
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DUINPANNE
ONTDEK DE ZEE

VAKANTIEZOEKTOCHT
DEELNAMEFORMULIER  WANDELZOEKTOCHT VAN 6 JUNI TOT EN MET 20 SEPTEMBER 2020

NL

PRAKTISCH
Fotovragen
Langsheen het parcours werden 17 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.

Wegbeschrijving
Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde 
wegbeschrijving.

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).

Afstand
8,2 km – gevarieerd traject.

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

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

Deze vakantiezoektocht is een samenwerking tussen Natuur en Bos van de 
Vlaamse overheid, Toerisme De Panne en het Provinciaal Bezoekerscentrum 
Duinpanne. Samenstelling: Ann Pattyn en Tom Brouckxou.
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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

REGLEMENT VAKANTIEZOEKTOCHT
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 
6 juni tot en met 20 september 2020.  

• 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 20 september 2020 
ingediend zijn bij PB Duinpanne of 
Toerisme De Panne.

• De correcte antwoorden staan vanaf 22 september 
op de website van het Provinciaal Bezoekerscentrum 
Duinpanne (www.duinpanne.be).

• De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 3 oktober 
2020  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 8 november 2020. Daarna 
worden ze terug eigendom van de organisatoren. 

• De prijzen zijn niet omruilbaar of uitkeerbaar in 
speciën. 

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.

PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM 
DUINPANNE
Ontdek het vernieuwde bezoekerscentrum met zijn unieke 
ligging tussen bos en duin.
Duinpanne ligt midden in een gevarieerd wandelparadijs: 
in de Oosthoekduinen, vlakbij het Calmeynbos en het 
Westhoekreservaat. In het centrum kan je dan ook 
terecht voor verschillende wandelkaarten en toeristische 
informatie. Maak zeker ook gebruik van de interactieve 
kaart die de kust letterlijk en figuurlijk in kaart brengt. 

Probeer één van de verschillende wandelroutes of ga met 
de kids speuren in de duintuin. De kleinsten gaan er op zoek 
naar schaduwen terwijl de oudere kinderen het geheim van 
de piraten ontdekken en op zoek gaan naar de schat. Spits 
je oren en trek er tijdens de zomervakantie met het gezin 
samen op uit met de Schatten van Vlieg-zoektocht.

DUINPANNE ZOMERT
Iedere dag open van 10u tot 19u.
Ontdek wat er deze zomer doorlopend te beleven is 
in Duinpanne.

Expeditie Duinpanne
Dagelijks zorgt onze gids voor verrassende doe-opdrachten 
voor het ganse gezin.
1/07- 31/08: Schatten van Vlieg 
Een doe-zoektocht voor kinderen in (en rond) onze tuin. 
1/07-28/08: Aquariumsnuisteren 
Een natuurgids vertelt je over de geheimen van de 
Noordzee en het zeeaquarium. 
Elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag. 
8/07- 26/08: Createlier
Iedere woensdag kunnen kinderen tussen 13u30 en 16u30 
zich tijdens een uurtje laten zien van hun meest creatieve 
kant.
Hamertje krab: 8/07 en 5/08 , 
Schelpendroomvanger: 15/07 en 12/08
De zee op je bord: 22/07 en 19/08, 
Dotpainting zeedieren: 29/07 en 26/08

Noteer alvast ook volgende data:
Kustsafari
Begeleide fietstocht richting de Franse grens: 
22/07, 23/07, 24/07, 5/08,6/08 en 7/08 om 9u45

NOORDZEEAQUARIUM
Maak kennis met het Noordzeeaquarium, een biotoop 
waarvan de dieren en planten kunnen waargenomen worden 
tijdens een wandeling langs de vloedlijn aan het strand. Hoe 
snel vind jij alle inwoners van het aquarium? Een zoekkaart 
of raadselboekjes liggen klaar aan het onthaal. Wil je graag 
nog wat meer info over deze inwoners? Afspraak op maan-, 
woens-, -vrij-, of zondag tussen 14u en 17u aan het aquarium. 
Een natuurgids deelt met jullie de geheimen van het 
aquarium en de Noordzee. 
Bij mooi weer is het gewoon genieten vanop het zonneterras. 
Verwen jezelf met een hoeve-ijsje, biolimonade, sapje of één 
van de vele streekbiertjes. Proef zeker eens ons eigen uniek 
bier “Duneleute”. 

PERMANENTE EXPO SEA CHANGE 
Alles over de Noordzee ontdekken zonder natte voeten 
te krijgen? Start de ontdekkingstocht op de zeebodem en 
ontdek de rijkdom van onze Noordzee. Stap geleidelijk aan 
boven water en word geconfronteerd met de stijging van 
de zeespiegel. Help onderzoeken wat de doodsoorzaak 
is van de dwergvinvis of word voor één dag kapitein van 
de Noordzee. Het uitzicht vanuit de panoramatoren zorgt 
letterlijk voor een hoogtepunt.

RED DE SAHARA VAN DE PANNE
Het groot centraal loopduin in 
natuurreservaat De Westhoek, 
ook wel bekend als de Sahara 
van De Panne, was één van de 
meest uitgestrekte stuifduinen 
van West-Europa. Inderdaad, 
was … want de Sahara verdwijnt 
stilaan. Het kale zand in het duinengebied groeit sinds de 
laatste eeuwwisseling meer en meer dicht met helmgras 
en duindoorn. Hierdoor verdwijnt de zandverstuivings-
dynamiek en verliest het ooit zo gevarieerde 
duinenlandschap zijn oorspronkelijke en rijke fauna en 
flora. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid wil het 
zand nu opnieuw laten stuiven! In kader van het Interreg 
project VEDETTE zal een grote oppervlakte begroeid duin 
onder handen genomen worden. De wind krijgt zo weer 
vat op het kale zand en helpt de natuur om een gevarieerd 
landschap te ontwikkelen. Meer info: 
www.natuurenbos.be/interreg-v-project-vedette.

NIET TE MISSEN EVENTS IN HET NAJAAR
Zaterdag 3/10 vanaf 13u30: Natuurfestival
Een namiddag voor het ganse gezin vol natuurbeleving, 
actie en entertainment. 
Dinsdag 3/11 vanaf 14u: Murder@ Sea
Ga op zoek naar aanwijzingen en help de dader(s) te 
ontmaskeren. 
Vrijdag 27/11: Schemertocht: Te nachte gaan 
Een belevenistocht in het kader van natuur en licht. 
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Te volgen traject

Afgelegde kilometers

Genieten van de natuur, doe je in De Panne!
Alle info over onze geleide wandelingen kun je terugvinden 
in de Wandelkalender of via  
www.depanne.be/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

in De Panne

Calendrier des promenades
Wanderführer
Hiking calendar

Wandelkalender
2020

incl. plan



DEELNAMEFORMULIER
NOTEER TELKENS HET ANTWOORD OP ELKE 
VRAAG BIJ HET CIJFER DAT MET DE VRAAG 
CORRESPONDEERT.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Naam

Adres

E-mail

Telefoon

Ik wens mij in te schrijven voor de elektronische 
nieuwsbrief

Ik wens mij in te schrijven om op de hoogte te blijven 
omtrent activiteiten, workshops en lezingen die 
doorgaan in Duinpanne

Wenst u kans te maken op één van de 75 prijzen van 
de prijzenpot van € 5.000, dien dan uw formulier tegen 
uiterlijk 20 september 2020 in bij bezoekerscentrum 
Duinpanne of Toerisme De Panne, mits betaling van € 1 
per ingediend formulier. 

 Geef de naam van een huis met een 
mannelijke voornaam en de naam van 
een huis met een vrouwelijke voornaam 
die je in deze straat (die we hier 
weggelaten hebben) vindt. 

1

 Geef mijn adres.9

 Geef de naam van 
dit gebouw.13

 Hoeveel van deze 
tel je hier?10

 Welke naam is hier weggelaten?12

 Op welk adres vind je mij?

 Wat is mijn huisnummer?11

 Welke tekst is hier weggelaten?14

 Hoeveel van deze 
tel je hier? 16

WEGBESCHRIJVING
De gebruikte afkortingen staan 
voor L (links), R (rechts) en 
RD (rechtdoor)

Vertrekpunt: het Provinciaal 
bezoekerscentrum Duinpanne.

TIP
Op de achterkant zie je het traject 
ook op plan uitgetekend. 

Verlaat PB Duinpanne langs de voorkant
RD tot einde Olmendreef
R en volg de trambaan (600 m) tot aan huisnummer 22
10 meter verder R (trapjes naar beneden)
RD en L meedraaien (Zonnebloemweg)
1ste R (L. Maskenslaan)
Koninklijke Baan oversteken en RD (E. D’Arripelaan)
1ste R (Schoolweg)
3de R (Blondeweg)
1ste R (Thiriarweg) tot Zeelaan  (TIP: hier kan je ook 
even de trappen op naar het uitkijkplatform)
1ste L (Zeelaan) tot aan Markt
Markt schuin oversteken naar Marktlaan
RD tot einde Marktlaan
Ga de Houtsaegerduinen in en volg L het pad tot aan 
de uitgang
R (F. Beerlantlaan)
L (Kinonlaan), meedraaien 
1ste R (Astridlaan), R meevolgen tot aan trambaan 
(Nieuwpoortlaan) en oversteken naar Canadezenplein
RD tot aan Zeedijk
L 
3de L (Dr. A. Depagelaan), trambaan oversteken 
RD tot aan Koninginnelaan
R
2e L (Barkenlaan)
1e R (Toeristenlaan)
2e L (Sloepenlaan)
Zeelaan schuinrechts oversteken naar Bonzellaan
Op het einde L (klein paadje)
Bortierlaan oversteken en vervolg paadje tot aan 
A.Dumontlaan
R tot het einde van de A. Dumontlaan (450 m verder), 
vervolgens L meedraaien (Bortierlaan) tot aan de 
trambaan
Trambaan L oversteken en vervolg Bortierlaan
Esplanade RD oversteken naar wandelpaadje
RD tot aan H. Consiencelaan
L Dynastielaan oversteken en neem vervolgens het 
paadje ter hoogte van de glasbollen
RD tot Korrelaan
R tot einde (Korrelaan) 
L klein paadje tot aan Smokkelpad
Smokkelpad RD 
Egelantierlaan oversteken en neem paadje
Aan huisnummer 20, net voor de houten paaltjes, 
paadje L
Vervolg verder richting knooppunt 15
Parnassialaan oversteken
Paadje verder volgen tot aan Groene Biezenlaan
L (Groene Biezenlaan) en ongeveer 150 meter verder 
R (doodlopende straatje in)  
Neem op het einde het kleine paadje L tot aan 
M. Calmeynlaan en ga R het bos in
Neem de dreef RD tot aan de Kerkstraat en steek aan 
de verkeerslichten over naar de Olmendreef.
Ga onmiddellijk R het bos in, maak een halve cirkel 
(zie plan) tot je opnieuw uitkomt aan
de Olmendreef 
R tot aan PB Duinpanne.

3

 Welk getal bekom je als je de 
som neemt van alle cijfers die je 
hier vindt?

8

 Geef de naam 
van dit gebouw.4

 Welk huisnummer is 
hier weggelaten?2

 Van wie is deze uitspraak: 
“Ik aarzel niet en zet koers 
naar De Panne 5

 Welk jaartal is 
hier weggelaten?7

 Welke tekst 
hoort hierbij?17

 Welk dier vind je hier?15

 Wat is mijn 
huisnummer?6


