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DUINPANNE

ONTDEK DE ZEE

Activiteitenkalender
najaar 2020

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN, GEZINNEN EN VOLWASSENEN
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OPENINGSUREN BEZOEKERSCENTRUM

1 september tot 25 oktober: 10u-18u
26 oktober tot 27 november: 10u-17u
28 november tot 18 december: gesloten
19 december tot 31 december: 10u-17u
Gesloten op 24 en 25 december, 1, 2 en 3 januari 2021

Welkom
Deze activiteitenkalender najaar wordt
u aangeboden door de Provincie WestVlaanderen en haar partnerorganisaties
in het Bezoekerscentrum Duinpanne.
Naast deze open activiteiten kan je in
het bezoekerscentrum steeds terecht
voor informatie of voor een bezoek aan
de expo “Sea Change”

Gesloten op maandag, uitgezonderd vakantieperiodes
Gratis toegang tot bezoekerscentrum, bar en duintuin

Neem de tramhalte Moeder Lambic of De Panne Kerk, op
5 minuten wandelen van Duinpanne.

Het provinciaal bezoekerscentrum
Duinpanne ligt in de Oosthoekduinen.
Ga voor een boswandeling in het
Calmeynbos of waai heerlijk uit
in het Westhoekreservaat. Op een
steenworp van het bezoekerscentrum
vind je ook de Houtsaegersduinen, de
Cabourduinen en de Zwarten Hoek.

Parking voorzien vlakbij het centrum. Binnenkort wordt
deze vernieuwd waardoor er in de toekomst meer
parkeergelegenheid zal zijn.

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

www.duinpanne.be
duinpanne
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provincie_wvl

@provinciewvl
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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 een 7 Beaufort.
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.

Een interactieve kaart geeft je een overzicht van historische
bezienswaardigheden en prachtige locaties. Ontdek ze eerst in het
centrum en trek er dan op uit.
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.

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.

Expo Sea Change
Ontdek alles over de Noordzee zonder natte voeten te krijgen.
Sea Change brengt het verhaal van de zee in verandering op een
interactieve manier en neemt je mee van de zeebodem tot in de
panoramatoren
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TIP
Probeer zeker ook
de aquariumzoekkaart of de - raadseltjes:

“Wie zoekt, die vin(dt)”
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GEZINNEN MET KINDEREN 4 -8 JAAR

GEZINNEN MET KINDEREN

HELE JAAR DOOR IN DUINTUIN

Zaterdag 3 oktober vanaf 13u30

Schaduwentocht

Natuurfestival

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 dit is?

Duinpanne gooit het Natuurfestival dit jaar uitzonderlijk over een
andere boeg: ‘Ollemoale up boane!’
Ga op pad en beleef een onvergetelijke natuurtocht. Kies je
voor beleving, verbazing, ontspanning? Of wil je liever avontuur,
uitdaging en actie? Of is een speelse tocht voor de allerkleinsten
wat je zoekt? Kies uit één van deze verschillende parcours en laat
je meeslepen…
Alle tochten doorkruisen Duinpanne. Je kan er terecht voor een
hapje en een drankje bij een gemoedelijke sfeer.

Duur: 45 min.

GEZINNEN MET KINDEREN

Zaterdag 3 oktober vanaf 13u30 tot 15u30

Belgisch kampioenschap broodpudding

(GEZINNEN MET) KINDEREN 9 – 12 JAAR

HELE JAAR DOOR IN DUINTUIN

Breng jouw zelf gemaakte broodpudding mét noten (Jan Van
Eyckjaar) mee naar het Natuurfestival.
Een ‘pro(e)fessionele’ jury zal jouw alcoholvrije broodpudding mét
noten van ongeveer 320 gr (8 stukjes van 40 gr) onderwerpen aan
een smaaktest. Vervolgens worden punten gegeven op 20. De
winnaar krijgt de titel van Belgisch Kampioen Broodpudding 2020.

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.
Duur: 45 min.
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VOLWASSENEN

GEZINNEN MET KINDEREN 3- 12 JAAR

Donderdag 15 oktober om 19u30

Maandag 2 november vanaf 14u

CO2-afvang in de Noordzee

Murder @ Sea

Het laatste IPCC rapport sprak klare taal: we zitten op koers voor
een opwarming van 3°C. Om dat rampscenario te vermijden
wordt er naast het verminderen van uitstoot nu ook meer en meer
gekeken naar het afvangen van CO2. Stel dat we een gesteente
kunnen uitstrooien in de oceanen dat in staat is CO2 op te vangen
zodat algen meer CO2 uit de lucht kunnen halen. Science fiction?
Dr. Laurine Burdorf van het onderzoeksteam laat je kennismaken
met het mineraal olivijn, en de rol die het zou kunnen spelen in de
strijd tegen klimaatopwarming.
Toch plaatst ze ook de nodige kanttekeningen.

Het strand ligt er stil en verlaten bij. De golven kabbelen rustig
en er is geen zuchtje wind. Maar plots doorklieft een akelige
kreet van een zilvermeeuw de lucht. O nee, er is alweer een
moord gepleegd! Wie is er dit keer het slachtoffer? Wie is de
moordenaar? Zijn er getuigen? Medeplichtigen? Samen gaan we
op zoek naar aanwijzingen en volgen eventuele sporen. Misschien
kunnen we zo de dader(s) ontmaskeren. Alle hulp is welkom. Jij
komt toch ook?
Doorlopend van 14u- 17u

€3 per persoon, inschrijven noodzakelijk.
Verdere info via de website: www.duipanne.be

VOLWASSENEN

Donderdag 19 november om 19u30

De Noordzee van de Middeleeuwen tot nu
De visserij evolueerde naar een industriële schaal en ook de
klimaatverandering introduceert nieuwe soorten.
Marien bioloog Francis Kerkhof brengt een verhaal over de impact
van de mens op de Noordzee doorheen de geschiedenis.
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GEZINNEN MET KINDEREN

1 november, 4 november en 6 november vanaf 14u

Aquariumsnuisteren

€3 per persoon, inschrijven noodzakelijk.

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

Verdere info via de website: www.duipanne.be i.s.m. de strandwerkgroep

Doorlopend van 14u- 17u
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GEZINNEN MET KINDEREN

Zondag 22 november vanaf 13u30

Kerstruilbeurs
Binnen het thema “duurzame kerst” organiseert Duinpanne
een ruilbeurs voor kerstspullen. Vanaf 26/10 tot 18/11
kunnen geïnteresseerden hun oude, afgedankte kerstspullen
binnenbrengen en krijgen in ruil bonnetjes. Op zondag 22/11 in de
namiddag kun je nieuwe decoratie uitkiezen.
Doorlopend van 13u30-16u30

GEZINNEN MET KINDEREN

27 november vanaf 18u
vrij vertrek mogelijk van 18u- 20u30

Te Nachte gaan
Neem deel aan de vierde editie van de schemertocht over 4 km
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.
Vertrekpunt: Koningsplein, parking De Boare (ongeveer 4 km).
Gevarieerd traject: deels onverhard en beperkt verlicht.
Gratis, programmaboekje te koop: €1 voor “Music for Life”

GEZINNEN MET KINDEREN 3 - 12 JAAR

Donderdag 19 november om 19u

Reloved: Alternatieve kerstboom
Om je living lekker cosy te maken tijdens de kerstperiode hoef je
niet telkens een bos te rooien. Ga dit jaar voor een, ééntje waarvan
je jarenlang kunt genieten, die geen naalden verliest en waar geen
kunststoffen aan te pas komen. Ongelooflijk wat je met een basis
en wat snoeimateriaal kunt aanvangen. Op naar een duurzame
kerst. Leve het hergebruik!
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GEZINNEN MET KINDEREN

GEZINNEN MET GROTERE KINDEREN

20 december, 21 december, 23 december, 27 december,
28 december en 30 december vanaf 13u30

Dinsdag 29 december om 14u

Ontdek Duinpanne en omgeving

Aquariumsnuisteren

Ga mee achter de schermen van Duinpanne en ontdek er
interessante weetjes. Nadien is er voldoende tijd om vragen te
stellen aan de centrumleider.

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

WANDELINGEN
NAJAAR

HERFSTVAKANTIE

(zie wandelkalender)

(zie wandelkalender)

- Herken duinbessen en leer iets over hun toepassing:
zaterdag 5 september en zaterdag 17 oktober om 14u

- Kindervoetjes neuzen in de duinen:
vrijdag 6 november om 14u

- Dwaaltocht op de grens van landen en seizoenen:
zaterdag 19 september om 9u30

- Bomen en struiken in herfsttooi:
zondag 8 november om 14u

- Paddenstoelenwandeling voor het hele gezin:
zaterdag 19 september om 14u

KERSTVAKANTIE

Doorlopend van 13u30 - 16u30

(zie wandelkalender)

- Herfst in de kruidenwereld:
zaterdag 3 oktober om 14u

TIP

AQUARIUMWEETJE

- Op stap met de boswachter:
zaterdag 3 oktober om 14u

Een platvis is zoals de naam al verraadt, zo plat als een pannenkoek. De meeste platvissen zijn echte
bodemvissen. Ze beginnen hun leven als een rechtop zwemmend visje, maar na enkele weken verandert dat.
Dan verhuizen hun ogen naar één van de zijkanten van de kop terwijl de vis op de andere zijkant gaat liggen.

- Tussen zand, schaap en bos:
zondag 11 oktober om 14u
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- Kindervoetjes neuzen in de duinen:
zondag 20 december om 14u
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