
Start aan Villa Les Zéphyrs.

 1. Hoe lang is de erfgoedwandeling?

We steken de tramsporen over richting kerk. Aan de achterkant van de kerk slaan 
we de Badenlaan in.

 2. Welk muziekinstrument vind je op de kruising van de Badenlaan  
 en de Duinenlaan? 
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Niet op de openbare weg gooien.
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We wandelen tot aan de lange houten zitbank ter hoogte van ‘De Rotonde’ en 
beantwoorden eerst onderstaande 2 vragenGa rechtsag in de Zonnelaan.

 20. Welk radio 2 programma zendt uit vanuit dit gebouw? 

 21. Hoe heet het kunstwerk op het strand bij de rotonde. 

We wandelen de Zonnelaan door tot aan de Priorijlaan.  
Je wandelt over het plein naar de Distellaan. 

 22. Hoeveel rotsblokken staan op de rotonde in de Distellaan, 

We wandelen door de Distellaan tot we aan het Portiekenplein komen.  
Deze steken we over tot we terug zijn aan Villa les Zéphyrs 

 23. Waarvoor dient de grote metalen W op het Portiekenplein?

 24. Villa les Zéphyrs: Vanwaar kwamen de oorspronkelijke bewoners?  
 Van Brussel, Antwerpen en ……?

•  Surf naar www.middelkerke.be/rondevanmiddelkerke

•  Vul deze vragenlijst digitaal in. 

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



We wandelen de Duinenlaan rechts in.

 3. Hoe heet de villa met huisnummer 128? 

 4. Met welk land link je de brievenbus thv Taverne Boondyck? 

 5. Op het einde van de Duinenlaan, het kruispunt met de Doornstraat,  
 zie je een graspleintje.

  Voor welke dieren werden er hier bloemen aangeplant? 

We steken de Henri Jasparlaan over en wandelen door over de Duinenlaan tot we 
in de Essex Scottishlaan zijn.

Je wandelt voorbij de school de Duinpieper

 6. Wat is een duinpieper? 

Je slaat rechts de Essex Scottishlaan in richting strand

 7. Uit welk land komt het Essex Scottishregiment dat Westende  
 in 1944 bevrijdde? 

We steken de tramsporen over richting Strandlaan. Links zie je de Calidris:

 8. Wat was de oorspronkelijke functie van de Calidris?

 9. Hoeveel vlaggen van het IKWV hangen op het domein van de Calidris? 

 10. Wat betekent IKWV?

We wandelen de dijk op en keren terug richting Westende over de Koning 
Ridderdijk

Hoek Strandlaan/Koning Ridderdijk

 11. In welke zone mogen honden los rondlopen? 

  12. Welke verdwaalpaal zie je tussen Sint-Laureins en de surfclub de Kwinte?

  13. Welke 2 nummers van knooppunten kom je tegen op het paaltje  
 in de duinen tussen Sint-Laureins en surfclub de Kwinte? 

 14. Welk dier hangt er aan de onderkant van de surfclub de Kwinte? 

 15. Naar wie is deze dijk genoemd? 

 16. Welke kleur hebben de fitnesstoestellen op de Koning Ridderdijk? 

 17. Neem een selfie of foto met Tante Sidonia.  
Upload de selfie via de digitale vragenlijst.  
Leuke/mooie/originele foto’s maken kans op een prijs.

Loop verder op de zeedijk richting Middelkerke

 18. Welke stripfiguur kom je tegen op het Rauschenbergplein? 

 19. Beachbar Papagayo: hoeveel grote papagaaien zie je hangen ? 


