
1 We starten aan de kerk in Leffinge en rijden 
de Groenhagestraat in rechtdoor tot aan de 
Wilskerkestraat.

 1. Wat was de vroegere functie van de WIEK,   
 gelegen in de Groenhagestraat 21?

2  Aangekomen aan de Wilskerkestraat slaan we 
linksaf en rijden we rechtdoor tot aan het kanaal 
Nieuwpoort-Plassendale.

3 Aan het kanaal slaan we linksaf naar de brug over  
het kanaal.

 2. Wat is de naam van deze burg?

4 We rijden over het kanaal naar de Slijpsesteenweg.  
In de Slijpesteenweg nemen we de 1ste straat links,  
de Zevekotesteenweg.
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5 In de Zevekotesteenweg nemen we de 1ste straat 
rechts, de Cuyleweg en blijven deze straat volgen tot 
aan de Blarenuitweg.

 3. Hoeveel foto’s staan er op het infobord van de   
 Cuylehoeve, Cuyleweg nr. 2?

 4. Wat kweken ze op de Cuylehoeve Cuylleweg nr.2?

 5. Van welk jaar is de stal op het domein 
 Donkermaneschijnhof, Cuyleweg nr. 4?

6 We volgen de Blarenuitweg rechtdoor  
tot aan de Zwarteweg. 

 6. Hoeveel banken staan op de hoek  
 met de Gistelstraat en de Blaerenuitweg?
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•  Surf naar www.middelkerke.be/rondevanmiddelkerke

•  Vul deze vragenlijst digitaal in. 

•  Upload ook jouw selfie mét de koe uit de Diksmuidestraat! 
(zie vraag 10 en 11) Je maakt kans een op prijs van de mooiste/leukste/origineelste foto.

20 Op het einde van de Stranjuttersdreef slaan we de 
Bassevillestraat links in (richting Westende) tot de 
Hoveniersstraat.

 39. Waarvoor dient de grijze metalen buis op de hoek  
 van de Bassevillestraat/Hoveniersstraat?

 40. Waar bevindt deze afbeelding? 

21 In de Hoveniersstraat rijden we rechtdoor tot aan de 
Joseph Matthieulaan, slaan linksaf en volgen deze 
straat tot aan de Essex Scottishlaan.

22 We slaan de Essex Scottishlaan rechts in tot aan de 
Lombardsijdelaan.  Aan de Lombardsijdelaan gaan 
we links en rijden tot aan de Hofstraat (thv de markt).

 41. Waar in de omgeving van de markt hangt  
 het AED-Toestel?

 42. Hoe heet het marktplein in Westende-Dorp?

23 We rijden de Hofstraat in tot aan de Ooststraat. 

 43. Hoe heet het huisje met al de kabouters  
 op de hoek van  Hofstraat/Noordstraat?

 44. Hoeveel vogelkastjes hangen er in de grote  
 boom van het terrein van Wilde Wijken Westende  
 (Hoek Hofstraat/Voetbalstraat)?

 45. Hoeveel houten paddenstoelen staan er  
 op het terrein van de Wilde Wijken?

24 We rijden verder in de Hofstraat tot aan de Ooststraat 
en slaan de Ooststraat links in tot aan de Loviestraat.

 46. Welke dieren kom je tegen in de Ooststraat  
 tegenover huisnummer 43?

25 Ga links. We rijden de Loviestraat rechtdoor tot 
de Spermaliestraat.  We steken de Spermaliestraat 
over en rijden de Fleriskotstraat in (richting kerk 
Wilskerke)

 47. Welke dieren staan er op het bord  
 van ’t Lindenhof, Loviestraat 12?

 48. Voor de kerk staat een bronzen beeld.   
 Hoe heet dit beeld? 

26 Deze straat volgen we door het centrum van 
Wilskerke tot we aan de Kavelweg komen. Sla de 
Kavelweg in. Op het einde links de Kaaifortsweg in.  

 49. Welke sport wordt beoefend op de hoek  
 van de Kaaifortsweg/Wilskerkestraat

27 Op het einde van de Kaaifortsweg volgen we de 
Wilskerkestraat richting Leffinge.

 50. Wat is er speciaal aan de Caiphashoeve?

28 We rijden de Wilskerkestraat door tot aan de 
Papegaaistraat en rijden in de Papegaaistraat in tot 
aan de kerk van Leffinge.

 51. Hoe heet de B&B in de Papegaaistraat nr. 31B?

29 We komen terug aan de startplaats de kerk van 
Leffinge.

 52. Welk festival wordt er jaarlijks georganiseerd  
 in Leffinge?

 53. Hoeveel torens telt de kerk van Leffinge?
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Niet op de openbare weg gooien.



 7. Hoeveel bomen staan er aan de rechterkant  
 van de Blarenuitweg?

7 Aan de Zwarteweg slaan we rechts af  tot aan  
de Diksmuidestraat.

 8. Welke afrit heeft Middelkerke op de autostrade?

8 We slaan de Diksmuidestraat linksaf, over  
de autostrade, en rijden recthtdoor tot aan  
de Brugsesteenweg.

 9. Wat zit er in het automaat gelegen  
 in de Diksmuidestraat nr 62?

 10. Hoeveel kleuren heeft de koe in  
 de Diksmuidestraat nr 62?

 11. Neem een selfie met de koe!  
 Upload de selfie mét de koe via de digitale  
 vragenlijst. Je maakt kans een op prijs van  
 de mooiste/leukste/origineelste foto.

 17. Wat is het nummer van de belbushalte  
 ter hoogte van huisnr 17 in de Zwarteweg?

 18. Wat is de naam van de woning gelegen  
 in de Zwarteweg 19?

12 We volgen de Zwarteweg links tot aan de kerk in 
Mannenkensvere.

 19. Welk toestel kan je opladen aan de gevel  
 van Oud Mannenkensvere?

 20. Welk kleur heeft de kop van de straatlantaarn  
 op het plein?

 21. Hoeveel biermerken vind je aan de buitenkant  
 van restaurant Oud Mannenkensvere?

 22. Hoeveel zitbanken staan er op het plein?

13 We rijden de Rattevallestraat in, rechtdoor tot aan de 
Rattevallebrug.

 23. Welke 4 potige dieren vind je in “Walters Ranch”  
 Rattevallestraat nr. 24A?

 24. Wat is de naam van de hoeve  
 Rattevallestraat nr. 21?

14 We rijden de Rattevallebrug over en rijden de 
Loviestraat rechtdoor tot aan het kruispunt. We slaan 
linksaf,de Ooststraat in.

 25. Hoeveel bieren van ’t vat kan je krijgen 
 in restaurant de Rattevalle, gelegen  
 thv de Rattevallebrug?

15 De Ooststraat even volgen en links de 
Schuddebeurzeweg inslaan. Volg de 
Schuddebeurzeweg tot aan de Boterdijk.

 26. Voor welk melkverwerkingsbedrijf werkt  
 de boerderij in de Schuddebeurzeweg nr7? 

 27. Hoe heet het bedrijf op Schuddebeurzeweg 7?

 28. Welk automaat staat er op de hoek 
 Schuddebeurzeweg/Langestraat?

 9 Aan de Brugsesteenweg  slaan we linksaf,  
tot aan de kerk van Sint-Pieters-Kapelle

 12. Op welke dag vindt de markt plaats  
 in Sint-Pieters-Kapelle?

 13. Hoeveel kubussen telt het kunstwerk  
 op de parkeerplaats van de kerk van  
 Sint-Pieters-Kapelle?

10 We keren terug op de Brugsesteenweg, 
richting Schore (rechts) en rijden tot aan de 
Leeuwenhofstraat, 2de straat aan de rechterkant.

 14. Wat doet het bedrijf Desoete, gelegen 
 Brugsesteenweg 27?

 15. In welk jaar werd de Spermaliehoeve gesticht 
 (Brugsesteenweg 41)?

11 We slaan de Leeuwenhofstraat rechts in en rijden 
rechtdoor tot aan de Zwarteweg in Mannenkensvere.

 16. Wat is de naam van de hoeve in de  
 Leeuwenhofstraat nr 20?

 29. Welke naam staat meermaals op de baan  
 geschreven in de Schuddebeurzeweg? 

16 We rijden de Boterdijk af tot aan de sluizen. Hier 
gaan we rechts naar de Nieuwpoortlaan en rijden 
tot aan de Santhovenstraat  (richting de kerk van 
Lombardsijde).

 30.  Wat zijn de namen van de 3 windmolens  
 in de Boterdijk?

 31. Voor hoeveel gezinnen produceren  
 de windmolens het jaarverbruik?

 32. Wanneer werd de Boterdyckhoekmolen  
 in gebruik genomen?

 33. Hoeveel snelheidsovertredingen werden er 2019  
 gemeten op de Nieuwpoortlaan in Lombardsijde?

 34. Het heet het restaurant in  
 de Nieuwpoortlaan nr. 40

17 We slaan de Santhovenstraat links in.  
We rijden rechtdoor tot aan een houten bruggetje.   
We nemen dit bruggetje en slaan rechts af tot aan de 
Schoolstraat.  We rijden de Schoolstraat rechts in en 
rijden door tot aan de Hoogstraat.

 35. Hoe heet het café op de hoek van  
 de Schoolstraat/Hoogstraat?

18 We slaan de Hoogstraat links in en rijden tot 
aan de Zeelaan. We gaan terug linksaf tot aan de 
Elisabethlaan.

 36. Hoe heet de nieuwe verkaveling in Lombardsijde  
 (linkerkant Zeelaan)?

19 We volgen de Elisabethlaan tot aan de 
Strandjuttersdreef.

 37. Welk logo heeft Camping Zomerzon?

 38. Tot welke camping behoort de visvijver gelegen  
 aan de Elisabethlaan/Strandjuttersdreef?
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