

05/09 Autocross Migo
Bazelarestraat, Sint-Pieters-Kapelle

05/09
10.30 -  
17 u.

Verenigingenbeurs
De Branding, Populierenlaan 35, 
Middelkerke

10/09 > 
26/09

LeffingeLeuren
meerdere data in concerttent, 
Leffinge

11/09 VAB-Fietsdag
Koning Ridderdijk thv De Kwinte, 
Westende

12/09
10 u.

Corvette meets Mustang
Zeedijk thv Tearoom Deauville, 
Middelkerke

12/09
10/10
14/11
14 u.

Start to Westgolf
Bassevillestraat, Lombardsijde

15/09 SkaGeN: Watchapp: Imke
Crime serie op je smartphone

16/09
20 u.

Luistervinken: De Sixties
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

18/09 > 
19/09

Krokodillecros
Kavelweg, Wilskerke

18/09 > 
19/09

Landbouwweekend
Zeedijk + Epernayplein, Middelkerke

23/09 Omloop van het Houtland
Epernayplein, Middelkerke

24/09 > 
25/09

MidWestComedyFest
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

24/09
14 u.

Nieuwe Feiten:  
Toen geluk nog heel gewoon was
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

september  //  oktober  //  november

25/09 > 
26/09

Kermis
Büchenbeurenplein, Schore

25/09 > 
26/09
10 u.

Hondenfestival aan Zee
Calidris en Koning Ridderdijk t.h.v. 
Strandlaan

25/09
11 u.

Wandeling DIZ Lombardsijde
Sporthal De Bamburg, Baronstraat, 
Lombardsijde

26/09 Long Course Weekend
Westende

30/09
20 u.

Luistervinken: Dwars door Oceanië
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

01/10
20 u.

Theater ‘CruX’ van  
Kwinten Van Heden
Kerk, Jonckvrouwe Gelaplein,  
Sint-Pieters-Kapelle

02/10 > 
03/10

Krokodillecross
Kavelweg, Wilskerke

02/10
9 u.

Kijk! Ik fiets!
Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg, 
Leffinge

02/10 > 
03/10

Weekend van de Klant
Winkelstraten Middelkerke & 
Westende, Sea Shoppingcenter

07/10
20 u.

Luistervinken: Out of Office
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

07/10
20 u.

Theater met Jan Decleir ‘Landru’
De Branding, Populierenlaan, Middelkerke

08/10
20 u.

Het Groot Dictee Heruitgevonden
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

09/10
19 u.

Boksgala
Sporthal De Branding, 
Populierenlaan, Middelkerke

13/10
20 u.

Muziekvoorstelling: Matthysen, 
Mosuse en Van Ballaert
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

15/10
14.30 u.

Dansnamiddag met Manoesh
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

17/10
15 u.

Familietheater ‘Dikkie Dik en ik’
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

20/10
20 u.

Theater ‘Ashes to Ashes’
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

24/10
8 u.

MTB Toertocht
Sporthal De Branding, 
Populierenlaan, Middelkerke

24/10
11 u.
14.30 u.

Familietheater ‘ImpulZ’
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

27/10
20 u.

Theater ‘Het gezin van Paemel’ 
van SKaGeN
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

28/10
20 u.

Luistervinken: In het spoor van Toon
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

29/10
14 u.

Nieuwe Feiten: Herborist, alles over 
kruiden, planten en hun werking
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

30/10 > 
07/11

Hupsakee Herfst
Diverse locaties

30/10 > 
18/04

Rhapsody in Blue
Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan, 
Westende

30/10
20 u.

Nicolas Arnst
De Zwerver, Dorpsstraat, Leffinge

1/11 Reveil
Normandpark, Middelkerke

06/11
15 u.

Theater Tieret ‘De grote reis van 
meneer beer’
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

09/11 > 
16/12
9 - 16 u.

Expo Karen Vandenberghe
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

10/11
20 u.

DESCHONECOMPANIE en 
Muziektheater Transparant: Così
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

11/11 > 
14/11

Champagneweekend
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

19/11
20 u.

Theater Arne Sierens ‘Mouchette’
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

21/11
11 u.

Kunstendag voor kinderen: 
workshop graffiti
Jeugddienst, Sluisvaartstraat, 
Middelkerke

workshop beeldende kunst
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

21/11
14 u.

Intrede Sinterklaas
Epernayplain, Middelkerke

21/11
15 u.

Alice in Wonderland
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

23/11
20 u.

Stokman en Vos: Ta ta ta taaa! 
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke

25/11
20 u.

Luistervinken: De wetsarts als 
sporen(onder)zoeker
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

26/11
14 u.

Nieuwe Feiten:  
Verplant, waarom het 
heerlijk wonen kan zijn in het 
woonzorgcentrum.
BIB XL, Populierenlaan, Middelkerke

28/11
10-18 u.

Hobby- en 
2dehandsboekenbeurs
De Branding, Populierenlaan, 
Middelkerke



zaterdag 4 december 2021
9 - 13 u. De Branding 
Expo veilingobjecten

14 - 17 u. De Branding
Veiling ten voordele van aankoop  

elektrische strandrolstoel + gratis kinderanimatie  
en bezoek van de sint

18.30 u. Hotel Middelpunt
Apéro + Diner

na het diner Optreden Meermens 

www.middelkerke.be/ 
soiréeunique

ZA 30/10 >  
ZO 07/11
Diverse 
activiteiten in 
Middelkerke/
Westende

Hupsakee Herfst 
Vorig jaar maakte je kennis met Otis, een klein, 
ondeugend, maar schattige draakje. Ook tijdens de 
herfstvakantie neemt hij jullie mee op sleeptouw. 

Een pop-up speeldorp, magische vertelmomenten en 
spannende zoektochten zijn maar een stukje uit het 
fantastische aanbod dat Otis voor je meebrengt.

Het handige HUPSAKEE-vakantieboekje vol spelletjes, 
raadseltjes en activiteiten is vanaf midden oktober 
verkrijgbaar in de meeste openbare gebouwen in 
Middelkerke of download het via visit.middelkerke.be.

ZA 02/10 >  
ZO 03/10 
Winkelstraten 
Middelkerke/ 
Westende, 
Sea Shoppingcenter

GA NIET 

VREEMD
KOOP

L KAAL

Weekend van de klant
Wees een held en kom 
shoppen bij je lokale 
handelaar tijdens het 
Weekend van de klant.

Superhelden
In de winkelstraten van 
Middelkerke, Westende-Bad 
en op het Sea Shoppingcenter 
kom je plots oog in oog te 
staan met jouw superheld.

De superhelden delen gratis 
maskers uit aan kleine 
superhelden. Stuur je foto met 
je favoriete superheld in vòòr 
10/10/2021 naar  
economie@middelkerke.be 
en maak kans op een gratis 
jaarabonnement bij het nieuwe 
zwembad Vita Krokodil.

De helden lopen doorlopend 
tussen 14 en 17 u. rond. In het 
Sea Shoppingscenter komen de 
helden enkel op zaterdag langs.

ZA 25/09 >  
ZO 26/09
10 - 20 u. 

Hart voor honden
Ontdek de leukste nieuwigheden 
in de hondenwereld tijdens de 
grootste markt-voor-honden. 
Geniet van de leukste shows in 
verschillende hondendisciplines 
of maak een leuke interactieve 
wandeling door de duinen en 
langs het strand. 

Hondenkoer
Kom samen met honderden 
andere honden (en hun baasjes) 
gezellig iets drinken in het 
afgesloten hondenspeeldorp.

Hondenfestival aan zee

www.weekendvandeklant.be 

Maak een reis door The Beast op het Epernayplein, 
Middelkerke! Een originele familieattractie  
voor het hele gezin.

Calidris en Koning Ridderdijk t.h.v. Strandlaan

Gratis

www.facebook.com/TudorAndFriends 



11 - 12 - 13 - 1  November

2021

Tijd voor 
echte bubbels 
De champagne uit 
Epernay en omgeving 
komen terug op jaarlijks 
bezoek. Dit jaar maken 
we er een extra lange 
editie van, een vierdaagse 
champagnebeleving 
in De Branding in 
Middelkerke. 

Ambiance
Geniet van je bubbels in de 
ambiance dankzij de vele 
muzikale optredens.

Proef
Word een echte expert tijdens 
één van de proeverijen, waar 
Alain Bloeykens alles zal 
vertellen over de zin en onzin 
van champagne. 

Of smul gans het weekend van 
de heerlijke champagnemenu’s 
in de Middelkerkse restaurants.

Meer info?
DO 11/11  11.30 – 00 u.
VR 12/11 11 - 00 u.
ZA 13/11 11 - 01 u.
ZO 14/11 11 - 18 u.

Centrum De Branding,  
Populierenlaan 35,  
Middelkerke 

visit.middelkerke.be 
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BEURS

SPORTHAL DE BRANDING • POPULIERENLAAN 35 • MIDDELKERKE
INFO: PARTICIPATIE@MIDDELKERKE.BE • 059 31 30 16

ZONDAG 28/11/2021
van 10 tot 18 u.

GRATISTOEGANG&
2de 

hands

Hobby-Hobby
boekenboeken

Op 1 november herdenken we onze overleden 
geliefden en vrienden met Reveil in het Normandpark. 
Centraal staan de warme levensverhalen en beelden 
van onze overleden inwoners. 

Wat mag je verwachten?
• Heel veel sfeervolle muziek

• Warme levensverhalen

• Een boodschap voor de overkant…

• Prachtig lichtspel van op het water

• 

• Meer info? participatie@middelkerke.be

MA 01/11

Normandpark,  
Middelkerke

18.30 - 21 u.

Gratis

Warmte en troost met Reveil



COLOFON:  
v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Visit Herfst 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.

 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.

het 
dak 
ging 
eraf

Project swingt de ‘pan’ uit
Eric hoopte enkele bekende koppen te kunnen 
strikken. Tot zijn eigen verbazing blies zijn 
project het dak eraf. Momenteel staat zijn 
gepersonaliseerde dakpannenteller op bijna 
200. Bekendste beschilderaars: Herr Seele, 
Panamarenko, Adamo, Willem Vermandere, 
Peter Goossens, Tom Boonen, Julien Clerc, André 
Greipel.. en vele tientallen anderen. 

De bewerkte dakpannen 
worden tijdens de expo 
‘De Drie Casino’s’ 
permanent tentoongesteld 
in het museumgedeelte 
van De Oude Post.

Toen het oude casino in 
2017 werd afgebroken, 
kreeg geëngageerde 
Middelkerkenaar Eric 
Vandewalle het idee om een 
lot oude dakpannetjes te laten 
beschilderen door prominente 
figuren en de opbrengst 
daarvan te schenken aan 
lokale goede doelen. Het 
initiatief kreeg heel wat 
nieuwsaandacht en navolging.

kistje te koop
Het publiek kan ter plaatse een onbewerkt pannetje in kistje met echtheids -stempel en fotoboekje kopen voor € 20.
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Villa Les Zéphyrs

 Toerismebalie Westende
Henri Jasparlaan 173 - 059 31 91 28

za: 9.30 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u.
zon- en feestdagen: 9.30 - 12.30 u.

 visit.middelkerke.be
 @gem_middelkerke

  gemeentemiddelkerke
 @gem_middelkerke

Ontdek het nieuwe casinoproject op  

www.middelkerke.be/casinoproject


