
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!
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