
ZOEKTOCHT  West  Blankenberge 

 

Deze zoektocht begint eveneens aan de ingang van het Station, een 

realisatie van architect Marc Corbiau. In de kleine winkel van Hubiz 

kan je terecht voor een drankje of kleine snack of lectuur kopen voor 

je treinreis. Welke zijn de openingsuren op zaterdag, zondag en 

feestdagen? 

1. …………… 

Een bezoek aan de Sint Antoniuskerk is een must. Het ‘Visserskerkje’ 
in de volksmond. In de 18de eeuw hebben de vissers veel bijgedragen 
tot de verfraaiing van hun kerk. Dat kan je zien door de afbeelding 
van een scute (een Blankenbergse schuit) in het plafond met een 
jaartal erbij 
 

2. welk jaartal? 
 
 Bij het buitenkomen zie je links het Stadhuis.  Wandel rond het 

stadhuis, voorbij de Politiekantoren, het Koning Albert I park in.  

 3. waar vindt u de naam van Sergeant M. Anckaert? 

Ga rechts de Ontmijnersstraat in. Dwars De Smet De Naeyerlaan. U 

komt in de Weststraat. De huizen nr. 90 en 92 zijn twee Belle Epoque 

herenhuizen die beschermd zijn. In nummer 92 wordt een B&B 

uitgebaat. 

 4. wat is de naam van die B&B? 

We nemen nu links de Van Maerlantstraat. Blankenberge is bekend 
voor zijn Art Nouveau tegel-patrimonium en dat is duidelijk te zien bij 
het huisnummer 85. Schitterende betegeling en twee kleurrijke 
banden met… 
 



 5. welke dieren staan hierop afgebeeld? 
 
We nemen rechts de Luikstraat. Blijf maar uitkijken naar tegels! Een 
kraaiende haan verwelkomt de zon bij Villa Chantecler. 
 
 6. welk nummer heeft deze villa? 
 
We slaan links in en boven de apotheker zien we weer een mooi 
tableau. 
 
 7. welke bloemen herkennen wij hier? 
 
We steken de Grote Markt over en aan de overkant van De Smet De 
Naeyerlaan is een driehoekig pleintje met een monument dat een 
lezende visser voorstelt. 
 
 8. ter nagedachtenis van wie werd dit monument opgericht? 
 
We wandelen nu naar het Leopoldpark, een groene oase tussen 
appartementsblokken. Als we het Park binnen gaan langs de 
Leopoldstraat hebben we rechts een minigolf en links een 
snookergolf (een kruising tussen golf en biljart, uniek!) 
 
 9. hoeveel kost een partijtje snookergolf? 
 
Nu komen we bij de haven aan. Deze is afgezoomd door een 
windscherm de ‘Paravang’ in de volksmond. Het is een beschermd 
monument van 1908. 
 
 10. hoeveel pinakels (torentjes)  telt u op het dak? 
 
Nu gaan we bootjes kijken. 
 
 11. Wat is het nummer van de ‘podiumboot’ Victorine? 
 



Vooraan in de haven liggen gewoonlijk de twee oude boten van 
Blankenberge: de Scute en de garnaalvisser Jacqueline-Denise. De 
haven heeft geen commerciële functie meer. Het is een jachthaven 
geworden waar tot 600 ligplaatsen zijn. 
Even verder zien we een beeld van een vrouw die, samen met haar 
zoontje, wacht op haar visser.  
 
 12. van wie is dit beeld? 
 
We komen aan de lokalen van de VBZR (Vrijwillige Blankenbergse Zee 
Reddingsdienst). Zij hebben drie boten vertrekkensklaar liggen.  
 
 13. geef de naam van de twee grootste twee boten 
 
Aan de overkant van de haven ziet u de lokalen van Scarphout 
Yachtclub. Naast zeiljachten en motorboten liggen er ook heel wat 
kleine (sport) vissersboten in de haven. Ze zijn verenigd in een club. 
 

14. wat zijn de letters van hun club? Kan je ook uitvissen waar 
ze voor staan? 

 
We wandelen verder tot aan de Pekelput. Op de landtong links, staat 
het nieuwe clubhuis van VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport) 
 
 15. hoe heet het clubhuis? 
 
Aan de overkant van havengeul zien we het huis van de sasmeester 
en enkele maritiem gebonden bedrijven. 
 
 16. wie maakt er zeilen? 
 
Links trekt een speciaal beeld uw aandacht. Het is van Jef Van Leeuw 
 
 17.  hoe noemt dit beeld? 
 



We wandelen in de richting van het staketsel. We zien het beeld van 
de Stuurman die vol ontzag naar de zee kijkt. 
 
 18. de naam van de beeldhouwer? 
 
Bij de vuurtoren worden we herinnerd aan onze grootste zeiler: Staf 
Versluys die met zijn Tyfoon meermaals de wereld rondzeilde. 
 
 19. hoe ver is het licht van de vuurtoren te zien? 
 
We wandelen nu de zeedijk op en hebben een prachtig zicht op het 
ruime strand van Blankenberge, de Pier en de haven van Zeebrugge.  
Tussen de appartementen van gemiddeld 10 verdiepingen, smalend  
soms ‘de Atlantikwall’ genoemd staan er nog drie met slechts vier of 
minder verdiepingen. 
 
 20. noteer hun nummers en eventueel ook de naam.  
 
Op nummer 92 vinden we hotel Helios 
 
 21. wat betekent ‘Helios’? 
 
Aan de Weststraat trap dalen we weer af naar ’t steedje. We zijn nu 
in de Weststraat. We nemen de eerste straat links, de Breydelstraat, 
maar kijken toch nog even rechts naar het groter tegeltableau van 
Hotel Franky. Het is een reclame voor een winkel 
 
 22. welke winkel? 
 
De Breydelstraat was vroeger een straatje vol met vissershuisjes. Nu 
zijn er nog twee (beschermd). Een ervan is het Huisje van Majutte. 
Als het open is moet je hier zeker iets gaan drinken! Het is het meest 
schattige huisje van Blankenberge en het oudste vissershuisje van 
heel onze kust.  Hier woonde Pee Majutte met zijn familie 
 



 23. Pee Majutte is zijn bijnaam. Hoe heette hij echt? 
 
Op het einde van de straat gaan we rechts de Bakkerstraat in en 
komen op het Manitobaplein terecht, het vroegere ‘Botermarktje’. 
De naam werd veranderd naar aanleiding van de bevrijding van 
Blankenberge in ’44 door Canadese troepen.  
 
 24. hoeveel sterren heeft het lieflijke Hotel Manitoba? 
 
Via de Molenstraat keren we naar de Kerkstraat, richting Station 
 
Zin in iets lekkers? 
 
 25. hoeveel kosten een ¼ kg zeevruchten bij Moeder Babelutte? 
 
   
Opgemaakt door Rita Van Stalle, stadsgids  
 
 
 
 
 
 


