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Geen zomer zonder 
spetterend vuurwerk.  
In augustus zijn er  
twee vuurwerken.

Vrijdag 12 aug om 22u30  
op strand oostkant Casino 
Middelkerke (n.a.v. de 
Noordzeefakkeltocht)

Maandag 15 aug om 22u30 
op strand t.h.v. 
Meeuwenlaan 

Zo mis je geen enkele editie van dit handige 
Middelkerkse vrijetijdsoverzicht.

Hoe? Stort jaarlijks € 6,2 op  
BE07 091 0082390 66 – GKCC BEBB

met de vermelding: ‘abonnement Visit’

ABONNEER
je op Visit

© Pieter Clicteur

LAAT JE NIET KISTEN 
DOOR MINDER WEER

In Middelkerke en Westende is het 
fantastisch toeven. Ook als het weer 

niet helemaal mee wil, zijn er veel 
leuke organisaties en attracties die je 

toch een leuke tijd garanderen.

Op www.middelkerke.be/tipsbijslechtweer 
vind je een overzicht van de meeste  

‘all weather’ activiteiten in Middelkerke.

Vuurwerken

Deel je foto’s van leuke events, 
een betoverend verblijf of van een 
fantastisch moment met vrienden en 
word zo ambassadeur van Middelkerke.  

       @gem_middelkerke via Instagram
       www.facebook.com/gemeentemiddelkerke 
       @gem_middelkerke via Twitter 
       informatiedienst@middelkerke.be 

Deel je foto’s! 
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Strand in bloei
Strandbloemen maken in kleurrijk crêpepapier? Spreekt 
jou dat aan en wil je zelf de handen uit de mouwen 
steken? Kom dan zeker naar de gratis workshop op het 
strand van Middelkerke en leer de kneepjes van het 
vak. In de filmcontainer op het strand wordt bovendien 
de film Der Kreislauf vertoond, een kortfilm van Katrien 
Vermeire over dit mooi stukje kusterfgoed.
Kan je niet bij de workshop zijn of heb je gewoon zin in 
meer? 
Deel een foto van jouw mooiste strandbloem op 
de website van Kusterfgoed of op instagram met 
#strandinbloei. Wie weet win je wel een pakketje 
postkaarten met jouw foto erop! Of laat een zelfge-
maakte strandbloem achter in de bibliotheek van 
Middelkerke. Zo werk je mee aan het papieren 
bloemenveld en kan de zomer nog heel september lang 
nazinderen in de bibliotheek.
Meer info
Iedereen is welkom, kinderen jonger dan 8 jaar brengen 
best een begeleider mee. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. www.kusterfgoed.be/strand-in-bloei.
wanneer en waar
op vrijdag 5 augustus 2016, tussen 13.30 en 16 u.
bij de strandcinema op het strandcinema van 
Middelkerke
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EXPEDITIE 
HINTERLAND

Iedere donderdag in augustus

expeditie Hinterland

er rijpt wat in Middelkerke 
                 op bierexpeditie

praktisch
Deze rondrit kan je op aanvraag op een 
donderdag boeken en kost € 35 per 
persoon. Je bent ongeveer een halve dag 
onderweg. Reserveren kan via de toerisme-
balies in Middelkerke of Westende - 
toerisme@middelkerke.be of 059 30 03 68

Met de uitgestrekte polders 
heeft Middelkerke een ferme 
natuurtroef te bieden. Karin neemt 
je met haar vintage VW-busje 
mee op ontdekkingstocht naar 
de mooiste Middelkerkse plekjes 
in het hinterland. Schuimend 
kompas in deze mini-expeditie 
is de opkomende Middelkerkse 
biercultuur. 

Over Dunekeuns en  
Brave Apostels
Tijdens deze smakelijke tocht door 
het hinterland maak je in uitgekozen 
horecazaken kennis met typische 
Middelkerkse bieren: het Dunekeun,  
de Dronkenput en een blonde en bruine 

Braven Apostel. Leer hoe ze gemaakt 
worden, welke passionele brouwers in  
de ton roeren en uiteraard hoe ze smaken. 
Ondertussen amuseer je je met enkele 
leuke volksspelen en geniet je van de 
deskundige toelichting van Karin. 

Als afsluiter van deze bierexpeditie 
ontvang je een pakketje met drie bieren, 
zodat je het Middelkerkse bierverhaal  
nog eens opnieuw kan proeven. 

Alle info en tickets op www.nostalgiebeachfestival.be
Tickets ook verkrijgbaar bij de toerismebalies Middelkerke en Westende & bij MAC Middelkerke

NBF Triptiek 1/1.indd   2 17/06/16   10:43
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Engie Parkies
Ook in augustus is het Normandpark  
de trekpleister voor muziekliefhebbers. 
Of je nu van melodieuze Nederlandstalige 
pop, sfeervolle klassiekers of hippe covers 
houdt, de Engie Parkies schotelen je drie 
leuke concertavonden voor. De dorstigen 
worden gelaafd en de hongerigen gevoed 
met een lekker cateringaanbod.

Wanneer, waar en wie 
Alle Engie Parkies vinden plaats in het 
Middelkerkse Normandpark.

Soiree Polonaise
Het Middelkerkse Normandpark wordt 
het toneel van de eerste editie van Soirée 
Polonaise, het plezantste schlager, zang- 
en dansfestival.
Op 5 augustus wordt het park de leukste 
plek aan zee met een verrassend aanbod 
van schlager, zang- en dansmuziek.  

wekelijks festivalplezier

      engie parkies 
klinkt als muziek in de oren

schlager, zang- en dansfestival

     een polonaise  
door het struikgewas

Alle Engie Parkiesconcerten starten om  
20.15 u., maar het concertterrein is al open 
om 19.15 u., vanaf dan zijn de verschillende 
drink- en eetstandjes open.

>>>  donderdag 4 augustus 2016 

De Corsari’s 

>>>  donderdag 11 augustus 2016 
Niels Destadsbader 

>>>  donderdag 18 augustus 2016 
Cookies & Cream 

Het accent ligt op ontmoeten, samen plezier 
maken en natuurlijk het levenslied.

Wanneer, waar en wie 
Normandpark Middelkerke met optredens 
van Steve Thielens, Johan Veugelers en DJ 
Hanz.

>>>  vrijdag 5 augustus 2016,  
van 19.30 tot 23 u.  
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wanneer
5 en 6 augustus 2016

waar  
Zeedijk, Westende,  
tussen Zwaluwenlaan  
t.e.m. Grand Hotel Bellevue
van 10.30 tot 18.30 u.

wekelijks festivalplezier

      engie parkies 
klinkt als muziek in de oren

schlager, zang- en dansfestival

     een polonaise  
door het struikgewas

praktisch
€ 6 / p.p. voor een dagpas

€ 10 / p.p. voor een tweedagenpas  
(5 & 6 augustus 2016)

op vertoon van een vrijetijdspas: € 1 korting

Droom weg op één van de 
zalige luchtkastelen of spring 
een gat in de wolken met  
de stuitende trampolines. 

kweetniehoeleuk

       spring 
 een gat  
      in de lucht

Deze ‘kweetniehoeleuke’ kinder-
speeldagen zitten boordevol actie, sport 
en spel. Het hectische hindernissen-
parcours en de razende rodeostier zorgen 
voor plezierige kriebels bij iedereen. 
Behalve de zomerse zonnestralen zorgen 
de spectaculaire attracties voor een 
geslaagde vakantiedag. Afkoeling vind je 
zeker bij de verfrissende waterattractie. 
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dernycriterium

spektakel,  
snelheid en triomf

praktisch
www.dernycriterium-lombardsijde.be

Het sportieve hoogtepunt 
van de zomer.

wanneer
zaterdag 6 augustus 2016, 
vanaf 14 u.

waar
centrum Lombardsijde 

Wie houdt de sterke tegenstand 
af op de spectaculaire omloop in 
hartje Lombardsijde en treedt in de 
voetsporen van toppers zoals Jürgen 
Roelandts, Sven Nys en Zdenek Stybar? 

De vijfde editie van het Dernycriterium 
Lombardsijde is één van de sportieve 
hoogtepunten van de zomer. In het zog van 
de kleurrijke derny’s scheuren de profs over 
het Lombardsijdse asfalt en moeten ze al 
hun tactisch inzicht en krachten bundelen 
om elkaar te verschalken in drie slopende 
reeksen van in totaal 80 rondes.

Kleurrijk volksfeest
Naast de sportieve hoogmis is het 
dernycriterium in Lombardsijde een 
groot volksfeest. Logisch, als je weet dat 
Lombardsijde het geboortedorp is van 
levende wielerlegende en ereburger van 
Middelkerke Freddy Maertens. Naast 
de profs is er een all-starwedstrijd 
met talrijke grote namen uit onze rijke 
wielergeschiedenis en een dernywedstrijd 
voor dames.

Wie in Lombardsijde deelneemt, hangt 
grotendeels af van het verloop van de Tour 
de France, maar dat er een paar kleppers 
zullen starten staat vast! Hou de website 
in het oog voor de deelnemerslijst en het 
volledige programma. 
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Muzikaal en  
mobiel vertier
Mobiele muziekacts zetten de centrum-
straten en de zeedijk van Westende 
helemaal op zijn kop. Verover je plaatsje 
op één van de talrijke terrasjes of kuier 
rond en laat je verrassen door grappige, 
meeslepende muziekgroepen.

muzikale woensdagen

      mobiele muziekacts          
     zetten de boel op stelten  

Waar en wanneer 
centrumstraten en zeedijk, Westende-bad, 
van 17.30 tot 19.30 u.

>>>  woensdag 3 augustus 2016 

De Rustende Moeders
The Real Music Band
Kapitein Korneel

>>>  woensdag 17 augustus 2016 
The Fixties
Music Dream
Salsa Mobiel  

Vlaanderen Zingt
Vlaanderen Zingt is uitgegroeid tot het 
grootste openlucht meezingfeest dat de 
mensen het plezier van zingen wil laten 
herontdekken, los van overtuiging, leeftijd 
of afkomst. Je kan er volledig gratis naar 
toe. Iedereen krijgt ter plaatse een gratis 
krantje met de liedjesteksten. Wim Leys & 
@Fundum warmen je op, daarna is het de 
beurt aan jullie!

muzikaal meezingfeest

      tijdens dit concert 
ben jij de ster

Waar en wanneer 
woensdag 10 augustus 2016, van 19.30 tot 
23.30 u., Epernayplein in Middelkerke 
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Noordzeefakkeltocht  

    feeëriek, sfeervol 
           en spectaculair

Het oorspronkelijke idee van dit feeërieke 
totaalspektakel staat nog steeds centraal: 
de lokale strandredders letterlijk en figuurlijk 
in het licht zetten. Als blijk van waardering 
worden alle strandredders van Middelkerke, 
Westende en andere gemeenten 
uitgenodigd om – met fakkel in de hand – 
onder een erehaag, het zilte zeesop in te 
duiken. De redders zwemmen in colonne 
een eindje in de Noordzee en zorgen zo 
voor een kleurrijk en sfeervol lichtspel. 
De avond wordt afgesloten met een specta-
culair muzikaal vuurwerk.

Afterparty
Aan de Surfclub ‘De Kwinte’ kun je samen 
met de redders van jetje geven op een 
heuse openlucht beachparty. 

wanneer
vrijdag 12 augustus 2016

waar
Noordzeefakkeltocht  
strand ter hoogte van  
het Casino Middelkerke oostkant, 
vanaf 21 u.
Afterparty  
Surfclub ‘De Kwinte’, Westende, 
vanaf 23 u.

Net zoals de 41 vorige edities 
staat de Noordzeefakkeltocht 
ook dit jaar volledig in het teken 
van de reddingsdienst.
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Fines bulles de Loire zijn perfect 
als aperitief, feestbubbel en  
zelfs bij een dessertje.

Tijdens de vierde editie van ‘Bubbels aan 
zee’ staan de edele ‘Fines bulles de Loire’ 
centraal. Net zoals de ‘chateaux’ zijn de 
‘fines bulles’ een overheerlijk product van  
de oevers van de gracieuze Loire.

Bruisend programma
Proef van klinkende namen als Crémant 
de Loire, Saumur, Touraine en Vouvray, 
maar geniet evenzeer van een sprankelend 
animatieprogramma met iedere dag een 
fijne muzikale act of aangepaste dj. 

praktisch
Toegang is gratis. Je koopt een degustatieglas 

voor € 2. Prijzen variëren volgens het aanbod.  
De becommentarieerde proeverijen vinden 

plaats op zaterdag en zondag (12 en 16 u.) en 
kosten € 20 per persoon.

Het volledige aanbod? visit.middelkerke.be 

wanneer 
vrijdag 12 t.e.m. maandag  
15 augustus 2016 

waar 
Epernayplein, Middelkerke
 

Onder een stralende zon en met het 
Casino op de achtergrond zet ‘Bubbels 
aan zee’ de beste mousserende wijnen 
in de koelemmer. 

Lekker degusteren
Sluit aan bij één van de vier proeverijen 
onder begeleiding van Alain Bloeykens of 
laat je verrassen door de standhouders 
en hun prachtige producten. Dat de ‘fines 
bulles de Loire’ erg veelzijdig zijn, bewijzen 
een tiental Middelkerkse restaurants die de 
godendrank als aperitief bij hun aangepaste 
menu’s aanbieden. 

bubbels aan zee

             maak kennis met  
    ‘fines bulles  
                 de Loire’

vrijetijdsmagazine augustus 2016_11 



Vis in de hoofdrol 
In Villa Les Zéphyrs lopen twee 
interessante tentoonstellingen waarbij vis 
de hoofdrol speelt. In ‘Viskoppen’ tonen 
de stijlvolle foto’s van de fotografiestu-
denten van de Brugse kunstacademie dat 
ook vissen – van zwaardvis tot zeebaars - 
heel wat persoonlijkheid uitstralen. 
Niets lekkerder en gezonder dan een 
stukje verse zeevis. Vroeger dacht de 
gewone man in de straat dat vis louter 
voor chique mensen was. Niet zo goed 
voor de visnijverheid natuurlijk, daarom 
brachten verschillende instanties mooie 
propaganda-affiches om visconsumptie 
te stimuleren. ‘Eet visch’ toont een mooie 
verzameling van die affiches.

Waar en wanneer 
nog tot 31 december 2016
Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173  
in Westende

Strandbioscoop
Ook in deze pop-upbioscoop speelt vis 
de hoofdrol. Met een doorlopende cyclus 
van leuke animatiefilmpjes geïnspireerd 
door vis kun je je even in alle rust laten 
meeslepen in een unieke fantasiewereld.

Waar en wanneer 
elke dag in augustus 2016, van 10 tot 18 u. 
op het strand t.h.v. de Paul de Smet de 
Naeyerstraat in Middelkerke

Erfgoed op dinsdag
Elke dinsdag om 19 u. nemen enkele 
gepassioneerde erfgoedliefhebbers je mee 
voor een gratis en vrij toegankelijke lezing, 
een gegidste wandeling of een voorstelling 
rond het rijke kusterfgoed in Middelkerke.

Wat, waar en wanneer 
Belgen maken bommen:  
dinsdag 2 augustus 2016, lezing door Dirk 
Musschoot in het Buurthuis Westende 
(Meeuwenlaan 37, 8434 Westende)
400 jaar strijd aan de Ijzer:  
dinsdag 9 augustus 2016, lezing en 
gidsbeurt door door Johan Termote in de 
kerk Mannekensvere.
Dagelijks leven tijdens WOI: 
dinsdag 16 augustus 2016, wandeling en 
causerie met Jean- Marie Barra met start 
aan Leffinge-brug.

Poppenkast in  
het museum
De harp van Neptunus
Neptunus, de zeegod, kan zich behoorlijk 
boos maken. Dan stormt het op zee, het 
dondert en bliksemt, de toeristen lopen 
weg en de vissers hun leven komt in gevaar. 
Gelukkig heeft de mooie zeemeermin 
Ondine een rustgevende harp. Al blijft het 
opletten voor Navagia de boze zeeheks.

Waar en wanneer 
Museum Kusthistories, Joseph Casselaan 1 
in Middelkerke 
dinsdag 4 en 11 augustus 2016, telkens 
twee vertoningen: om 15 u. en om 16 u. 
Gratis toegang.

Expo fort Van 
Nieuwendamme
Leer alles over de rijke geschiedenis van 
dit voormalige strategisch en historisch 
belangrijke bolwerk op de grens tussen 
Middelkerke en Nieuwpoort.

Waar en wanneer 
Kerk Mannekensvere. Nog tot 31 augustus 
tijdens de openingsuren. 

erfgoed

erfgoed 
        in de zomer
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Op een terrein van 30m op 90m komt een 
groot hindernissenparcours. Er is onder 
andere de langste mobiele ‘Wipe out’ 
baan ter wereld en de grootste attractie is 
maar liefst 11m hoog. 

Dit pretpark is niet alleen voor kinderen, 
maar ook voor volwassenen. Breng  
die papa’s en mama’s dus zeker mee,  
want ook zij zullen een sportieve en 
uitdagende dag vol plezier in het O2  
run pop-up pretpark beleven.  
Familieplezier gegarandeerd! 

Bezoek het leukste en grootste pop-up pretpark 
op het sportstrand in Middelkerke. 

Zin in een sportieve en 
uitdagende dag?

praktisch
18,50 euro. (15 euro inwoner van Middelkerke, 
mits bewijs van domicilie in Middelkerke)

O2 run pop-up pretpark

klaar voor de run 
        van je leven

wanneer
van vrijdag 12 t.e.m.  
zondag 21 augustus 2016

waar
op het sportstrand Middel-
kerke, t.h.v. Louis Logierlaan
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Feesten zoals vroeger! 
Voor de tweede keer zorgen de Paters-
feesten na afloop van de processie voor  
het spreekwoordelijke leven in de brouwerij. 
Dit dorpsfeest breit aan het devote 
en geschiedkundige luik een feestelijk 
verlengstuk, waarbij de bezoekers kunnen 
proeven van talrijk lekkers. 

In de geest van de paters staan enkele 
lekkere abdijbieren centraal, maar ook 
onze lokale topbieren Braven Apostel, 
Dronkenput en Dunekeun zijn aanwezig. 
Uiteraard kun je er smullen van een obligate 
‘schelle van de zeuge’. 
Daarnaast bulkt het er van de randanimatie 
met oude volksspelen, demo’s van oude 
ambachten en muziek. 

Kleurrijke processie
De laatste hoogdag van de zomer staat 
in Leffinge volledig in het teken van de 
Onze-Lieve-Vrouweprocessie. Deze 
eeuwenoude processie kreeg een doorstart 
in 1988 ter ere van 1000 jaar Leffinge en gaat 
sindsdien onafgebroken uit. Dit jaar staan 
opnieuw 150 vrijwilligers klaar om het leven 
van de Heilige Maria in dertien taferelen te 
evoqueren. De stoet trekt door het volledige 
centrum van Leffinge. 

Hang een mooie vlag  
aan  je gevel om het dorp 
kleurrijk te versieren.

processie en patersfeesten 

    leffinge op stelten

wanneer
maandag 15 augustus 2016

waar
centrum van Leffinge

praktisch
Eucharistieviering om 9 u. Start processie 
om 10.30 u. De Patersfeesten sluiten 
onmiddellijk aan bij de processie.
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dinsdag 2 aug 2016
19 u., Middelkerke, thema 
‘Perzische Pracht’

donderdag 4 aug 2016   
17.30 u., Westende,  
thema ‘Baroque Bravoure’

dinsdag 9 aug 2016   
19u., Middelkerke, thema 
‘Middelkerke geeft je 
vleugels’

donderdag 11 aug 2016   
17.30 u., Westende, thema 
‘In vuur en vlam’

dinsdag 16 aug 2016   
19 u., Middelkerke, thema 
‘Bella Serata’

donderdag 18 aug 2016   
17.30 u., Westende, thema 
‘Knappe Kunsten’

Visuele acts en animatie in al  
zijn facetten, dat hebben de  
Dolle Dinsdagen & Donderdagen 
voor jou in petto. 
 
Op dinsdag- en donderdagavond 
wordt het extra leuk vertoeven op 
de Zeedijk. Reserveer alvast je stoel 
op één van de talrijke terrassen – 
op dinsdag in Middelkerke en op 
donderdag in Westende - en laat je 
verrassen door prachtige acts in een 
specifiek thema. 

        dolle animatie 
   op dinsdag en donderdag

wanneer en waar

Spetterende en feeërieke 
fantasiefiguren
geven kleur aan je dag.

Drie dagen muziek, feest, 
foodtrucks en kunst in het 
centrum van Leffinge.
Met o.a. Truckfighters, 
Ertebrekers, Steak Number 
Eight en vele vele anderen.
Check www.leffingeleuren.be 
voor alle nieuws.
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APEROAPERO
SUNDAYS

Deze zomer is er in elke deelge-
meente van Middelkerke opnieuw 
een zondags aperitiefconcert. Met 
de steun en inzet van de lokale 
verenigingen en comités worden 
de dorpskernen ook in augustus 
op zondag omgetoverd in een 
openlucht danscafé.

aperosundays

 danscafé in openlucht

Extra activiteiten 
Dit jaar krijgt de vertrouwde formule net dat 
ietsje meer. Elk concert start een half uur 
vroeger en breidt uit met een flinke portie 
randanimatie. Sfeer en ambiance verzekerd 
met kinderanimatie, springkastelen, een dj 
of een sfeervolle orgelist. De aperitiefcon-
certen zijn de ideale manier om een zalige 
zondag (met de fiets?) in te zetten!

Programma
Alle concerten starten om 11 u.
Het startuur van de randanimatie  
varieert per deelgemeente.

>>>  zondag 7 augustus 2016 
F-Rent 
Parking Ter Zelte, Slijpe

>>>  zondag 14 augustus 2016  
The Crowd  
Henri Jasparlaan, Westende

>>>  zondag 21 augustus 2016  
La Folie Jolie  
Marktplein, Middelkerke

>>>  zondag 28 augustus 2016  
Nerveus
Brandweerkazerne, Wilskerke

De perfecte aanzet  
voor een zalige zondag.

gratis
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APEROAPERO
SUNDAYS

Westende Feest
Ook in Westende-bad wordt het einde van 
de zomer gevierd met een weekend lang 
animatie en bezigheid in de centrumstraten. 
Tijdens de Westendse braderie is er een 
ruim aanbod concertjes, een kermis en ook 
hier is het gezellig snuisteren tussen de 
verschillende koopstandjes. 

Middelkerke wordt 
Middlechurch City  
tijdens het Countryfestival
Onder het toeziend oog van de sheriff en 
zijn marshalls halen westernliefhebbers  
hun hartje op in Middlechurch. Het country-
festival zet alles wat met cowboys en de 
westerncultuur te maken heeft in de kijker. 

Raak verwonderd door de country- en 
westernparade, de demo’s country- en 
line dancing, en de verschillende standjes 
met gespecialiseerde country- en western-
attributen. Ook de lokale handelaars  
zetten hun koopwaar buiten tijdens  
deze themabraderie. 

Naar goede traditie wordt de zomer 
in onze handelscentra uitgewuifd met 
enkele bruisende braderieën. Je kan er 
je slag slaan dankzij de aantrekkelijke 
koopjes, maar evengoed genieten van 
heel wat animatie en sfeer. 

zomerse braderieën  

wuif de zomer uit

wanneer en waar
Countryfestival 
op 19, 20 en 21 augustus 2016,  
centrum Middelkerke 
Braderie Westende 
op 26, 27 en 28 augustus,  
centrum Westende-bad
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sport aan zee   

lekker zweten 
                  aan zee

Heb je tijdens je ontspannende 
strandvakantie zin in sportieve actie?

Kom naar het sportstrand aan de 
Logierlaan. ’s Ochtends kun je op dinsdag, 
woensdag en donderdag onder begeleiding 
van monitoren een ‘Start to run’ afwerken. 
In de namiddag is er beachvolley, 
beachsoccer of petanque. Op vrijdag staat 
de traditionele Kidsmix op het programma 
met o.a. Viking kubb, netbal, bounceball of 
een rondje Olympische Spelen.

Speciale activiteiten 

>>>  woensdag 10 augustus 2016
Raften in zee 
Surfclub De Kwinte Westende - 14 u - € 10 

>>>  donderdag 18 augustus 2016 

Voordelig op de O2 Run 
Sportstrand Logierlaan. Betaal slechts € 15 
(ipv € 18,50) voor het mega hindernissen-
parcours op het strand.  

Op voorhand inschrijven – 0474 88 81 94 en 
betalen aan het sportstrand voor het raften. 
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praktisch
Enkel inwoners van Middelkerke kunnen zich 
inschrijven op de sportdienst en betalen € 3. 
Mensen van buiten Middelkerke kunnen zich enkel 
inschrijven via www.marathons.be. Inschrijven voor 
de Kidsrun kan enkel ter plaatse op dag zelf en kost 
€ 2.
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sirene jogging   

   lopen maakt je blij

tennistornooi 

    rising stars

wanneer
Zondag 14 augustus 2016

waar
met start en finish aan 
sporthal De Branding in 
Middelkerke.

check ook 
ladies tennis cup
13 - 21 /08
westende

wanneer  
zaterdag 27 augustus  
t.e.m. zondag 4 september 2016
Apero aan zee 
donderdag 1 t.e.m. zondag  
4 september 2016

waar
Parking en tennissite t.h.v. 
Leopoldlaan, Middelkerke

Op de plaats waar ooit een van de 
mooiste tenniscomplexen van de kust 
stond, gaat de gele bal weer op en 
neer: Middelkerke is decor voor deze 
strijd tussen de beste rijzende tennis-
sterren uit het ITF-circuit. 

De klassieker der klassiekers op de 
sportagenda is de Sirene Jogging. 

Honderden lopers doorkruisen Middelkerke 
voor deze unieke loopwedstrijd. Uiteraard 
is meedoen veel belangrijker dan winnen 
en staat het sportplezier centraal, maar het 
kan geen kwaad het allerbeste van jezelf te 
geven. Volwassenen kunnen inschrijven voor 
drie afstanden (5, 8 en 15 km).  
Met de Kids run kunnen kinderen tussen 7 en 
13 jaar ook hun loopprikkels kwijt. 

Apero aan zee tijdens  
finaleweekend
Het finaleweekend van het Rising 
Starstornooi wordt gekruid met Apero aan 
zee. Sfeervol aperitieven met topsport op  
de achtergrond? Prachtformule! 
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Spitter spetter spater 
lekker op het water.

kajakvaarroute  

ontdek Middelkerke  
               van op het water

Verken het Middelkerkse hinterland 
op het water en ontdek de zomerse 
pracht van het polderlandschap.

Vanuit de kajak krijg je een uniek perspectief 
op de Middelkerkse polders en natuurpracht. 
Je vaart van Middelkerke langs kanaaltjes 
en kreekjes tot in Leffinge, waar je een fris 
drankje kunt nuttigen voor je terugvaart naar 
Middelkerke. Een must voor het ganse gezin! 

wanneer
elke donderdag in augustus 2016
afvaarten om 9.30 u. en 14 u.

waar
verzamelen aan de parking 
van het Middelkerkse kerkhof aan 
de Franciscus Dierendonckstraat

praktisch
duur van de afvaart: 3 u.
prijs: € 15 per persoon (drankje inbegrepen)
reserveren is verplicht via www.theoutsidercoast.be
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wanneer
zaterdag 17 en zondag 
18 september 2016,  van 10 
tot 18 u.

waar
op en rond het Epernayplein, 
Middelkerke

landbouwweekend

het hoeveleven
                 op de Zeedijk

Middelkerke is naast een bruisende toeristische badplaats ook 
een bloeiende landbouwgemeente. Achter het brede strand 
zijn de polders een plek vol tuinbouwers, veehouders, stoere 
loonwerkers en producenten van lekkere streekproducten. 

Mooooie Bella!
Echt opmerkelijk is het ‘beautysalon voor 
koeien’. ‘Grooming’ zorgt voor een mooie 
glanzende koeienvacht zodat de Bella’s van 
deze tijd als echte schoonheidskoninginnen 
door het malse gras grazen. 

Bloemetjes en bijtjes
Ook Marc Struye is van de partij. Deze 
autoriteit van alles wat met bijtjes te maken 
heeft, toont een greep uit zijn activiteiten-

pakket. Hij legt uit hoe belangrijk het 
bijenleven voor onze biodiversiteit is  
en voor welk lekkers bijen allen verant-
woordelijk zijn. Snuister door zijn ruim 
aanbod producten. 

Gymkana
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen hun 
behendigheid testen tijdens deze leuke 
wedstrijd met ‘behandelbare’ landbouw-
werktuigen. Klop het record van je 
voorgangers en win leuke prijsjes. 

alvast een voorsmaakje
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Wekelijkse dagmarkten
Laat je verleiden door dieprode aardbeien 
of frisgroene boontjes. Krijg het water in 
de mond van een bradende kip aan ’t spit, 
verse pannenkoeken of wafels. 

Waar en wanneer 
 § maandagvoormiddag:  

Arthur Meynneplein, Westende
 § woensdagvoormiddag:  

Sint-Pieters-Kapelle
 § donderdagvoormiddag:  

Populierenlaan, Middelkerke
 § zaterdagvoormiddag: 

Oudstrijdersplein, Middelkerke 

Avondmarkten
De avondmarkten bundelen gezellige sfeer 
en hebbedingetjes.

Waar en wanneer 
 § maandag 1 augustus 2016:  

Middelkerke-centrum en Zeedijk-Oost 
 § maandag 8 en 22 augustus 2016:  

Zeedijk Middelkerke-West (vanaf Antoine 
Van Cailliestraat richting Rotonde) 

 § zaterdag 20 augustus 2016:  
Westende-dorp (Henri Jasparlaan) 

 § zaterdag 13 augustus 2016: 
Westende Koning Ridderdijk

 § woensdag 3, 10, 17 en 24 en 31 augustus 2016: 
Lombardsijde

De zomer is het geschikte moment  
om een markt te bezoeken. Er zijn  
de wekelijkse markten in Middelkerke, 
Westende en het hinterland. Maar er 
zijn ook avond- en rommelmarkten. 

markten

Rommel-, avond- 
en andere markten

Rommelmarkten
Heb je na de lenteschoonmaak een stapel 
nog bruikbare kleren? Is je zoon te groot 
geworden voor zijn fiets? Sommige dingen 
verdienen een tweede leven. Vroege vogels 
slaan de beste slag!

Waar en wanneer 
 § zaterdag 6 augustus: Zeedijk, Middelkerke
 § zaterdag 6 augustus: Essex Scottishlaan, 

Duinenlaan, Westende
 § zondag 14 augustus: Oudstrijdersplein, 

Middelkerke
 § zondag 18 augustus: Koning Ridderdijk, 

Westende 
 § zaterdag 27 augustus: Marktplein, 

Middelkerke
 § zaterdag 10 september: Badenlaan, 

Westende  

Fiesta Europa
Proef de beste delicatessen uit Europa

Waar en wanneer
Rauschenbergplein en zeedijk, Westen-
de-bad
 § van maandag 1 t.e.m. donderdag 4 

augustus 
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alle evenementen via visit.middelkerke.be

02/08 - 19:00 u. 
Erfgoed op dinsdag:  
Belgen maken bommen   
Buurthuis, Westende

03/08 - 17:30 u.   
Muzikale woensdagen  
zeedijk en centrumstraten 
Westende
03/08 - 18:00 u.   
Feest op de dijk   
Epernayplein, Middelkerke
04/08 - 15:00 & 16:00 u. 
Poppenkast in het museum  
Museum Kusthistories, 
Middelkerke

04/08 - 20:15 u. 
Engie Parkies  
The Corsari’s   
Normandpark, Middelkerke

05&06/08 - 10:30 u. 
Kweetniehoeleuk Westende 
Koning Ridderdijk, Westende

05/08 - 19:30 u.   
Soiree Polonaise    
Normandpark, Middelkerke
06/08 - 14:00 u. 
Dernycriterium    
centrum Lombardsijde

07/08 - 11:00 u. 
ApéroSundays  
F-Rent 
Parking Ter Zelte, Slijpe

08/08 - 18:00 u. 
Feest op de dijk   
zeedijk Zwaluwenlaan, Westende

09/08 - 11:00 u. 
Ravotdag  
zeedijk Zwaluwenlaan, Westende

09/08 - 19:00 u.  
Erfgoed op dinsdag:  
400 jaar strijd aan de Ijzer 
kerk Mannekensvere

agenda
10/08 - 19:30 u.  
Vlaanderen Zingt Middelkerke 
Epernayplein, Middelkerke

11/08 - 15:00 & 16:00 u. 
Poppenkast in het museum  
Museum Kusthistories, 
Middelkerke 

11/08 - 20:15 u.
Engie Parkies -  
Niels Destadsbader
Normandpark, Middelkerke

12-15/08
Bubbels aan zee 
Epernayplein, Middelkerke

12-21/08  - 10:00 u.
O2 Run sportstrand, Louis 
Logierlaan, Middelkerke

12/08 - 21:00 u. 
Noordzeefakkeltocht  
zeedijk en strand Casino Oost, 
Middelkerke 

13/08 - 11:00 u.   
Nostalgie Beach Festival   
Sportpark De Krokodiel, 
Middelkerke

13-21/08  - 9:00 u.
Ladies Tennis Cup  
tenniscomplex Priorijlaan, 
Westende

14/08 - 11:00 u. 
Sirene Jogging 
sporthal De Branding,  
Populierenlaan, Middelkerke

14/08 - 11:00 u. 
ApéroSundays  
The Crowd  
Grasplein Henri Jasparlaan, 
Duinenlaan, Westende

15/08 - 10:30 u. 
Onze-Lieve-Vrouweprocessie 
en Patersfeesten,  
centrum Leffinge
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Wie een volledig overzicht van 
alle activiteiten in Middelkerke wil 

raadplegen, kan terecht op

www.middelkerke.be/kalender. 
Bovenaan de agenda kan je via de 

printknop het volledig overzicht 
afdrukken.

printvriendelijke  
vrijetijdsagenda

 

alle evenementen via visit.middelkerke.beagenda
16/08 - 19:00 u.  
Erfgoed op dinsdag: Dagelijks 
leven in WOI,   
Dorpsstraat, Leffingebrug, 
Leffinge

17/08 - 17:30 u. 
Muzikale woensdagen  
zeedijk en centrum, Westende 

18/08 - 20:15 u. 
Engie Parkies - Cookies & 
Cream   
Normandpark, Middelkerke 

19-21/08 - 10:00 u. 
Countryfestival
centrum, Middelkerke

21/08 - 11:00 u.  
ApéroSundays - La Folie Jolie  
Marktplein, Middelkerke

26-28/08 - 10:00 u. 
Braderie Westende
zeedijk en centrum, Westende

27/08-04/09 - 8:00 u. 
Rising Stars Tennistornooi
parking Leopoldlaan, Middelkerke

28/08 - 11:00 u.
ApéroSundays - Nerveus 
Brandweerkazerne, Wilskerke

04/09 - 11:30 u. 
Autocross 
Site Koussestraat, Slijpe

9-11/09 
Leffingeleuren 
centrum, Leffinge

17-18/09 - 10:00 u.
Landbouwweekend
Epernayplein en zeedijk, 
Middelkerke

Life’s better at 
the beach!
Bezoek onze beachbars!
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