NATUURFESTIVAL
zaterdag 5 /10
Zin in een dagje vol natuurbeleving, actie, muziek en
amusement? Kom dan zeker op zaterdag 5 oktober naar het
Natuurfestival in Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne.
Zoals de voorbije jaren kan je vanaf 13 uur actief
deelnemen aan meer dan 50 activiteiten. Het geheel
wordt opgefleurd met heel wat randanimatie en muziek.
Verschillende artiesten beklimmen het grote podium om de
muziekliefhebber te verwennen. Natuurlijk is er met ‘Radio
Oorwoud’ ook een speciaal optreden voor de jongsten. Van
17u30 tot 23u30 kun je de benen strekken in de Silent Disco.
Kies zelf je muziekstijl op je koptelefoon. Drie dj’s met elk hun
eigen genre zorgen voor heel wat ambiance. Doorlopend zijn
er verschillende drank- en eetstandjes.
Toegang tot het festival is gratis!

PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

tevens een wandeling en een familiezoektocht verbonden.
Gemeentehuis - Zeelaan 21, 8660 De Panne
Dagelijks van 9u tot 12u en van 13u tot 17u Gesloten op zon- en feestdagen

DUINPANNE
ONTDEK DE ZEE

PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM
DUINPANNE
Breng een bezoek aan het vernieuwde bezoekerscentrum!
De voorbije verbouwingswerken zorgden er voor dat het
centrum opener en lichtrijker werd. Ook de cafetaria
en bar ondergingen een metamorfose met een nieuw
drankenaanbod en een mooi uitgestrekt zicht op de
tuin. Het interieur staat nu volledig in het teken van de
zee, met opvallende vuurtorens en ook nog eens oude
visserstekeningen en schatten van ze op de tafels.
Mooi weer? Dan is de zonneterras dé plek om te onthaasten
in de natuur. Proef dan zeker eens ons eigen uniek bier
“Duneleute”. Krijg je maar niet genoeg van zoektochten?
In onze tuin kunnen de kleinsten op zoek gaan naar
schaduwen van dieren, terwijl de oudere kinderen het
geheim van de piraten ontdekken en op zoek
gaan naar de schat.
Vanaf september is er een nieuwe (permanente) expo
“Sea Change” die zowel te bezoeken is door de individuele
bezoeker als door schoolgroepen. Ontdek nu al ons
Noordzeeaquarium , een biotoop waarvan de dieren en
planten kunnen waargenomen worden tijdens een
wandeling langs de vloedlijn aan het strand.

ACTIVITEITEN DUINPANNE
Noteer alvast volgende gratis activiteiten op jouw kalender
1/07- 31/08: Schatten van Vlieg
Een doe-zoektocht in (en rond) onze tuin voor peuters,
kleuters en kinderen van de lagere school.
1/07-31/08: Aquariumsnuisteren
Een natuurgids vertelt je over de geheimen van de
Noordzee en het zeeaquarium.
Elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag.
Maandag 28/10: Hallo-wien-ist
Een namiddag voor kinderen van 3 tot 12 jaar in het thema
van Halloween.
Vrijdag 22/11: Schemertocht: Te nachte gaan
Een belevenistocht in het kader van natuur en licht.
31/08: Opening tentoonstelling Sea Change

HISTORISCHE TENTOONSTELLING:
LOUIS LEGEIN (°Adinkerke 1903 - †De Panne
1971), architect
27 /07 tot 28 /09
In de periode 1930 - 1970 realiseerde architect Louis Legein
een uiterst interessant, omvangrijk en divers architecturaal
oeuvre. In deze tentoonstelling wordt aan de hand van
bouwplannen, documenten, oude postkaarten en foto’s de
evolutie in zijn architectuuropvatting geschetst. Vóór de
Tweede Wereldoorlog realiseerde hij woningen die bij de
art deco, het modernisme en de pakketbootstijl aansloten.
Vanaf de jaren 1950 schakelde hij over naar bungalows of
kleine villa’s, meestal met strodak, gele gevelstenen en
bruin verniste ramen met loodglaswerk. Een markante
tentoonstelling over een tot op vandaag onterecht
onderbelicht veelzijdig architect. Aan de tentoonstelling zijn
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VAKANTIEZOEKTOCHT

DEELNAMEFORMULIER WANDELZOEKTOCHT VAN 15 JUNI TOT EN MET 22 SEPTEMBER 2019
DEELNAME IS GRATIS MAAR WENST U KANS TE MAKEN OP ÉÉN VAN DE 75 PRIJZEN VAN DE PRIJZENPOT
VAN € 5.000 DAN BETAALT U € 1 PER INGEDIEND FORMULIER (DE OPBRENGST GAAT NAAR EEN GOED DOEL).

Formulieren indienen kan bij bezoekerscentrum Duinpanne en Toerisme De Panne
Start van de zoektocht aan PB Duinpanne

PRAKTISCH

INFO

REGLEMENT VAKANTIEZOEKTOCHT

Fotovragen
Langsheen het parcours werden 16 foto’s genomen.
Bij elke foto hoort een vraag. Let wel, de foto’s staan
afgedrukt in een willekeurige volgorde. Noteer telkens
het antwoord bij het corresponderende cijfer op het
deelnameformulier.

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51
duinpanne@west-vlaanderen.be
www.duinpanne.be
Gratis toegang

Het doel van deze zoektocht blijft uiteraard, aan de hand
van een uitgestippeld parcours, een stukje van onze
gemeente De Panne beter te leren kennen. Dat kan van
15 juni tot en met 22 september 2019.

Wegbeschrijving
Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde
wegbeschrijving.

Openingsuren:
Juni en september: di-zo: 10-18u
Juli en augustus: ma-zo: 10-19u

Start
Je vertrekt aan het Provinciaal bezoekerscentrum
Duinpanne waar parkeergelegenheid is. Duinpanne is ook
vlot bereikbaar met de Kusttram (haltes De Panne Kerk en
Moeder Lambik).

Te volgen traject
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Afstand
8,5 km – gevarieerd traject.
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DE PANNE – NATUUR EN CULTUUR!
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Gedurende het hele jaar kan je een geleid bezoek
aan Duinpanne aanvragen. In juli en augustus kan je
deelnemen aan een aantal thematische wandelingen
georganiseerd door Duinpanne en Toerisme De Panne.
Tijdens de geleide wandelingen in de Dumontwijk
en de Architectuurwandelingen kan je heel wat
cultuur opsnuiven. Meer info i.v.m. alle natuur- en
cultuurwandelingen vind je in de wandelkalender.

Toerisme De Panne
Zeelaan 21, 8660 De Panne
058 42 18 18
toerisme@depanne.be
www.depanne.be
Openingsuren:
Juni: ma-za: 9-12u en 13-17u
Zon- en feestdagen: 10-12u en 14-17u
Juli en augustus: ma-zo: 9-18u
September: ma-za: 9-12u en 13-17u
Zon- en feestdagen: 10-12u30

Toevoegingen en klachten
De beslissingen van de organisatoren zijn ongeacht
de omstandigheden steeds onherroepelijk. Er wordt
geen correspondentie gevoerd (noch telefonisch,
noch schriftelijk) over het reglement, de vragen en/of
antwoorden.
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• Aan deze wedstrijd kan iedereen deelnemen.
• Deelname: €1 per ingediend formulier
• Enkel originele deelnameformulieren komen in
aanmerking.
• Met uw deelname maakt u kans op een prijzenpot van
€ 5.000 (o.a. elektrische toestellen, waardebonnen,…)
die wordt verdeeld onder 75 winnaars.
• Formulieren moeten uiterlijk op 22 september 2019
ingediend zijn bij PB Duinpanne of Toerisme De
Panne.
• De correcte antwoorden staan vanaf 24 september
op de website van het Provinciaal Bezoekerscentrum
Duinpanne (www.duinpanne.be).
• De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 5 oktober
2019 tijdens het Natuurfestival.
• De winnaars zullen per brief verwittigd worden.
• Bij de overhandiging van de prijzen dienen de
winnaars (of een vertegenwoordiger) aanwezig te zijn.
• De prijzen die niet afgehaald worden, blijven ter
beschikking tot en met 3 november 2019. Daarna
worden ze terug eigendom van de organisatoren.
• De prijzen zijn niet omruilbaar of uitkeerbaar in
speciën.
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Deze vakantiezoektocht is een samenwerking tussen het Natuur en Bos van
de Vlaamse Overheid, Toerisme De Panne, de Dienst Cultuur van de gemeente
De Panne en het Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne.
Samenstelling: Ann Pattyn en Tom Brouckxou.

WEGBESCHRIJVING

DEELNAMEFORMULIER

NOTEER TELKENS HET ANTWOORD OP ELKE
VRAAG BIJ HET CIJFER DAT MET DE VRAAG
CORRESPONDEERT.

De gebruikte afkortingen staan
voor L (links), R (rechts) en
RD (rechtdoor)
Vertrekpunt: het Provinciaal
bezoekerscentrum Duinpanne,
waar eventueel antwoorden te
vinden zijn.

1.
2.

2

TIP
1

Op de achterkant zie je het traject
ook op plan uitgetekend.
We verlaten PB Duinpanne langs de voorkant.
RD tot einde Olmendreef
R tot aan Sint-Pieterskerk
L straat oversteken op het zebrapad
RD (klein paadje)
L (Fazantenlaan), R meedraaien
1e R (Kievitweg)
1e L (Bosduiflaan) tot einde
R tot trambaan
L (Westhoeklaan)
2e L (Groene Biezenlaan)
5e R (Parnassialaan)
Na huisnummer 17 L klein paadje tot einde
R en 100 m verder L oversteken richting knooppunt 15
Aan knooppunt 15 richting knooppunt 6 volgen
Aan knooppunt 6 richting knooppunt 5 volgen
Aan knooppunt 5 richting knooppunt 1 volgen
Aan knooppunt 1 richting knooppunt 2 volgen
Aan knooppunt 2 richting knooppunt 16 volgen
Aan knooppunt 16 R het zandpaadje tot aan
E. Verhaerenlaan
RD tot einde
L (Dynastielaan)
1e L en onmiddellijk R (laat het gebouw Klif aan je
linkerzijde liggen)
RD paadje volgen tot aan H. Consiencelaan,
oversteken
en RD tot aan Leopold-I Esplanade, oversteken
RD (Kapellelaan)
R (P. Bortierplein) tot aan Duinkerkelaan
Duinkerkelaan oversteken op zebrapad en
onmiddellijk L Bortierlaan oversteken op zebrapad
RD (Duinkerkelaan)
2e R (Witteberglaan)
1e L (Bortierlaan)
RD tot A. Dumontlaan
Oversteken en vervolg RD tot aan Zeelaan
Zeelaan oversteken naar J. Demolderlaan
RD (J. Demolderlaan)
4e R (Gebroeders Roosemontlaan) tot einde
R en onmiddellijk L (W. Vandermeerenlaan) tot einde
R (Ollevierlaan)
1e L (K. Tegethofflaan)
2e L (Brouwersstraat)
1e R (H.Vanelverdinghestraat)
Aan rotonde RD tot aan Veurnestraat
R en L Veurnestraat oversteken op het zebrapad
R en onmiddellijk L (Merelpad)
R meevolgen tot aan Eksterpad
L (Eksterpad) tot aan Wielewaalstraat, oversteken
RD (Eksterpad) tot einde
L (St.Elisabethlaan) tot einde
R (Blauwe Distelweg) en volg richting knooppunt 22
Aan knooppunt 22 richting knoopunt 19 volgen
Aan groene poort gaan we domein Duinpanne binnen
L paadje volgen tot aan het bezoekerscentrum
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Welke naam staat
bij me?

Welke datum en naam
is hier weggelaten?

Naar waar verwijst
“2390m”?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7

6
Geef mijn straat
en nummer

10.

In welke straat
vind je mij?

5

Van wie zijn
deze handen?

4

In welke straat
vind je dit?

11.
12.
13.
14.
15.

8

9

Welke kleur heeft het
loopparcours dat hier
voorbij komt?

10 Geef de naam

16.

van dit huis.

Vanuit welke straat is
deze foto genomen?

Naam

Adres

14

Waarvan maakt dit
deel uit?

13

12

Van welk project maakt
dit deel uit?

11

In welke straat vind
je dit?

E-mail

Geef de naam
van dit huis.
Telefoon

Wenst u kans te maken op één van de 75 prijzen van
de prijzenpot van € 5.000, dien dan uw formulier tegen
uiterlijk 22 september 2019 in bij bezoekerscentrum
Duinpanne of Toerisme De Panne, mits betaling van € 1
per ingediend formulier.

15

Wie staat hierachter
afgebeeld?

16

Welk museum bevindt zich op
2 uur wandelen van Duinpanne?

