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Welkom

Deze activiteitenkalender zomer wordt 
u aangeboden door de Provincie West-
Vlaanderen 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” 

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.

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. 

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne

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

www.duinpanne.be

 duinpanne provincie_wvl  @provinciewvl

OPENINGSUREN BEZOEKERSCENTRUM 

Juli en augustus:
Dagelijks open van 10 tot 19 uur 
Gratis toegang tot bezoekerscentrum, bar en duintuin

 Neem 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.

©DMM Studios



4 5

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 de apenbruggen, klimtouwen in het grote 
vogelnest te geraken. Een uitdaging op zich. 

Proef er de hoeve-ijsjes, artisanale koeken, (h)eerlijke sapjes, bio-
limonades 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. 

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.

Een volgende uitstap plannen? Maak gebruik van de interactieve 
kaart! Deze geeft je een overzicht van de bezienswaardigheden en 
fotogenieke locaties aan de kust met de nodige nuttige informatie.

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, hondshaai, mossel, garnaal, je vindt het er 
allemaal.
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GEZINNEN MET KINDEREN +12 JAAR 
Van 25 juni tot en met 25 september

Openlucht expo Blue Mind
De zee heeft wel degelijk een invloed op onze 
gemoedstoestand, dit fenomeen wordt ook wel ‘Blue 
Mind’ genoemd en gaat na hoe de zee onze gedachten 
en gevoelens beïnvloedt. Blue Mind is een reeks waarin 
Dirk Du Chau niet-geënsceneerde momenten ‘steelt’.

Voor Duinpanne maakte Dirk Du Chau een speciale 
reeks over ‘Wat de zee met ons en met hem doet, in en 
rond De Panne’. Zie hoe de mens ‘profiteert’ van de zee, 
hoe de zee een positieve rol kan spelen in het leven van 
de mens die haar opzoekt. We houden ervan om dichtbij 
de zee te zijn. De blauwe lucht, het ruisen van de golven, 
de zilte geur, de zee… een eeuwenlange inspiratiebron 
voor vele kunstvormen.

Maandag 19 juli en 9 augustus  
om 14 u en om 15.30 u. 

Op stap met de fotograaf
Ga op pad met de fotograaf Dirk Du Chau en leer 
meer over het verhaal achter de werken. 

Gratis. Inschrijven via de website www.duinpanne.be. 

GEZINNEN MET KINDEREN 

Expo Sea Change
Alles over de Noordzee ontdekken zonder natte voeten 
te krijgen? Start de ontdekkingstocht op de zeebodem, 
ontdek de rijkdom van de Noordzee. Stap geleidelijk 
aan boven water en wordt geconfronteerd met de 
stijging van de zeespiegel. 

Help onderzoeken wat de doodsoorzaak van de 
dwergvinvis is of word voor één dag kapitein van  
de Noordzee. 

Betalend. Voorwaarden, kortingstarieven en reservatie: 
www.duinpanne.be
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GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 8 JAAR
Hele jaar door in de duintuin 

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 dit is?
Duur: 45 min.

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 9 TOT 12 JAAR
Hele jaar door in de 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.

Zoektocht
en

 

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 7 JAAR
Van 1 juli tot en met 31 augustus

Schat van vlieg mini
Wandel door de duintuin. Lig op je buik, sta op de toppen 
van je tenen, zit op je knieën en gebruik je ogen super 
goed. Onderweg kom je Vlieg tegen. Is Vlieg aan het 
eten? Of doet ze een dutje? Smult ze smakelijk van een 
lekker kakje? Kijk in elke boomholte, in een pas gegraven 
konijnenpijp en in elk verborgen hoekje. Ontdek zo wat 
Vlieg allemaal doet en vooral wat ze niet doet.

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 6 JAAR 
Schat van vlieg maxi
Is die tak nu echt op wandel? Is dat nu een blad of een 
dier? Zit er een worm in die gang? Zie ik door mijn 
vergrootglas nu een echt piepklein waterdiertje? Kan je de 
vragen in geheimschrift ontcijferen? Kan je in de donkere 
kamer het codewoord ontdekken? We zullen ZIEN!
Alle opdrachten bevinden zich in in de duintuin en aan de 
ruiten van Duinpanne en zijn dus enkel uit te voeren tijdens 
de openingsuren. 

Gratis. 
Elke Mini- en Maxi-deelnemer krijgt een leuk gadget of maak 
kans op één van de hoofdprijzen. Voorwaarden en info te 
verkrijgen aan het onthaal of op de website van Duinpanne.
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GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 16 JAAR
Van 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2022

Interactieve app: Plaats delict
Bewijs jezelf als detective en los een misdaad op. De tocht start bij 
de ‘crime scene’ en loopt langs de plaatsen waar het slachtoffer 
het laatst is gesignaleerd. Onderweg verzamelen de spelers 
bewijsstukken en getuigenissen van verdachten. Wie heeft een 
alibi en een motief en welke verdachten vallen af? 
Bij het spel hoort een app waarmee de spelers tips kunnen 
bestuderen. Zit je even vast? Roep dan de hulp in van een ervaren 
speurder via een chatbot in Facebook Messenger.

Gratis. Beschikbaar in NL/FR.  
Meer info via de website www.duinpanne.be. 

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 12 JAAR
Vrijdag 2 juli om 22 uur

Zin in de nacht
“Heb je ook zin in de nacht? Op één van de kortste nachten van het 
jaar verzamelen we bij zonsondergang en dompelen we ons onder 
in de zomerse duisternis tot zonsopgang. Wat ontdek je als je ogen 
je in de steek laten? Slaapt alles wel zo vredig als je dacht? Welke 
opportunisten maken gebruik van de nacht om hun slag te slaan? 
Verwacht het onverwachte.

Deze nachtelijke activiteit is vooral bedoeld voor volwassenen. 
Gezinnen zijn ook welkom met jongeren vanaf 12 jaar. We sluiten 
af met een (h)eerlijk ontbijt. See you? Neen, sorry, hear you?”

10 euro per persoon – inschrijven via de website www.duinpanne.be.

GEZINNEN MET OUDERE KINDEREN
Van 25 juni tot en met 25 september

Vakantiezoektocht 
Op zoek naar een gevulde, actieve namiddag met familie of 
vrienden? Ontdek De Panne en waag je aan een uitdagende 
fotozoektocht! Gebruik je verfijnde zoektalenten en geniet 
ondertussen van wat De Panne je te bieden heeft. Laat je 
verrassen door de architecturaal mooie plaatsjes en de unieke 
natuurgebieden in De Panne.
Gevarieerd traject (8,5 km): deels onverhard
Deelnameformulier: af te halen in bezoekerscentrum Duinpanne of bij 
Toerisme De Panne. Deelname is gratis. Wil je kans maken op één van 
de 75 prijzen, dan kost dit 1 euro per ingediend formulier. De opbrengst 
hiervan gaat naar een goed doel.

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 12 TOT 14 JAAR
Van 3 april tot en met 31 augustus

Podcast: Ma kan de boom in, periodt. 
Heb je thuis tieners met een hekel aan wandelen? Geen paniek, 
Duinpanne heeft dé oplossing. We ontwikkelden een grappige 
podcast speciaal voor 12- tot 14-jarigen die weetjes en humor 
koppelt en zorgt voor een ontspannende en interessante tocht 
door de natuur. De podcast zal jou als ouder of jongvolwassene 
ongetwijfeld ook aanspreken.

Gratis. Meer info via de website www.duinpanne.be. 
Afstand: 7 km.
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GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 12 JAAR
4, 5 en 6 augustus om 9.45 uur 
1, 2 en 3 september om 9.45 uur

Grenssafari 
Ga deze zomer aan de kust terug met de fiets op 
safari. We trekken naar de Franse grens en gaan ‘over 
de schreve’ naar de bijzondere kustgemeenten Bray-
Dunes en Zuydcoote. De gids laat je kennismaken met 
heel wat verschillen, maar ook gelijkenissen tussen 
onze natuur, cultuur, taal en geschiedenis. We stoppen 
op enkele verborgen plekjes met prachtige verzichten 
en een rijk verleden.

De Grenssafari maakt deel uit van een reeks 
begeleide zomerfietstochten naar de mooiste en 
stilste plekjes tussen De Panne en Knokke.  
Een overzicht van alle data en startlocaties vind je op 
www.dekust.be/kustsafari

TIP: deze fietstocht kan je ook boeken als groepsuitstap. 
Informeer op www.duinpanne.be naar de opties en tarieven.
Praktisch: breng zelf je fiets mee. Een dorstlesser en 
versnapering zijn aan te raden. Een verrekijker nuttig.

Afspraak parking Perroquet, Duinhoekstraat 181.

KINDEREN VAN 4 TOT 7 JAAR
Dinsdag 20 juli, 27 juli, 3 augustus en 10 augustus  
telkens van 13 tot 16 uur

Kinderyoga(belevings)wandeling
Tijdens een wandeling door bos, duinen of langs het 
strand 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. Je mag je volledig 
uitleven en helemaal in het moment zijn. 

Gratis, meer info en inschrijven via de website  
www.duinpanne.be. 
Graag een hapje en drankje voorzien voor bij het 
pauzemoment. 
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GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 12 JAAR
Maandag 5 juli: van 16 tot 18 uur
Dinsdag 13 juli: van 9.30 uur tot 11.30 uur
Woensdag 14 juli: van 10 tot 12 uur
Maandag 19 juli: van 14 tot 16 uur
Dinsdag 20 juli: van 15 tot 17 uur
Woensdag 28 juli: van 10 tot 12 uur
Maandag 2 augustus: van 14 tot 16 uur
Dinsdag 3 augustus: van 15 tot 17 uur
Woensdag 4 augustus: van 16 tot 18 uur
Donderdag 12 augustus: van 9.30 tot 11.30 uur
Vrijdag 13 augustus: van 10 tot 12 uur
Maandag 16 augustus: van 13 tot 15 uur
Dinsdag 17 augustus: van 14 tot 16 uur
Woensdag 18 augustus: van 15 tot 17 uur
Vrijdag 27 augustus: van 10 tot 12 uur

??DOELGROEP??

Zelf kruien aan zee
Gewapend met een waadpak en steeknet ontdek je het leven 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 tijdstippen. 
Gratis deelname, verplicht inschrijven via de website www.duinpanne.be.

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 12 JAAR
Maandag 5 juli: van 16 tot 18 uur
Dinsdag 13 juli: van 9.30 uur tot 11.30 uur
Woensdag 14 juli: van 10 tot 12 uur
Maandag 19 juli: van 14 tot 16 uur
Dinsdag 20 juli: van 15 tot 17 uur
Woensdag 28 juli: van 10 tot 12 uur

Maandag 2 augustus: van 14 tot 16 uur
Dinsdag 3 augustus: van 15 tot 17 uur
Woensdag 4 augustus: van 16 tot 18 uur
Donderdag 12 augustus: van 9.30 tot 11.30 uur
Vrijdag 13 augustus: van 10 tot 12 uur
Maandag 16 augustus: van 13 tot 15 uur
Dinsdag 17 augustus: van 14 tot 16 uur
Woensdag 18 augustus: van 15 tot 17 uur
Vrijdag 27 augustus: van 10 tot 12 uur

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 12 JAAR

Zelf kruien aan zee
Gewapend met een waadpak en steeknet ontdek je het leven 
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 
tijdstippen. Gratis deelname, verplicht inschrijven via de website 
www.duinpanne.be.
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GEZINNEN MET KINDEREN
Elke donderdag 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 jouw niet alleen? 
Dan zal een aquariumredder jou zeker uit de nood 
helpen. Met die tip kan je jouw aquariumtekening 
helemaal afwerken. 

Gratis. 

GEZINNEN MET KINDEREN 
Elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag  
doorlopend van 14 tot 17 uur

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

Gratis.

GEZINNEN MET KINDEREN 
Elke dinsdag, donderdag en zaterdag  
telkens van 14 tot 17 uur

Expeditie Duinpanne
Wil je een natuurexpert worden en de geheimen 
van de natuur ontdekken? Neem dan deel aan deze 
expeditie. Op dinsdag, donderdag en zaterdag staan 
wij in Duinpanne klaar om jou op tocht te sturen in 
bos, tuin en duin. Beleef een uitdagende namiddag in 
de natuur en neem het heft in eigen handen.

Gratis. Meer info via de website www.duinpanne.be.



18 19

21 juli en 18 augustus
Schelpenhart 
Toon je groot hart voor de zee en ga aan de slag met klei en 
schelpen.

3 euro per kind

28 juli en 25 augustus 
Bewegende krab
Een krab kan enkel zijwaarts lopen, maar we maken deze extra 
lening met behulp van splitpennen.
3 euro per kind

KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR
Elke woensdag doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur 
45 min. tot 1,5u

Createlier
7 juli en 4 augustus
Draadkunst 
Maak een zeedier a.d.h.v. nageltjes en draad.

3 euro per kind

14 juli en 11 augustus
Zeesleutelhanger
Ontwerp je eigen zeefiguur uit vilt en naai deze samen met een 
eenvoudige steek.

3 euro per kind
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WANDELINGEN
ZOMERVAKANTIE  
(zie wandelkalender) 

Gratis deelname, inschrijven verplicht via Toerisme De Panne: 
toerisme@depanne.be | 058 42 18 18 (max. 10 deelnemers 
toegelaten) Mondmasker verplicht.

- Kruipende en vliegende beestjes en hun nut voor de mens:  
2 juli, 12 en 27 augustus om 14u 

- Zomerse kruidenwandeling:  
11 en 30 juli en 22 augustus (laatste duinkruiden) om 14u

- Oosthoekwandeling:  
16 juli en 10 augustus om 10u, 5 en 26 augustus om 14u 

- Kindervoetjes neuzen in de duinen:  
23 juli en 13 augustus om 14u

 


