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CP 4.

CP 16.

Beste avonturier,

CP 9.

Fijn dat je gekozen hebt voor deze wandelzoektocht waarbij ook je navigatietalent uitgedaagd wordt.

CP 3.

CP 2.

Op de website http://orienteering.vlaanderen/zotveelvakantie kan je deze code invullen om kans te
maken op een leuke prijs (een mooi petje, een technisch t-shirt, ...) aangeboden door Orienteering
Vlaanderen.

CP 8.

Bezit jij de orienteering skills om dit avontuur tot een goed einde te brengen? We komen het gauw te
weten.

CP 19.

CP 7.

Veel succes.

CP 6.

CP 5.

CP 10.

CP 18.

CP 11.

In deze tocht ga je vanaf de start (toeristische dienst Koksijde-Bad, aangeduid op de kaart met een
driehoek), langs de verschillende controlepunten (aangeduid met een paars cirkeltje en volgnummer)
naar de finish (aangeduid met een dubbele cirkel). Welke route je neemt tussen deze punten bepaal je
helemaal zelf! Probeer hierbij, letterlijk en figuurlijk, het noorden niet te verliezen.
Aan ieder controlepunt (behalve aan de start en finish) hebben we een vraag voor jou en alle
antwoorden samen leiden naar een code.

CP 12.

CP 13.

Koksijde

CP 1.

Vragen
CP 1.

Welke naam draagt deze villa en tevens visrestaurant?

CP 2.

Wat is de familienaam van de architect van dit pand in typische cottagestijl?

CP 3.

Wat is de voornaam van de beeldhouwer die het werk midden op deze rotonde creëerde?

CP 4.

In welke villa verbleef generaal Alexis Roger Hély d’ Oissel tijdens zijn verblijf in Koksijde?

CP 5.

Goede oriënteurs zijn uiteraard vertrouwd met de vier windstreken. In dat opzicht draagt deze villa een
toepasselijke naam. Welke?

CP 6.

Wat is de naam van deze villa op de hoek van de Morinstraat en Gulden Vlieslaan?

CP 7.

Welke villa uit de eerste helft van de 20ste eeuw in cottagestijl vinden we hier op nummer 16? Ze vormt
één geheel met villa Dageraad op nr. 18.

CP 17.

CP 8.

Wat is de familienaam van Paul, architect van villa Fontenelle?

CP 9.

Wat is de naam van dit gebouw met een geschiedenis als uitkijkpost?

CP 10 . Op deze rots langs de Rijn zou een nimf wonen die veel schepen tot zinken brengt. We bevinden ons
wel niet aan de Rijn, maar toch spotten we de naam van de rots. Welke?
CP 11. Welke wandelroute, aangeduid met een oranje zeshoek, kan je vanaf hier aanvatten?
CP 12 . Welke wezentjes wonen hier?

CP 15.

CP 14.

CP 13. Welke woning vinden we hier terug, op de hoek van de Lusthuisjesstraat en de Hagedoornstraat?
CP 1 4. Op het abdijdomein Ten Duinen bevindt zich ook een kapel. Aan welke zalige is deze gewijd?
CP 1 5. Welk dier (van de hand van kunstenaar William Sweetlove) blijft hier braaf stilzitten?
CP 16. Welke architect tekende dit modernistisch gebouw?
CP 1 7. Waar kom je uit als je het nummer 058/53.29.70 belt?
CP 18. Wat is de naam van deze villa in cottagestijl uit 1910?
CP 1 9. Ook het laatste gebouw op onze tocht dateert van voor WO 1. Welke naam draagt dit gebouw?

6,1 km

Maak een selfie tijdens één van je kustwandelingen, stuur hem door via de Radio 2-app
en maak kans op een belevingsweekend in één van de Sport Vlaanderen centra. Info via
Sport.Vlaanderen/zotveelvakantie
Ontdek al onze kustwandelingen op radio2.be of scan de QR-code.

Oriënteringstocht

