Antwoordblad zomerzoektocht kwb Oostende Mariakerke
Naam en voornaam:
Email:
Gsm-nummer:
Adres:

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

KWB Kan Weer Buiten
na de 1e geslaagde wandelquiz laten we je deze keer los op onze thuisbasis <mariakerke,
respecteer de verkeersregels, kwb is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Veel succes, je hebt 2 maanden de tijd om de vragen te beantwoorden en in te dienen.

Mariakerke ouder dan Oostende, ontstaan rond het jaar 1000 als
langwerpig schorreneiland met een West en Oost ende
wat was de 1e naam ?
1/07/1899 geen zelfstandige gemeente meer maar verdeeld tussen 2
gemeenten; welke

We starten aan zaal Ter Duinen (kwb lokaal) zwitserlandstraat 3
Wat was de oorsprong van deze locatie?

We wandelen richting het Westen, richting aartshertogstraat
Wie was de heer Paaschyn?
Op de hoek Passchynstr en Aartshertogstr was de vroegere pastorie gelegen die
doorliep tot de N ieuwpoortstweg welke bijnaam : DE LANGE A) derm B) sliert
C) bouw

We wandelen in de Aartshertogstraat richting zee
In het laatste deel woonde een gekend Oostends schrijver
naam?
Op het nr 77 v/d Aartshertogstraat was daar tot 1915 het politiebureau
gevestigd, nu?

Sla links af in de Anjelierenlaan, zo kom je in de Lijsterbeslaan
In deze straat bevindt zich een tenniscomplex graag naam van het complex.
Wat betekent deze naam?
Mariakerke heeft een associatie met een prinsbisdom welk ?
en in de kerk wordt een relikwie bewaard van de heilige (6 letters in de juiste
volgorde) VOTADE

.............................
…………………………...
…………………………...

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….
………………………….

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Wandel nu de Schermplantenstraat in tot aan de Acacialaan ga aan het kruispunt naar links
Het oudste huis nr 17 maar in de versmalling vind je de andere iets latere, ad
………………………….
rechterkant huis met speciale architectuur welk nr?
Aan de lichten naar links
De Nieuwpoortsestwg werd aangelegd in rechte lijn tussen 2 kerken, die van
Middelkerke en welke toren in Oostende?

………………………….

Voorbij de 1ste straat links (Lijsterbeslaan) was vroeger de oude noodkerk
gevestigd. welke naam gaf men eraan (kkebaar)

Wandel verder voorbij de Rozenlaan
Daar is een gekende pizzazaak, maar welke zaak was er voordien?
Iets verder is er een bankfiliaal maar vroeger gekende garage; verdeler van
studebaker en vw, naam ? (cfano)

Wandel tot aan de Zwitserlandstraat
Op de hoek = home voor kinderen aangekocht door stad Brussel
op het nr 487 in de Nieuwpoortsesteenweg woonde daar een Oostends
kunstenaar,
naam
Op de hoek aan de overkant (tgo apotheker) was vroeger een gekende
viswinkel gevestigd, de hr Rooms en zijn zoon voetbalden in de 1e ploeg AS
Oostende, hoe noemde zijn pa?

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

Dreten/Jenten/Swatten

Wandel verder naar de verkeerslichten (kruisingNieuwpoortsesteenweg-Northlaan)
Rechts zie je filiaal lidl, daar was vroeger een drankenfabriek gevestigd, welk
………………………….
symbool stond er bovenop
Het nieuwe zwembad is nog maar pas open maar vroeger was daar een school, ………………………….
die na sluiting een tijdelijke opvang werd voor

Wandel verder richting strand en zee
Wat was de naam v d basketbalploeg die voorheen in de stedelijke sporthal en
Mister V arena speelde en nu hier speelt onder een andere naam?
Voorbij de basketbaltempel waren vroeger hier 3 sportvelden naast elkaar en
de omgeving had de naam van een park?

………………………….
………………………….

Aan de lichten de Troonstraat oversteken en dan naar links de zeedijk op; je komt op het strandplein
Met achter je het strandhuis , vorige naam van het restaurant
………………………….
En op het strand wordt er iedere zondagmorgen bij laagwaterstand gevoetbald, ………………………….
dit al sedert 1946 !!!! naam van de "vereniging"

Keer terug langs de zeedijk richting Casino, je passeert terug de Northlaan
Welke functie had die meneer?
Wat verder op langs de zeedijk bevondt zich een hogeschool; deze wordt nu
verbouwd, maar welke congregatie was daar oospronkelijk gevestigd?
Links voor het sportstrand bevindt zich een monument ter ere van welke
kunstenaar?
De brug staat er niet meer voor het wk veld(strand)rijden? Oranje boven maar
bij de vrouwen behaalde een andere uitheemse bij de profs een bronzen
medaille, naam aub
Oversteken langs hippodroom, welk fort was hier vroeger gevestigd?
Langs de bibliotheek bevindt zich een kunstwerk santa devota = ter ere van

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………………….
………………………….

Wandel vanaf het kunstwerk rechtdoor naar de Maria Theresiastraat (met rug naar het strand)
Wandel verder in deze straat naar hoek Maria Theresiastraat & Velodroomstraat
Street art van Henrik Uldalen, was een vraag in de wandeling in de week van
………………………….
21 maart : welke wandeling ?
ga verder in de Maria Theresiastraat : aan de Re kant aan welk huisnr en
……………………………
hoeveel etages met welk drankelement
……………………………

Aan het einde van de straat kom je uit in de Nieuwpoortstwg,
In deze omgeving bevindt zich het huis van een Bekende Vlaming: wie
In deze omgeving was er vroeger ook een cinema : (4 letters)

………………………….
………………………….

We gaan naar rechts richting Mariakerke, aan uw linkerzijde bevindt zich de H.Hartkerk
Ga de H. Hartlaan in en a/d kant v d pare nummers kan je koffie krijgen met
………………………….
welk cijfer?
Dan via H Hartplein en Beeldhouwerststraat naar rechts de Timmermanstraat ………………………….
in maar eerst a/d achterkant van de kerk was er vroeger een parochiezaal
naam (3 letters)
Doorheen de Timmermanstraat naar de Metselaarsstraat op je Re. kant en
………………………….
Schaafstraat links
1e streetart welke miss zien we?
2e streetart welke figuren zie je?
………………………….
3e streetart naam v artiest?
………………………….
Verder wandelen tot aan de Stuiverstraat en dan naar rechts richting
………………………….
Nieuwpoortsestweg maar kijk eerst op het kruispunt welke activiteit Petra
beoefent?
Ieder jaar kermis op de wijk op Gerechtsplein met enkele volksfiguren o a man v Fernand of Julien of
h schietkraam; vorig jaar overleden wat is zijn naam?
Armand
Links op de Nieuwpoortstwg naast tramdepot zie je 2 appartementensites met ………………………….
toegang tot het "kasteeltje"
nu wordt golf gespeeld maar vroeger andere elitesport welke?
En de naam die 3 letters bevat en in de volksmond verwees naar die sport ?
………………………….
Verder gaan richting mariakerke tot aan de kerk aan je linkerkant
………………………….
naam v d katholieke kerk?
Welke erediensten nu?
………………………….
Wat is de naam v h vroegere parochiezaaltje naast de kerk?
………………………….

Wandel doorheen de Overvloedstraat dat zich bevindt aan de rechter kant van de kerk
aan het einde Overvloedstr naar links Schelpenstr en naar Rechts de Rode Kruisstr in.
Historische vraag : wie was stichter van het rode kruis ?
………………………….
Einde Rode Kruisstraat naar rechts in de Verenigingstraat tot aan de lichten hier ………………………….
was vroeger aan je rechter kant een materniteit (TENAW)
Oversteken en dan naar rechts Aalbessenlaan en zo kom je in het park Naam
………………………….
van het park Leontien ……..
Wat was haar taak?
………………………….

In het park kun je even uitrusten en dan via de linkerkant naar de Roerdompstraat en via de Irisstraat
kom je uit in de Mariakerkelaan en dan naar links tot arme klaren
Welke geloofsgemeenschap
………………………….
Naam van het prachtig gebouw
………………………….
Welke architecturale stijl NAOORLOGS
………………………….

Sla rechts in de Lariksenlaan en ga tot aan de Steense Dijk, aan het nr 407 sla je de smalle weg in naar de
achterkant van de Steense Dijk
Rechts voor zie je de “kathedraal van het noorden” welke gemeente
………………………….
Ook zie je de verbindingsweg ts luchthaven & Torhoutstweg juiste naam
………………………….
Ga naar rechts op dit wandel-en fietspad en zo langs buitenkant van de school ………………………….
naar Prins Roselaan, naam van de wijk
Aan Prins Roselaan aangekomen, recht voor je, wat brengt geluk en hoeveel
………………………….
De Prins Roselaan ligt bovenop een middeleeuwse aardenweg die de kust
WILSKERKE of LEFFINGE of
verbond met gemeente verderop
SLIJPE
Naar rechts in de Prins Roselaan en dan 1ste straat li. Assisielaan,
………………………….
naam van de kerk

Wandel verder door en sla rechts in, Sartlaan
Richting veiling waar de plaatselijke vereniging VOK actief is: wat betekent
VOK?

Naar links en vervolgens 1ste straat rechts: Longchamplaan
Op de hoek was vroeger een gekend volkscafé , naam?
Wat verderop is een jeugdclub actief, naam ?

………………………….

………………………….
………………………….

Sla links in, Zelliklaan en volgen tot Steensedijk

Naar links tot aan het rondpunt en terug links Mariakerkelaan
In deze straat staat kunst uitgestald, bij welk huisnummer?

………………………….

Vervolgens 1ste straat links: Deurnelaan (niet naar politiekantoor) en onmiddellijk rechts: een wandelpad
we volgen wandelpad doorheen A,Vanhouttelaan nr Groenendaallaan: opgepast bij het oversteken van
de Derbylaan
Op de hoek van beide laatstgenoemde straten woonde een vroegere schepen:
………………………….
In Groenendaallaan nr 32 daar was vroeger het 1e BLAUW of RODE of WITGELE ………………………….
kruis gevestigd, einde straat naar links : Spalaan
1e straat links heeft connecties met voetbal uit welke stad ?
………………………….
Aan nr 73 in de Spalaan wandelpad nemen en volledig afwandelen; onderweg
………………………….
nog enkele vragen oplossen
wanneer werd Steense Dijk aangelegd : duid aan 1608/1708/1808
naam v h woonzorgcentrum : welke bomen?
………………………….
links grote weide : voor welke activiteit?
………………………….
aan de zendmast naar rechts, je komt in de André Chocqueelstraat wat
………………………….
oefende hij uit?
oversteken naar de Dorpstraat (gevaarlijke oversteek: gebruik het zebrapad)
Duinenkerk is gekend, ook wie daar begraven ligt, welk reusachtig insect sierde
zijn graf?
SPIN/VLIEG/BIJ
aan het altaar v d Duinenkerk dat met een prachtige schelpenversiering werd
………………………….

gemaakt door kunstenaar uit Kortrijk: Luca Del Monte,, maar wat is zijn echte
naam ?
verder naar de zeedijk, op de hoek was een gekend etablissement van een
Oostends architect waar menig horeca personeel hier een opleiding kreeg naam
(=griekse letter)
je kan wat uitblazen in Vaya Mundo op uw rechter kant , als de pandemie het
toelaat, maar welke 2 namen werden één in Vaya Mundo?
en wandel nu verder tot BZIO
van welke kunstenaar siert het beeld a /d ingang

………………………….

………………………….
………………………….

Gedurende de wandeling mag je proberen te achterhalen wat deze mensen voor Mariakerke betekend
hebben (durf mensen aan te spreken).
welke naam hoort bij wat?
Indien er een gelijke stand is in de antwoorden van de wandelzoektocht kunnen de onderstaande
antwoorden gelden om een winnaar aan te duiden
Jef Callebert
Dries Degryse
Norbert Vandercruyssen
Gaby Casier
Mark Casier
Georges Verleene
Andre Van Caillie
Gaston Duribreux
Maurice Maes
Michel Goeman

proost kwb en medepastoor
schrijver
boek DE Nele (nog altijd verkrijgbaar )
heemkundige kring
V,O,K,
café uitbater & supporter ASO
voorzitter kwb
fotoboeken Oostende
fotoboeken Mariakerke
feestcomité Mariakerke

succes met de vragen en oplossingen maar vergeet niet: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN…………….
en vergeet niet RESPECTEER VERKEERS EN ANDERE REGELS ZOALS MILIEU EN MENS
om deel te nemen aan de prijzenpot ,die goed is voor € 125, gelieve € 2 over te schrijven op reknr BE 64
8334 9932 5752 van kwb Mariakerke-Oostende voor eind augustus 2021
Alle ingevulde documenten kun je bezorgen aan Danny Maeckelberghe Dekenijstraat 17/0006 8400
Oostende of via mail: daan.maeckelberghe@gmail.com en dit ook voor eind augustus

Wens je meer te eten te komen over je lokale kwb-groep en hun aanbod?
Scan dan de code hieronder!

