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Kom uit je schelp!  » Zoek mijn juiste schaduw!

Hoi, mijn naam is Krabbie en mijn vrienden noemen mij wel 
vaak de koning van de zee. Dit is wel zo want onze familie 
vind je over heel de wereld; van de diepste zee voor Antarctica 
tot in het tropische Great Barrier reef bij Australië. Ikzelf ben een 
rasechte Noordzeekrab en woon al heel mijn leven op een 
“brieslam” (golfbreker) tussen Middelkerke en Westende.

Net als vorig jaar maakte ik een 
leuk Hupsakee-vakantieboekje 
met activiteiten, spelletjes, 
raadsels, tips en uitstapjes die 
jullie tijdens de zomervakantie 
kunnen doen. 

Kom dus “uit je schelp” en 
schep mee uit de goedgevulde 
strandemmer van Krabbie Krab.

Check altijd even onze 
facebookpagina en website voor een 
up-to-date- status van de  
Hupsakee-evenementen/activiteiten 
m.b.t. eventuele corona-maatregelen.

Beluister het volledige zomerse 
avontuur in het luisterverhaal van 
Krabbie:

• K abbies Strandemmer •
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Krabbie houdt van nostalgische strandspelen. Je weet wel, activiteiten die 
vroeger super populair waren bij de kinderen van toen. Inspiratie nodig? 
Krabbie helpt je graag op weg. 

Zomerse Knutselpakketten

 ` Knikkerbaan 
in het zand *

Koop je all-in 
knutselpakketjes * bij  

de toerismebalies!

 ` Vliegeren *
 ` Gepimpte 
zomertas *

 ` Strandbloemen & 
windmolentjes maken *

 ` Fortenbouw

 ` Kunst met 
schelpen

 ` Zandsculpturen

 ` Druipkasteel met zand

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

Van gigantische forten bouwen tot het knutselen van 
de mooiste strandbloemen. Kan jij uitblinken met jouw 
mooiste schelpenkunst en zandsculptuur of laat je 
liever je zelfgemaakte vlieger dansen op het heerlijke 
briesje van de zee. Niet bang van een beetje zand? Tover 
dan een sprookjesachtig zand-druip-kasteel of een 
spectaculaire knikkerracebaan. Alle strandspullen horen 
natuurlijk thuis in de hipste, zelf gepimpte, zomertas.

 » Opdrachtje:
Wie maakt het spectaculairste fort of 
de mooiste strandbloemen? Deel je 
foto’s en filmpjes met de #HUPSAKEE 
en wie weet komt jouw foto op onze 
facebookpagina terecht!

4. .5



Zandsculpturenfestival

Heb je altijd al gedroomd van een 
selfie met Carmen Waterslaeghers 
of Marcske Vertongen? 

Je droom komt uit, want het strand van 
Westende wordt voor even omgetoverd 
tot een echt kampioenendorp. De grootste 
zandsculpturen worden gemaakt van alle 
kampioenen. Kom jij ook een kijkje nemen?

 » Kampioenen Quiz
Voor je vertrekt naar dit kampioenenparadijs, toch nog eventjes testen of  
jij wel de grootste fan bent. Ken jij het antwoord op deze vragen?

1. Hoe heet het hondje van Carmen? 

2. Wie hoor je vaak roepen “Man, man, man, miserie, miserie, miserie.”?

3. Hoe heette de allereerste film van F.C. De Kampioenen?

4. Wat krijgt Xavier als hij een dagschotel bestelt? 

5. Hoe heet de zoon van Doortje? 

6. Hoe heet de Radiozender waar Marcske werkt? 

7. Welke zaak heeft Carmen niet uitgebaat:  
een frituur, een dagbladhandel, een kapsalon?

8. Wat is de dagelijkse job van trainer Pol? 

9. Wat is het lievelingsdrankje van Marcske? 

10. Wat is het koosnaampje van Xavier en Carmen? 

DO 1/7 > 
ZO 12/9

Strand t.h.v Rotonde in Westende

Tickets en info:  
www.zandsculpturenfestival.com

• -3 jaar: gratis
• 4 > 11 jaar: € 10,50
• + 12 jaar: € 12,50

Inwoners en 2de verblijvers van 
Middelkerke kunnen voordeeltickets 
(€ 10,50 p.p.) kopen aan de 
toerismebalies van Middelkerke  
en Westende.

Alles is veilig en corona-proof: 
beperkte capaciteit en met tijdsloten.

.76.



Ken jij al alle leuke en lekkere plekjes in het 
reuzegrote hinterland van Middelkerke? Ik 
denk van niet. Neem je mama en papa mee 
op expeditie, want er staat jullie heel wat te 
wachten.

Je vindt er de allerleukste en allerlekkerste plekjes. 
Ben je een speelvogel? Ben je een dierenvriend? Ben je 
een zoetebekje? Dan heb je heel veel geluk, want dan 
ga jij een onvergetelijke ontdekkingstocht tegemoet. 

Haal de brochure ‘Expeditie Hinterland’ met de 
overzichtskaart aan de toerismebalie in Middelkerke 
of Westende.  

Of surf naar www.middelkerke.be/expeditiehinterland 
want daar ontdek je al dit leuks en lekkers. 

Expeditie Hinterland

 » Zoek de 10 verschillen

 » Ontdek ...
… de leuke plekjes om toffe 
en beestige dingen te doen, 
zoals de mollenzoektocht, 
kinderboerderij, kajakken 
door de polders, op wandel 
gaan met alpaca’s, enz…

www.middelkerke.be/
activiteitenhinterland

… leuke fiets- en 
wandelroutes, zoals de 
Jommekesfietsroute.

www.middelkerke.be/
fietsenenwandelen

… waar je een fiets kan 
huren om op expeditie te 
vertrekken.

www.middelkerke.be/
verhuurfietsenvespas

… zalige picknickplekjes waar 
mama en papa even kunnen 
rusten en jij kan spelen op 
superleuke speelpleintjes, 
zoals een apenparcours of 
blotevoetenpad.

www.middelkerke.be/
rustenspeelplekjes

…  de adresjes waar je een lekker 
hoeve-ijsje kan likken, een drankje 
kan drinken of van aardbeitjes kan 
snoepen tijdens je expeditie.

www.middelkerke.be/
lekkereadresjes

… waar je een heerlijke picknick 
kan bestellen voor tijdens de 
uitdagende expeditie.

www.middelkerke.be/
picknicken

Hinterland 
Middelkerke

DO 1/7 > 
DI 31/8
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Kabbie’s  springpaleizen
Springen, bouncen, jumpen … Krabbie zorgt deze zomer voor 
een vloedgolf aan heerlijke springpaleizen voor jullie.

DO 1/7 > 
ZO 4/7

11- 19 u.

Airland
Koning Ridderdijk t.h.v. Surfclub De Kwinte

Speelbandje koop je ter plaatse. 

€ 8/speelbandje 

DI 13/7 > 
WO 14/7
DI 10/8 >
WO 11/8
10.30 – 18 u.

Kweetniehoeleuk
Zeedijk (tussen Zwaluwenlaan en De Rotonde) 
WESTENDE

Normandpark 
MIDDELKERKE

Speelbandje koop je ter plaatse of vanaf 1 juli aan de toerismebalie. 
€ 4/speelbandje/tijdslot (2 u.) 

ZA 14/8 > 
ZO 22/8

11- 20 u.

O2-run
Sportstrand 
t.h.v. Louis Logierlaan

Speelbandje koop je ter plaatse 

€ 8/speelbandje (1,5 u.)

 » Verbind de cijfertjes

10. .11



1. Kijk eens goed in het rond, 
kijk omhoog, opzij en naar de grond. 
Ze zijn van steen en helemaal rond,  
vind jij de 19 bollen die ik hier vond?  
Ga nu op zoek naar de paal met nummer 2.

2. Zoek je met me mee? 
Ik zie, ik zie een zwarte vuilbak of nee  
ik zie er zelfs twee. 
Vier vlaggen wapperen met de wind  
van de zee, 
hier spelen veel mensen padel per twee. 
Vond je dat allemaal? Hoera, hoera, hoezee!

3. Wees maar niet bang, want ze zijn van steen, 
zoek de twee leeuwen, ze zijn niet gemeen. 
Ergens verloor de koning hier zijn kroon,  
boven op het dak staat hij gewoon.

4. Rarara wat ben ik? 
Ik ben een raar ding en sta op het strand.  
Ik sta op hoge poten.  
Hoe ben ik hier aanbeland? 
Ik ben geen mens en geen dier en  
ik ben helemaal geel. 
Ze noemen mij soms splash,  
dat hoor je niet veel!

5. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is groen,  
je kunt er zelfs lege flessen in doen. 
Ik zie ook een bank om je picknick te eten 
en nog een minigolf, dat moest je echt weten.

6. Rarara wie ben ik? 
Ik heb een fluitje in mijn mond en ik regel het 
verkeer. 
Je vindt me op dit plein niet tien maar wel elf 
keer.

7. Ik eet graag brieven, kaartjes of zelfs een krant, 
ik zit soms in een deur of sta langs de kant. 
Mijn mond is groot, niet rond, maar breed, 
hier ben ik rood, weet je al hoe ik heet?

8. Zoek je met me mee? 
Normaal ben ik zacht, maar nu ben ik van steen. 
Ik ben wit en heel erg zwaar. 
Je vindt me hier vier keer, ja, dat is echt waar.

9. Hier eindigt de speurtocht en kan je veel spelen. 
Kijk goed om je heen, je zal je niet vervelen: 
vind je het hondje dat schommelt of  
de glijbaan, schuif af? 
Houd je goed vast op de draaimolen,  
anders val je er af.
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Distellaan

Westende

1. Kijk eens goed in het rond, 
kijk omhoog, opzij en naar de grond. 
Het is niet donker, het is geen nacht,  
toch zie je hier sterren, je vindt er zelfs acht. 
Ik zie, ik zie, ik zie een hert, ik zie er zelfs twee. 
Kun je alles vinden? Zoek met me mee. 
Ga nu op zoek naar de paal met nummer 2.

2. Ik eet graag brieven, kaartjes of zelfs een krant, 
ik zit soms in een deur of sta langs de kant. 
Mijn mond is groot, niet rond, maar breed. 
Hier zie je er 4, weet je hoe ik heet?

3. Een paal met een pijl, omhoog, omlaag of opzij. 
Hoeveel pijlen kun je hier vinden? 
Kijk goed op alle hoeken van de straat, 
pas op voor auto’s en fietsers als je de straat 
over gaat.

4. O, wat een groot schilderij zie je hier op de muur! 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is rood!  
Wat ziet allemaal rood op deze rare boot?

5. Rarara wie ben ik? 
Spitter, spetter, spater, 
ik sta midden in het water. 
Uit de gaatjes in mijn mond,  
spuit heel veel water in het rond.

6. Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort! 
Welk geluid kun je hier horen? 
Is het een vogel, is het een vliegtuig? 
Misschien wel, misschien niet, maar die auto’s, 
ginds ver weg, maken toch het meeste kabaal. 
Wat hoor jij hier allemaal?

7. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is rood en 
wit, vind je er meer dan één? 
Dat is heel flink! Dat deed nog geen één!

8. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
ben jij de mooiste van het land? 
Zoek een plekje waar je jezelf in de rare 
spiegel ziet. 
Steek nu je tong uit! Wiedewiedewiet.

9. Zoek je met me mee? 
Ik zie, ik zie een zwarte vuilbak 
en als je heel goed kijkt een huis met een 
groen dak. 
Ik zie ook vier houten palen 
met elk 2 rode strepen,  
vind je ze niet? 
Dan moet je mij een cent betalen. 

Nu gaan we met zijn allen terug naar nummer 1, 
en op het speelplein maken we plezier voor 2.

Koninginnelaan

Leopoldlaan

Westendelaan

Lisbloemlaan

Ijzerlaan

7
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Middelkerke

>  Middelkerke 
(ca. 2 km)

>  Westende 
(ca. 2 km)

Start aan de ingang van het 
Normandpark in de Normandlaan.

3-7 jaar • gratis

DO 1/7 > 
DO 30/9

Dag speurneuzen!  
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is … 
Gaan jullie mee op weg in Middelkerke 
en Westende? Bij de 9 paaltjes krijg je 
telkens een leuke zoekopdracht. Je bent 
een échte speurneus als je alles vindt.

Start aan de ingang van  
de toerismebalie Villa Les Zéphyrs.

3-7 jaar • gratis

DO 1/7 > 
DO 30/9

Speurneuzentocht
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Fietszoektocht
(ca. 25 km)

Vorig jaar hielpen jullie Pol Demol om 
Pauline te vinden en raad eens……. 
Juist!  Pauline en Pol zijn nog steeds 
een koppel. Meer zelfs, ze willen 
samen een gezinnetje stichten. Ze 
gingen in de lente op zoek naar een 
leuk plekje om een nieuw nest te 
bouwen. Tijdens het graven stuitten 
ze echter op een vreemd voorwerp. 

Scan de QR-code 
met je smartphone 
en luister naar 
het spannende 
avontuur van Pol 
en Pauline.

Zoek je ook mee naar de schat van 
Mollenkerke?

Startpunt: aan de ingang van 
de Warandetoren in de Louis 
Logierlaan.

Pssst….  Aan de toerismebalies van 
Middelkerke en Westende kun je de 
schatkaart ophalen.  
Oeps! Ben je onderweg het 
noorden kwijt? Spiek dan even 
op de webpagina. Daar vind je de 
overzichtskaart met de locaties waar 
je tips en opdrachtjes krijgt van de 
vriendjes van Pol en Pauline, die je 
zullen helpen om de schat te vinden.

Mollenzoektocht:  
de schat van Mollenkerke

 » Wie vindt de weg naar de mollen?

Hinterland Middelkerke

Geschikt voor 
gezinnen met 
kinderen vanaf  
8-9 jaar • gratis

DO 1/7 > 
DO 30/9

www.middelkerke.be/mollenzoektocht
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Theaterwandeling  
‘De Vos... in het bos!’

Laat je meevoeren door een 
hongerige vos op zoek naar een 
heerlijk maal en geniet van deze 
bijzondere wandeling.

Volg de wegwijzers in het park, op de dijk 
en in de duinen om de 6 fragmenten van 
het theaterverhaal ‘De Vos… in het bos!’ te 
bekijken door de QR code te scannen met 
je smartphone.

De wandeling is een lus van ongeveer 5 km. 
Beklim zeker ook de Warandetoren van 
waarop je een fantastisch zicht hebt over 
zee en polders.

Veel plezier!

De Vos in het bos

Koninginnelaan Cyriel de Grootelaan

Duinenweg
Duinenweg Duinenweg

Kerkstraat

Gentstraat

LeopoldlaanLeopoldlaan

Koninginnelaan

Parijsstraat

Kemmelbergstraat

Bergenstraat

Normandpark

Epernay-
plein

Zeedijk

Kerk
Oostendelaan

Joseph CasselaanLeopoldlaan
Leopoldlaan

Westendelaan

Westendelaan

Ijzerlaan

W
arandetoren

ZeedijkZeedijk

Zeedijk

Duinenweg

Duinenweg

Duinenweg

Louis Logierlaan

Alexandre Ponchonstraat

Vlaanderenstraat

verhaal 4

verhaal 3

verhaal 6

verhaal 1

verhaal 5

verhaal 2   

Doorlopend 

Start wandeling: ingang 
Normandpark kant Duinenweg. 

voor het hele gezin vanaf 4 jaar

Gratis

Plan van de wandeling is te 
verkrijgen aan de toerismebalies 
van Middelkerke en Westende.

t.e.m. 
VR 31/12
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Wat een cin 'ei 'ma
Tijdens de zomervakantie toveren 
we ‘Het Ei’ om in de kleinste 
bioscoop van Vlaanderen. Je kunt 
er vier voormiddagen telkens om 
10 u. terecht voor een grappige of 
spannende familiefilm.

ZA 10/7
10u.

100% Coco (9+)
Nederlands gesproken 

Op haar nieuwe school staat Coco al 
snel bekend als Coco de Clown. Ze 
besluit zich voortaan minder opvallend 
te kleden, maar ze blijft haar outfits wel 
anoniem op haar modeblog plaatsen.

ZA 24/7
10u.

Asterix & Obelix  
bij de Britten (6+)
Nederlands gesproken

Asterix en Obelix reizen met het zoontje 
van de baas en een ton met toverdrank 
naar Engeland om de Britten te helpen 
het Romeinse leger tegen te houden. 

ZA 7/8
10u.

Kleine Nicolas gaat  
op vakantie (6+)
Nederlands gesproken

Nicolas gaat met zijn ouders en Omi naar 
zee. Daar ontmoet hij veel vriendjes met 
wie hij van alles beleeft. 

ZA 21/8
10u.

Het leven van een loser (8+)
Engels gesproken met ondertitels

Het is eindelijk zomervakantie. Greg 
verheugt zich al op zijn ideale vakantie:  
de hele dag binnen zitten met de gordijnen 
dicht en gamen. Zijn ouders denken daar 
echter heel anders over: hij moet naar het 
zwembad, de boekenclub en zelfs een 
vader-zoon kampeerweekend.

Bib XL 
Populierenlaan 16 
Middelkerke

Gratis 

Vooraf inschrijven via 
middelkerke.bibliotheek.be  
of ter plaatse.

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 
afhankelijk 
van de huidige 
situatie.

Haal je reispas af en ga mee op leestrip 
met de bib! Lees deze zomer zes boeken. 
Voor elk gelezen boek krijg je een stempel 
in je reispaspoort. Lever je volle reispas in 
bij de bib en maak kans op een mooie prijs!

Bestemming BIB!
Reispas afhalen kan tijdens  
de openingsuren van BIB XL.

Bibliotheek Middelkerke 

Populierenlaan 16  
Middelkerke

3 - 18 jaar 

DO 1/7 > 
DO 30/9

 » Tongtwisters
Tongbrekers zijn woorden of zinnen  
waar je je tong over breekt.  
Probeer jij ze allemaal eens uit?

 ∞ Als vliegen achter vliegen 
vliegen vliegen vliegen 
vliegensvlug.

 ∞ Als zagen zagen zagen zagen zagen 
zagen zagen zagen.

 ∞ Apen apen apen altijd na.

 ∞ De kat krabt de krullen van de trap.

 ∞ De poetsier poetst de postkoets met  
de postkoetspoets.

 ∞ De slome slak eet slappe sla.

 ∞ Frans zei tegen Frans in het Frans:  
“Is Frans in het Frans Frans?”  
“Nee”, zei Frans tegen Frans in het Frans, 
“Frans in het Frans is niet Frans,  
Frans in het Frans is François.”

 ∞ Vissers die vissen naar vissen en vissers die 
vissen die vangen vaak bot. De vissen waar 
de vissende vissers naar vissen, vinden 
vissers die vissen vervelend en rot!

 ∞ Wat een weer weer zei de wasvrouw  
die aan de was was. 

 ∞ Zeven zware zwemmers zwommen 
zwoele zomerse zondagen zomaar zonder 
zwembroek in de zwarte zee.

20. .21



P A K D B P A R A S O L S E

R A N J A V L I E G E R L Z

Ĳ O N Z L E V A K A N T I E

S T R A N D N S T P R A P H

B O S N Z W E M M E N K P A

Z A N D S C U L P T U R E N

W B V K Z B A D P A K A R G

E A L A W B I K I N I B S M

M R I S E G R A S Q Z B Z A

B B N T M W A R M U O I E T

R E D E B L O E M E N E E A

O C E E A L C O C K T A I L

E U R L D Z O N N E B R I L

K E W A T E R P I S T O O L

Ja, inderdaad! OLNETOP. Het kunstwerk van Nick 
Ervinck, aan het strand tussen Middelkerke en 
Westende.  
Het doet je fantaseren: is het een groot bizar dier 
zonder ogen? Een geel vriendelijk monster op drie 
poten? Of is het een ontplofte tube gele verf?
Heb je zin om meer gele creaturen te ontdekken? Rep 
je dan met je ouders naar de kerk van Sint-Pieters-
Kapelle, want daar heeft de kunstenaar Nick Ervinck 
nog meer van zijn creaties geplaatst. De vriendjes van 
Olnetop zullen er zijn: Anihuab, Gnilicer, Nickeyswoda 
en nog vele anderen.

In de kerk is er een plekje waar je zelf ook iets mag 
maken… in het geel. Je mag je werkje meenemen 
naar huis of daar achterlaten. Het wordt dan op 
zaterdag 28/08, tijdens een familiedag, geëxposeerd 
en wie weet wel verkozen tot het mooiste kunstwerk. 

De winnaar krijgt een speelgoedbon van wel € 150. 

Er is ook een leuk speelplein in de buurt!

Creatieve & kunstige krabben 
Rarara! Het is geel, het ziet eruit als een 
grote opspattende vlek én het staat op 
poten. Wat is het? 

K.E.R.K.

  Welke zin kan je maken met de overgebleven letters?

_______________________________________________________________________________

BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
GRAS
HANGMAT
ĲS
KRABBIE
PARASOL
PETANQUE
RANJA
SLIPPERS
STRAND
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZANDSCULPTUREN
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN

ZA 10/7 > 
ZA 14/8
11 u.
gratis 

Rondleiding voor kids
Wil je samen met je mama en/of papa kennismaken 
met de kunstenaar en leren over zijn werk? Plaatsen 
zijn beperkt!

inschrijven via tickets.middelkerke.be

ZA 28/8
11 u.
€ 6

Familievoorstelling ‘GEEL’ (2+)
Geel is de kleur van de zon, van blijdschap. In ‘Geel’ 
wordt het publiek meegenomen in een gele wereld 
waar alles, maar dan ook echt alles, geel is.  
‘Geel’ is een heerlijke theatervoorstelling die de 
allerkleinsten op sleeptouw neemt in de fantasierijke 
wereld van kleuren.

reserveren via tickets.middelkerke.be - www.cultuurstek.be

 » Woordzoeker
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K.E.R.K.,  
Jonckvrouwe Gelaplein, 
Sint-Pieters-Kapelle

Elke dag open,  
behalve op maandag.

DO 1/7 > 
DI 31/8
14 - 18 u.



Tour Elentrik   

Missie Mooimakers

Tour Elentrik neemt je mee langs een reeks 
kleurrijke straatkunstwerkjes ofwel ‘Street art’.

Je kent ze wel, die saaie grijze kastjes die je overal 
tegenkomt. Heb je niet eens bij jezelf gedacht: ‘Die kunnen 
wel een kleurtje gebruiken?’ Misschien heb je zelf wel 
al eens gedroomd over een mooi ontwerp of prachtige 
tekening, die deze grijze kastjes kan opfleuren.

Wij zetten enkele kunstenaars aan het werk om die kastjes 
te beschilderen en te voorzien van kleuren en tekeningen. 
Vaak staan de beschilderde kastjes op een speciale plek of 
bij een bezienswaardigheid in onze gemeente.

Ontdek ze allemaal tijdens een wandeling of fietstochtje. 
Street art is overal te vinden. Je moet er alleen wel oog 
voor hebben. Soms zijn de werken groot en opvallend en 
kun je er niet omheen. Maar ook in kleine hoekjes vind je 
de mooiste verrassingen.

KRABMASTER

PRAKTISCH:

 • Kinderen en hun 
ouders kunnen 
een viewmaster 
ontlenen aan onze 
toerismebalies van 
Middelkerke en 
Westende.

 • € 2 per kijker

 • € 20 waarborg  
(kopie van een 
identiteitskaart)

Viewmaster

Hou het strand  
spik en span…
Een weggewaaid mondmasker, een vieze 
sigarettenpeuk, een blikje frisdrank … 
Het strand en de zee lijken soms de 
vuilnisbak van het land te zijn. Elke 
minuut verdwijnt een vrachtwagen vol 
plastic in de zee. De plasticsoep is een 
wereldwijd probleem terwijl al deze 
spullen in de vuilbak horen … Als Krabbie 
dit allemaal ziet liggen begint zijn staart 
te krullen. Gewapend met grijpers en 
vuilzakken ruimt Krabbie samen met jullie 
een stuk van het strand op.

Een saaie wandeling wordt meteen 
een leuke uitdaging! Maak er een leuke 
challenge van … Wie kan het meeste  
vuil verzamelen?

Grijpstokken
Ontleen gratis je grijpstok en vuilzakje 
in de toerismebalies en ga samen 
met Krabbie op jacht naar afval in 
Middelkerke. Heb je het zakje gevuld? 
Plaats hem tijdens de zomervakantie 
bij een openbare vuilbak of buiten 
de vakantie naast je afval op het 
ophaalmoment bij je thuis.

Moeder natuur zal je eeuwig dankbaar zijn!

Middelkerke 
Westende

Gratis

Overzicht locaties: 
visit.middelkerke.be. 
of haal de brochure 
van Tour Elentrik in 
de toerismebalies.

DO 1/7 > 
DO 30/9

 » Verbind de 
verfborstel met 
de juiste verfpot.

Wie herinnert 
zich nog de 
hippe viewmaster 
met bijhorende kartonnen 
schijfjes? Je ouders  
(en grootouders) ontdekten 
hier de mooiste plaatjes door!  
Neem je ook een kijkje?

Ga tijdens de zomervakantie met Krabbie en de viewmaster 
op pad doorheen Middelkerke of Westende en breng de 
ontdekkingstocht tot een goed einde.

Elke kijker wordt vergezeld door een gepersonaliseerd 
‘Middelkerke’ schijfje dat je op weg zet voor een leuke 
wandeling waarbij je bijzondere plekjes ontdekt.

Krabbie is ervan overtuigd dat zelfs de allerkleinsten dit rare 
toestel plots weer hip vinden.
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Foto-KRAB-ine 

Sa
pp

ige

Een leuk souvenir van je toffe vakantie 
in Middelkerke, die maak je gewoon in 
de enige echte foto-KRAB-ine. 

Haal je schaar boven en knip deze extra “props” uit 
voor een leuke foto in de foto-KRAB-ine of pimp 
je kiekjes gewoon gezellig thuis. Plak het op een 
stokje. Deel je foto op  /hupsakeemiddelkerke of 

 #hupsakeemiddelkerke 

Toerismebalie 
De Oude Post 
Middelkerke

Gratis

DO 1/7 > 
DI 31/8

 » Knip de props uit!

 » Zoek je mee de weg naar 
Krabbie zijn schelp?

Sandia*

*Sandia is Spaans voor watermeloen.
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Petanquetornooi “ Trofee Grand Sud”

KIDSMIX  op vrijdag:

09/07 Strand battle - hindernissenwedstrijd

16/07 Olympische Spelen

23/07 Zandsculpturen

30/07 Kids ‘paint’ball 

06/08 Schattenjacht

13/08 Kids 'paint'ball

20/08 O2-Run

Sport aan Zee

MA DI WO DO VR ZA ZO
Sporthal De Branding

10 - 11 Body Fit 

10 - 12 Badminton Voetbal
Tafeltennis
Badminton 

Sportstrand

13 - 17 Vrij sporten

14 - 16 

KIDSMIX:
Frisbee  

Kan Jam
Zand en 
schelpen 
workshop 

Strandbloemen

Vriendschaps-  
bandjes 

Beach games:  
sport en spel 

mix

Zie  
overzicht *

Beachtennis Spikeball

10 - 11 Body Fit Body Fit

14 - 17 
Petanque

Viking Kubb
Volksspelen

Voetbal Volley Voetbal Volley

Voetbal
Volley

Frisbee  
Kan Jam

Voetbal
Volley

Spikeball

Sport, spel en zonnige workshops 
op het strand en in de sporthal!

Sportstrand (4+) 
Louis Logierlaan ∞ Middelkerke

Sporthal De Branding (10+) 
Populierenlaan 35 ∞ Middelkerke

Gratis ∞ inschrijven: ter plaatse in de 
sporthal of op het sportstrand

059 31 99 50 ∞ sportdienst@middelkerke.be
www.middelkerke.be/sportaanzee

MA 5/7 > 
VR 20/8
10 - 17u.

 »Sportieve 
dobbelsteen

Knip de dobbelsteen uit 
en plak de zijkanten aan 
elkaar. Dobbel en doe elke 
oefening 10 keer. Succes!

Strandzone t.h.v. 
Zwaluwenlaan  
Westende

Sportstrand t.h.v. 
Louis Logierlaan 
Middelkerke

Inschrijven aan de 
infostand op de Zeedijk!

Z0 25/7 & 
ZO 8/8
11 - 17u.

MA 26/7 & 
MA 9/8
11 - 17u.
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OplossingenRietjesversiering

 » Knip uit en versier je rietje!

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.

Folder_Drieluik_A4.indd   1 23/04/2019   22:58:08Toerismebalie Middelkerke

Joseph Casselaan 1
059 30 03 68
toerisme@middelkerke.be

Villa Les Zéphyrs

Toerismebalie Westende

Henri Jasparlaan 173
059 31 91 28
toerisme@middelkerke.be

Meer info:

Drink je ook graag je zomerse 
cocktail met een rietje? Wist je 
dat als je jouw drankje met een 
gepimpt rietje drinkt, deze nog 
beter smaakt? Tijd voor de test.

COLOFON:

Hupsakee is een gratis vakantieboekje met spelletjes en activiteiten van de gemeente Middelkerke en  
verschijnt 5 keer per jaar, net voor elke schoolvakantie (oplage: 45.000 stuks).  
Redactieadres: Dienst Toerisme en Evenementen, Joseph Casselaan 1, 8430 Middelkerke.
Redactie en ontwerp: Dienst Toerisme en Evenementen met medewerking van de grafische dienst,  
cultuurdienst, bibliotheek, sport, lokale economie en andere gemeentelijke diensten.  
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.
De inhoud van Hupsakee wordt met de grootste zorg bewaakt, heb je toch een opmerking of heb je een (spellings-)fout 
opgemerkt, meld dit via toerisme@middelkerke.be. De redactie behoudt het recht om artikels te wijzigen of niet te publiceren. 
Het gemeentebestuur Middelkerke aanvaardt geen aansprakelijkheid omwille van ontbrekende of foutieve berichtgeving.
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 » Geef je Krabbie een mooi kleurtje?

middelkerke.be/hupsakee     /hupsakeemiddelkerke


