


Pieperdepiep,

Mijn naam is Piep en ik neem jullie mee op een Ei-leuke paasvakantie 

in Middelkerke.

Op verschillende plaatsen in Middelkerke kan je mij terugvinden.

Kom samen met mij dobberen op de vijver in het Normandpark tijdens 

Pasen in het Park. Ga mee jumpen op de attracties van 

de O2-run in Westende.

Of ga op zoek naar de mooiste 

etalages van de kust.

Ontdek in dit paaskrantje het 

volledige aanbod aan paaspret in 

Middelkerke/Westende!
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Pasen in’t Park
Een niet te missen rollercoaster van avontuur en circus



Slinger door een circustent aan een echte trapeze, rij 
met een eenwieler of leer jongleren als de beste. Onder 
leiding van ervaren circuslesgevers krijg je de coolste 
trucjes onder de knie.
Elke dag krijg je 5 a 6 verschillende activiteiten aangeboden, 
met in het weekend enkele circusshows als bonus.

Ben jij een echte avonturier en durf je glijden langs een 
deathride naar beneden, klimmen op de klimmuur of schieten 

met een blaaspijp of dobber je liever wat rond op het  
ponton van de vijver?

Normandpark Middelkerke
donderdag 11 april t.e.m. dinsdag 16 april 2019, dagelijks van 13 tot 17 u.

Op zaterdag en zondag van 11 tot 17 u.
Deze activiteit is gratis toegankelijk 

Circus

Adventure

Pasen in’t Park
Een niet te missen rollercoaster van avontuur en circus



Wat heeft de paasvakantie nog in petto? In de Bib

maandag 15 april 2019, 11u

dinsdag 16 april 2019, 11u

verteltheater Kristine Marteleur

Familietheater

Rinkelbel

De wondere wereld van
professor Pillemans

Kabouter Rinkel moet verhuizen. In het 
Grotebomen bos vindt hij een geschikt 
huisje. Hij is zo blij dat hij een feestje wil 
geven. Maar wie zal er komen? Rinkel 
bakt alvast een beukennotentaart en gaat 
op zoek naar zijn nieuwe buren. Deze in-
teractieve kleutervoorstelling kan overal 
gespeeld worden. Extra gezellig wordt 
het in de tent van Alleslooptoprolletjes.

Welkom in het laboratorium van Professor 
Pillemans. Hij is uitvinder, pillendraaier en 
dierenkenner. Hij reist van plek naar plek 
op zoek naar de wonderen der Natuur. Hij 
slaagt er steeds weer in nooit geziene, 
vreemde diersoorten te ontdekken…

Circustent Normandpark
Deze activiteit is gratis toegankelijk

Circustent Normandpark
Deze activiteit is gratis toegankelijk

Foto: Iris Spapen

Populierenlaan 16, Middelkerke



Tijdens de paasvakantie toveren we ‘Het Ei’ om in de kleinste bios-
coop van Vlaanderen. Je kunt er vier voormiddagen terecht voor een 
grappige of spannende familiefilm.

• donderdag 11 april, 10 u: Beauty and the Beast (vanaf 6 jaar)
• vrijdag 12 april, 10 u: Bigfoot Junior (vanaf 8 jaar)
• maandag 15 april, 10 u: Robinson Crusoe (vanaf 6 jaar)
• dinsdag 16 april, 10 u: Cloudboy (vanaf 9 jaar)

Boeiend meespeeltheater met verhalen, versjes en liedjes, over-
vloedig overgoten met humor.
Welk shirt trekken we aan? Wat eten we vandaag? Wat zullen 
we doen? Waar gaan we naartoe? We willen iets leren... maar er 
is zoveel keuze! Kiezen is niet verliezen!
Volg de raad van ‘De Verteltantes’: kies en ga ervoor. 

Annabel heeft twee gezichten. Ze lacht, is zoet en welgezind.
Maar plots wordt ze een ander kind. Dan siddert de aarde en 
beeft het heelal, wordt Annabel een bijtende kwal. Ze schiet 
met haar ogen en spuwt met haar mond.
Ze gift als een slang en prot uit haar kont.
Is ze een meisje, een man of een dier? Of gewoon Annabel, 
met en zonder getier?
Een verhaal vol humor, spanning, pure poezie en vrolijkheid.
Een verhaal vrij naar “Prinsesje Annabel” van Annie M.G. 
Schmidt.

..

In de Bib

Film in het Ei

De verteltantes brengen ‘Veel keuze’ (5+)

Annabel Snottebel (van 5 tot 105 jaar)

Foto: Iris Spapen

Populierenlaan 16, Middelkerke

woensdag 10 april 2019, 15 u

woensdag 17 april 2019, 15 u

Muzikaal verteltheater

€2 Kostprijs: € 2,00 per voorstelling. Inschrijven via bibliotheek@middelkerke.be of  
ter plaatse in de bib. De plaatsen zijn beperkt.
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Deze activiteit is gratis toegankelijk. Inschrijven via bibliotheek@middelkerke.be



Wat?
De Kids Paas try-out laat kinderen van 8 tot 
16 jaar gratis proeven van deze populaire 
sport.
 
Waar?
Zonnelaan 61, Westende-Bad

Lentekriebels 
Wandeltocht Padel

Paas try-out
Wat?
Deze wandeltocht geeft je lentekriebels!
Wandelen langs zeedijk, strand, duinen, 
natuurreservaat de IJzermonding... 
Ontdek hoe alles hier weer tot leven komt na 
de winter!

Waar?
Startplaats: zaal ’De Stille Meers’,  
Sluisvaartstraat 19, Middelkerke
Vrije start tussen 8 en 15u.
Afstanden: 6, 10, 15, 20 en 25 km
Kleinste afstand toegankelijk voor kinder- 
wagens en mindervaliden

Kostprijs?
€ 1,50 pp (leden van de wandelfederatie)
€ 2,50 pp (niet leden)

Organisatie: Wandelclub De Duintrappers

13 - 14u : 8 - 12 jaar
14 - 15u : 8 - 12 jaar
15 - 16u : 12 - 16 jaar
16 - 17u : 12 - 16 jaar

Graag inschrijven via 
info@padelonthebeach.be met vermelding 
leeftijd, datum en tijdstip.
Of bel 0493 75 44 75
   
Organisatie: Padel on the Beach

Nog maar net 12 jaar geworden en iets meer nood aan een leuke plek om te chillen met 
leeftijdgenoten? Wandel gerust eens binnen in het jeugdhuis van Middelkerke. Tijdens de paas-
vakantie staan trouwens enkele leuke activiteiten gepland.
Openingsuren (paasvakantie): ma-do: 13u.-18u. & 19u.-22u.
                                                vrij: 13u.-18u. & 19u.-2u.
                                                zat: 14u.-18u.

Westendelaan 38, 8430 Middelkerke

zaterdag 20 april 2019

zaterdag 13 april 2019 16 en 17 april 2019

Jeugdhuis “De Paravang”

Stoner Night
Trage meeslepende gitaren en stevig dreunende 
riffs, dat zijn de ingredienten van Stronerrock. 
De line-up voor deze 4de editie bestaat uit Atomic 
Vulture (Brugge), Elefar (ex-Ramon Zarate – Luik) 
en Fire Down Below (Gent)

..

€7
a.d.d.



De Paashaas gooit honderden eieren van op het balkon 
van Residentie Trianon.

Er zijn een 25-tal mooie prijzen te winnen.

Koning Ridderdijk 44 (t.h.v. Residentie Trianon),  
Westende-Bad

Paaseierenworp
zaterdag 20 april 2019

Residentie Trianon en Buren presenteren:

Paasschattenjacht
Wie graaft mee naar de 30 schatten onder 
het zand? Onder het toeziend oog  van de 
Paashaas worden de deelnemers verwend 

met chocolade-eitjes.

Koning Ridderdijk 44 (t.h.v. Residentie Trianon), 
Westende-Bad

zaterdag 13 april van 15 u tot 16 u.

Foto: Luc Cassiman

Zondag 21 april om 11.30 u.



30 vitrines, etalages, deuren  en vensters  van cafes, restaurants en 
winkels komen tot leven tijdens de paasvakantie. Slenter door de 
straten van Middelkerke en ontdek al deze mooie kunstwerkjes op 
deze boeiende, beeldende route.

Waar: Diverse straten in Middelkerke en Westende, enkele in 
Leffinge, Slijpe en Lombardsijde

Bekijk het volledige overzicht op visit.middelkerke.be

,

Window-ART
zaterdag 6 april t.e.m. maandag 22 april 2019

Etalagezoektocht
Piep is stiekem een kleine deugeniet. Hij verstopte al zijn 
paasspulletjes op een 30-tal geheimzinnige plekjes. Vind jij 
ze allemaal en kan je raden hoeveel spulletjes er verstopt 
liggen?

Je hebt de volledige paasvakantie te tijd om deze te 
zoeken. 5 winnaars maken kans op een leuke prijs.

Haal dus als de bliksem je wedstrijdformulier in een van 
de deelnemende handelszaken of het bureau van Toerisme 
(Joseph Casselaan 1, Middelkerke). Je kan het formulier ook 
gewoon downloaden op visit.middelkerke.be. 

Waar? Diverse etalages in Middelkerke en Westende

zaterdag 6 april t.e.m. maandag 22 april 2019

O2-Run
Dinsdag 16 april t.e.m. maandag 22 april, 11 u - 19 u



De uber-populaire O2-run komt met een mega pop-up speelpark naar Westende!

Voor de eerste keer aan de kust zal The Crazy Twister ook aanwezig zijn! De Twister over-
steken zal een echte uitdaging zijn.
Durf jij dit ook? Wereld’s Grootste Demolition en Sweeper staan ook voor jou klaar, voldoende 
om iedereen zijn sportieve uitdaging te geven.
Leef je verder uit op een super leuke hindernisbaan en nog veel andere aanwezige attracties. 

Koning Ridderdijk (t.h.v. Surfclub De Kwinte), Westende

O2-Run
Dinsdag 16 april t.e.m. maandag 22 april, 11 u - 19 u

€ 7,50



Paas GIVE-AWAY actie

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt. Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Apotheek
Orbie 
Leopoldlaan 56
Middelkerke

Slagerij
Van Acker 
Leopoldlaan 78
Middelkerke

Het Lindehuys
Paul de Smet 
de Naeyerstraat 24
Middelkerke

Bistro Columbus 
Zeedijk 217
Middelkerke

Aldekor 
Oostendelaan 46
Middelkerke

Maison M
Interieur 
Leopoldlaan 50
Middelkerke

The Gallery 34
Leopoldlaan 80

Middelkerke

Spar  
Middelkerke 
Paul de Smet 
de Naeyerstraat 34C
Middelkerke

Decorateur 
Verstraete
Populierenlaan 41
Middelkerke

Kapsalon  
Style DG 
Arendlaan 21, 
Westende

Woonsfeer 
Leopoldlaan 164
Middelkerke
 

De Knipperij 
Kerkstraat 8
Middelkerke

Koffie en eethuis 
Barista 
Populierenlaan 20B2 
Middelkerke

Hoorde jij ook die paasklokken luiden? 

Ga langs bij een van de deelnemende handelszaken 

en krijg in ruil voor je bonnetje een lekker paas-

snoepje, een leuk gadget of een toffe verrassing.



Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt. Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt. Geldig van 6 t.e.m. 22 april 2019, zolang de voorraad strekt.

Frituur Louis
Dorpsstraat 88
Leffinge

Kottens 
Meeuwenlaan 25
Westende 

Slagerij 
Bert & Hilde 
Essex Scottishlaan 1 
Westende 

Padel on the 
Beach 
Zonnelaan 61
Westende

Comfort Express 
Nieuwpoortlaan 49 
Lombardsijde

‘t Bretoentje 
Koning Ridderdijk 10
Westende

Verzekeringen
Natacha Lejaeghere 
Meeuwenlaan 39
Westende

Le clou de 
paris 
Arendlaan 9 
Westende

Frankie’s 
Snoep- & kadoshop 
Koning Ridderdijk 44 
Westende

O.K. !
Koning Ridderdijk 44c
Westende

Da Vinci  
Koning Ridderdijk 27
Westende

Immo 
L’Atelier 
Distellaan 49
Westende

Immo BC 
Meeuwenlaan 30
Westende

Bakkerij Wim 
Distellaan 23a
Westende

Slagerij Stefan 
Hofstraat 1
Westende



11-16 April
Normandpark Middelkerke

Adventure- & circusfun!Adventure- & circusfun!


