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START JE AVONTUUR 
IN MIDDELKERKE



Zonnecrème factor 50 en een handdoek… meer heb je niet nodig om van Middelkerke-Westende te 
genieten. Kilometers netjes onderhouden zandstranden, de frisse Noordzee om even af te koelen. On-
gehinderd stoeien met de kids – hoe lang is dat geleden! - of luilekker in slaap vallen op het ritme van 
de brekende golven. Quality time! Geen zorgen, de stoere redders houden een oogje in het zeil.

Middelkerke-Westende is misschien wel de meest veelzijdige kustgemeente. We zijn zeker dat ook jij 
hier je gading vindt! Vele kilometers prachtige landbouwwegen waar je zalig kan fietsen. De weg verlie-
zen zonder ooit te verdwalen, een terrasje met een frisse pint of pannenkoek is nooit ver weg. 

Als je je dan toch schuldig voelt omdat je zomaar zit te niksen – geen paniek – eeuwenoude hoeves en 
stemmige kerkjes, interessante musea of mooie natuurreservaten bieden een alternatief. Om dan nog te 
zwijgen over de vele mogelijkheden om actief bezig te zijn. Van een gezapig spelletje petanque tot de 
meest avontuurlijke watersporten… Dat lekker ijsje train je er zo weer af op onze mountainbikeroute!

En vergeet vooral geen selfie te nemen met een van onze stripstandbeelden, vóór een stripmuur of 
tijdens een van onze vele evenementen, als herinnering aan die onverwachte en onbezorgde vakantie! 
Gegarandeerd 500 likes op je profiel!

Middelkerke-Westende is jouw bestemming voor ‘er eventjes tussenuit’ of voor een langere periode. 
Voor elk budget zijn er kwalitatieve verblijfsmogelijkheden. Je hoeft het niet te plannen, spring de auto 
in of kom met trein en tram! Onze medewerkers van de toeristische dienst helpen je met de glimlach 
verder…

Middelkerke-Westende, divers en zo dichtbij! Ontdek het in deze brochure of online op  
visit.middelkerke.be

Tot binnenkort!

Janna Rommel-Opstaele, Burgemeester

Michel Landuyt, Schepen van toerisme

Carine De Jonghe, Voorzitter directiecomité Toerisme Middelkerke vzw
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+32 (0)59 31 30 16
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KIDS IN THE MIDDLE

Vakantie aan zee is voor kinderen een feest. Je herinnert je vast 
nog wel heerlijke momenten uit je eigen kindertijd. Het strand en de 
zee bieden oneindig veel leuke speelmomenten, zowel voor kleine 
als grote kinderen. 

KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE
Middelkerke mag zich minstens 6 jaar 
lang dé kindvriendelijke gemeente van 
de kust noemen. Minister Sven Gatz 
reikte in november 2016 het label ‘kind-
vriendelijke gemeente’ uit. Het label 
lauwert gemeenten die het internatio-
nale kinderrechtenverdrag omzetten in 
concreet beleid. 

JEUGDHUIS 
Tijdens elke schoolvakantie is het 
jeugdhuis open. Er is een ruim aanbod 
aan onder andere gezelschapspelletjes 
en games. Daarnaast zijn er op vakantie-
dagen elke middag en avond laagdrem-
pelige activiteiten waarop iedereen 
welkom is.

CALIDRIS
Het gebouw uit 1900 was vroeger een 
kinderhome. Het verblijfscentrum vlakbij 
het Sint- Laureinsstrand biedt tegen-
woordig niet alleen onderdak aan de 
kustreddingsdienst IKWV, maar ook aan 
de speelpleinwerking en de grabbelpas 
van de jeugddienst. 

Westendelaan 38 - Middelkerke

+32 (0)59 30 48 66

Centrum De Calidris
Strandlaan 1 - Westende 

+32 (0)58 22 45 00

2016-2021MIDDELKERKE
GEMEENTE



STRIPGEMEENTE
Middelkerke is dé stripgemeente aan de kust. 
Overal in het straatbeeld kom je stripfiguren 
tegen.

STRIPMUREN
Middelkerke heeft sinds 2016 twee stripmuren. Het zijn  
meteen twee knallers van formaat, een gevel met Lucky Luke 
en een gevel met Robbedoes. Beide stripreeksen behoren 
tot het Belgische striperfgoed en zijn nog altijd populair in 
binnen- en buitenland.

Aan de Calidris in Westende staat een Robbedoestekening 
van de hand van Hanco Kolk. Aan het centrum De Branding in 
Middelkerke kan je een prachtige muurschildering met Lucky 
Luke bewonderen. In 2017 wordt een tekening van Nero 
verwacht. 

 • Robbedoes, Strandlaan 1 - Westende

 • Lucky Luke, Populierenlaan 35 - Middelkerke

 • Nero, Spermaliestraat 21 - Middelkerke (voorzien in 2017)

STRIPSTANDBEELDEN
Als je wandelt op onze mooie zeedijk van Middelkerke naar 
Westende, ontmoet je 15 striphelden. Bewonder de bronzen 
beelden één voor één. Jommeke was de eerste. Hij kreeg in 
1997 zijn plaats aan het Casino. Elk jaar kwam er een strip-
beeld bij: Nero, Kiekeboe, Lucky Luke, Urbanus, Suske en 
Wiske, Robbedoes en Kwabbernoot, Smurfin met baby Smurf, 
Lambik, De Miekes, … 

STRIPFESTIVAL
In juli en augustus vindt het stripfestival plaats op het Arthur 
De Greefplein in Middelkerke. Elke stripliefhebber kan er in de 
grote tent, aangekleed met prachtige decors, zijn hartje op-
halen. Er liggen duizenden stripalbums en bekende tekenaars 
signeren er graag hun werk.
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Kox Cowain © dupuis, 2016 

COWBOY HENK 
Cowboy Henk is een stripfiguur ontsproten aan de fantasie 
van Herr Seele en Kamagurka. De cartoons met de jolige, na-
ieve, geelgekuifde spierbundel zijn kenmerkend voor een licht 
absurd, typisch Belgische beeldvorming.

Om te breken met het traditionele beeld van een rust- en ver-
zorgingstehuis werd Herr Seele gevraagd om Cowboy Henk 
een plaats te geven op de vernieuwde site van De Ril. Hij staat 
aan de ingang van het Woonzorgcentrum, luisterend naar het 
ruisen van de zee in een schelp. ook de inkomhal is aange-
kleed met fresco’s van Cowboy Henk.

WORDT VERWACHT: 

JOMMEKESTRIP 
In 2017 pakt Middelkerke uit met een unieke samenwerking 
met uitgeverij Ballon Media. In de reguliere reeks van  
‘Jommeke’ zal er een Middelkerke-album verschijnen. Boven-
dien komt ‘de straalvogel’, het vliegtuig die centraal staat in 
de Jommekestrip naar Middelkerke.

  

VERKEERSPARCOURS MET  
AGENT 212 
Op het Rauschenbergplein in Westende kun je gratis rijden op 
een gocartparcours. 

Huur je gocart bij een van de plaatselijke verhuurders in de 
buurt en leef je uit op het autovrije plein. Geen zin in een go-
cartritje? Speel er gerust een van de levensgrote gezelschap-
spelletjes zoals Twister, Mens Erger je Niet of dammen.  

Woon- en zorgcentrum De Ril
Oostendelaan 139 - Middelkerke

Rauschenbergplein - Westende 
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MIDDELKERKE
 • Marktplein 

 • Normandpark (Normandlaan) 

 • Ettlingenwijk

 • Loskaaistraat 

WESTENDE
 • Henri Jasparlaan t.h.v. de gemeenteschool

 • Eduard Otletplein

 • Calidris (Strandlaan)

LOMBARDSIJDE 
 • Kleitendijkstraat  

 • Baronstraat (sporthal De Bamburg)

HINTERLAND
 • Diksmuidestraat - Slijpe (t.h.v. voetbal SK Spermalie) 

 • Lambertus Coolsstraat - Slijpe

 • Brugsesteenweg ‘Oud Gemeentehuis’ - Mannekensvere 

 • Brugsesteenweg - Sint-Pieters-Kapelle

 • Büchenbeurenplein - Schore 

 • Ieperleedstraat - Leffinge 

 • Korte zwepenstraat - Leffinge

SPEELPLEINEN OP HET STRAND 
Uniek aan de kust zijn de twee prachtige speelpleintjes op het 
strand. Ideaal voor de kinderen terwijl de mama’s en papa’s 
luilekker zonnebaden.

 • Strand t.h.v. Paul de Smet de Naeyerstraat - Middelkerke 

 • Strand t.h.v. de Oceaanlaan - Westende 

GLIJBANEN
Een leuke manier om vanaf de Zeedijk het strand te bereiken... 
De glijbanen op kindermaat nodigen kleine kinderen uit voor 
een groot plezier. Op de dijk in Middelkerke en Westende 
vind je er maar liefst negen.

SPEELPLEINEN
Speelpleinen kunnen niet ontbreken in een kind-
vriendelijke gemeente. Heel wat speelpleinen zijn 
recent vernieuwd. Speel er maar op los op  
volgende plaatsen:
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KUSTRIJWIELEN 
Een rondje dijkverkenning met een go-cart is 
een absolute aanrader voor jong en minder 
jong. Het hele gezin of de complete vrien-
dentroep kan inschepen. De ambiance die 
ermee gepaard gaat, is allesbehalve evenredig 
met de snelheid die je produceert. Zowel in 
Middelkerke als in Westende vind je langs de 
Zeedijk heel wat verhuurders. 

AGORASPACE
 • Middelkerke - Marktplein tussen het zwembad en de 

bibliotheek

 • Westende Gemeenteschool - Henri Jasparlaan

 • Leffinge - Ieperleedstraat

 • Lombardsijde - Sporthal De Bamburg

VOOR TIENERS 
Middelkerke verwelkomt niet alleen de kleinsten, ook tieners 
kunnen zich uitleven op veilig ingerichte terreinen waar ze kunnen 
sporten en elkaar ontmoeten.

SKATERAMPEN EN 
SKATETOESTELLEN
 • Westende Gemeenteschool, Henri Jasparlaan - Sint-

Laureinsstrand

SKATEPARKEN
 • Lombardsijde - sporthal De Bamburg
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KINDERBOERDERIJ 
Kinder- en belevenisboerderij Lettenhof 
wil kinderen iets bijleren over dier-
soorten van onze boerderij. Daarnaast 
worden ook workshops georganiseerd 
om kinderen te tonen hoe het leven op 
de boerderij is.

De dieren vormen natuurlijk de grootste 
troef. Naast watervogels, zoals boe-
rengansen, witte en zwarte zwanen, 

barbaries en wilde eenden, zijn er ook 
verschillende soorten kippen, Belgische 
trekpaarden, Houtlandse schapen, 
berggeiten, Vlaamse geiten, ezels en 
konijnen.

ATTRACTIES VOOR KINDEREN
BABELOU 
INDOORSPEELPLEIN
Kinderen kunnen zich uitleven op de 
springkastelen, trampolines, reuze-lego-
blokken of ballenbaden. Ouders genie-
ten van een vers gebakken pannenkoek, 
een ijscoupe of een fris biertje. Ook bij 
slecht weer is Babelou een uitstapje 
waard.

Lombardsijdelaan 167 - Westende

+32 (0)474 23 34 94 

www.babelou.be

Biezenstraat 22 - Middelkerke

 +32 (0)59 / 30.44.41 

www.topfit.be

Vaartdijk-Noord 65B (t.h.v. 
Rattevallebrug) - Slijpe

+32 (0)497 37 82 61 

www.lettenhof.be 

TOPFIT
Zet je eerste stappen op de skilatten of 
snowboard of school je bij tot een pro-
fessional! Er is ook een indoorspeelplein 
met ballenbad en een cafetaria met 
zicht op het speelcircuit. 
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BOWLING
Een spelletje bowling voor het plezier of toch liever een wed-
strijd? Het kan beiden op de moderne bowlingbanen.

LASERSHOOTING
Ga de strijd aan in een spannende buitenaardse wereld met 
de interactieve doelen en vijanden in het labyrint. Voor de 
kleinsten zijn er aangepaste geweren zodat ook zij kunnen 
meegenieten van dit spel. X-TREME MINIGOLF

Een uitdagende minigolfbaan in Formule 1-stijl die jong en 
oud zal plezieren. Ontdek de Formule 1, betreedt de magi-
sche wereld van glow in the dark en versla je tegenstanders!

Westendelaan 98 - Middelkerke

+32 (0)59 44 79 81 

www.bowlingdekegel.be

DE KEGEL 
X-TREME 
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DINOPARK 
De tot de verbeelding sprekende oerbewoners van 
onze aarde herleven in Middelkerke. Lijkt een  
Velociraptor echt op een vogel? En is een Tyrannosau-
rus echt zo angstaanjagend? Een geschikt uitje voor 
gezinnen. Naast de expo zijn er ook tal van randactivi-
teiten. 
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ONTSPANNING

AVONTUURLIJKE UITDAGINGEN
EXPEDITIE 
HINTERLAND
Rij mee met een retro busje, ontdek het 
Middelkerkse hinterland op een unieke 
wijze en proef van de heerlijke streek-
bieren. Tijdens de toer bezoek je de 
leukste plekjes van de gemeente onder 
begeleiding van een professionele gids 
en bierpassionata. Expeditie Hinterland 
rijdt uit vanaf 6 deelnemers.

Goedgekeurd door Jean Blaute, onder 
andere gekend van het bekende tele-
visieprogramma over Belgische bieren 
'Tournée Générale'.

TUKTUK
Uniek in Middelkerke is de Tuk Tuk City 
Tour. Een tuktuk is een gemotoriseerde 
riksja waarin passagiers worden ver-
voerd. De Middelkerkse tuktuk rijdt elke 
dag, als het weer het toelaat, van Mid-
delkerke tot Westende. Vertrekplaats is 
aan het casino of volgens afspraak.

FORMULE E – KARTING
Het enige racecircuit langs de Vlaamse 
kust ligt in Middelkerke! Het maakt 
gebruik van de nieuwste generatie 
elektrische karts. 

Zie p. 9

HOUSE OF RIDDLES
Een escape game waarbij je een code 
moet vinden die een safe opent met de 
sleutel om de kamer te kunnen verlaten. 
Je team krijgt 60 minuten om spannen-
de, hersenbrekende taken tot een goed 
einde te brengen.

Zie p. 9

Toppezot van Bier
Kleine Kerkweg 6, B 0401 -  
Middelkerke

 +32 (0)59 31 53 13 

www.toppezotvanbier.be

tuktukaandekust.be

+32 (0)474 30 36 01

Meer info: zie bowling De Kegel

Meer info: zie bowling De Kegel
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FIETSEN LANGS HET STRAND EN IN DE 
POLDERS
Aan de kust ligt een fietsnetwerk van maar liefst 600 km: fietsplezier gegarandeerd! Laat een zee-
bries je verkoelen en je een duwtje in de rug geven terwijl je op de dijk fietst. Ontdek de stille polders, 
de kanalen en de gevarieerde natuurlandschappen achter de dijk. Middelkerke is een ideale vertrek-
plaats om de hele kustregio en het hinterland per fiets te ontdekken. 

MEKKA VOOR WIELERFANS
Wielerfans kunnen Middelkerke niet links laten liggen. Er is 
de bewegwijzerde Freddy Maertensroute van 42km lang, een 
must voor wie van de koers houdt. 

FIETSROUTES
Na inventarisatie van zo’n 150 interessante erfgoedlocaties 
in Middelkerke, werden er 4 nieuwe fietsroutes uitgetekend. 
Twee routes met verhaalpalen, waarbij je onderweg kan 
luisteren naar plaatselijke sagen en legendes over kwelduivels 
en plaaggeesten of over heksenverbranding en vissersbijge-
loof. Een derde route geeft meer uitleg over het belang en de 
evolutie van de dijken, geulen en kanalen in het eeuwenoude 
polderlandschap. De Tempeliersroute tenslotte toont opkomst 
en verval van deze beruchte, religieuze ridderorde in onze 
gemeente. Met een smartphone of GPS kom je meer te weten 
over de leuke plekjes die je tegenkomt. Je kan de routes digi-
taal raadplegen of downloaden via visit.middelkerke.be 

MOUNTAINBIKEPARCOURS 
De mountainbikeroute Norbert Dedeckere meandert door het 
prachtige duinengebied van Middelkerke en Westende, uiter-
aard met de nodige aandacht voor het unieke natuurgebied. 
Je kan het mountainbikeparcours downloaden via de website 
van Sport.Vlaanderen of de website van Middelkerke. Aan de 
toerismebalies en het MAC koop je een plannetje voor € 3. 
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WANDELEN IN DE NATUUR 
Er zijn heel wat aangename plekjes om heerlijke wandelingen te maken. 

BEWEGWIJZERD
Met een routekaart op zak volg je bewegwijzerde routes 
kris-kras door de gemeente. Onderweg tref je infoborden 
over het ontstaan van de gemeente, historische gebouwen 
of belangrijke locaties. Je leert de badplaatsen beter kennen, 
trekt naar de IJzermonding, verkent de natuurreservaten of 
geniet van de stilte en de uitgestrektheid van de polders. Je 
komt oorlogsbunkers tegen, de Dronkenput, een authentiek 
vissershuisje, belle epoquevilla’s, het Grand Hotel Bellevue en 
nog veel meer.

OP AVONTUUR
Je kan gewoon op het strand wandelen, lekker uitwaaien 
of langs de dijk keuvelen. Zin om een natuurreservaat te 
ontdekken? Doe mee aan een geleide wandeling of neem 
deel aan een wandeltocht. Natuurpunt biedt ’s zomers heel 
wat boeiende rondleidingen in de natuurgebieden van de 
kuststreek. Je wandelt tussen bloeiende orchideeën in voch-
tige duinpannes of langs paarden en hooglandrunderen die 
grazend de natuur beheren... 

COAST GREETERS 
Ontdek de leuke plekjes op een unieke manier met een 
Coast Greeter, een vrijwilliger die zo enthousiast is over 
zijn kustgemeente dat hij bezoekers gratis op sleeptouw 
neemt. Je verlaat de platgetreden paden en krijgt een 
persoonlijk verhaal verteld.

visit.middelkerke.be
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NATUUR
Achter de kustlijn strekt zich het authentieke polderlandschap uit, een oase van rust. Middelkerke 
telt vier natuurgebieden en een prachtig onderhouden gemeentelijk park, het Normandpark.Lu
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DE IJZERMONDING
Ter hoogte van Nieuwpoort mondt de IJzer rechtstreeks uit in 
zee. Waar zout en zoet water elkaar ontmoeten, ontwikkelde 
zich een bijzondere biotoop met slikken, schorren, duinen, 
strand en polders én bijhorende broedvogels en zelfs zeehon-
den. Vergeet je laarzen niet.

Waar? Rechterijzeroever in Nieuwpoort, Halvemaanstraat (zij-
straat van kustweg tussen Nieuwpoort-stad en Westende-bad, 
afslag naar Novus Portus).

In de maanden juli en augustus is er elke vrijdag om 10.30 u. 
een geleide wandeling met een natuurgids.

DE PUIDEBROEKEN
In Wilskerke aan de Kaaifortsweg ligt een weidegebied waar 
men vroeger aan klei-ontginning deed. Later werd het een 
jachtgebied. Vandaag is het een paradijs voor heel wat vogels 
en insecten. Vraag bij Natuurpunt een geleide wandeling door 
het gebied.

Waar? Tussen Slijpebrug en Wilskerke.

NORMANDPARK
Een groene long in Middelkerke-centrum. 4,5 ha 
rust, vlakbij het strand. De vijver werd op een mi-
lieuvriendelijke wijze heraangelegd. De gezellige 
zithoeken nodigen je uit om even te pauzeren. 
Kinderen kunnen hun energie kwijt op een groot 
speelplein. Brede borders met bloeiende planten 
zorgen het hele jaar door voor een intense na-
tuurbeleving. 

Het Normandpark is elke dag open van 9 u. tot 
zonsondergang.

Waar? Centrum Middelkerke
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DE WARANDEDUINEN
Tussen de Koninklijke Baan en de Miamiwijk vind je een kalkrij-
ke duinengordel met een grote en gevarieerde natuurrijkdom. 
In de maanden juli en augustus is er elke zondag om 10.30 u. 
een geleide wandeling met een natuurgids. 

Waar? Start aan de Louis Logierlaan tussen Middelkerke en 
Westende.

DE SCHUDDEBEURZE
Dit is een beschermd natuurgebied dat bestaat uit historische 
landschappen met een middeleeuwse hoeve en een aantal 
poelen. De loopgraven en de unieke bunkersite – een van de 
meest complete en best bewaarde aan de kust - zijn nu de 

woonst van een vleermuizenkolonie.

Waar? in het hinterland tussen Westende en Lombardsijde, 
net buiten de bebouwde kom langs de Schuddebeurzeweg.
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SPORT EN 
BEWEGING

SPORTSTRAND
Middelkerke beschikt over een sport-
strand waar iedereen zich kan uitleven 
met diverse outdoorsporten en strand-
spelen.

Waar? Strand t.h.v. Louis Logierlaan  
Wanneer? Tijdens juli en augustus

VVW WATERSPORT-
CLUB WESTENDE 

SURFCLUB DE KWINTE

Windsurfen aan zee is heerlijk. Je kan in 
surfclub De Kwinte tal van watersporten 
beoefenen (als er bewaking is):

bodyboard, waveboard, surfriding, skim-
board en waveski.

In De Kwinte kun je terecht voor alle 
watersporten. Het gebouw is voorzien 
van een cafetaria en een mooi terras 
met zicht op zee. 

In Middelkerke kun je naar hartenlust sporten. De gemeente helpt 
je daarbij. Tijdens de zomermaanden juli en augustus kun je onder 
begeleiding van sportanimatoren verschillende sporten beoefenen.

surfclubwn.be/surfclub/de-kwinte



THE OUTSIDER COAST
Voor een avontuurlijke dag aan zee 
moet je bij The Outsider Coast zijn. Je 
kiest uit een ruim aanbod aan avon-
tuurlijke sporten op het land of op het 
water: golfsurfen, hindernissenparcours, 
kajakken, marinierspiste, strandsporten, 
vlottentocht, windsurfen of zeilwagen-
rijden. The Outsider Coast organiseert 
ook teambuildingactiviteiten voor 
bedrijven en kant-en-klare weekenduit-
stapjes.

www.theoutsidercoast.be

SPORTPARK DE KROKODIEL EN 
HINDERNISSENPARCOURS 
Op het sportpark De Krokodiel is er een hindernissenpar-
cours met death ride, een touwenpiste en een teamwork- en 
moeraspiste. Er is een speelweide, een vijver met eiland en 
een mountainbikeparcours (2 km) dat deel uitmaakt van de 
Norbert Dedeckere mountainbikeroute.  
Contacteer voor het hindernissenparcours The Outsider 
Coast (zie hierboven)

Sportpark de Krokodiel
Duinenweg 435 - Middelkerke
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FITNESS OP DE ZEEDIJK 
15 fitnesstoestellen verleiden je tot een intense workout op de Zeedijk van 
Middelkerke – Westende. Er is een ruime keuze aan cardio- en krachtoefeningen. 
Op de trinitycycle, die toegankelijk is voor personen met een beperking, kun je 
handbiken. 

De fitnesstoestellen vormen een mooie aanvulling op de gemeentelijke speel-
terreinen voor kinderen. Uiteraard staan de fitnesstoestellen er niet alleen voor 
jongeren, maar ook voor ouders, grootouders en senioren.

DUINENBAD 
In het Duinenbad in het centrum van 
Middelkerke met een 60-meter lange 
glijbaan en wellnessfaciliteiten kan je 
een duik nemen tegen een spotprijs 
van € 2,30 (€ 1,80 voor -16 en 55+) per 
zwembeurt.

SPORTHALLEN
Op zoek naar een plaats voor binnen-
sporten? Je kan in Middelkerke in drie 
sporthallen terecht. Je vindt dus zeker 
een plaatsje om jouw favoriete sport te 
beoefenen.

Zwembad Het Duinenbad
Populierenlaan 20 - Middelkerke

 +32 (0)59 30 17 78

Contacteer de sportdienst:
 +32 (0)59/31 99 50

www.middelkerke.be/sport

Sporthal De Branding
Populierenlaan 35 - Middelkerke

Sporthal De Barloke
Slijpesteenweg 28 - Leffinge

Sporthal De Bamburg
Baronstraat 25 - Lombardsijde
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PAARDRIJDEN
Wie wil leren paardrijden, kan terecht in de ruiterschool van Middelkerke.

STRAND
Je mag met paarden op het strand, behalve tijdens de paas-
vakantie, pinkstervakantie en de periode tussen 15 juni en 15 
september. Voor de praktische afspraken, zie  
www.middelkerke.be/paarden

DUINEN
Het is verboden om met paarden in de duinen te rijden. 

OPENBARE WEG
Met een paard op de openbare weg rijden, kan vanaf 14 jaar. 
Vanaf 12 jaar mag je op de openbare weg rijden, enkel als je 
vergezeld bent van een ruiter die minimum 21 jaar is. Indien 
een rijschool een geleide wandeling te paard doet, moet dit 
onder begeleiding van iemand van minimum 16 jaar gebeu-
ren. Binnen de bebouwde kom is het verboden te galoppe-
ren. Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk 
voor het opruimen of laten opruimen van de uitwerpselen.

MANÈGES
Manage Derby

Duinenweg 439 - Middelkerke

 +32 (0)59 30 29 72

www.managederby.be

Snippenhof Leffinge
Snipgatstraat 9 - Leffinge

+32 (0)59 27 82 06

www.snippenhof.com

Johan Töpke
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PETANQUE
Waan je in het zuiden van 
Frankrijk op één van de 
gemeentelijke petanque-
banen en geniet samen 
met vrienden van de 
sportieve gezelligheid. 

Waar?              

 • Hofstraat - Westende

 • Portiekenplein - Westende

 • Sporthal De Bamburg - Lombardsijde

 • Kerkplein - Schore

 • Voetbalplein - Slijpe

 • Centrum Leffinge (voorjaar 2017)

 • Loskaaistraat - Middelkerke

 • Lokaal dienstencentrum - Middelkerke

PETANQUECLUBS:

De Zeemeermin – Sportpark 
De Krokodiel

Duinenweg 435 - Middelkerke

 +32 (0)59 31 06 58

Westende Petanqueclub
Britselaan 15 - Westende

+32 (0)59 70 80 52

www.middelkerke.be/petanque

www.middelkerke.be/tennis

www.middelkerke.be/padel

PADEL
Padel is een nieuwe, laagdrempelige en trendy sport in 
Vlaanderen. Padel is een boeiende racketsport met ingre-
diënten uit o.a. tennis en squash. De sport richt zich zowel 
op jong als oud, op man als vrouw, ongeacht hun sportieve 
niveau. Er zijn 3 dubbele courts en 1 enkele court. 

Waar? Hoek Priorijlaan - Zonnelaan, ter hoogte van het 
Rauschenbergplein. 

TENNIS 
Je kan zowel indoor als in openlucht tennissen in  
Middelkerke en Westende. Er worden ook geregeld tor-
nooien georganiseerd.

TC Middelkerke
Duinenweg 435 - Middelkerke

Padel on the Beach 
Priorijlaan - Westende
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Zonnelaan 31a - Westende

www.middelkerke.be/minigolf 

MINIGOLF
Minigolfen met het hele gezin is een gezellige buitenactiviteit. 
Beleef een leuke dag met je familie. Reserveren is niet nodig.

WESTGOLF
In een prachtige oase van groen en bomen in Lombardsijde, 
liggen 9 holes puur golfgenot waar iedereen naar hartenlust 
kan genieten en achteraf bijpraten in het gezellige clubhuis. 
Hier is golf voor iedereen toegankelijk. Er zijn verschillende 
manieren om van start te gaan. Elke tweede zondag van de 
maand is er tussen 13 u. en 14 u. gratis initiatie. Er zijn star-
terspakketten aan democratische tarieven.

Westgolf
Pietestraat, Westende 

 +32 (0)58 24 10 77

www.westgolf.be
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ZEE EN STRAND
BEWAAKTE 
ZWEMZONES 
Tijdens de zomermaanden zijn er 15 
bewaakte zwemzones in Middelkerke en 
Westende. Gele, bolvormige grensboei-
en bakenen de bewaakte zones af. Ba-
den kan enkel tussen deze grensboeien.

Aan elke bewaakte zone wordt een 
vlag van de reddingsdienst gehesen. Zo 
ziet de bader dat er redders aanwezig 
zijn en de veiligheid centraal staat. Een 
infobord aan de ingang van de bewaak-
te zone geeft je info over het getij, de 
watertemperatuur en de betekenis van 
de signalisatievlaggen en -borden.

SIGNALISATIE-
BORDEN
De borden ‘bewaakte badzone’ zijn 
overwegend blauw, op een witte ach-
tergrond. Van 10.30 u. tot 18.30 u. is er 
bewaking. Enkel als deze borden op het 
strand staan, is baden toegelaten. De 
borden ‘baden verboden’ zijn rood op 
een witte achtergrond.

SIGNALISATIE-
VLAGGEN
Deze driehoekige vlaggen informeren 
de bader over het veilig zwemmen. De 
vlag wordt gehesen in functie van de 
windrichting, zeestroming en ligging van 
het strand. Ze staan in het centrum van 
de bewaakte zone.

Baden toegelaten

Baden of zwemmen gevaarlijk/geen 
opblaasbare voorwerpen meenemen

Baden en zwemmen verboden

Boudewijn De Busschere



HULPPOSTEN 
Heb je hulp nodig? Aarzel niet en ga langs bij één van deze 
hulpposten:

 • Surfzone - Westende: +32 (0)59 30 76 72

 • Meeuwenlaan - Westende: +32 (0)59 30 11 82

 • Zeeravenlaan - Westende

 • Paul Houyouxstraat - Middelkerke

 • Casino-West - Middelkerke: +32 (0)59 31 50 14

 • Casino-Oost - Middelkerke: +32 (0)59 31 50 16

STRANDCABINES 
Ga voor het ultieme comfort en huur een strandcabine voor  
1 dag, een maand of een volledige zomer op het strand. 

 www.middelkerke.be/strandbars

www.middelkerke.be/beachbars

BEACHBARS 
Middelkerke is een trendy en gezinsvriendelijke gemeente.  
De beachbars op het strand zorgen voor een hip lounge- 
gevoel. Er zijn zeven strandbars in Middelkerke en Westende. 
Geniet van een cocktail met je voeten in het zand!
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KUSTHISTORIES 
Dit museum, in een 
prachtig gerestaureerd 
postgebouw uit de jaren 
twintig, toont als enige 
aan de kust het boei-
ende verhaal van het 
ontstaan en de evolutie 
van het kusttoerisme 
in België. In woord en 
beeld, maar vooral door 
honderden voorwer-
pen uit de tijd toen onze grootouders op vakantie gingen: 
reddingsvesten, fototoestellen, brochures, aanplakbiljetten, 
souvenirs, ansichtkaarten en heel veel strandspeelgoed. Er 
staat zelfs een deel van een oude tram. 

VILLA LES ZÉPHYRS 
Hoe bracht een welgestelde familie in de jaren dertig de 
vakantie door in een buitenverblijf aan zee? Je kan het zelf 
ontdekken in de authentiek gerestaureerde villa Les Zéphyrs. 

Bewonder de stijlvolle afwerking en materiaalkeuze, het ver-
zonken bad, de mooie eetkamer en uiteraard de authentieke 
interieurelementen van topontwerper Henry van de Velde.

Joseph Casselaan 1 - Middelkerke

+32 (0)59 30 03 68 

www.middelkerke.be/kusthistories

Henri Jasparlaan 173 - Westende

+32 (0)59 31 91 28

www.middelkerke.be/villa-les-zéphyrs

HISTORISCHE 
GEBOUWEN

Kathie Danneels

Lisa Carletta



CASINO / 
SPEELZAAL 
Het casinogebouw in Normandische 
stijl werd in 1954 door architect August 
Vereecke gebouwd en is dé blikvanger 
op de Zeedijk van Middelkerke. De 
baccarazaal is het decor voor muzikale 
optredens en andere evenementen. In 
het casino kan ook worden gespeeld. 
Naast de klassieke casinogames zoals 
roulette of black jack, kun je je geluk 
beproeven op de slotmachines.

Er zijn plannen om vanaf 2017 een 
nieuw casino te bouwen. 

GRAND 
HOTEL 
BELLEVUE  
De naam ‘Grand Hotel Bellevue’ in  
Westende - in de volksmond ‘de 
Rotonde’ - verwijst naar de amfitheater-
vormige voorbouw. Het merkwaardige 
bouwwerk werd ontworpen door de 
befaamde architect Octave Van Ryssel-
berghe en is in 1909 gebouwd. Dankzij 
de betonconstructie was het na de  
Eerste Wereldoorlog het enige gebouw 
in Westende-Bad dat nog overeind 
stond. 

DRONKENPUT 
Met de expansie van het toerisme op 
het einde van de 19de eeuw nam de 
behoefte aan drinkwater snel toe. Een 
grote betonnen waterbak was de oplos-
sing. Door een plotse stijging van het 
grondwater ging de volledige construc-
tie al vlug scheef staan in een helling 
van maar liefst 12 graden. Vandaag is 
de ‘dronkenput’ een leuke bezienswaar-
digheid die je evenwichtsgevoel op de 
proef stelt.

Zeedijk 300 - Westende

Kapelstraat 55 - Middelkerke

Voor iedereen gratis toegankelijk. Reser-
veren op voorhand bij de conciërge op 
het nummer +32 (0)485 79 83 37.
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FLERISKOTHOEVE
Deze hoeve, met de karakteristieke ‘bergschuur’, is 
waarschijnlijk het oudste centrum van de religieuze 
ridderorde “de Tempeliers” in deze regio, de voorlo-
per van een grotere commanderij (landbouwbedrijf), 
het Groot Tempelhof in Slijpe. 

De naam ‘Fleriskothoeve’ verwijst naar een legende 
over de duivelse boerenknecht, Fleris, die de hofstee 
onveilig maakte. Fleris kreeg een standbeeld aan de 
kerk van Wilskerke.

Fleriskotstraat 92 - Leffinge

GROOT 
TEMPELHOF
In de 13de eeuw was dit een landbouwcentrum 
van de Tempeliers, volledig omgracht én om-
muurd. Op het einde van de 18de eeuw werd het 
verkocht door Franse revolutionairen, in de 19de 
eeuw gebruikten landbouwers de kapel van de 
tempelridders als schuur. Tijdens WOI werd de 
hoeve verwoest, in 1921 werd ze heropgebouwd 
naar plannen van architect Heyneman.

Tempelhofstraat 16 - slijpe

GROENHAGE- 
MOLEN
De Groenhagemolen is in 1871 door Louis Devos 
gebouwd. In 1929 werd naast de molen een 
mechanische maalderij opgericht die werkte tot 
1986. De Deutz-dieselmotor, twee steenkoppels, 
een haverpletter, graankuiser en builmolen zijn nu 
nog aanwezig. In 2005 is de molen beschermd als 
monument. Zes jaar later kocht de gemeente de 
molen om deze te restaureren en een nieuwe functie 
te geven.

Groenhagestraat 21 - Leffinge

GROOT KALKAERT- 
SLEEN
Vandaag is het Groot Kalkaertsleen een gaaf bewaar-
de 18de-eeuwse site. Tot vandaag is de eeuwenoude 
rechthoekige omwalling gerespecteerd gebleven. Pronk-
stukje van deze hoeve is de rosmolen, een witgekalkt, 
achtzijdig bakstenen gebouwtje. Paarden, die rond het 
gebouw liepen, stelden het maalmechanisme in werking.

Kalkaartstraat 12 - Leffinge

Middelkerke is rijk aan historische hoeves, een aanrader om even halt te houden.
Mechtilde Sinnesael
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visit.middelkerke.be

Mechtilde Sinnesael

RELIGIEUS ERFGOED
Tijdens de zomer worden heel wat kerken ‘open kerken’. Ze 
zijn dan gratis open voor het grote publiek. 

Kerken vertellen veel over de plaatselijke, culturele geschie-
denis. Wist je dat de kerk van Middelkerke uit twee kerken 
bestaat en de art-nouveau Theresiakapel in de Leopoldlaan 
gebouwd werd op vraag van invloedrijke toeristen in de jaren 
‘30? In de St-Theresiakapel van Westende-bad vind je de glas-
ramen van de bekende glazenmaker Cor Westerduin, net als 
in de Lombardsijdse kerk, die gekend is als bedevaartsoord 
voor de visserij. In Slijpe kan je monumentale muurschilderin-
gen over de tempeliers en de hospitaalridders bewonderen. 
In Leffinge stuit je op de ‘Kathedraal van het Noorden’.  
Bovendien heb je de mooie kerkjes van Mannekensvere, 
Schore, Wilskerke en St-Pieters-Kapelle in het charmante 
hinterland. 
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CULTUUR

In Middelkerke is er een gevarieerd cultuurprogramma met concer-
ten, theater, evenementen en andere voorstellingen. In bijna alle 
deelgemeenten zijn er cultuurzalen om het lokale cultuurleven 
volledig tot zijn recht te laten komen.

DE 
BIBLIOTHEEK
Elke dag komen tientallen toeristen naar 
deze ontmoetingsplek. De bib trakteert 
gezinnen op een gevarieerd aanbod: 
boeken, tijdschriften, games of je kan er 
grabbelen in de collectie van tiendui-
zend strips. Je kan er ook terecht om 
draadloos te surfen, een koffie of voor 
een gezellige babbel… In de hoofdbib 
kun je ook muziek beluisteren en lekker 
lui wegdromen op het leesterras.

CENTRUM DE 
BRANDING  
In De Branding kun je vooral terecht 
voor theater en muziek. Je kan er genie-
ten van een toegankelijk aanbod voor 
jong en oud.

CENTRUM DE 
ZWERVER 
Met een ruim concertaanbod van vzw 
De Zwerver met hedendaagse groepen 
staat Leffinge op de concertkaart. Daar-
naast zijn er regelmatig optredens van 
comedians en fuiven.

Centrum De Branding
Populierenlaan 35 - Middelkerke

+32 (0)59 31 95 53

www.cultuur.middelkerke.be

Centrum De Zwerver
Dorpsstraat 95 - Leffinge

+32 (0)59 31 99 70

www.leffingeleuren.be

Openbare gemeentebibliotheek
Populierenlaan 16 - Middelkerke

+32 (0)59 31 99 10

www.middelkerke.bibliotheek.be

Ludo Coulier



Boudewijn De Busschere

BEELDENPARK 
Op de grens tussen zee en land ligt het beeldenpark Middelkerke-Westende. Omarmd door een uitge-
strekt duinengebied en in de nabijheid van het Grand Hotel Bellevue. In symbiose met de overweldigende 
natuur en de aanwezige geschiedenis voegt de gemeente Middelkerke nog een derde element toe aan 
deze site: moderne en tastbare kunst. Het beeldenpark is één van de cultuur-hotspots van de kust.

I CAN HEAR IT  
- IVARS DRULLE
Voor Beaufort04 ontwikkelde de kunstenaar 'I can hear it'. Een 
reusachtige 'luisterinstallatie' met twee hoorns die naar de zee 
georiënteerd staan. Volgens de kunstenaar kun je dankzij zijn 
installatie even ontsnappen aan de alledaagse drukte en één 
worden met de natuur.

CATERPILLAR#5BIS  
– WIM DELVOYE
Deze graafmachine van één van de belangrijkste Belgische 
hedendaagse kunstenaars, vormt het smeltpunt tussen het 
verleden en het heden. Vroeger duurde het eeuwen vooraleer 
een kathedraal werd gebouwd. Nu worden er dankzij hoog-
technologische werktuigen in geen tijd spectaculaire bouw-
werken gerealiseerd. 

Waar beeldenpark? Strand, Zeedijk 300, Westende-bad  t.h.v. 
Grand Hotel Belle Vue

OLNETOP  
– NICK ERVINCK
De artistieke installatie van 8 meter hoog refereert naar 
opspattende golven. Deze sculptuur is geïnspireerd op een 
natuurlijke dynamiek, maar wordt tegelijk bezield door de 
kracht van het virtuele. 

WARANDETOREN 
De Warandetoren is de nieuwe naam voor de watertoren die 
in 2016 is afgebroken. De Warandetoren wordt een nieuwe 
landmark voor Middelkerke, een constructie met een unieke 
uitkijktoren met zicht op het beeldenpark, de duinen met 
zee en strand en het hinterland. De nieuwe constructie wordt 
verwacht in 2017

Waar? Warandeduinen t.h.v. L.Logierlaan

www.middelkerke.be/beeldenpark
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TOEGANKELIJKHEID
MIDDELKERKE 
TOEGANKELIJK VOOR 
IEDEREEN 
Vakantiegangers met een tijdelijke of 
permanente beperking of mensen die 
nood hebben aan extra comfort of 
zorg op vakantie, iedereen is van harte 
welkom. Middelkerke zet fors in op 
toegankelijkheid.

ZON ZEE ZORGELOOS
Zon, zee en strand zijn er voor iedereen. 
Om een strandbezoek voor mensen met 
een handicap vlot te laten verlopen, 
stelt de gemeente Middelkerke in juli en 
augustus een unit op waar je  strandrol-
stoelen kan gebruiken. Om iedereen de 
kans te geven te genieten van de zee 
en het strand, wordt in juli en augustus 
werk gemaakt van een toegankelijke 
omgeving en infrastructuur, opgeleide 
assistenten en speciale strandrolstoelen 
voor op het zand of op het water (t.h.v. 
Casino West).

BLUE ASSIST 
BlueAssist is een hulpmiddel dat een 
houvast biedt aan mensen die geen 
eenvoudige hulpvraag kunnen of durven 
stellen. De gemeente Middelkerke on-
dersteunt dit project en stimuleert het 
gebruik van BlueAssist bij de bevolking. 

www.blueassist.eu

www.middelkerke.be/toegankelijkheid



DAGTRIPS  
VOOR GROEPEN

Met een groep een dagje Middelkerke bezoeken is helemaal geen moeite. We helpen je graag een handje. 
Kom je met senioren, jongeren en/of sportievelingen? Voor ieder van hen stippelen we een daguitstap 
uit als voorbeeld. In de terugreis zal je rugzak volgeladen zijn met unieke herinneringen en heel wat 
liters gezonde zeelucht! 

Je kan alle attracties en ontspanningsmogelijkheden die vermeld staan in deze brochure natuurlijk 
ook zelf naar hartenlust combineren.

DAGTRIP VOOR SENIOREN
VOORMIDDAG
MUSEUM KUSTHISTORIES

(info zie pagina 28)

DRONKENPUT

(info zie pagina 29) 

NAMIDDAG:
MUSEUM VILLA LES ZÉPHYRS

(info zie pagina 28)

ERFGOEDWANDELING

Vanuit Villa Les Zéphyrs kan je 
een boeiende wandeling maken 
doorheen Westende en de vele 
beschermde gebouwen ontdekken 
die getuigen van het mondaine 
verleden van deze badplaats.    

Een gids is mogelijk voor het  
museum en/of erfgoedwandeling 
op afspraak:

toerisme@middelkerke.be

+32 (0)59 31 91 28



DAGTRIP VOOR SPORTIEVELINGEN
VOORMIDDAG
MOUNTAINBIKEROUTE NORBERT DEDECKERE
(info zie pagina 12)

NAMIDDAG
WESTGOLF
(Info zie pagina 23)

FORMULE E-KARTING
(info zie pagina 11)

DAGTRIP VOOR KINDEREN
VOORMIDDAG
DE KEGEL X-TREME 
(info zie pagina 9)

 • Dinopark

 • Bowling

NAMIDDAG
MINIGOLF IN WESTENDE
(info zie pagina 23)

KINDERBOERDERIJ LETTENHOF 
(info zie pagina 8)
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IN DE OMGEVING

DE JACHT- EN VISSERSHAVEN 
VAN NIEUWPOORT

BEZOEKERSCENTRUM 
WESTFRONT

DE DODENGANG
Op 15 km 
Waar? IJzerdijk 65 - Diksmuide

MUSEUM AAN DE IJZER  
Op 20 km  
Waar? IJzerdijk 49 -  Diksmuide 

+32 (0)51.50.02.86

www.museumaandeijzer.be 

Op 6 km 

www.nieuwpoort.be

Op 6 km 
Waar? Kustweg 2 - Nieuwpoort

www.nieuwpoort.be

+32 (0)51 50 53 44

www.diksmuide.be



www.zwin.be

www.plopsa.be

PLOPSALAND DE PANNE
Op 20 km 
Waar? De Pannelaan 68 - De Panne

SEA-LIFE
Op 35 km 
Waar? Koning Albert-I-Laan 116  
- Blankenberge

www.blankenberge.be

ZWIN NATUURPARK
Op 44 km  
Waar? Graaf Leon Lippensdreef 8  
- Knokke-Heist

MERCATOR / 
AMANDINE 
Op 9 km 
Waar? Mercatordok - Oostende

www.zeilschipmercator.be

DOMEIN RAVERSIJDE
Op 2 km  
Waar? Nieuwpoortsesteenweg 636  
- Oostende

+32 (0)59 70 22 85

www.west-vlaanderen.be/raversijde 
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AFVAL
CONTAINERPARK
Op vertoon van je identiteitskaart krijg 
je toegang tot het containerpark.

Tweedeverblijvers krijgen toegang tot 
het containerpark op vertoon van een 
toegangsattest en een kopie van de 
betaling van de tweedeverblijfstaks.

Er zijn ondergrondse afvalcontainers & 
afvalkalenders.  

www.middelkerke.be/containerpark

HONDEN 
Honden moeten altijd aan de leiband 
lopen op:

 • openbare wegen en plaatsen,

 • de duinen,

 • wandelpaden,

 • kampeerterreinen,

 • parken en plantsoenen,

 • zeedijk,

 • binnen de bebouwde kom, 

Ga je wandelen met je hond, neem dan 
altijd een hondenpoepzakje mee. 

www.middelkerke.be/honden

MARKTEN 
 • Maandagvoormiddag: markt, Arthur 

Meynneplein - Westende 
(van april tot eind september)

 • Donderdagvoormiddag: markt, 
Populierenlaan - Middelkerke

 • Zaterdagvoormiddag: boerenmarkt, 
Oudstrijdersplein - Middelkerke

 • Woensdagvoormiddag: markt - Sint-
Pieters-Kapelle

HULPDIENSTEN 
HULPDIENST 

100 - GSM / MOBILE 112

LOKALE POLITIE 
Spermaliestraat 21 - Middelkerke

+32 (0)59 31 23 12

BRANDWEER 
+32 (0)59 30 22 22

ZEEREDDINGSDIENSTEN 
Oostende: +32 (0)59 70 11 00

Nieuwpoort: +32 (0)58 23 30 00

SCHEEPVAARTPOLITIE 
Watersportlaan 9 - 8620 Nieuwpoort

+32 (0)58 22 40 30

MEDISCH
GENEESHEREN  MIDDELKERKE
Allaert A.

Kerkstraat 9

+32 (0)59 31 11 12

De Kerpel R.

Paul de Smet de Naeyerstraat 1

+32 (0)59 30 32 73

Dierendonck R.

Kerkstraat 52 

+32 (0)59 30 46 47

Scheirlinckx G.

Paul de Smet de Naeyerstraat 1

+32 (0)59 30 32 73

Trypsteen M.

Cyriel De Grootelaan 5

+32 (0)59 30 45 51

Vandorpe S.

Paul de Smet de Naeyerstraat 1

+32 (0)59 30 32 73

Van Beveren L.

Paul de Smet de Naeyerstraat 1

+32 (0)59 30 32 73

Florizoone Ph.

Camerlinckxstraat 15

+32 (0)59 30 17 06

PRAKTISCHE INFO



GENEESHEREN WESTENDE
Boydens C.

Essex Scottishlaan 20

+32 (0)58 23 63 93

Lecointre S.

Meeuwenlaan 9

+32 (0)59 31 02 10

Loones W.
Lombardsijdelaan 161

+32 (0)58 23 31 30

Vandenbroucke St.

Zomerlaan 18

+32 (0)59 31 02 10

Bryan Vermeersch

Westendelaan 324C

+32 (0)59/ 71 99 87

Neckebroek A.

Duinenlaan 131

32 (0)59 30 10 70

GENEESHEREN LOMBARDSIJDE
Deforche N.

Santhovenstraat 1a

+32 (0)58 23 56 46

Verbeke A.

Santhovenstraat 1a

+32 (0)58 23 56 46

GENEESHEREN SLIJPE
Daese S.

Lambertus Coolsstraat 11

+32 (0)59 31 15 75

De Witte L.

Lambertus Coolsstraat 11

+32 (0)59  31 15 75

GENEESHEREN LEFFINGE
Glabeke M.

Dorpsstraat 36

+32 (0)59 30 28 41

WACHTDIENST ZONE 
MIDDELKERKE: 

+32 (0)59 30 04 37

WACHTDIENST ZONE 
LOMBARDSIJDE: 

+32 (0)58 24 00 14

APOTHEKEN 
APOTHEKEN MIDDELKERKE
Maenhout P.

Leopoldlaan 1

+32 (0)59 30 01 10

Orbie M.

Leopoldlaan 56

+32 (0)59 30 04 48

Pharveda

Kerkstraat 60

+32 (0)59 30 04 19

APOTHEKER WESTENDE
Catrysse M.C.

Westendelaan 318

+32 (0)58 23 61 57

Trypsteen M.

Distellaan 42

+32 (0)59 30 07 67

LloydsPharma

Meeuwenlaan 13

+32 (0)59 30 01 57

APOTHEKER LOMBARDSIJDE
Baeyaert

Lombardsijdelaan 215

+32 (0)58 23 47 95

APOTHEKER LEFFINGE
De Bruyne K.

Dorpsstraat 26

+32 (0)59 30 19 49

WIFI 
MAC 

Spermaliestraat 1 - Middelkerke

De Branding

Populierenlaan 35 - Middelkerke

BIB Middelkerke

Populierenlaan 16 - Middelkerke

BIB Westende

Westendelaan 311 - Westende

BIB Leffinge

Ieperleedstraat 60 - Middelkerke 

Toerisme Middelkerke

Joseph Casselaan 1 - Middelkerke

KUSTWEERBERICHT
De Kust heeft een microklimaat en telt 
meer uren zon dan ergens anders in 
ons land. Dat is al heel lang algemeen 
geweten.

www.kustweerbericht.be 

OPENBARE TOILETTEN
TIJDENS OPENINGSUREN:
 • Casino-West – Middelkerke

 • Casino-Oost – Middelkerke

 • Normandpark – Middelkerke

 • Surfzone – Westende

 • Meeuwenlaan - Westende

24/24 - € 0,50
 • Eduard Otelletplein – Westende  

voor dames € 0,50

 • Paul Houyouxstraat - Middelkerke

 • Marktplein – Middelkerke

 • Zeedijk t.h.v. Louis Logierlaan – 
Middelkerke

 • Lombardsijde Kerk

 • Schore Kerk

MOBILITEIT
PARKINGS
Wie lang wil parkeren, kan daarvoor 
terecht op een van de gratis parkings 
van Middelkerke. 

www.middelkerke.be

OPENBAAR VERVOER
TRAM 
Wil je met volle teugen genieten van 
wat onze kust te bieden heeft, kies dan 
voor de Kusttram als vervoermiddel. 
Gedaan met het zoeken naar een par-
keerplaatsje of met het aanschuiven in 
het drukke verkeer. De Kusttram brengt 
je de hele dag door tot in het hartje van 
elke badplaats.

www.delijn.be

TREIN

Dankzij Happy Trip kan je met één voor-
delige formule je reis en verblijf aan de 
Kust boeken. Zelfs de tram/bus van De 
Lijn zijn inbegrepen. Het werkt heel een-
voudig: Happy Trip boeken, instappen 
en je kan beginnen genieten van je trip. 

www.belgianrail.be

TAXI’S
Taxi Middelkerke

+32 (0)494 74 22 68

Spermaliestraat 239 - Slijpe

Taxi Pierre

+32 (0)475 65 18 07

Kleitendijkstraat 50 - Lombardsijde

PRAKTISC
H
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LOGIES  
EN IMMO

AGENCE DEPOORTER
Zeedijk 63  -  206    |    8430  Middelkerke   
T. +32 (0)59 30 28 56     F. +32 (0)59 30 09 99
www.depoorter.be

VAKANTIEVERHUUr - JAARVERHUUR 
HERVERKOOp - NIEUWBOUW

Het Q-label is een kwaliteitslabel voor toeristische ondernemingen aan de kust. Het label wil de kwaliteit van de 

dienstverlening van de toeristische ondernemingen nog verbeteren door de ondernemers een kwaliteitstraject aan 

te bieden. Wie het volledige traject heeft doorlopen en de toepassingen in de praktijk heeft gerealiseerd, krijgt het 

label uitgereikt.  alle logies die het Q-label dragen vind je onder www.middelkerke.be/overnachten

VERHUUR – VERKOOP – BEHEER SINDS 1984

 » VERHUUR PER MAAND, PER 14 DAGEN EN PER WEEK 

 » GRATIS VERHUURCATALOGUS OP AANVRAAG

 » VERKOOP: SPECIALISATIE VAN HERVERKOOP

 » PERSOONLIJKE SERVICE

U VINDT ONS AANBOD, INCLUSIEF FOTO’S, OP ONZE WEBSITE 

AGENCE INFO IMMO
Joseph Casselaan 2, 8430 Middelkerke

+32(0)59 30 27 47

info@agenceinfoimmo.be

www.agenceinfoimmo.be 



Rustige camping op 400 m van het strand en op 
200m van tramhalte en het centrum van  
Westende-bad.  
Plaats voor sta- en toercaravans, tenten en cam-
pers. Verhuur van stacaravans en zomerhuisjes.  

NIEUW Camperparking 24u/24u.

Westendelaan 178, 8434 Westende
+32 (0)59 30 17 71
info@campingpoldervallei.be
www.campingpoldervallei.be

Camping Zomerzon***
Ideaal verblijf dicht aan zee met verzorgde sanitaire instal-
laties. Verhuur van 30 ingerichte vakantiewoningen met een 
capaciteit van 4 en 6 personen met terrasje en parkeergele-
genheid.

Elisabethlaan 1, 8434 Lombardsijde
+32 (0)58 23 73 96 
camping@zomerzon.be

www.zomerzon.be

Gespecialiseerd in verkoop, verhuur en beheer 
van vakantiewoningen. Verhuur per week en per 
weekend.

Ook in het winterseizoen zeer aantrekkelijke 
prijzen.  
Appartementen met 1 slaapkamer, Zeedijk,  
6 personen vanaf 145 euro per weekend of 200 
euro per week.

Breng een virtueel bezoek aan het ruime aanbod 
appartementen via de website.

Zeedijk 146, 8430 Middelkerke

+32 (0)59 30 13 62

info@becue.be

www.becue.be 
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Leopoldlaan 39, 8430 Middelkerke
+32 (0) 59 30 21 64 

Gezellig familiehotel gelegen in het centrum op 50 meter 
van strand, casino en tramhalte.

Het hotel is de voorbije winter volledig gerenoveerd. Kom 
genieten van onze moderne ingerichte kamers en kom tot 
rust aan zee.

Elke morgen bieden wij je een uitgebreid vers ontbijtbuffet 
aan.

Kwaliteits- en fietslabel, waarbij we fietsverhuur aanbieden 
en beschikken over garage met gratis fietsstalling.

Hotel Kristoffel ***  
- restaurant Mimosa

info@hotelkristoffel.be
www.hotelkristoffel.be

W
E S T E N D E

N

I E UW POOR

T
Alle faciliteiten én ingrediënten voor een 

fantastische vakantie aan de Belgische kust

Direct achter de duinenrij ligt Kompas Camping 
Westende, een gezellige camping nabij het strand.

• Luxueuze verhuuraccommodaties 
• Ruime kampeerplaatsen • Waterspeeltuin en 
vele andere topfaciliteiten op nog geen 10 min. 

wandelen van het strand!

+32 (0)58-22 30 25 
westende@kompascamping.be

BE

WWW.KOMPASCAMPING.BE

Kom je ook?

Distellaan 34, 8434 Westende
+32 (0)59 30 15 13

Verhuur vakantieverblijven, verkoop vastgoed, verkoop  
nieuwbouw en beheer van medeeigendom.  
Meer informatie op de website.

laPlage
info@laplage.be
www.laplage.be

HOTEL“THE PIPERS” 
Restaurant - Irish Pub

Gelegen op 300 m 
van strand te  
Westende Bad  
(achter de kerk) op 
100 m van de tram-
halte.
Authentiek Irish 
interieur

Gezellige 2-persoonskamers en familiekamers 
met alle comfort. Parkeergelegenheid cliënteel !

Uitgebreid Irish and continental breakfast

Restaurant en Irish pub doorlopend geopend  
van 11 u tot middernacht. (Alles huisbereid , 
patron aan het fornuis !)

Badenlaan 91 - 8434 Westende
+32 (0)59 31 15 48  
info@thepipers.be
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NOUVELLE AGENCE

Je vastgoedspecialist in  
Westende-Middelkerke. Nouvelle 
Agence biedt professioneel en op 
maat gemaakt advies op vlak van 
verkoop, verhuur en beheer van 
eigendommen met gratis schatting 
en evaluatie.

Kantoor gesloten op woensdag en zondag.

Hotel – Restaurant Hon-
Fleur staat voor pure 
verwennerij.

Wie zich graag eens laat verwen-
nen, zowel gastronomisch als qua 
verblijf kan daarvoor steeds bij 
ons terecht.

Paul de Smet de Naeyerstraat 19, 
Middelkerke 
T +32(0)59 301 188 
E info@hotel-honfleur.be

Immo  
Beach
Verhuur per week 
en per weekend. 
All inclusive formule (verbruik, toegang zwembad, sau-
na). WIFI beschikbaar in het volledige gebouw. Studio 
vanaf 175 € per week.

Zeedijk 286 - 8430 Middelkerke
+ 32 (0)59 30 17 02

info@immobeach.be
www.immobeach.be

Sinds 1946 verwelkomen 
we in Del Huzo duizen-
den kinderen per jaar in 
onze beide centra. Dit 
is dus 70 jaar ervaring 
in onvergetelijke en 
verfrissende vakanties 
en zeeklassen. Elk kind 
wordt bij ons met veel 
warmte en liefde onthaalt, er heerst namelijk een grote 
familiale sfeer die groot en klein zich thuis laat voelen. 

Veiligheid en netheid zijn, door onze volledig aange-
paste gebouwen voor groepen, onze grote pluspunten. 
De gezonde en gevarieerde maaltijden worden in huis 
klaargemaakt met enkel de beste ingrediënten recht-
streeks uit ons familielandbouwbedrijf. Daarbovenop 
kunnen wij u een breed gamma aan activiteiten aanbie-
den! 

Del Huzo Middelkerke en Koksijde zullen zeker uw 
verwachtingen waarmaken!

Westendelaan 24, 8430 MIDDELKERKE
Tel: 059 / 30 00 56 - Fax: 059 / 31 28 00

E-mail: info@delhuzo.be

Distellaan 6 - 8434 Westende

+32 (0)59 30 06 23

info@nouvelleagence.be 

www.nouvelleagence.be

LO
G

IES EN
 IM

M
O

45



Camping  
De Lombarde ***

Elisabethlaan 4, 8434 Lombardsijde

+32 (0)58 23 68 39

info@delombarde.be

www.delombarde.be

Autovrije, kindvriendelijke groene camping op 500 m van de 
zee. Tramhalte vlakbij. Ruime kampeerplaatsen, kampeerhutten 
en vakantiewoningen. Verzorgd sanitair, sportfaciliteiten, anima-
tie, speeltuin en visvijver. Cafetaria, resto en winkel open tijdens 
weekend en schoolvakanties.

Vakantieverhuur per nacht, mét hotelservice. 

Nieuwbouwappartementen, garages en bergingen te huur. 
Uitstekende locatie aan de duinen, op wandelafstand van 
zee en strand. 

Immo Padiva is gespecialiseerd in bouwpromotie, recht-
streekse verkoop van nieuw- bouwprojecten op toplocaties 
in Middelkerke en Westende in verschillende prijsklassen.

Voor meer info contacteer Philip Pattyn in het verkoopkan-
toor te Westende-Bad

info@immopadiva.be
www.immopadiva.be

Henri Jasparlaan 156, 
8434 Westende
T +32(0)475 412 446
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ONZE 
EVENEMENTEN

Boudewijn De Busschere

Middelkerke verwent zijn bezoekers graag met 
een uitgebreid aanbod aan activiteiten en evene-
menten.  Hieronder alvast een beknopt overzicht. 
Voor alle evenementen, surf naar  
visit.middelkerke.be
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DEEL JE FOTO’S
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

MEER INFO OP:
www.middelkerke.be
visit.middelkerke.be


