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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.  
Ongehinderd 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  
verliezen 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!

INFOKANTOREN:
TOERISMEKANTOOR MIDDELKERKE

Joseph Casselaan 1 - Middelkerke

+ 32 (0)59 30 03 68

toerisme@middelkerke.be

TOERISMEKANTOOR WESTENDE
Henri Jasparlaan 173 - Westende

+ 32 (0)59 31 91 28

westende.toerisme@middelkerke.be

MIDDELKERKE ADMINISTRATIEF 
CENTRUM (MAC) 

Gemeentehuis 
Spermaliestraat 1 - Middelkerke

+32 (0)59 31 30 16

MET DANK AAN  
DE MACHTIGE FOTOGRAFEN 
#MACHTIGMIDDELKERKE

AB  Angie Boyes

CF  Connie Faber

CW  Cindy Willems

DC  Diane Coemans

EC  Eric Creve

EL  Eric Lefevere

ER  Eric Roelen

EV  Eric Vandewalle

FC  Frank Castelein

GB  Grace Brackx

GD  Ghislain Decoster

GN  Gilbert Notebaert

IH  Ignace Haeck

JD  Joery Delaey

JL Johan Lambert

JT  Jos Thorrez

KD  Kathie Daneels

LC  Ludo Coulier

LCa  Luc Cassiman

LN  Linda Naert

LN  Linda Naert

LS  Laetitia sefleris

MD  Mario Dragon

MS  Mechtilde Sinnesael

OVC  Ortwin Van Coillie

RV  Roy Verhaeghe

TV  Tim Vandamme

TW  Tinnie Waterschoot

2



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 ‘kindvriendelijke 
gemeente’ uit. Het label lauwert  
gemeenten die het internationale  
kinderrechtenverdrag omzetten in  
concreet beleid. 

Westendelaan 38 - Middelkerke

+32 (0)59 30 48 66

Centrum De Calidris
Strandlaan 1 - Westende 

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.

2016-2021MIDDELKERKE
GEMEENTE

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

foto: EV

foto: GB

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

STRIPMUREN
 • Robbedoes - Calidris - Strandlaan 1 - Westende

 • Lucky Luke - Centrum De Branding - Populierenlaan 35 - 
Middelkerke

 • Nero - Politiekantoor - Spermaliestraat 21 - Middelkerke

 • De Kiekeboes - Duinenlaan 58 - Westende

 • Suske en Wiske - IJzerlaan 25 - Middelkerke 

 • In 2019 komt er een topper van jewelste bij. Benieuwd? 
Houd dan www.middelkerke.be/stripgemeentevandekust  
in de gaten.

STRIPSTANDBEELDEN
Als je wandelt op de mooie zeedijk van Middelkerke,  
ontmoet je 17 bronzen stripstandbeelden zoals Nero,  
Kiekeboe, Lucky Luke, Urbanus, Suske en Wiske, Robbedoes  
en Kwabbernoot, Smurfin met baby Smurf, Lambik,  
De Miekes, …  

STRIPFESTIVAL
Sinds 1987 vindt elke zomer het Stripfestival plaats op  
het Arthur De Greefplein in Middelkerke. Elke stripliefhebber  
kan er in de grote tent, aangekleed met prachtige decors,  
zijn hartje ophalen. Er liggen duizenden stripalbums en  
bekende tekenaars signeren er graag hun werk.

Sinds enkele jaren verwelkomen we in het Normandpark  
jaarlijks een nieuwe stripreeks op het evenement Stripleuk.  
Op visit.middelkerke.be verneem je wie dit jaar komt  
en wanneer.

foto: LCa
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JOMMEKEROUTE
De Jommekeroute is een fietsroute die je 20 km lang leidt 
naar de leukste locaties uit het Jommeke-album ‘Missie  
Middelkerke’ en alle stripbezienswaardigheden.  
 
 

MISSIE MIDDELKERKE
Dit Jommeke-album speelt zich af in en rond Middelkerke. 
Het is te verkrijgen bij de reguliere striphandelaars en  
de toerismekantoren van Middelkerke en Westende. 

DE STRAALVOGEL

 

VERKEERSPARCOURS MET  
AGENT 212 
Het Rauschenbergplein is omgetoverd in een gocartparcours, 
waar Agent 212 het verkeer regelt. 

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  
verzorgingstehuis 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 
aangekleed met fresco’s van Cowboy Henk.

Rauschenbergplein - Westende 
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Woon- en zorgcentrum De Ril
Oostendelaan 139 - Middelkerke

Koning Ridderdijk t.h.v. de Meeuwenlaan - Westende

foto: LCa

foto: CF

De Straalvogel van Jommeke
Normandpark - Middelkerke

TANTE SIDONIA SELFIEBANK 
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MIDDELKERKE
 • Marktplein 

 • Normandpark (Normandlaan) - Straalvogel

 • Ettlingenwijk

 • Loskaaistraat 

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

 • Edouard 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 vriendentroep 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. 

SKATERAMPEN EN  
SKATETOESTELLEN
 • Westende - Henri Jasparlaan 

 • Westende - Sint-Laureinsstrand

SKATEPARKEN
 • 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.

AGORASPACE
 • Middelkerke - Marktplein tussen het zwembad en  

de bibliotheek

 • Westende - Henri Jasparlaan

 • Leffinge - Ieperleedstraat

 • Lombardsijde - Sporthal De Bamburg
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foto: GB foto: EL

foto: CW
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KINDERBOERDERIJ 
Kinder- en belevenisboerderij Lettenhof 
wil kinderen iets bijleren over boerderij-
dieren. Daarnaast worden ook work-
shops georganiseerd om kinderen te 
tonen hoe het leven op de boerderij is.

De dieren vormen natuurlijk de grootste 
troef. Naast watervogels, zoals  
boeregansen, 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
Zowel beginners op skilatten of snow-
board of gevorderden kunnen hier 
terecht voor glijplezier. Er is ook een 
indoorspeelplein met ballenbad en een 
cafetaria met zicht op het speelcircuit. 
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Westendelaan 98 - Middelkerke

+32 (0)59 44 79 81 

www.bowlingdekegel.be

DE KEGEL 
X-TREME 
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BOWLING 
Een spelletje bowling voor het plezier 
of toch liever een wedstrijd? Het kan 
beiden op de moderne bowlingbanen.

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

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 magische wereld van  
glow in the dark en versla je  
tegenstanders!

SPACE STATION 
TIBERIA
Space Station Tiberia is een virtual  
reality ervaring, het spel sluit volledig 
aan bij een escape room ervaring, maar 
dan in een volledig virtuele wereld.
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foto: LCa
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ONTSPANNING

Jus de Mer
Westendelaan 143 A Middelkerke

info@jusdemer.be 

www.jusdemer.be 

foto: EC

AVONTUURLIJKE UITDAGINGEN

EXPEDITIE 
HINTERLAND
Rij mee met een retro busje, ontdek het 
Middelkerkse hinterland op een unieke 
wijze en proef van 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’. 

Middelkerke telt 3 eigen streekbrou-
wers: Braven Apostel, De Kustbrouwerij 
en Jus de Mer. 

BROUWERIJ  
JUS DE MER
Op een hopscheut van het strand vind 
je brouwerij Jus de Mer. Hier wordt 
het bier met passie en trots artisanaal 
gebrouwen. Bezoek de brouwerij op 
afspraak.

Toppezot van Bier
Kleine Kerkweg 6, B 0401 -  
Middelkerke

 +32 (0)59 31 53 13 

www.toppezotvanbier.be

fo
to

: E
R

fo
to

: T
W

11



PROVINCIAAL FIETSNETWERK
De provincie biedt jou eindeloos fietsplezier doorheen 
West-Vlaanderen met een fietsnetwerk van maar liefst  
3.180 km en 1.045 knooppunten.

THEMATISCHE  
FIETSROUTES
• Langs de IGMiddelkerkeroute (26,5 – 30 –  

41,5 km) ontdek je in één keer de meest  
fotogenieke plekjes van Middelkerke. 

• De Freddy Maertensfietsroute (42 km)  
kan je als wielerfan niet links laten liggen.

• De Jommekeroute (20 km) doet elf  
locaties aan uit het Jommeke-album  
‘Missie Middelkerke’ en alle  
stripbezienswaardigheden van  
de gemeente. Zoek onderweg de letters  
om kans te maken op een leuke prijs. 

• Tijdens de vier erfgoedfietsroutes  
(26 - 31 - 36 - 38 km) ontdek je via  
verhaalpalen en infoborden de plaatselijke  
sagen en legendes.

• De Schoorbakkefietsroute (44 km) laat je proeven van het 
kustpolderlandschap tussen Middelkerke en Diksmuide.  
Je ontdekt er de prachtige hoeven Spermalie en  
Schoorbakke.
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Jommeke
route

Jef Nys © Ballon Media 2017

w e s t e n d e
middelkerke

START

w e s t e n d e
middelkerke

FIETSEN LANGS HET STRAND EN IN DE POLDERS
Met de fantastische kustlijn en het uitgestrekte hinterland vormt Middelkerke een waar  
fietsparadijs. Laat een zeebries je verkoelen en je een duwtje in de rug geven. Ontdek als sportieve  
of recreatieve fietser het prachtige duinengebied, de stille polders, de kanalen en de gevarieerde 
natuurlandschappen. 

MOUNTAINBIKEROUTE  
NORBERT DEDECKERE
Op dit mountainbikeparcours (30 km) meander je door  
het prachtige duinen- en poldergebied van Middelkerke  
en Westende, uiteraard met de nodige aandacht voor het 
unieke natuurgebied. 

foto: JTfoto: DC

De fietsroutes zijn digitaal te raadplegen via visit.middelkerke.be en de plannetjes zijn te koop in de toerismekantoren.

foto: LN

12



BEWEGWIJZERD
Met een routekaart op zak volg je bewegwijzerde routes 
kris-kras door de gemeente. Onderweg passeer 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. Je kan de routes digitaal raadplegen of 
downloaden via visit.middelkerke.be
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WANDELEN IN DE NATUUR 
Er zijn heel wat aangename plekjes om heerlijke wandelingen te maken. 

OP AVONTUUR
Je kan gewoon op het strand wandelen, lekker uitwaaien of 
langs de dijk keuvelen. Zin om een natuurreservaat te ont-
dekken? Doe mee aan een geleide wandeling of neem deel 
aan een wandeltocht. Natuurpunt organiseert ’s zomers heel 
wat boeiende rondleidingen in de natuurgebieden van  
de kuststreek. Je wandelt tussen bloeiende orchideeën in 
vochtige 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

foto: KD

foto: EL
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TUK TUK
Uniek in Middelkerke is de Tuk Tuk City 
Tour. Een tuk tuk is een gemotoriseerde 
riksja waarin passagiers worden ver-
voerd. De Middelkerkse tuk tuk rijdt  
elke dag, als het weer het toelaat, van 
Middelkerke tot Westende.  
Vertrekplaats is aan het Epernayplein  
of volgens afspraak.

  tuktukaandekust.be

+32 (0)474 30 36 01
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GRAND CASINO MIDDELKERKE
Het Grand Casino staat garant voor topentertainment, 100 procent Las Vegas style. Je kan hier  
terecht voor amusement aan een van de speeltafels, American food & drinks in onze Bistro Bonaparte 
of een leuk arrangement met vrienden. 

BELEEF LAS VEGAS AAN DE KUST

Shuttle dienst

Er is ook een pendelbusje dat  
shuttelt tussen het Epernayplein en 
het nieuwe casino.

VISSERIJMUSEUM 
‘THUISHAVEN’
In Lombardsijde heeft Charles Beuckels,  
reder/visser op rust, een klein visserij- 
museum ingericht. De carrière van 
Charles is de rode draad van het  
museum. Als scheepsjongen van 15 jaar 
leerde hij de stiel in IJsland. Vele jaren 
was hij met zijn N86 Surcouf, nu een 
toeristische blikvanger in Nieuwpoort, 
dé garnalenkoning. Nu wil Charles zijn 
ervaringen delen met iedereen. 

Je treft er zijn eigen attributen, tal van 
unieke foto’s en een 30-tal zelfgemaak-
te miniatuurschepen waarmee hij nog 
zelf heeft gevaren. 

Bezoek is gratis en op afspraak.

Westendelaan 94 - Middelkerke

 +32 (0)59 30 71 40 

www.grandcasinomiddelkerke.be 

info@grandcasinomiddelkerke.be

Vaartdijk Noord 37 - Leffinge

Openingsuren: 
 www.kusterfgoed.be/orgelmuseum

Havenstraat 42 - Lombardsijde 

 +32 (0)475 85 26 59 

bezoek is gratis

DRAAI- EN DANS- 
ORGELMUSEUM
Middelkerke beschikt sinds enkele jaren 
over een draai- en dansorgelmuseum. 
Maak kennis met deze kleurrijke  
collectie. Wij weet krijgt Eddy Godderis 
je wel aan het dansen. Eddy beschikt 
over alle ingrediënten om tot een 
volleerd orgelbouwer uit te groeien en 
ging in de leer bij Heesbeen orgelbouw 
(NL). 

Eddy bouwt orgels waarbij je accor-
deons ziet spelen, waarbij stokjes op 
xylofoons kloppen, cymbalen tegen 
elkaar slaan en hele drumstels tot leven 
komen…  Een absolute aanrader!!!

foto: MD
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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.fo

to
: J

T

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 broed-
vogels en zelfs zeehonden. Vergeet je laarzen niet.

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

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.

Waar? Tussen Slijpebrug en Wilskerke.

NORMANDPARK
Een groene long in Middelkerke-centrum. 4,5 ha rust, 
vlakbij het strand. De vijver werd op een milieuvrien-
delijke 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 natuurbeleving. 

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

Waar? Normandlaan - Centrum Middelkerke
www.natuurpunt.be

www.natuurenbos.be/ijzermonding
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DE WARANDEDUINEN
Tussen de Koninklijke Baan en de Miamiwijk  
vind je een kalkrijke duinengordel met een  
grote en gevarieerde natuurrijkdom.

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.

DE SINT-LAUREINSDUINEN 
De Sint-Laureinsduinen zijn iets meer dan 45 ha groot en 
liggen tussen het centrum van Westende-Bad en het militair 
domein Kwartier Lombardsijde. De voormalige campings  
werden opgedoekt en sinds de herinrichting heeft de natuur 
weer vrij spel en kun je er ten volle van genieten vanaf de 
nieuw aangelegde wandelpaden.

www.natuurpunt.
be/de-sint-lau-
reinsduinen

DE SCHAPENWEIDE 
De Schapenweide is een gebiedje van 3 ha groot. Het gebied 
bestaat uit twee delen: een stuk duinen in het noorden, de 
Graaf Jansdijk in het zuiden en daartussen een zoetwaterplas 
met rietkraag. 

Het duinengebied maakt deel uit van de smalle gordel  
kalkrijke duinen tussen Oostende en Middelkerke.  
Het grootste deel is begroeid met duindoornstruweel. 

Waar? Aan de grens van 
Middelkerke en Oostende, 
tussen de Duinenweg en  
de Kustbaan.

foto: LC

foto: Debecker

www.natuurpunt.be

www.natuurpunt.be

www.natuurpunt.be/de-sint-laureinsduinen

natuur.middenkust@skynet.be
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foto: LCa

SPORT EN 
BEWEGING

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

foto: LC

foto: LC

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 
- skimboard 
- waveski

De club is voorzien van een cafetaria en 
een mooi terras met zicht op zee.

18



foto: EL

THE OUTSIDER COAST
Voor een avontuurlijke dag aan zee 
moet je bij The Outsider Coast zijn.  
Je kiest uit een ruim aanbod aan  
avontuurlijke sporten op het land of  
op het water: golfsurfen, hindernis-
senparcours, kajakken, marinierspiste, 
strandsporten, vlottentocht, windsurfen 
of zeilwagenrijden.

The Outsider Coast organiseert ook 
teambuildingactiviteiten voor bedrijven 
en kant-en-klare weekenduitstapjes.

www.theoutsidercoast.be

www.bowlingdekegel.be/ 
adventurepark/algemeen
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 Sportpark de Krokodiel
 Duinenweg 435 - Middelkerke

SPORTPARK  
DE KROKODIEL 
Op het sportpark De Krokodiel is er een 
mountainbikeparcours (2 km) dat deel 
uitmaakt van de Norbert Dedeckere 
mountainbikeroute. 

TOUWENPARCOURS
Als je het volledige klimparcours wil  
afleggen ben je  bijna twee uur zoet! 
Het parcours baadt in het groen en 
zorgt voor heel uitdagende hindernissen 
op hoogte. Uiteraard ben je altijd  
perfect beveiligd en is de attractie  
onder toezicht van monitoren. Naar-
gelang je gestalte en leeftijd kun je 
verschillende klimparcours afleggen.  
De allerkleinsten kunnen onder  
begeleiding een veilig en aangepast 
klautertraject doen en de begeleidende 
kan naast het kind lopen.

foto: EL
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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 gemeente-
lijke speelterreinen 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

foto: GN
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PAARDRIJDEN
Wie wil leren paardrijden, kan terecht  
in de ruiterschool van Middelkerke.

Wanneer, waar en onder welke voorwaarden je in de natuur 
en op de openbare weg mag rijden kan je terugvinden op de 
website www.middelkerke.be/paarden.

MANÈGES
Manège Derby

Duinenweg 439 - Middelkerke

 +32 (0)59 30 29 72

www.manegederby.be

Snippenhof Leffinge
Snipgatstraat 9 - Leffinge

+32 (0)474 366 784

www.snippenhof.com

Foto: GD
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Foto: OVC

PETANQUECLUBS:

De Zeemeermin – Sportpark 
De Krokodiel

Duinenweg 427 - Middelkerke

 +32 (0)59 31 06 58

www.middelkerke.be/petanque

www.middelkerke.be/tennis

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. 

 

TENNIS 
Je kan zowel indoor als in openlucht tennissen  
in Middelkerke en Westende.

Padel on the Beach 
Priorijlaan - Westende

Padel on the Beach 
Zonnelaan 61 - Westende

 +32 (0)493 75 44 75 

www.padelonthebeach.be 
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PETANQUE
Waan je in het zuiden van Frankrijk op één van  
de gemeentelijke petanquebanen en geniet samen  
met vrienden van de sportieve gezelligheid. 

Waar?              

 • Petanqueterrein t.h.v.  
het voetbalveld Slijpe (outdoor)

 • Petanqueterreinen t.h.v.  
het trefpunt (bibliotheek) in Leffinge (outdoor)

 • Petanqueterrein op het Büchenbeurenplein  
in Schore (outdoor)

 • Petanqueterrein hoek Voetbalstraat/Hofstraat  
in Westende (outdoor)

 • Petanqueterreinen t.h.v. de Lacodam (outdoor)

 • Petanqueterreinen De Zeemeermin  
in het sportpark (indoor en outdoor)

 • Petanqueterreinen aan Sporthal De Bamburg 
Lombardsijde (outdoor)
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Foto: LCa

Minigolf Westende
Zonnelaan 31a - Westende

 +32 (0)475 24 51 32

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.

GOLF
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 14 en 15 u. gratis initiatie. Er zijn starters-
pakketten aan democratische tarieven.

Westgolf
Pietestraat - Westende 

 +32 (0)58 24 10 77

www.westgolf.be

SPO
RT EN

 BEW
EG

IN
G

23



foto: JD

24



ZEE EN STRAND
foto: JD

BEWAAKTE 
ZWEMZONES 
Tijdens de zomermaanden zijn er  
15 bewaakte zwemzones in Middelkerke  
en Westende. Gele, bolvormige grens-
boeien bakenen de bewaakte zones  
af. Baden kan enkel tussen deze grens-
boeien.

Aan elke bewaakte zone wordt een vlag 
van de reddingsdienst gehesen.  
Zo ziet de bader dat er redders aanwe-
zig zijn en de veiligheid centraal staat.  
Een infobord aan de ingang van de be-

SIGNALISATIE-
BORDEN

Baden  
toegelaten  
van 10.30 u.  
tot 18.30 u. 

Baden  
verboden

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

waakte zone geeft je info over het getij,  
de watertemperatuur en de betekenis 
van de signalisatievlaggen en -borden.

foto: LC

foto: LC

foto: RL
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www.middelkerke.be/beachbars

BEACHBARS 
Middelkerke is een trendy en gezinsvriendelijke gemeente,  
strandbars in Middelkerke en Westende zorgen voor een 
strandgevoel. Geniet van een cocktail met je voeten in  
het zand!
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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/strandcabines

HONDEN  OP HET STRAND
16/09 ➞ 14/06 : overal toegelaten aan de leiband

15/06 ➞ 15/09: verboden, behalve:

•  op de strook vanaf het strandhoofd ten westen van  
de bewaakte zone (ter hoogte van het verlengde van  
Idyllelaan) en verder in westelijke richting tot de grens  
met stad Nieuwpoort. Honden dienen aan de leiband  
gehouden te worden

•  op de strook ter hoogte van de Louis Logierlaan, vanaf  
het strandhoofd ten westen van het “sportstrand” tussen  
de 2 bewaakte badzones. Honden dienen aan de leiband 
gehouden te worden 

• op de strook vanaf het strandhoofd ten oosten van de  
bewaakte zone ’Carlton’ (ter hoogte van het verlengde  
van de Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke richting  
tot de grens met stad Oostende. Honden mogen er vrij 
rondlopen.

foto: LS

foto: AB
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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

foto: TV

foto: FC
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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 geschiedenis.

Wist je dat de kerk van Middelkerke uit 
twee kerken bestaat en de art-nouveau 
St.-Theresiakapel in de Leopoldlaan 
gebouwd werd op vraag van invloed-
rijke toeristen in de jaren ‘30? In de 
St.-Theresiakapel van Westende-Bad 
vind je de glasramen van de bekende 
glazenmaker Cor Westerduin, net als in 
de Lombardsijdse kerk, die gekend is als 
bedevaartsoord voor de visserij. 

 

GRAND HOTEL 
BELLEVUE  
De naam ‘Grand Hotel Bellevue’  
in Westende - in de volksmond  
‘de Rotonde’ - verwijst naar de  
amfitheatervormige voorbouw.  
Het merkwaardige bouwwerk werd  
ontworpen door de befaamde architect 
Octave Van Rysselberghe en werd  
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 oplossing. Door een plotse stijging 
van het grondwater ging de volledige  
constructie al vlug scheef staan in 
een helling van maar liefst 12 graden. 
Vandaag is de ‘dronkenput’ een leuke 
bezienswaardigheid die je evenwichts-
gevoel op de proef stelt.

Zeedijk 300 - Westende

Kapelstraat 55 - Middelkerke

Voor iedereen gratis toegankelijk. 
foto: ER
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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

GROENHAGEMOLEN
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. Sinds 2005 is de molen beschermd  
als monument. Zes jaar later kocht de gemeente  
de molen.

Groenhagestraat 21 - Leffinge

GROOT KALKAERTSLEEN
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.

foto: RV

foto: LCa
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CULTUUR

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

BIBLIOTHEEK
Elke dag komen tientallen toeristen naar 
deze ontmoetingsplek. De bib trakteert ge-
zinnen op een gevarieerd aanbod: boeken, 
tijdschriften, games of je kan er grabbelen 
in de collectie van tienduizend 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  
genieten 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.  
Daarnaast zijn er regelmatig 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

foto: JD
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foto: IH

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 cultuurhotspots van de kust.

www.middelkerke.be/beeldenpark

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. 
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foto: IH

THE NAVIGATOR MONUMENT
Het werk is gebaseerd op het logo van Netscape Navigator,  
de voormalige zoekmachine die eind jaren negentig zijn  
leidende positie op het internet verloor aan Microsoft  
Explorer. Het beeldhouwwerk wordt tegen de achtergrond 
van de Noordzee geplaatst waar de fysieke kabels van het 
internet net onder het wateroppervlak liggen.

Waar? Strand t.h.v. surfclub de Kwinte

WARANDETOREN 
Met zijn lange gebogen sprieten, verwijzend naar het typische 
helmgras, is de Warandetoren een nieuwe opvallende en ran-
ke verschijning in de gemeente. Vanop de basis (7 meter) krijg 
je een mooi uitzicht op de Warandeduinen, een heel waarde-
vol natuurgebied met bijzondere planten en dieren. Wie tot 
helemaal boven klimt (20 meter) kan, als een matroos in zijn 
kraaiennest, naar de horizon turen: Middelkerke en Westende, 
de uitgestrekte polders en uiteraard de zee!

Waar? Warandeduinen t.h.v. Louis Logierlaan

‘YOU LIGHT UP MY WORLD’ 
HANNES D’HAESE
De schapen verwijzen naar een meer landelijke omgeving en 
naar de geschiedenis van de regio. Sinds de vroege middel-
eeuwen werd er immers aan schapenteelt gedaan (voor vlees- 
en wolproductie). 

Deze kregen de lyrics  
zoals: welcome, love  
is you & me, i love  
Middelkerke, Love is  
Middelkerke & me,  
Love is like living in  
Middelkerke. 

Waar? Langs de  
Spermaliestraat in Slijpe
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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 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
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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

foto: GB
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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
Er zijn ondergrondse afvalcontainers & 
afvalkalenders.  

Klein Kasteelstraat - Middelkerke

+32 (0)59 31 91 20

milieudienst@middelkerke.be

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 

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

ANTIGIFCENTRUM
+32 (0)70 245 245 (gratis, 24/24) 

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 
 

Florizoone Ph.

Camerlinckxstraat 15

+32 (0)59 30 17 06

Nieuwenhuyse J.

Paul de Smet de Naeyerstraat 1

+32 (0)59 30 32 73

Scheirlinckx G.

Paul de Smet de Naeyerstraat 1

+32 (0)59 30 32 73

Trypsteen M.

Cyriel De Grootelaan 13

+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

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

PRAKTISCHE INFO
foto: EL
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Neckebroek A.

Duinenlaan 131

32 (0)59 30 10 70

Vandenbroucke S.

Meeuwenlaan 9

+32 (0)59 31 02 10

Vermeersch B.

Westendelaan 324C

+32 (0)59/ 71 99 87

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 
APOTHEEK MIDDELKERKE
Ampe E.

Leopoldlaan 1

+32 (0)59 30 01 10

Orbie N.

Leopoldlaan 56

+32 (0)59 30 04 48

Pharveda

Kerkstraat 60

+32 (0)59 30 04 19

 APOTHEEK WESTENDE
Catrysse M.C.

Westendelaan 318

+32 (0)58 23 61 57

LloydsPharma

Meeuwenlaan 13

+32 (0)59 30 01 57

Trypsteen M.

Distellaan 42

+32 (0)59 30 07 67

APOTHEEK LOMBARDSIJDE
Baeyaert

Lombardsijdelaan 215

+32 (0)58 23 47 95

APOTHEEK 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

Epernayplein - 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 Otletplein – Westende  

voor dames € 0,50

 • Marktplein – Middelkerke

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

 • Lombardsijde Kerk

 • Schore Kerk

 • Slijpe - Ter Zelte 
 

MOBILITEIT
PARKINGS
Wie lang wil parkeren, kan daarvoor 
terecht op een van de 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
Jan Waterschoot - 0471 33 46 78  

Tina Rau - 0495 28 50 61  

Semiha Büser - 0484 26 08 89  

Bashir Arash - 0492 22 21 60  

Taxi Oostende-Bredene - 0471 11 84 40  

Pierre Vandenabeele - 0475 65 18 07  

Zee-TV - 0474 30 36 01  

Colpaert Erwin - 0475 66 12 02  

Stephan Batselier - 0471 57 11 67  

Rudy Eloot - 0487 10 00 90

ELEKTRISCHE 
LAADPALEN
Laad jouw elektrische wagen op bij de 
volgende locaties: Duinenweg (t.h.v. 
ingang Normandpark), Populierenlaan, 
Duinenweg (t.h.v. Haerlebout),  
Arthur De Greefplein, Parking Ijzerlaan, 
Arthur Meynneplein, Parking Lacodam 
(t.h.v. Britselaan), Koning Ridderdijk  
(t.h.v. de Kwinte), Priorijlaan en  
in Leffinge (t.h.v. kerk).  
Tegen 2020 wil het gemeentebestuur  
19 actieve palen in gebruik hebben.
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H
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LOGIES  
EN IMMO

AGENCE DEPOORTER
Zeedijk 63    |    8430  Middelkerke   
T. +32 (0)59 30 28 56     
www.depoorter.be - info@depoorter.be

VAKANTIEVERHUUr - JAARVERHUUR 
HERVERKOOp - NIEUWBOUW

Middelkerke biedt een ruime keuze aan verblijfsmogelijkheden. Ook bij de verhuurkantoren kan je terecht voor een 

gezellig vakantieverblijf. Alle logies die erkend zijn door Toerisme Vlaanderen en alle verhuurkantoren vind je 

onder www.middelkerke.be/overnachten. Toeristische ondernemers worden na het volgen van een traject rond kwa-

liteitszorg beloond door Westtoer met het q-label. Deze logies vind je onder www.q-label.be.

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 
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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
www.camperparkpoldervallei.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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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
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Boek nu jouw vakantieverblijf op 
www.holidaysuites.be

15%
korting met code
HS15OPVAKANTIE
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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

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.

Distellaan 2 - 8434 Westende

+32 (0)59 30 06 23

info@nouvelleagence.be 

www.nouvelleagence.be

HonFleur Hotel-Resto-Bar  
staat voor pure verwennerij.

Wij zijn er voor u van 8.30u tot 18.30u (op zon- en feestdagen tot 17.30u) 
Keuken doorlopend open van 11u-17u (op zon- en feestdagen tot 16u)

Voor een ontbijt, een koffie, een lunch, dagverse suggesties of enkele 
klassiekers....een dessert, apero.....

Wees welkom !!!

Hotel 7/7

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

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.

 
 

   

  
 
 

   
    

 

           

WWW.PARKPOLLENTIER.BE

DUINENWEG 143
8430 MIDDELKERKE

059 30 00 62

  
 
 

   
    

 

INFO@PARKPOLLENTIER.BE

           10:28

Ook jaarplaatsen
voor trekcaravans!
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ALLE LOGIES EN IMMO  
VIND JE OP

WWW.MIDDELKERKE.BE/ 
OVERNACHTEN
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Wat kan een ambachtelijk ijsje smaken op de zeedijk. Of verorber 
je liever een lekkere pannenkoek of wafel op een zonnig terrasje? 
Misschien kan een hoevepicknick met de lokale plattelandsproducten 
tijdens een fietstocht in het idyllische hinterland jou ook wel bekoren. 
En als afsluiter van de dag geniet je in Middelkerke van een betaal-
baar gastronomisch diner. Zo lekker smaakt Middelkerke. Vergeet 
zeker niet te vragen naar onze streekbiertjes, zoals een Jus De Mer, 
een Dunekeun, een Dronkenput of een Braven Apostel. 

Middelkerke heeft drie kloppende commerciële harten waar je  
naar hartenlust kan shoppen: de centrumstraten in Middelkerke, 
Westende-bad en het Sea Shopping Center, een combinatie van 
charmante boetieks en grotere winkelketens. 

GASTRONOMIE & 
SHOPPING
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EEN LEUK AANDENKEN

TE VERKRIJGEN BIJ  
DE TOERISTISCHE BALIES EN HET MAC.

Strandhanddoek 
€ 28

Strandtennisset 
€ 5

Paraplu € 15 

Strandtas € 12

Het gemeentebestuur van 
Middelkerke heeft een 
eigen merchandisinglijn. 
Deze bestaat uit enkele 
gadgets die elke vakantie 
van pas komen. 

Daarnaast is ook het  
Jommeke-album ‘Missie 
Middelkerke’ te koop aan  
€ 5,95.

foto: LCa

foto: LCa

foto: LCa

foto: LCa

foto: LCa
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ONZE EVENEMENTEN
foto: LCa

Middelkerke verwent zijn bezoekers graag met een uitgebreid aanbod sfeervolle evenementen.  
Een unieke mix van activiteiten verspreid over de verschillende seizoenen. 

Zo biedt de gemeente het ganse jaar door 
voor elk wat wils, als je nu houdt van muziek, 
sport of gastronomie, hier vind je altijd je 
gading.

Ook de kinderen worden hier in de watten 
gelegd met heel wat activiteiten op  
hun maat. Stripleuk, Doodleuk,  
Kweetniehoeleuk… zorgen gegarandeerd 
voor onvergetelijke momenten!

Vakantie aan zee is hier altijd een feest!

WINTER
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Surf naar visit.middelkerke.be voor alle evenementen  
en neem ook eens een kijkje in het vrijetijdsmagazine Visit.
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GASTRONOMIE
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#MACHTIGMIDDELKERKE
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

www.facebook.com/gemeentemiddelkerke

@gem_middelkerke

communicatie@middelkerke.be

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