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ACTIVITEITEN VOOR
KINDEREN, GEZINNEN
EN VOLWASSENEN

Welkom
Deze activiteitenkalender
wordt u 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
informatie of voor een bezoek aan de
expo ‘Sea Change’.

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 Houtsaegerduinen, de
Cabourduinen en de Zwarten Hoek.
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Activiteiten of veiligheidsvoorwaarden kunnen wijzigen volgens
verdere updates en beslissingen van de overheid inzake het coronavirus.
Houd de website www.duinpanne.be in de gaten voor eventuele
wijzigingen. Dank voor je begrip.

Geniet van ons zonneterras in een oase van groen. Kinderen
kunnen heerlijk ravotten op het aanliggend speelplein. Niet alleen
de jongste ravotters kunnen zich uitleven maar ook de echte
durvers. Probeer via apenbruggen en klimtouwen in het grote
vogelnest te geraken. Een uitdaging op zich.
Proef er de hoeve-ijsjes, artisanale koeken, (h)eerlijke sapjes, biolimonades en streekbieren. Probeer zeker ook eens ons eigen bier
“Duneleute” met duindoornbessen. Santé!
Picknicken is toegelaten wanneer je ook iets drinkt of eet uit
de bar. Denk ook aan het milieu en berg het afval op. Kleine
verpakkingen en plastic worden gemeden, daarnaast zijn onze
rietjes biologisch afbreekbaar.
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Expo Sea Change
Ontdek er 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.

Ontdek de rust en de verschillende flora
in onze duintuin.
Dankzij het wandelpad in schelpenklei is de tuin zeer goed
toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Duinpanne is de ideale vertrek- of rustplaats tijdens je wandeling
of fietstocht. Vraag naar de gratis wandel- en fietskaarten of koop
er in onze groene winkel.
Stippel zelf je wandeling of fietstocht uit met de knooppunten.
Liever geen voorbereidingswerk? Volg dan de kant en klare
westhoekwandelroute of de nieuwe fietsroutes zoals de
smokkelfietsroute (enkel verkrijgbaar bij ons of Toerisme De
Panne) of de nieuwe westkustfietsroute (Westtoer) die beiden
starten aan Duinpanne.
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Een volgende uitstap plannen? Maak gebruik van onze interactieve
kaart! Deze geeft je een overzicht van de bezienswaardigheden en
fotogenieke locaties aan de kust met de nodige nuttige informatie.
Ontdek ook 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
Probeer zeker ook
de aquariumzoekkaart of de - raadseltjes:

“Wie zoekt, die vin(dt)”
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GEZINNEN MET KINDEREN

Zondag 14 februari, maandag 15 februari en
woensdag 17 februari – doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur

Aquariumsnuisteren
GEZINNEN MET KINDEREN 4 TOT 8 JAAR

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

Hele jaar door in duintuin

Schaduwentocht

Gratis.

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?
Duur: 45 min.

GEZINNEN MET KINDEREN

Van 13 februari t.e.m. 16 mei van 10 tot 18 uur
GEZINNEN MET KINDEREN 9 TOT 12 JAAR

Hele jaar door in duintuin

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.

Tijdelijke expo ‘mineralen, fossielen, schelpen
en haaientanden uit het Noordzeebekken’
Wist je dat Knokke een goede vindplaats is voor
fossiele haaientanden? En dat er bij zandopspuitingen met zand uit
de Noordzee veel mammoetfossielen worden gevonden?
In het bezoekerscentrum kan je tijdelijk een deel van de collectie
van de fossielenvereniging ‘Guapo Team Belgium’ bewonderen.
Kom de ouderdom en vindplaats te weten en ook van welk dier
ze afkomstig zijn. Je krijgt ook heel wat tips hoe je fossielen
kan zoeken zodat je zelf eens op fossielenexcursie kan gaan. De
Strandwerkgroep stelt enkele vondsten uit De Panne in de kijker.
Gratis, vrije toegang
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KINDEREN 5-12 JAAR

Woensdag 17 februari om 13, 14 of 15 uur

Createlier: For ever and ever…
Fossielen spreken tot de verbeelding: afdrukken van levende
wezens die hier miljoenen jaren geleden leefden. Nu kun jij ook
een stukje natuur vereeuwigen! Ga vooraf schelpen rapen of zoek
een prachtig blad in het bos. Maak een afdruk in zoutdeeg en
neem je eigen fossiel mee naar huis.

GEZINNEN MET KINDEREN

Elke dag van 10 tot 17 uur te spelen
tot en met 31 maart.

Super Secret

Duur: 45 min.
3 euro per kind, inschrijven noodzakelijk op een startuur naar keuze.
Na de activiteit moet het fossiele kunstwerk nog een uur drogen in de
oven. In tussentijd kun je de expo bezoeken, een zoektocht doen, een
wandeling maken of uitrusten in de cafetaria.
Verdere info via de website: www.duinpanne.be

GEZINNEN MET KINDEREN

Donderdag 18 februari, doorlopend van 14 tot 17 uur

Aquariumredders
In het zee-aquarium in Duinpanne zitten heel wat dieren verstopt.
Een raadseltje kan jou helpen om ze stuk voor stuk te vinden. Lukt
het jou niet alleen? Dan zal een aquariumredder jou zeker uit de
nood helpen. Met die tip kan je jouw aquariumtekening helemaal
afwerken.

Help! Onze boswachter is ontvoerd. Maurits Bal, hoofd
van het GOK (Geheim OpsporingsKorps) heeft hulp
nodig om uit te zoeken wie de dader is. Helpen jullie
mee om de sporen te onderzoeken?
Jullie hebben via Facebook Messenger contact met
commissaris Maurits. Hij speelt aanwijzingen door om
samen te onderzoeken. Bij het spel hoort de Super
Secret app waarmee jullie tips kunnen bestuderen.
Je kan de dader afluisteren, raadselachtige geluiden
ontcijferen en met augmented reality komen extra tips
tevoorschijn.
Gratis. Verdachtenlijst af te halen in Duinpanne.
Meer info op www.duinpanne.be

Gratis
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INFO-AVOND, VOLWASSENEN

Donderdag 18 maart om 19.30 uur

Offshore windenergie = webinar
GEZINNEN MET KINDEREN

Elke dag van 10 tot 17 uur te spelen
tot en met 31 maart.

Crazy Horse
Ga je mee op zoektocht met Crazy Horse naar de
zee? Dit gek paard heeft nog nooit de zee gezien.
Onderweg stelt hij allerlei gekke vragen en heeft hij
opdrachten voor jullie klaar. Zelf is hij ook wel een
beetje gek. Hij houdt van frietjes, suikerspinnen,
spelen op de tablet en zijn liefje Marie. Maar hij gaat
ook graag naar buiten want daar is veel te beleven! Dit
krijg je allemaal te zien in de filmpjes en foto’s die hij
doorstuurt via Messenger.
Je wandelt ongeveer 3,5 km doorheen het
Calmeynbos terwijl je foto’s neemt en opdrachten
uitvoert. De wandeling loopt grotendeels door het bos
zonder al te veel hobbels, maar er is ook een stuk los
zand waardoor een draagzak meer aangewezen is dan
een buggy voor kleine kinderen.

België was 10 jaar geleden een pionier in offshore windenergie, voldoende voor ongeveer 1,8 miljoen gezinnen. Het nieuw Marien Ruimtelijk
Plan (MRP) van 2020-2026 voorziet nog eens 221km² extra ruimte voor nieuwe windmolenparken.
Waarom wordt er zoveel geïnvesteerd in windmolens? Is het niet veel duurder om die te bouwen in zee? Zijn er geen betere CO2-neutrale
alternatieven voor energieproductie?
Energie-expert Joannes Laveyne van de Universiteit Gent schetst het totaalplaatje van de voor- en nadelen van windenergie ten opzichte van
andere energiebronnen.
Gratis, inschrijven noodzakelijk.
Verdere info via de website: www.duinpanne.be

Gratis. Plan af te halen in Duinpanne.
Meer info op www.duinpanne.be
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GEZINNEN MET KINDEREN

Van 3 april t.e.m. 31 augustus

Podcast
Vinden jouw tieners een wandeling door bos en duin maar saai? Ben jij ervan overtuigd dat de buitenlucht deugd doet maar denkt jou 12-jarige
daar anders over? Juich, spring en dans, want hier komt je kans! Van 3 april tot en met 31 augustus kan je in Duinpanne starten voor een
wandeling die je o.a. door de Houtsaegerduinen leidt. Speciaal voor de 12- tot 14-jarigen werd een grappige podcast ontwikkeld die weetjes en
humor koppelt en zo zorgt voor een ontspannende en interessante tocht door de natuur. Geen gezaag onderweg maar hopelijk alleen gegniffel
en ambiance. De podcast zal jou als ouder of andere jongvolwassenen ongetwijfeld ook aanspreken.
Wat je moet doen? De website van Duinpanne in de gaten houden, je wandelschoenen (om een kleine 7 km te kunnen stappen) al wat inlopenn en je gsm
voorzien van oordopjes. En dan zien we elkaar vanaf de paasvakantie in Duinpanne voor de start en aankomst van deze geanimeerde wandeling!’
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Paaszoektochten

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 8 TOT 11 JAAR

3 t.e.m. 18 april

Avontuurlijke gezinszoektocht:
Op zoek naar het hazenpad

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 5 TOT 7 JAAR

De paashaas is op de vlucht!
Ga op zoek naar het hazenpad en haal inspiratie uit de natuur om
te overleven. Leer ieder level nieuwe overlevingstechnieken en
verzamel hints waarvoor de paashaas op de vlucht is. Slaag jij erin
om alle opdrachten te voltooien en jouw ‘survival expert’-badge te
verdienen?

Verhalende gezinszoektocht:
Help je mij uit nesten?

Er zijn geen paaseieren in Duinpanne dit jaar…
We dachten eerst dat Pica, de ekster, ze gestolen had.
Maar Pica vertelt ons dat zij het veel te druk heeft met het zorgen
voor haar eitjes. Pica beweert dat de paashaas helemaal niet in
de duinen durft komen. Kun jij uitzoeken waarom we nog geen
paaseitjes hebben gekregen? Volg de konijnenstaartjes en ga op
zoek naar de vrienden van de paashaas. Zij helpen je wel op weg
om de verloren paaseieren te vinden!
Doorlopend tijdens de openingsuren gratis te verkrijgen aan het onthaal
van het bezoekerscentrum

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 12 JAAR

dinsdag 6 april: van 14 tot 16 uur
woensdag 7 april: van 16 tot 18 uur

Zelf kruien aan zee
Met een steeknet zoeken we levende diertjes in zee. Onze
‘vangsten’ worden besproken door een gids en later terug in zee
gezet.
Afspraak op het strand ter hoogte van De Rampe – Stranddienstencentrum
einde Bortierplein op bovenstaande tijdsstippen.
Gratis deelname, verplicht inschrijven via website: www.duinpanne.be.

Doorlopend tijdens de openingsuren gratis te verkrijgen aan het onthaal
van het bezoekerscentrum.

KINDEREN VAN 4 TOT 7 JAAR

dinsdag 6 april en 13 april, telkens van 13 tot 16 uur

Yoga(belevings)wandeling: door bos en duinen
Tijdens een wandeling door bos, duinen en langs de poel beleef
je de natuur op een unieke manier: via yoga, aandachts- en
ontspanningsoefeningen, muziek, spel en creativiteit. Zo leer je niet
alleen over de bomen, de planten en de dieren die in Duinpanne
wonen maar ontdek je ook je eigen kracht. Je hoort, ziet en voelt
heel bewust alles wat er is en je komt zo dicht als maar kan bij de
natuur. Vanzelf groeit het respect voor alle leven op aarde. Je mag je
volledig uitleven en helemaal in het moment zijn.
Gratis, inschrijven is noodzakelijk.
Graag een hapje en drankje voorzien voor het pauzemoment.
Verdere info via de website: www.duinpanne.be
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GEZINNEN MET KINDEREN 3-12 JAAR

GEZINNEN MET KINDEREN

Vrijdag 9 april om 13.30 of 15 uur

Zondag 4 april, maandag 5 april, woensdag 7 april,
zondag 11 april, maandag 12 april, woensdag 14 april
en vrijdag 16 april – doorlopend van 14 tot 17 uur

Murder@sea
De moorden stapelen zich op in de bossen van Duinpanne. Meneer
Pier, Mevrouw Mossel en Zusje Zeepaddenstoel werden het
slachtoffer van een wrede moordenaar. Via allerlei opdrachten
kan je als een echte detective het hele mysterie ontrafelen. De
opdrachten zijn aangepast aan de leeftijdsgroep (3-6 jaar; 6-9 jaar;
9-12 jaar) en zijn best wel spannend. Kom je mee opgravingen
doen? Speren maken en een geheimschrift ontwikkelen?
Gratis. Inschrijven verplicht.
Instapuur mogelijk om 13.30 of 15 uur.

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

VOLWASSENEN

Maandag 12 april van 18 tot 20 uur

Relaxatiewandeling
GEZINNEN MET KINDEREN

Donderdag 8 en 15 april, doorlopend van 14 tot 17 uur

Aquariumredders
In het zee-aquarium in Duinpanne zitten heel wat dieren verstopt.
Een raadseltje kan jou helpen om ze stuk voor stuk te vinden. Lukt
het jou niet alleen? Dan zal een aquariumredder jou zeker uit de
nood helpen. Met die tip kan je jouw aquariumtekening helemaal
afwerken.
Gratis
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Wist je dat activiteiten in de natuur de stress verlagen?
Tijdens een wandelsessie in de natuur vinden we de kracht en
inspiratie naar een duurzamere levensstijl in ‘tevreden tijd’.
Geef je lichaam en geest de kans om weer op te laden.
Tijdens deze wandeling kom je volledig tot rust in de duinen en het
bos.
Laat je zintuigen prikkelen en ervaar de kracht van de natuur om
stress, zorgen en spanningen los te laten.
Gratis, inschrijven is noodzakelijk
We wandelen aan een zeer traag tempo. Zorg voor soepele kledij en
gemakkelijk schoeisel.
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LEZING, VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

Donderdag 22 april om 19.30 uur

Donderdag 13 mei

Zeezoogdieren in de Noordzee

Duin-bad

Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding.
Een rustende zeehond op het strand wordt steevast omringd door
selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.
Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het
Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen?
Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak?
Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op
zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze
vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en
geeft een antwoord op al die vragen.

Laat je onderdompelen in de prachtige micro-en macrowereld van
onze duinlandschappen. Laat je baden in de tempel der natuur,
beleef het mysterie van de stilte, een filosofisch moment.
Op deze wandeling leer je jezelf (her)bronnen in de creatieve en
tegelijk ontspannende kracht van zand, plant en dier.
Duur: 2 uur. Niet toegankelijk voor rolstoelen
Maximum 25 personen, inschrijven vooraf verplicht. Gratis.
Meer info op www.duinpanne.be.

LEZING, VOLWASSENEN

Donderdag 6 mei 19u30

Fossielen uit de Noordzee

Goesting in een dagje buiten ravotten? Woensdag 21 april is
het buitenspeeldag! Garzebekeveld wordt de hele namiddag
omgetoverd in één groot speelterrein vol actie en avontuur. Schrijf
je in op de nieuwsbrief en blijft op de hoogte.

De Noordzee was niet altijd een zee… Tijdens de laatste ijstijd
stond de zeespiegel er zo laag dat je te voet van België naar
Engeland kon stappen!
De vlakte in de zuidelijke Noordzee werd naast de prehistorische
mens ook door sabeltandtijgers en kuddes mammoeten bevolkt.
Op heden ligt er op de bodem van de Noordzee een schat
aan fossielen van de fauna die toen op het vasteland leefde.
Nederlands mammoetexpert Dick Mol neemt je terug mee naar
die laatste ijstijd en brengt het verhaal achter die fossielen.

Gratis.
Locatie: Kromfortstraat 27

3 euro per persoon, inschrijven noodzakelijk.
Verdere info via de website: www.duinpanne.be

GEZINNEN MET KINDEREN

Woensdag 21 april van 14 tot 16 uur

Buitenspeeldag
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3 euro per persoon, inschrijven noodzakelijk.
Verdere info via de website: www.duinpanne.be

19

IEDEREEN

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

Zaterdag 15 mei en zondag 16 mei

Zaterdag 5 juni om 13.30 uur

Donderdag 17 juni om 19.30 uur

Dag van de Noordzee

Begeleide fietstocht: ‘De Moeren,
parel binnen de polders’

De Noordzee van de Middeleeuwen tot nu

Op 15 mei vragen WWF en andere natuurbeschermings
organisaties aandacht voor de Noordzee. Tijdens de lockdown viel
het op hoeveel rustiger het plots werd op één van de drukste zeeën
ter wereld. Vooral groepjes bruinvissen lieten zich meer zien.
In de expo ‘Sea Change’ maak je kennis met de bruinvis en
zijn plaats in het ecosysteem. Je ontdekt ook de invloed van
geluidsverstoring op walvisachtigen. In de controlekamer vind
je alle gebruikers van de Noordzee terug en hun invloed op het
marien leven. Speciaal voor de Dag van de Noordzee is de expo
gratis toegankelijk op zaterdag 15 mei én zondag 16 mei. Op
zaterdag is er ook aquariumsnuisteren van 14 tot 17 uur.
Dan deelt de natuurgids de geheimen van het aquarium en de
Noordzee met jou.
Gratis, inschrijven voor de expo is noodzakelijk.

LEZING, VOLWASSENEN

Donderdag 20 mei om 19.30 uur

Curieuzeneuzen in de tuin
In 2018 vond in Vlaanderen het grootste burgeronderzoek naar
luchtkwaliteit ooit plaats.
Dit ‘Curieuzeneuzen’ project krijgt nu een opvolger. In 2021 gaan
5000 burgers de droogte in kaart brengen in Vlaanderen met
een bodemweerstation in hun tuin. Ook in Duinpanne komt zo’n
meetpunt.
Onderzoeker Stijn Van de Vondel van de UAntwerpen stelt het
nieuwe burgerwetenschapsproject voor. Je krijgt ook de eerste
resultaten te zien.

De gids neemt je mee naar het laagstgelegen gebied van België: het
poldergebied ‘de Moeren’. Tot de 17de eeuw was deze poldervlakte
een groot binnenmeer, gescheiden van de zee door de duinengordel
van Duinkerke tot Nieuwpoort. Maak kennis met de rijke
geschiedenis van de drooglegging van het meer tot de eeuwenlange
smokkel. Je ontdekt ook de rijke natuur van muskusrat tot bruine
kiekendief. Onderweg geniet je van prachtige verzichten. Met een
beetje geluk krijg je wel een kiekendief te zien…

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.
3 euro per persoon, inschrijven verplicht.
Verdere info via de website: www.duinpanne.be i.s.m. de strandwerkgroep

Afstand: 17 km – duur: 2,5 uur
Gratis, inschrijven is noodzakelijk
Voorzie je eigen fiets, sportieve kledij, dorstlesser en eventueel een
verrekijker

3 euro per persoon, inschrijven noodzakelijk.
Verdere info via de website: www.duinpanne.be
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Wandel

(zie wandelkalender)

Lente in bomenland!
Woensdag 14 april om 14 uur

Ontluikende kruiden in de duinen
Dinsdag 16 februari om 14 uur

Voorjaarskruiden in de keuken en in het
EHBO-kastje
Zaterdag 17 april om 14 uur

Kindervoetjes neuzen in de duinen
Vrijdag 19 februari en 9 april om 14 uur

Diversiteit in het Calmeynbos en de Krakeelduinen
Zaterdag 1 mei en zondag 13 juni om 14 uur

Bomen in hun winterjasje
Zondag 21 februari om 14 uur

Wat het bos ons kan vertellen
Zondag 9 mei om 14 uur

Met de hond op speurtocht
Zaterdag 6 maart en zondag 30 mei om 14 uur,
honden toegelaten

Duin-bad
Donderdag 13 mei om 10 uur

Voorjaar 2021

Dwaaltocht op de grens van landen en seizoenen
(dagtocht)
Zaterdag 20 maart om 9.30 uur, meebrengen:
picknick en drank
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Oosthoekwandeling
Zondag 16 mei om 14 uur
Calmeynboswandeling, grote diversiteit
in het landschap en de begroeiing
Zondag 23 mei om 14 uur
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Openingsuren Bezoekerscentrum
Einde kerstvakantie tot paasvakantie:
Open van 10 tot 17 uur
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Neem dan de tramhalte Moeder Lambic of De Panne Kerk,
op 5 minuten wandelen van Duinpanne.
Parking voorzien vlakbij het centrum. Binnenkort wordt deze
vernieuwd waardoor er in de toekomst meer parkeergelegenheid zal zijn.

Begin paasvakantie tot zomervakantie:
Open van 10 tot 18 uur
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Raadpleeg de website www.duinpanne.be
voor reservatie, (kortings)tarieven en voorwaarden.

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

www.duinpanne.be
duinpanne
24

provincie_wvl

@provinciewvl

V.U: Peter Norro, MiNaWa, 050 40 32 90

Gratis toegang tot het bezoekerscentrum,
bar en duintuin (Expo Sea Change betalend).

