
Start aan toerismebureau en wandel richting Kerkstraat.

 1. Toerismebureau: welke functie had dit gebouw oorspronkelijk?

 2. Juist of fout: loopt de Kerkstraat tot aan de Zeedijk?

Loop verder tot aan het gemeentehuis.  
(wandel richting de kerk van Middelkerke – zebrapad oversteken – op de hoek vind 
je het gemeentehuis)
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Niet op de openbare weg gooien.
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 17. Juist of fout: je kan enkel strandbloemen kopen met geld. 

 18. Neem een selfie of foto op een typisch Middelkerkse bank.  
 Upload de selfie mét de bank via de digitale vragenlijst.  
 Je maakt kans een op prijs van de mooiste/leukste/origineelste foto. 

Je wandelt verder naar het reuzenrad.

 19. Hoeveel gondels hangen er aan het reuzenrand?

 20. Vroeger stond hier het Casino.  
 Welk populair televisieprogramma werd hier opgenomen?

                                                                                     aan zee!

Je wandelt verder richting Oostende  
en je slaat de 2e straat rechts in (Paul de Smet de Naeyerstraat)  
naar het toerisme bureau.  
Hier mag je de laatste vraag oplossen.

 21. Juist of fout: Raversijde was vroeger een deelgemeente van Middelkerke?

•  Surf naar www.middelkerke.be/rondevanmiddelkerke

•  Vul deze vragenlijst digitaal in. 

•  Upload ook jouw selfie mét een typisch Middelkerkse bank! 
(zie vraag 18) Je maakt kans een op prijs van de mooiste/leukste/origineelste foto.



 3. Gemeentehuis: wie stierf er in de nok van het dak tijdens WOII ? 

Oversteken naar de kerk.

 4. Kerk: Naar welke patroonheilige verwijst de kerk? 

Straat oversteken aan de lichten(richting zeedijk) en links de Westendelaan 
inwandelen.

Neem de eerste straat rechts, naar het gemeentelijk park: Normandpark.

 5. Gemeentelijk park: wiens vliegtuig staat in het Normandpark ? 

Kinderen kunnen hier eventjes spelen op het speelplein. Je wandelt vanaf het 
vliegtuig richting de trappen aan de buitenrand van het park.

 6. Vanwaar komen de zuilen aan de toegangspoort van het park?

Je loopt rechtdoor en steekt de Koninginnelaan over tot aan de Leopoldlaan. In de 
Leopoldlaan sla je linksaf.

 7. Hoe heet het standbeeld op de hoek van de Jean Van Hinsbergstraat  
 en de Leopoldlaan van Liliane Vertessen? 

 8. Juist of fout: in de zomer heb je elke 10 minuten een tram. 

Je blijft verder wandelen tot aan de Prosper Poulletstraat. Ga linksaf. Wandel in de 
Prosper Poulletstraat en steek de Koninginnelaan over naar de Duinenweg. 

 9. Hoeveel elektrische wagens kan je opladen aan de hoek van  
 de Koninginnenlaan en de Prosper Poullettstraat?

Je blijft deze weg volgen. 

-  Minder mobiele personen: sla de tweede toegang tot de duinen in  
en volg knooppunt 73

-  Mobielere personen: sla de eerste toegang tot de duinen in en volg  
knoppunt 73.  

 10. Duinenpad: Welke dieren grazen in de winter in dit natuurgebied?  
 Tip: ze kunnen balken. 

 11. Duinenpad: Welk zomerfestival vindt plaats in het nabijgelegen sportpark? 

Je blijft knooppunt 73 volgen

 12. Hoe heten de omliggende duinen? Zie plan Louis Logierlaan.

Op het einde van het Duinenpad sla je links af naar  de Warandetoren. Wandel naar 
de Warandetoren.

 13. Warandetoren: hoe hoog is de uitkijktoren ? 

Je wandelt terug richting de zeedijk en wandel op  zeedijk naar rechts.

 14. Vanaf hier mag je beginnen met tellen!  
 Hoeveel stripstandbeelden kom je tegen? 

 15. Welke kleuren hebben de typische Middelkerkse zitbanken? 

 16. Geef het West-Vlaamse woord voor een go-cart. 


