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ONTDEK DE ZEE

Activiteitenkalender
augustus - december 2019

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN, GEZINNEN EN VOLWASSENEN
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Een interactieve kaart geeft je een overzicht van historische
bezienswaardigheden en fotogenieke locaties. Ontdek ze eerst in
het centrum en trek er dan op uit.

Welkom
Deze activiteitenkalender
wordt je aangeboden door de
Provincie West-Vlaanderen en
haar partnerorganisaties in het
Bezoekerscentrum Duinpanne. Naast
deze open activiteiten kan u in het
bezoekerscentrum steeds terecht
voor toeristische informatie en vanaf
september is de nieuwe tentoonstelling
“ Sea Change” zeker een bezoekje
waard.

In onze groene winkel kan je naast wandel- en fietskaarten ook
allerlei originele en zee gerelateerde producten kopen.
Ontdek het Noordzeeaquarium! Aan zee kan je heel wat dieren en
planten waarnemen. In ons aquarium zitten dieren die tijdens of
na een storm aanspoelden of die in kruinetten verzeild geraakten:
pladijs, anemoon, zeester, mossel, garnaal, je vindt het er
allemaal.

TIP

Het Provinciaal Bezoekerscentrum
Duinpanne ligt in de Oosthoekduinen.
Vlakbij stap je stevig door in het
Calmeynbos of waai je heerlijk uit
in het Westhoekreservaat. Op een
steenworp van het bezoekerscentrum
vind je ook de Houtsaegersduinen, de
Cabourduinen en de Zwarten Hoek.

Probeer zeker ook
de aquariumzoekkaart of de - raadseltjes:

“Wie zoekt, die vin(dt)”
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In de vernieuwde bar kan je terecht voor een gezond, artisanaal,
ecologisch, biologisch en fairtrade variëteit. Ontdek ons uitgebreid
gamma en kies uit meer dan 10 bieren! Probeer zeker ook ons
uniek biertje ‘Duneleute’ of ga voor 7 Beaufort.

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 - 8 JAAR

Hele jaar door in duintuin - 45 min.

Schaduwentocht
Ga op zoek naar de verschillende silhouetten van kustdieren. Als
alle silhouetten gevonden zijn, blijft er op de zoekkaart 1 dier over.
Benieuwd welk dier er over blijft?

Kleine honger? Geniet van verse soep in het weekend, croques,
ijsjes en verschillende tussendoortjes.
Kleine verpakkingen en plastic worden gemeden, daarnaast zijn
onze rietjes biologisch afbreekbaar.
Bij zonnig weer is het heerlijk genieten op het terras terwijl de
kinderen kunnen spelen op het aanliggend speelplein.
In de duintuin zijn 11 duinmilieus nagebootst met elk hun typische
flora. Dankzij het wandelpad in schelpenklei is de tuin zeer goed
toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

(GEZINNEN MET) KINDEREN 9 – 12 JAAR

Hele jaar door in duintuin - 45 min.

Piratenzoektocht
Ontdek het geheim van de piraat en misschien vind je de schat!
Zoek de oplossingen op de infopanelen in de tuin. Als alle vragen
correct opgelost zijn, ontdek je waar de geheime code verstopt zit
om de schatkist te openen.
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zomer

GEZINNEN MET KINDEREN 3 – 12 JAAR

3 juli tot 31 augustus IN BOSGEBIED - 45 min.

Schatten van Vlieg
Wil je in Duinpanne de Schat van Vlieg vinden? Haal dan maar je
stevige bosschoenen en beste speurneus boven! In het speelbos
vlak bij Duinpanne word je ondergedompeld in een tocht met
verrassende activiteiten voor het hele gezin. Weet je hoe een
pan klinkt in het bos, hoe je jouw eigen restaurant bouwt, hoe je
smaakvol klimt? Neen? Kom dan af en leef je helemaal uit.

GEZINNEN MET KINDEREN 3 – 12 JAAR

15 juni tot 22 september.

Vakantiezoektocht
Heb je zin in een leuke namiddag met vrienden of met je gezin?
En heb je zin in een actieve wandeling? Leer De Panne beter
kennen aan de hand van het uitgestippelde parcours van 8,5 km.
Wandel langs architecturaal mooie plaatsjes en doorheen unieke
natuurgebieden in De Panne.
Deelname is gratis. Wil je kans maken op één van de
75 prijzen, dan kost dit €1 per ingediend formulier waarvan de
opbrengst naar een goed doel gaat. Haal je formulier af in het
bezoekerscentrum of bij Toerisme De Panne.
Afstand: 8,5 km. Gevarieerd traject: deels onverhard
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CREATELIER

KINDEREN 6 – 12 JAAR

Woensdag 21 augustus van 14 tot 17 uur - 45 min.

Iedere woensdag van de vakantie doorlopend
van 14 tot 17 uur - 45 min.

Createlier - Windmolen
Aan de zee is er altijd veel wind! Een ideale plaats om windmolens
te plaatsen. Maak In Duinpanne je eigen molentje en probeer het
uit op verschillende plaatsen, van de zee tot het bos. Waar draait je
molentje het hardst? En … hou de voeten aan de grond!

KINDEREN 6 – 12 JAAR

Woensdag 7 augustus van 14 tot 17 uur - 45 min.

Createlier - Strandbloemen

Prijs: €3 per kind, inschrijven niet nodig

Vroeger maakten kinderen mooie papieren bloemen die ze
verkochten op het strand. Niet voor centen, maar voor schelpen.
Leer opnieuw strandbloemen maken in Duinpanne en maak van
het strand een grote bloemenwinkel.
Prijs: €3 per kind, inschrijven niet nodig

KINDEREN 6 – 12 JAAR

Woensdag 14 augustus van 14 tot 17 uur - 45 min.

KINDEREN 6 – 12 JAAR

Woensdag 28 augustus van 14 tot 17 uur - 45 min.

Createlier - Vlieger
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Maak in Duinpanne je eigen versierde vlieger van papier. Het
strand is de beste plaats om een vlieger op laten. Als het volk van
het strand is verdwenen, is het zalig om je eigen vlieger tussen de
meeuwen in de lucht te zien.

Createlier - Schelpenschatkistje

Prijs: €3 per kind, inschrijven niet nodig

Prijs: €3 per kind, inschrijven niet nodig

Leer gedurende 45 minuten iets bij over de soorten schelpen en
maak je eigen schelpenschatkistje. Het kistje dient om je eigen
kostbare strandschatten en mooie schelpen in te bewaren.
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WANDELINGEN

GEZINNEN MET KINDEREN

Iedere maan-, woens-, vrij- en zondag doorlopend
van 14 tot 17 uur tijdens de grote vakantie

ZOMERVAKANTIE

Aquariumsnuisteren
De natuurgids deelt met jou de geheimen van de Noordzee en het
aquarium.

(zie wandelkalender)
- Oosthoekwandeling
woensdag 7 augustus om 10uur en woensdag 21 augustus
om 14 uur
- Kruipende en vliegende beestjes en hun nut voor de mens
donderdag 8 en 29 augustus om 14 uur
- Kindervoetjes neuzen in de duinen
zaterdag 10 augustus om 14 uur
- Op Sleeptouw naar de grazers en de waterwinning
maandag 12 augustus om 14 uur
- Zoektocht naar de laatste duinkruiden
zondag 18 augustus en zaterdag 24 augustus om 14 uur
- Grensoverschrijdende wandeling: ‘Dune Marchand’
dinsdag 13 augustus om 14 uur,
Opgelet vertrekplaats niet in Duinpanne, maar verzamelen aan
Place de la Gare 59123 Zuydcoote
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najaar

IEDEREEN WELKOM

Zaterdag 5 oktober vanaf 13.30 uur

Natuurfestival
Zin in een dagje vol natuurbeleving, actie, muziek en amusement?
Zoals de voorbije jaren kan je vanaf 13.30 uur actief deelnemen
aan meer dan 50 activiteiten in Provinciaal Bezoekerscentrum
Duinpanne. Het geheel wordt opgefleurd met heel wat
randanimatie en muziek.
Verschillende artiesten beklimmen het grote podium om de
muziekliefhebber te verwennen. Ook voor de jongsten is er een
spetterend optreden met “Radio Oorwoud”. 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.
Prijs: gratis
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VOLWASSENEN

GEZINNEN MET KINDEREN

Donderdag 24 oktober om 19.30 uur

maandag 28 oktober, woensdag 30 oktober
en vrijdag 1 november - doorlopend

Duikers in de Noordzee

Aquariumsnuisteren

Het stond in de sterren geschreven dat Maaseikenaar Sven Van
Haelst ooit duiker in de Noordzee zou worden. Sven werd maritiem
archeoloog en schuimt de bodem van de Noordzee af, op zoek
naar kostbare informatie uit het verleden.

De natuurgids deelt met jou de geheimen van de Noordzee en het
aquarium.
Tijdens de herfstvakantie op maandag, woensdag en vrijdag
van 14 tot 17 uur.

Met een schat aan verhalen vertelt hij ons over een wereld die
enkel duikers kunnen zien.
Prijs: €3 per persoon, inschrijven noodzakelijk.
Verdere info via de website: www.duipanne.be

IEDEREEN WELKOM

GEZINNEN MET KINDEREN 3- 12 JAAR

Maandag 28 oktober doorlopend van 14 tot 17 uur

Vrijdag 22 november vanaf 18 tot 21.30 uur
is vrij vertrek mogelijk

Hallo-wien-ist

Te Nachte gaan

Dappere kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen kennis maken met
hun nieuwe sterrenbeeld of … euh golvenbeeld.
Ontdek je eigen HORRORSCOOP in Duinpanne . Via griezelige
opdrachten en bangelijke verhalen ontdekken ze dat ze geen
weegschaal, schorpioen of ram zijn maar eerder een zeeduivel of
oorkwal. Kom maar als je durft!

Neem deel aan de 3de editie van de schemertocht volledig in
het kader van natuur en licht. Je krijgt het bos en de duinen op
een unieke wijze te zien: na zonsondergang en met speciale
lichteffecten en geluiden.
Raadpleeg de website: www.duinpanne.be voor praktische
informatie zoals o.a. parkeermogelijkheid en vertrekpunt.
Afstand: Ongeveer 5 km. Gevarieerd traject: deels onverhard en beperkt
verlicht. Prijs: gratis, programmaboekje te koop: €1 voor “Music for Life”
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GEZINNEN MET KINDEREN

VOLWASSENEN

Zondag 22 december, maandag 23 december,
vrijdag 27 december, zondag 29 december
en maandag 30 december

Vrijdag 28 december van 14 tot 16 uur

Ontdek de nieuwe expo
Tijdens een begeleid bezoek krijg je een blik achter de schermen
en verken je Bezoekerscentrum Duinpanne. De centrumleider
loodst je doorheen de verschillende universa van de nieuwe
expo. Zink mee naar de zeebodem en verwonder je over de
unieke diversiteit en scheepswrakken. Ontdek waarom je er een
mammoet kan terugvinden. Een andere blikvanger is het skelet
van een dwergvinvis. Ook het thema klimaat is een “hot” item.
Laat je uitdagen om je steentje bij te dragen en over te gaan tot
verandering of “change”.

Vrijdag 3 en zondag 5 januari 2020 - doorlopend

Aquariumsnuisteren
De natuurgids deelt met jou de geheimen van de Noordzee en het
aquarium.
Tijdens de kerstvakantie op maandag, vrijdag en zondag van 13.30
tot 16.30 uur.
VOLWASSENEN

IEDEREEN WELKOM

Donderdag 28 november om 19.30 uur

19 december tot 1 maart

Zandbanken

Tijdelijke expo
“Van Duinkerke tot Westende één van de
merkwaardigste duingebieden van Europa”

Het reliëf van de zeebodem doet denken aan dat van een
uitgestrekt duinenlandschap. Maar het zou verkeerd zijn om
zandbanken zomaar als ‘onderwaterduinen’ te omschrijven…
Zandbanken maken ons deel van de Noordzee super boeiend en
gevaarlijk voor de scheepvaart en dat al eeuwenlang, getuige de
vele scheepswrakken die er liggen.
Vera Van Lancker, directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, vertelt bovendien
hoe we duurzaam moeten omspringen met het zand, want het is
bijna op. Tijdens deze lezingen leggen we enkele ‘geheimen’ bloot.

De expo geeft duiding over het project Life+ natuur FLANDRE.
Een groots grensoverschrijdend natuurbehoudproject opgestart
door de Belgische en de Franse overheden met de steun van
de Europese Unie. 60% van het oorspronkelijk duinenareaal is
verdwenen door de verstedelijking van de kuststreek. Hoogtijd dus
om de biodiversiteit en de natuurlijke processen van kustduinen en
zandstranden te beschermen en te herstellen.
Doorheen de tentoonstelling volgen de kinderen “Flandre”, een
roodborsttapuit en kunnen ze achteraf deelnemen aan een quiz.

Prijs: €3 per persoon, inschrijven noodzakelijk.

Prijs: gratis
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WANDELINGEN

NAJAAR

HERFSTVAKANTIE

(zie wandelkalender)

(zie wandelkalender)

- Dwaaltocht op de grens van landen en seizoenen
zaterdag 21 september om 9.30 uur
- Paddenstoelenwandeling voor het hele gezin
zaterdag 21 september om 14 uur
- Herfst in de kruidenwereld
zaterdag 5 oktober om 14 uur
- Op stap met de boswachter
zaterdag 5 oktober om 14 uur
- Tussen zand, schaap en bos
zondag 13 oktober om 14 uur
- Herken duinbessen en leer iets over hun toepassing
zaterdag 19 oktober om 14 uur

- Speuren naar de laatste bessen in de duinen
dinsdag 29 oktober om 14 uur
- Kindervoetjes neuzen in de duinen
vrijdag 1 november om 14 uur
- Bomen en struiken in herfsttooi
zondag 3 november om 14 uur

KERSTVAKANTIE
(zie wandelkalender)
- Kindervoetjes neuzen in de duinen
zondag 22 december om 14 uur
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Neem dan de tramhalte Moeder Lambic of De Panne Kerk, op 5

Openingsuren Bezoekerscentrum
Begin paasvakantie tot einde herfstvakantie:
Open van 10u tot 18u
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

minuten wandelen van Duinpanne.
Parking voorzien vlakbij het centrum. Binnenkort wordt deze
heid zal zijn.

Juli en augustus:
Dagelijks open van 10u tot 19u
Uitzonderlijk gesloten op vrijdag 30 augustus.

Plan je een verjaardagsfeestje of uitje in groep? Vraag meer informatie over het groepsaanbod en plan een boeiende dag aan zee.

Einde herfstvakantie tot begin paasvakantie:
Open van 10u tot 17u
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne

Gesloten van 2 december tot begin kerstvakantie en op
25 december, 1 en 2 januari

duinpanne@west-vlaanderen.be - 058 42 21 51

www.duinpanne.be

Gratis toegang tot bezoekerscentrum, bar en duintuin

duinpanne
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provincie_wvl

@provinciewvl

V.U: Peter Norro, MiNaWa, 050 40 32 90 • Gedrukt op milieuvriendelijk papier

vernieuwd waardoor er in de toekomst meer parkeergelegen-

