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Magisch Middelkerke
p. 8-9

Must visit ?  
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Rhapsody in Blue 
p. 16

Cultuur
p. 4-5

Kerstsfeer 
 op de zeedijk

Wie heeft de mooiste of origineelste 
kerstdecoratie op de zeedijk?
De Middelkerkse zeedijk wordt een heuse 
kerstboulevard dankzij de versierde 
handelszaken. En jij kan de mooist 
versierde zaak belonen met sterren. Haal je 
deelnemersformulier op bij de deelnemende 
handelaars en deel je sterren uit.

Passage Lokal
p. 10

Owla Corona!

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.

De vermelde evenementen gaan door al dan niet 
met CST-scanning en onder voorbehoud van 
verstrengde maatregelen. 

1,5 m

ZO 26/12
18 u.

Geniet tijdens de SantaTrail met de ganse familie van de 
kerstsfeer doorheen enkele gebouwen, de winkelstraten 
en het park van Middelkerke. Dankzij jouw inzet gaan 
de lichtjes straks nog feller schijnen. Inschrijven via  
www.middelkerke.be/santatrailmiddelkerke 

SantaT ail
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2. 3.

VR 24/12 >  
ZO 09/01

BK Cyclocross
p. 20-21



CST

CST

5.

FroeFroe: Killie Billie 8+

Killie Billie doet je naar adem happen met 
figurentheater, live-muziek, video en spannende 
momenten. Billies mama en papa gaan uit elkaar. 
Crash! Billie tracht de brokken te lijmen met 
hulp van de bloemenfee en het stuifmeel van de 
liefdesbloem en zijn kameraad RudyRUDY.

VR 18/02 
19 u. 

€ 6 

Anna’s Steen: 
Olifant en Krokodil 5+

Over sluwe Krokodil die denkt vriendelijke Olifant een hak te 
zetten. Over handige Krokodil die voor kunstminnende Olifant 
een meesterwerk maakt. Over luidruchtige Krokodil die met zijn 
buurman Olifant in de muziek gaat… Over samen thee drinken, 
samen verwonderd zijn én vooral: samen muziek maken!

Z0 20/02 
15 u. 

€ 6

Alle voorstellingen vinden plaats in 
Cultuurhuis De Branding, Populierenlaan 35,  
Middelkerke. tickets.middelkerke.be

cultuurstekcultuurstek

Maak het mee!
MIDDELKERKE

Veilig naar een topvoorstelling? 
Het kan. Geniet van dit fantastische 
winterprogramma!

Augustijn 
Gin oge toe
Speciaal voor het nieuwjaarsconcert van de 
cultuurraad komt Augustijn Vermander er zijn plaat 
‘Gin oge toe’ presenteren. Kom je ook nieuwjaar vieren? 

ZO 16/01 
15 u.

€ 13 

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 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. 

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.

Fier op ons bier

www.jusdemer.be

www.kustbrouwerij.be

www.bravenapostel.be

In de gouden bierdriehoek van 
enkele vierkante kilometer vind je in 
Middelkerke 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.

Tweelicht en Zoon:  
De Chinese prachtegaal 8+

De Keizer van China houdt van schoon, van goud en 
van kunst. In zijn festivaltuin geeft hij massaconcerten: 
The Voice meets China’s Got Talent. Maar mooie 
liedjes duren minder lang dan je zou denken. 
‘De Chinese prachtegaal’ is een poëtische, muzikale 
theatervoorstelling over vriendschap en vijanden, 
over schoonheid en lelijk, over kunst en knudde.

Z0 09/01 
15 u.

€ 6 
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+10 jaar+12 jaar



KEESA

Een vakantie vol  

kerstmagie

kerST´21

Ken je Remi nog? Die gidst je met zijn rode neus 
door Hupsakee Kerst. Ho-ho-ho! Haal de kleurplaat 

met de spelletjes op aan de toerismebalies of 
download je boekje op middelkerke.be/hupsakee

HUP
Handelszaken 
Middelkerke

aantal

Cactus Clothing Shop
Antoine van Cailliestraat 29

The Gallery 34
Leopoldlaan 30

Zoë Shoes
Joseph Casselaan 2

Agence INFO IMMO 
Joseph Casselaan 2 

Pistoletto
Kerkstraat 44 

Kapsalon Carin Center
Kerkstraat 51 

La Fille en Rose
Kerkstraat 65 bus 001 

De Knipperij
Kerkstraat 8 

Huis Depoorter
Kerkstraat 14 

Zoë
Leopoldlaan 97

Kapsalon Nymf
Leopoldlaan 100-102 

Spar Express
Leopoldlaan 114 

Lingerie Delphine
Leopoldlaan 31 

Café de Riviera
Leopoldlaan 40 

Cristo Bello
Leopoldlaan 49-51 

Logopedie Marieke 
Paul de Smet de Naeyerstraat 17

Slagerij Remmery
Paul de Smet de Naeyerstraat 15

Tante Jessy
Paul de Smet de Naeyerstraat 18 

Ecris
Paul de Smet de Naeyerstraat 25 

Drukkerij Debeuckelaere
Populierenlaan 32 

Decorateur Verstraete
Populierenlaan 41 

Sportwereld 
Westendelaan 1

Hotel Middelpunt 
Westendelaan 37

Brasserie Iceberg
Zeedijk 132

Optiek Vermeulen
Zeedijk 139 

Agentschap Becue
Zeedijk 146 

Bakkerij Verman
Zeedijk 153 

Tearoom de Riviera
Zeedijk 84 

TOTAAL:

Handelszaken 
Westende

aantal

Le Clou De Paris
Arendlaan 9  

Can - Kan
Distellaan 10

Bakkerij Wim
Distellaan 23

Zoë Shoes
Distellaan 33

Trend
Distellaan 40

Decoratie Buyse
Henri Jasparlaan 162

Sportboetiek
Koning Ridderdijk 1

't Bretoentje
Koning Ridderdijk 10

Dali Matisse
Koning Ridderdijk 24-25

Da Vinci
Koning Ridderdijk 28

Frankies Kadoshop
Koning Ridderdijk 44

O.K.!
Koning Ridderdijk 44 C

In the Seventies 
Broodjeszaak
Koning Ridderdijk 45

Café Central
Meeuwenlaan 23

Belcasa Hotel
Meeuwenlaan 30

TOTAAL:

Naam:  

Adres:  

Tel:   Leeftijd:  

Email:  

6.6.

VR 24/12 >  
ZO 09/01

Waar zit Remi verstopt?
Remi en zijn vrienden hebben zich verstopt in de 
etalages van de lokale handelaars in Middelkerke 
en Westende-Bad! Vind jij ze terug? 

Zoek en tel bij de deelnemers de rendieren in hun 
etalage. Maak de som van alle gevonden Remi's en 
vul je antwoord online in via  
www.middelkerke.be/etalagezoektocht

Of bezorg je deelnemersformulier  
terug aan de toerismebalie.



Deelnemersformulier Remi's etalagezoektocht 

Totale 
prijzenpot van 

€ 5000



Fonkelende wandeling
Het Normandpark fonkelt als nooit tevoren door de  

prachtige lampjes en lichtinstallaties. Wandel langs alle  
hoekjes en kantjes van het park en laat je verrassen.

Betoverende fonteinen
Dagelijks van 14 u. tot 21.45 u.

De betoverende lichtfonteinen stuwen vanuit de parkvijver 
extra magie in de gezellige eindejaarslucht. En hoe donkerder, 
hoe indrukwekkender het samenspel tussen muziek en licht. 
Ook de lichtfontein op het Epernayplein is terug van de partij.

Suikersnor of pittig koffietje?
Dagelijks geopend van 14 u. tot 22.30 u.

 Doe je tegoed aan een lekker lokaal kerstbiertje, 
een dampende glühwein of een pittig koffietje. De 

allerkleinsten kunnen smullen van een lekkere oliebol .Of 
trakteer jezelf op een lekker hapje van onze foodtruck. Je 

kan enkel cash betalen.

Al draaiend wegdromen 
Dagelijks geopend van  14 u. tot 21.30 u. - € 2

Dankzij de authentieke zweefmolen krijg je  
een prachtig zicht over het volledige park.

Altijd ‘jingle bells’
Dagelijks is er extra sfeer en beleving met optredens van 

mobiele muziekbands, ‘meet and greets’ met de kerstman en 
andere acts. De lichtjes krijgen nog extra fonkeling door de 

stijgende zeepbellen bij het parkspeelplein.

 © Luc Cassiman  © Luc Cassiman

 © Luc Cassiman

© Paul Rombouts

© Tim Vandamme

8. 9.8. 9.

Vier van 23 december t.e.m. 9 januari eindejaar in het 
Normandpark Middelkerke, waar duizenden fonkelende 

lichtjes zorgen voor tonnen warmte en gezelligheid.

+10 jaar+12 jaar



A Symphonic Evening 
with Hooverphonic

Bart Peeters &
De ideale mannen

Regi Live

Het Schlagerfestival Toto #LikeMe On Tour

proximus
pop-up arena

CADEAUTIP FEESTDAGEN

Er zit muziek in de zomer van 2022

Deze artiesten komen al zeker naar  
de pop-up arena in de zomer van 2022.
Ontdek alle events via popuparena.be

19 & 20
maart 
2 0 2 2

belevingsbeurs

de branding 
Middelkerke

ZATERDAG ZONDAG

Veiling voor strandstoelen
De adviesraad voor toegankelijkheid en inclusie 

organiseert tijdens Passage Lokal een veiling 
met tal van mooie prijzen. Blikvangers zijn 

2 unieke gouden schapen van kunstenaar 
Hannes D’Haese. De opbrengst dient 
voor de aankoop van elektrische 
strandstoelen. Zo kunnen mensen met 
een mobiele beperking in alle comfort 
genieten van een dagje aan het strand.

10. 11.



Gaan we dit jaar nog knallen?

Hopelijk genieten we dit jaar van een 
knallende jaarsovergang op de stranden van 
Middelkerke en Westende. Bij het in druk 
gaan van deze Visit was het nog niet zeker of 
deze vuurwerken kunnen plaatsvinden.

Check dus zeker de digitale kanalen!
www.middelkerke.be/vuurwerken 

1,5 m

# tegoare voe mekoar

Amuzeer 
je met

gezond
verstand

12. 13.

December - Januari
Februari - Maart

Tot  
VR 31/12

Theaterwandeling  
‘De vos in het bos’
Start: Normandpark ingang 
Duinenweg, Middelkerke

Tot MA 
18/04/2022

Rhapsody in Blue
Villa Les Zéphyrs, Westende

ZA 18/12
10.30 u.

Kippenkop – MAANdag
Bib XL, Middelkerke

ZA 23/12 > 
ZO 9/01

Magisch Middelkerke
Normandpark, Middelkerke

ZO 19/12
9 u.

Markt van de Makers
De Wiek, Leffinge

ZA 18/12
12 u.

Opening Vita Krokodiel 
zwembad
Westendelaan 96, Middelkerke

ZO 19/12
15 u.

Familievoorstelling ‘Wolk’
De Zwerver, Leffinge

ZO 26/12
18 u.

SantaTrail
De Branding, Middelkerke

WO 29/12
15 u.
16 u.

Poppentheater Sloef speelt 
‘Het Toedeloe-deloe-museum’
Bib XL, Middelkerke

DO 30/12
14 u.

Winterwandelingen
Parking IJzerlaan, Middelkerke

ZO 02/01
9 u.

Markt van de Makers
De Wiek, Leffinge

ZA 08/01 
15.15 u.

BK Cyclocross  
Vrouwen Elite + U23
Start: militair domein Lombardsijde

ZO 09/01
15.15 u.

BK Cyclocross 
Jeugdcategorieën heren 
Mannen Elite
Start: militair domein Lombardsijde

ZO 09/01
15 u.

Familietheater  
“De Chinese prachtegaal”
De Branding, Middelkerke

ZA 15/01
14 u.

Sandman Corrida
Sporthal De Bamburg, Lombardsijde

ZA 15/01
20 u.

Maaike Cafmeyer en  
Peter De Graef: Hullep!
De Branding, Middelkerke

ZO 16/01
9 u.

Markt van de Makers
De Wiek, Leffinge

ZO 16/01
15 u.

Augustijn: Gin oge toe
De Branding, Middelkerke

WO 19/01
20 u.

Tim Oelbrandt en De Studio: 
Heen en terug
De Branding, Middelkerke

ZO 23/01
12.30 u.

CoastRace
De Kwinte, Westende

ZO 06/02
9 u.

Markt van de Makers
De Wiek, Leffinge

ZO 13/02 Liefdeswandeling
Middelkerke

ZO 13/02
10 u.

Sandman Inferno 
Winterduathlon
De Kwinte, Westende

ZO 20/02
9 u.

Markt van de Makers
De Wiek, Leffinge

ZA 26/02 > 
ZO 06/03

Hupsakee Krokus
Meerdere locaties

ZO 06/03
9 u.

Markt van de Makers
De Wiek, Leffinge

WO 09/03
20 u.

Theater met MT DE KOLONIE: 
Vlammende Vrouwen
De Branding, Middelkerke

ZO 13/03
15 u.

Sprookjes en zo  
‘Kat met laarzen’
De Branding, Middelkerke

DO 17/03
20 u.

Finalisten Humo’s Comedy Cup
De Branding, Middelkerke

ZA 19/03  
ZO 20/03
10 u. - 18 u.

Passage Lokal
De Branding, Middelkerke

ZO 20/03
9 u.

Markt van de Makers
De Wiek, Leffinge

DO 24/03
20 u.

Axl Peleman:  
The Round-Up Sessions
De Branding, Middelkerke

VR 25/03
20 u.

Kommil Foo: ‘Oogst’
De Branding, Middelkerke

ZO 27/03
15 u.

Familievoorstelling ‘Zwanen’
De Branding, Middelkerke

ZO 27/03
15 u.

Ezelstoet
Westende - Lombardsijde

DO 31/03
20 u.

Amelie Albrecht: Zwaar leven
De Branding, Middelkerke

Dit overzicht bevat eigen organisaties en 
evenementen van derden gekend bij het 
gemeentebestuur aan de hand van de 
ingediende aanvragen. Check zeker  
www.middelkerke.be/kalender voor een  
up-to-date status van het evenement.
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K aar voor krokuskriebels?
Loop je ook wild van een beetje krokuskriebels? 
Houden zo, want Middelkerke toont een warme rode 
gloed dankzij enkele hartverwarmende activiteiten.

ZA 26/02 > 
ZO 06/03

ZO 13/02
keuze tussen 
6 en 12 km

Liefdeswandeling
Raak geïnspireerd door intieme en persoonlijke liefdesgedichten 
ingezonden door Middelkerkenaars langs het traject van de 
Liefdeswandeling. Maak je wandeling compleet en sluit af met 
een lunch bij een van de lokale handelaars. Geniet niet alleen 
van een lekkere hap, maar ook van hun versierde etalages 
met prachtige liefdesteksten, terwijl je de mooiste plekjes van 
Middelkerke verkent.

Hupsakee Krokus
Ook in de krokusvakantie is het weer van 
Hupsakee. Dan kietelt onze favoriete eekhoorn 
Ellis je de zetel uit met zijn prachtige staart. 
Ellis bundelt heel wat originele spelletjes en 
knutselopdrachten om je vakantie vol te proppen.
www.middelkerke.be/hupsakee

Word verliefd op Middelkerke
Soms overvalt een love story je op de meest onverwachte 
momenten. Middelkerke is daarvoor de perfecte wintertuin van 
Eden. Prikkel je smaakpapillen, omring je met fijn gezelschap en 
laat je verrassen door de Middelkerkse krokuskriebels. 

Nieuwsgierig? 
www.middelkerke.be/krokuskriebels
www.middelkerke.be/valentijn  

W nterwandelingen met extra’s!

14. 15.

D0 30/12
STARTPUNT 14 u.   
gratis parking 
IJzerlaan

EINDPUNT 16 u. 
Normandpark

gratis

Naar jaarlijkse 
traditie trekken we 
tussen kerst en nieuw 
onze stapschoenen 
aan, zodat we de 
feestmaaltijden kunnen 
uitzweten én nog 
een portie cultuur 
en geschiedenis 
meekrijgen onderweg. 

Kies één van de 4 verschillende 
wandelingen voor telkens 
maximum 25 personen, elk 
met een eigen gids. Routes zijn 
ongeveer 5 km.  
Maak je keuze! 

Reserveren verplicht via  
tickets.middelkerke.be 

Maak je keuze!
WANDELING 1  “Beschermde monumenten in Middelkerke” 

(Leen Coene)

WANDELING 2  “Straffe verhalen over water en zee” 
(Magda Vansteelant)

WANDELING 3  “Het toeristisch verhaal van Middelkerke” 
(Lena Deruwe)

WANDELING 4  “Kunst in de openbare ruimte” 
(Andre Baert)



t.e.m. MA 18/04 
Villa Les Zéphyrs, 
Henri Jasparlaan 173,  
Westende-Bad.

Gratis te bezoeken  
tijdens de openingsuren 
van de villa.

Bezoek met gids?
Gidsbeurten tijdens 
schoolvakanties op 
dinsdagen tussen  
10 en 12 u. € 5 / p.p.  
Groepen op afspraak.

Info en reservaties via  
059 31 91 28 en  
toerisme@middelkerke.be.

www.cultuurstek.be

De tentoonstelling ‘Rhapsody 
in Blue’ bezorgt je artistieke 
moodswings net zoals George 
Gershwin dat meemaakte.

Moodswings uit de Roaring Twenties
'Rhapsody in Blue' werd gecomponeerd in de  
‘Roaring Twenties’, de woelige periode waarin ook  
Villa Les Zéphyrs werd geboren.

Curator Isolde De Buck bracht beeldend werk van 
volgende kunstenaars bijeen: 
Hadassah Emmerich (NL), Sadie Murdoch (UK), 
Hans Op de Beeck, Sharon Van Overmeiren, 
Hans Demeulenaere en Samyra Moumouh, 
Thomas Lerooy, Johan Creten, Deogracias Kihalu, 
Hedwig Brouckaert, Maaike Leyn en Sarah Yu Zeebroek.
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Maaike Cafmeyer en 
Peter De Graef: Hullep!
Hullep is een tragikomische, 
muzikale theatervoorstelling van 
Maaike Cafmeyer en Peter De Graef, 
geruggesteund door 3 muzikanten. 
Het duo schotelt je enkele netelige 
vragen voor zoals: Kom je charmant 
over? Vind je voor alles een uitleg of 
excuus? Bedrieg je anderen en schenk je 
daarbij geen aandacht aan wat dat voor 
hen betekent? Ook benieuwd wat ze 
daarmee eigenlijk bedoelen?

ZA 15/01 
20 u.

€ 15 

Tim Oelbrandt en De Studio: 
Heen en terug
Tim Oelbrandt gaat op verkenning in de 
negentiende eeuw, de victoriaanse periode van 
hypnose, waarzeggerij en spiritisme. Laat je 
meevoeren in een absurde wereld van magie en 
het onderbewustzijn. Is het echt of zijn het trucen 
van de foor? Dat mag je zelf uitmaken. ‘Heen en 
terug’ wordt een waanzinnige avond, vol humor en 
geniale hersenspinsels.

W0 19/01 
20 u.

€ 13 

Matthias Sercu en De Opportuniteiten: 
Dit is geen ballade
Wie Mathias ooit aan het werk zag met 
De Broers, Group DeVille, The Suspicious 
Minds of ten tijde van Steracteur Sterartiest 
weet dat de man kan zingen. Samen met zijn 
oudste broer en gelijkgestemde ziel Rik Tans 
(De Schedelgeboorten) nodigt Mathias je als het 
ware bij hem op schoot uit voor een avond met 
geestige en ontroerende liedjes, beschouwingen 
en verhaaltjes over het leven in al zijn aandoenlijke 
potsierlijkheid. ‘Humor en tragiek zijn op hun 
sterkst als ze hand in hand mogen gaan.’

DO 17/02 
20 u. 

€ 13  

Alle voorstellingen 
vinden plaats 
in Cultuurhuis 
De Branding, 
Populierenlaan 35
Middelkerke
tickets.middelkerke.be

Ook in het nieuwe jaar serveren we je graag 
leuke cultuurvoorstellingen. Verrassende 
plotwendingen, geniale scenario’s en glansrijke 
acteerprestaties. Wat een nieuwjaarscadeau!

cultuurstekcultuurstek

Maak het mee!
MIDDELKERKE
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Mountainbiketoertocht
Geen veelzijdiger mountainbikeparcours dan 
de Norbert Dedeckereroute in Middelkerke. 
Die is dan ook de trekpleister van de 
Mountainbiketoertocht. Vanaf vertrekpunt 
Lombardsijde kies je naargelang je goesting 
voor 30 km, 45 km of de marathonafstand door 
duinen, strand en polders.
www.middelkerke.be/mountainbiketoertochten

Pump up the banden
Hou je van een weekendje weg met je beste 
dikkebandenvrienden of -vriendinnen? Wees 
welkom in Middelkerke! Heel wat Middelkerkse 
logies zijn fietsvriendelijk en liggen langs of 
vlakbij het parcours. Raadpleeg en download de 
Norbert Dedeckereroute of het nieuwe kustlange 
marathontraject en check onze fietsvriendelijke 
logies op visit.middelkerke.be. 

Dankzij het fantastisch mountainbike-
parcours is Middelkerke een droomplek 
voor zandstuivers en polderklievers. 
En wat meer: het is de ideale 
uitvalsbasis voor een marathontocht 
langs de hele kust.

18.

Middelkerke Mountainbike Mekka

Sandman Corrida
De klassieker op de Middelkerkse sportkalender zet het nieuwe jaar op 
een drafje in. De 5 km is perfect voor beginnende loopfanaten. Meer 
geoefende lopers zoeken hun anaerobe drempel op tijdens de 10 km.
www.sandmanevents.be

Coastrace
De jaarlijkse Coastrace verwelkomt opnieuw iedere gemotiveerde 
beachracer met een prachtig parcours. De passages langs het strand 
vergen wat kracht terwijl de technische doortocht langs duinenpaadjes 
vooral de behendige rijders pleziert.
www.middelkerke.be/coastrace

Sandman Inferno Winterduathlon
Hou je van lopen en van fietsen? Doe dan mee met de Sandman Inferno Winter-
duathlon. Een uitdagende off road duathlon op het strand en in de duinen.

Afstanden  35 km - 55 km - 74 km www.sandmanevents.be

Hinterland Run
De eerste editie van de Hinterland Run stuurt je langs een mooie lus 
door de polders van Westende. Aan de finish wacht je naast eeuwige 
roem een leuke goodiebag.

Afstanden  6 km, start om 14 u. en  
12 km, start om 14.45 u. (2 x de 6 km-lus)

Locatie Start en aankomst aan sporthal de Bamburg

Loop je ook mee? Inschrijven via www.teamfischer.be/hinterland-run

Wat staat op nummer 1 in de hitlijst van ‘goede 
voornemens voor het nieuwe jaar’? Juist: meer bewegen! 
Wij bieden jullie drie ideale kalorieverbrandende, 
zuurstofrijke en instapklare sportactiviteiten aan.

ZA 15/01

ZO 23/01

Z0 06/02

Z0 13/02

Z0 06/03

Hup hup! Sporten maar!
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BK CYCLOCROSS

Parcours zonder kunstmatige 
hindernissen
De crossers vechten voor de nationale trui op een parcours 
‘puur natuur’, zonder kunstmatige hindernissen in de 
prachtige omgeving van het militair domein in Lombardsijde. 
Absoluut een topbeleving voor renners en publiek! 

Korting voor inwoners en 
tweedeverblijvers
Inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers kunnen 
voordelige weekendtickets kopen (€ 17,5 ipv € 20).  
Deze kaarten zijn enkel te koop aan de toerismebalies.  
Gratis voor kinderen tot 12 jaar.

ZA 08/01
10 u. Vrouwen 

nieuwelingen

11 u. Vrouwen 
junioren

13.45 u. Mannen  
junioren 

15.15 u. Vrouwen elite 
& U23 

Programma

MILITAIR DOMEIN LOMBARDSIJDE
KOPTREKKER VAN DE KOERS BK

 V
IP

 V
ILL

AG
E

RENNERSDORP KU
ST

W
EG

HILL 2

INKOM

HILL 1

BEACH ZONE

MILITAIR DOMEIN
LOMBARDSIJDE

PODIUM

PUBLIEKZONE
FINISH START

KASSEISTROOK

M
AT

ER
IA

AL
 P

OS
T

Een puur 
strand- en 
duinenparcours. 
Dat krijgen 
onze nationale 
cyclocrosshelden 
voorgeschoteld 
tijdens het  
BK-weekend 
op het militair 
domein in 
Lombardsijde.

kaartjes via  
www.bkmiddelkerke.be

Parcours

Z0 09/01
10 u. Mannen 

nieuwelingen 
eerstejaars

11 u. Mannen nieuwelingen 
tweedejaars

13.45 u. Mannen U23

15.15 u. Mannen elite met 
contract en elite 2 
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Soms ruw en robuust, 
soms heel sierlijk. Op tal van 
plaatsen verrassen enkele 
monumentale kunstwerken je 
wandeling of fietstocht.

Beeldenpark 
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’.  

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 

Kunst  
 in open ruimte
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WO 09/03

18 u.
Local Ladies going Loco
€ 25  
(eten, drinken én de 
voorstelling)

20.30 u.
Vlammende Vrouwen
€ 13  
(enkel de voorstelling)

Cultuurhuis  
De Branding, 
Populierenlaan 35, 
Middelkerke

Vlammende Vrouwen
Mieke Laureys en Annelore Stubbe kijken in 
'Vlammende Vrouwen' genadeloos in de spiegel en 
naar de spreidstand tussen podium en privé. Naar hoe 
ze zich verhouden tot mannelijke energie. Naar wat het 
vraagt om vandaag een vrouw te zijn: carrièrevrouw, 
moeder, echtgenote, minnares… 
Achter die spiegel staan Bette Davis en Joan Crawford, 
de twee grootste actrices uit het Hollywood van de 
jaren ’50. Ze waren mooi, getalenteerd, geliefd en… 
ze haatten elkaar.

Local ladies going loco
Voor en na de voorstelling kun je genieten van lekkere 
dingen. Spreek af met een groep vriendinnen of haal 
mama en zus uit de zetel en maak er een gezellig 
vrouwenuitje van.

Vlammende 
  Vrouwen

Local Ladies Going Loco

Verwen jezelf, 
naar aanleiding 
van internationale 
vrouwendag, met een 
fantastisch theaterstuk en 
smul nadien van lekkere 
lokale producten, hapjes 
en drankjes. Neem je 
vriendinnen, moeders 
en dochters mee: elke 
‘madam’ krijgt een 
goodiebag mee naar huis! 
Mannen zijn natuurlijk 
ook welkom. Mobèja!
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 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 u. - 12.30 u.

Schoolvakanties: 
ma > za: 9.30 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u.

 visit.middelkerke.be

 @gem_middelkerke

  gemeentemiddelkerke

 @gem_middelkerke

toerisme@middelkerke.be

Afwijkende openingsuren:
24/12: 9.30 - 12.30 u.
25/12: gesloten
31/12: 9.30 - 12.30 u.
01/01: gesloten

Open vanaf zaterdag 18 december - 12 u.

VITA KROKODIEL
HET MOOISTE ZWEMBAD AAN DE KUST

www.vita-krokodiel.be
Westendelaan 96 

 8430 Middelkerke


