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     Middelkerke!
  Die kustgemeente
      kennen we!

      Er staat
  zelfs een beeldje
       van ons!

    En van de
     Miekes!

 EN DE VOLGENDE DAG

      Amai! Dat klinkt als
   een veelbelovend avontuur!

      Ik vind het 
   ook spannend!

     We zijn er!         Wat een
     drukte hier?!

    Wat wil je? Het is
       volop zomer!

    Een bezoekje daar lijkt
   me meer dan de moeite 
     waard!

        Gaan we doen!
   Met onze trouwe vriend,
           Filiberke!
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    We zijn hier niet de enigen
       die zijn vereeuwigd!

     Kiekeboe!

    Ook bekenden!     Zelfs een stripfestival
       hebben ze hier!

  Geen tijd voor! Eerst
      onze generaal!

   Eigenaardig, ik hoor
    ineens marsmuziek!

  Een aap aan een
     draaiorgel!

  Hij heeft wel succes!    Maar! Die aap dat
        is...  Dat is...

  KOKOBANANA!!!
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       Hij troont ons 
  mee naar dat gebouw.

    Allemachtig! Kijk eens
    naar dat huisnummer!

Zeedijk driehonderd! In dit
appartement woont Vlamkruit!

    Wie daar?!

 Soldaat Kokobanana!
   Eindelijk verschijn
 je op het appel! Ik
         open de
     kazernepoort!

        Die is nog ferm in zijn
     legertijd blijven steken!

    Hij woont
    helemaal
     boven!

     Een generaal
    staat dan ook 
      aan de top!

    En dat is de laatste keer dat je
      met mijn kepie gaat lopen!

11

    Joepie!      Hoera!

    Hips!

     Fantastisch! Onze straal-
 vogel is als een feniks herrezen!

     Niet te vroeg 
   juichen! Ik verlies
       vermogen!

      Niet moeilijk! 
  Onze tank geraakt 
    leeg door al dat 
  wegvliegend schuim!

 Ik zet hem weer aan de grond!

   Goed idee! Kokobanana
   heeft de smaak van dat
    bier stevig te pakken!

   Ook dat nog! Ze 
   belagen ons met
       golfballen!
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      Luchtalarm!
     Luchtalarm!!

      Generaal Donderkop! 
   Een onbekende is met ons 
     vliegtuig aan de haal! 
     Wat zijn mijn orders? 

   Laten vliegen?!

        Nu snap ik er 
  helemaal niks meer van!

     Ha! Ik heb hem 
      in het vizier!
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       Oei, meneer Viergo!
   Een verloren slag door die
     hindernis in de lucht!

    Een vliegtuig dat vliegt op
  een onbekende energiebron!

       Daar moet ik 
     meer van weten!

  Dat treft! We zijn hier aan een 
     soort waterput geland!

    Zo scheef! De bouwers ervan moeten 
  veel te diep in het glas hebben gekeken.

   Zoals Kokobanana!     Hé, jongens!
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Maar ocharme die aap!
Af en toe een rustpauze voor dat 
beest zou geen kwaad kunnen.

   Maar dat is het!
     Dat is het!!!

    Meeuwen, meeuwen en nog eens 
  meeuwen! Maar geen straalvogel!

   Wel-wel! Als je van de 
      duivel spreekt!

    Erachteraan!    Naar dat militair
 domein! Volgens mijn
 bronnen staat daar
   iets dat uitermate
   geschikt is om de 
     klus te klaren!

     Hier dus!    Gat in de draad en
      we zijn binnen.
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  Minister van landsverde-
  diging en luchtmachtge- 
   neraal nemen ontslag!

   Hun positie werd onhoudbaar
        nadat bleek dat ze 
    stromannen waren van een 
   malafide oliemaatschappij!

     Een onderzoek is 
  gestart. Verscheidene 
  kopstukken zitten al
     achter de tralies.

   Jommeke! De burge-
 meester van Middelkerke
       aan de lijn!

     Wablieft? Waaw!!
       Wat een eer!!!

     Groot nieuws! We
   worden gehuldigd! En
  onze straalvogel ook!

Wij zijn bijzonder trots dat we
jullie straalvogel een mooie
laatste plek mogen geven!

Bovendien heb ik voor
de verzamelde pers

een primeur!

     Dankzij een unieke
 samenwerking komt er een
   nieuw type vliegtuig! Eén 
  dat zowel op zonnecellen
    als water kan vliegen!

   Bravo!   Leve onze helden!     Dank je wel, 
     Jommeke!

   Bravo!     Alles voor een
    betere wereld,
    meneer Viergo!
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Meer informatie? 
Toerisme Middelkerke vzw

Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke
toerisme@middelkerke.be - 059 31 30 16

JommekerouteJommekeroute

Stripfestival van Middelkerke
Arthur De Greefplein

Stripstandbeelden op Zeedijk
Tussen het Arthur De Greefplein en de Kwintestraat

Beeldenpark en Grand Hôtel Belle Vue (de Rotonde)
Zeedijk 300

Gocartparcours Agent 212
Rauschenbergplein

Calidris met stripmuur Robbedoes
Strandlaan 

Westgolf
Pietestraat

Warandetoren (klaar in voorjaar 2018)

Louis Logierlaan
De straalvogel 
Normandpark

Politiekantoor met stripmuur Nero 
(stripmuur is klaar eind augustus 2017) 

Watervlietstraat 

Fiets, wandel of vlieg doorheen  
‘Missie Middelkerke’ en herbeleef de  
avonturen van Jommeke en zijn vrienden. 

Dronkenput
Kapelstraat 55

WZC De Ril met standbeeld 
en fresco’s van Cowboy Henk
Oostendelaan 139

Stripmuur Lucky Luke  
(Centrum De Branding) 
hoek Onderwijsstraat en Populierenlaan



Op de 11 stopplaatsen van deze route zit er telkens 
in de omgeving van het bord van de Jommekeroute, 
een letter van het woord dat we zoeken, verborgen. 
Je herkent de letter aan het logo van Middelkerke dat 
erbij is afgebeeld. De letter kan overal op aangebracht 
zijn. 

Zoek dus heel goed in de omgeving van de borden! 
Schrijf je antwoord en je gegevens op dit formulier 
en bezorg het in een van de toerismekantoren. Is het 
kantoor gesloten? Stop je deelnameformulier in de 
brievenbus. 

Je kan ook je oplossing en je gegevens mailen naar  
jommekeroute@middelkerke.be. De winnaars van de 
strippakketten worden telkens persoonlijk verwittigd.

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum     

e-mail 

 

Postcode 

Oplossing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Deze gegevens kunnen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van nieuwe 

acties en evenementen in Middelkerke. Indien je dit niet wenst, kruis dit vakje aan.

Toerismekantoor Middelkerke 
Joseph Casselaan 1, Middelkerke, 059 30 03 68

Toerismekantoor Westende 
Henri Jasparlaan 173, Westende, 059 31 91 28

Openingsuren toerismekantoren: www.middelkerke.be/openingsuren

Jommeke
Zoektocht

Jommeke
Zoektocht

te koop bij je striphandelaar  

en de toerismekantoren van  

de gemeente Middelkerke

In dé stripgemeente van de kust is 
er altijd iets te beleven voor het hele 

gezin. Ontdek onze vele evenementen 
en onze andere troeven.

Nog meer stripplezier

Niet alleen Jommeke houdt van Middelkerke. Ook Lucky Luke, 
Robbedoes, Kiekeboe, Nero, Agent 212 en zoveel andere stripfiguren 
vertoeven hier. Door het oplossen van allerlei leuke spelletjes in het 

vakantieboek, ontdek jij waar en wanneer alle stripfiguren in Middelkerke 
te vinden zijn. Koop voor een supervakantie in dé stripgemeente van de 

kust dus snel jouw exemplaar van het Middelkerks vakantieboek.

Te koop bij heel wat Middelkerkse lokale handelaars en in de 
toerismekantoren van Middelkerke en Westende

Fiets of wandel 20 km met het gezin 
langs locaties uit het Jommeke-album 

Missie Middelkerke en heel wat andere 
stripbezienswaardigheden. 

Ga tijdens je trip op zoek naar de 11 verborgen letters en 
vorm het woord dat we zoeken. Bezorg je deelnameformulier in 
een van de toerismekantoren van de gemeente Middelkerke of 

mail je oplossing naar jommekeroute@middelkerke.be

Misschien win jij wel een van de strippakketten die  
we driemaal per jaar verloten onder de deelnemers.

visit.middelkerke.be

Schets uit Missie Middelkerke

Schets uit Missie Middelkerke

Schets uit Missie Middelkerke: de kusttram

JommekerouteJommekeroute


