
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DUINPANNE
ONTDEK DE ZEE

VAKANTIEZOEKTOCHT
DEELNAMEFORMULIER  VAN 12 JUNI TOT EN MET 12 SEPTEMBER 2021

NL

PRAKTISCH
Fotovragen
Langsheen het parcours werden 16 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
8,5 km – gevarieerd traject.

INFO
Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51
duinpanne@west-vlaanderen.be
www.duinpanne.be
Gratis toegang tot duintuin, publieke ruimte en groene 
shop. Expo “Sea Change” is betalend. Raadpleeg de 
website voor kortingen.

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

Toerisme De Panne
Zeelaan 21, 8660 De Panne
058 42 18 18
toerisme@depanne.be
www.depanne.be

Openingsuren:
Juni: ma-za: 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
Zon- en feestdagen: 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Juli en augustus: ma-zo: 9 tot 18 uur
September: ma-za: 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
Zon- en feestdagen: 10 tot 12.30 uur

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 
12 juni tot en met 12 september 2021 

- 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 12 september 2021 
ingediend zijn bij PB Duinpanne of Toerisme De 
Panne.

- De correcte antwoorden staan vanaf 15 september 
2021 op de website van Duinpanne 
(www.duinpanne.be) én het Natuurfestival 
(www.natuurfestival.be).

- De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 
25 september 2021 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 7 november 2021. 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.

OPENLUCHTTENTOONSTELLING BLUE MIND 
Ontdek de openluchttentoonstelling “Blue Mind” in de 
duintuin van Duinpanne. 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. Aan zee krijgen we 
letterlijk en fi guurlijk weer adem. 
Fotograaf Dirk Du Chau legt over 25 panelen de positieve rol 
die de zee in ons leven speelt vast met sprekende beelden. 
De beelden zijn stuk voor stuk aparte universums, een 
verzameling van kleine en grote verhalen. Ingetogen en 
tegelijkertijd sterk vormgegeven. Ga op stap met de fotograaf 
op maandag 19 juli of maandag 9 augustus om 14 of 15.30 
uur en ontdek het achterliggend verhaal zonder gêne op zoek 
naar schoonheid en ontroering.
Te bezoeken van 25 juni tot 26 september

NOORDZEE-AQUARIUM
Maak kennis met het Noordzeeaquarium. 
Hoe snel vind jij alle inwoners van het aquarium? 
Een zoekkaart of raadseltjes liggen klaar aan het onthaal. 
Hulp nodig? Dit kan in de zomermaanden op donderdag 
tussen 14 en 17 uur tijdens aquariumreddertjes. Wil je 
graag nog wat meer info over deze inwoners? Afspraak op 
maan-, woens-, vrij- of zondag tijdens de zomermaanden 
tussen 14 en 17 uur aan het aquarium voor een sessie 
aquariumsnuisteren. 
Of ontdek er alles over de Noordzee zonder natte voeten te 
krijgen tijdens een bezoek aan de expo ‘Sea Change’.

Liever iets actiever? Trek dan met waadpak en steeknet in 
zee. Een natuurgids geeft je na het kruien meer uitleg over de 
inhoud van je steeknet.

VIRTUAL REALITY GAME ‘UNLOCK THE CITY’
Ontdek De Panne tijdens een gratis, interactieve location 
based citygame. Verzamel zoveel mogelijk punten tijdens 
jullie zoektocht en kraak de code van de kluis. 
QR-code tot 30 september te verkrijgen bij dienst 
Toerisme.

OPERATIE DYNAMO
Herbeleef de ingrijpende militaire operatie van 10 mei 
1940 op verschillende locaties in de Dumontwijk en in villa 
“Le Chalutier”. Het militair karakter alsook de impact op het 
dagelijkse leven van de bevolking van De Panne wordt correct 
in beeld weergegeven.
Verder info op: www.operatiedynamo.be 
Te bezoeken van 22 mei tot 3 oktober

INSPIRATIEFICHES ‘PLAN BIJ’
Leer spelenderwijs meer over de bij en een 
bijenvriendelijke omgeving. 

Tussen de 28 inspiratiefi ches vind je vast 
iets dat bij jou past. Zowel voor de allerkleinsten, gezinnen, 
jongeren ... is er een aanbod. Kies je eigen activiteit en laat 
het zoemen!

Download gratis het hele pakket via www.weekvandebij.be.

STRANDBLOEMENWEDSTRIJD
Doe mee aan de strandbloemenwedstrijd! Zakje met 
knutselmateriaal en instructies tot 30 september te 
verkrijgen bij dienst Toerisme.

22/05 
> 03/10
2021

OPERATIE 
DYNAMO

22/05 

  
EXPO     THEMAWANDELING 

DYNAMO
DE PANNE 1940

CONCERT 

Lady Linn zingt Vera Lynn. 
Meer info over de expo, wandeling en 
het concert: www.operatiedynamo.be
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DUINPANNE 
ZOMERT
Wandel- en � etstochten

DOORLOPEND:

Schatten van Vlieg -12 jarigen
Doe-zoektocht voor kinderen.

Plaats delict (crimitocht) +14 jarigen
Bewijs jezelf als detective en los een misdaad op.

Podcast 12 – 14 jarigen
Een ontspannende tocht door de natuur vol humor en 
weetjes.

Grenssafari 4/08, 5/08, 6/08 en 1/09, 2/09 en 3/09: 
Fietstocht op en over de grens.

Activiteiten

2/07: Zin in de nacht
Nachtexcursie.

Expeditie Duinpanne
Ga op pad in bos en duin en vervul verschillende 
natuuropdrachten.
Elke di-, do- en zaterdag tijdens de zomervakantie 
doorlopend van 14 tot 17 uur.

Createlier
Knutselworkshops iedere woensdag tijdens de 
zomervakantie doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur.
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DEELNAMEFORMULIER

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Naam

Adres

E-mail

Telefoon

Wenst u kans te maken op één van de 75 prijzen van de 
prijzenpot van € 5.000, dien dan uw formulier tegen uiterlijk 
12 september 2021 in bij Provinciaal Bezoekerscentrum 
Duinpanne of Toerisme De Panne, mits betaling van € 1 
per ingediend formulier.

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

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

We verlaten Duinpanne langs de voordeur en nemen 
onmiddellijk het paadje L
Paadje volgen tot einde tuin
Aan groene poort L tot aan knooppunt 22
Aan knooppunt 22 volgen we richting knooppunt 23
We verlaten de duinen en gaan RD (Blauwe Distelweg) 
tot aan Veurnestraat
Veurnestraat oversteken via zebrapad en L
2e straat R (A. Decoussemaekerstraat)
Rotonde schuinrechts oversteken naar 
H. Vanelverdinghestraat
RD en 1e L (Brouwersstraat)
RD tot aan Zeelaan
R en 2e L (Kykhillweg)
RD tot aan A. Dumontlaan
L en 2e R (Witteberglaan)
RD tot aan Duinkerkelaan
Duinkerkelaan oversteken via zebrapad 
RD (Vuurtorenplein) tot aan Zeedijk
L (Zeedijk) tot einde
Aan het Leopold I monument R het strand op en 
vervolgens L
Ongeveer 1 km RD - strand en betonnen wandeldijk - 
tot aan knooppunt 2
L (Schuilhavenlaan) tot einde
Aan de infokiosk (ingang Westhoekreservaat) RD 
(groen wandelpad)
Aan volgend kruispunt R (groen wandelpad richting 
knooppunt 4)
Na de beklimming en afdaling van de duin 
onmiddellijk L (groen-geel wandelpad)
Aan volgend kruispunt L (geel wandelpad)
Aan knooppunt 5 volgen naar knooppunt 6
Aan knooppunt 6 volgen naar knooppunt 15
Aan knooppunt 15 RD naar de uitgang van het bos
Na het verlaten van het bos L (Groene Biezenlaan)
1e R (Duinrooslaan) tot einde
Paadje R
RD tot Esdoornlaan
Esdoornlaan RD tot aan Groene Biezenlaan
R en 75 m verder paadje L
Paadje tot einde
L (M. Calmeynlaan) tot aan Westhoeklaan
R (Westhoeklaan)
1e R (Fazantenlaan)
1e L (Bosduifl aan) tot einde
Vervolg paadje tot aan Kerkstraat
Kerkstraat oversteken via zebrapad
RD (Sint-Elisabethlaan)
1e R (Adinkerkelaan) tot einde
L het bos in en volg tot aan knooppunt 18
L naar Duinpanne

GEEF MIJN STRAAT EN HUISNUMMER.

1 IN WELKE STRAAT 
VIND JE DIT 

INSECTENHOTEL?

32
GEEF DE GETALLEN 

DIE JE OP DE 
2 DICHTSTBIJZIJNDE 
VERLICHTINGSPALEN 

VINDT.

GEEF MIJN STRAAT 
EN HUISNUMMER.

4

IN WELKE STRAAT VIND JE DIT?

5

WIE ZIT HIERBIJ?

6

WELKE 2 DIEREN ZIE JE HIERBIJ?

7
GEEF MIJN HUISNUMMER.

8

HOEVEEL PERSONEN 
ZIJN HIER IN TOTAAL 

AFGEBEELD?

12

HOEVEEL 
DERGELIJKE 
WANDEL JE 
VOORBIJ?

10

HOEVEEL KEER 
KOM JE DIT TEGEN?

11

WELK GETAL BEKOM JE
ALS JE ALLE CIJFERS VAN 
OP DE WIJZERS OPTELT?

9

WAAR VIND JE 
DEZE STIER?

13

GEEF DE NAAM 
VAN DEZE VILLA.

15VAN WIE IS DEZE HAND?

16
WAT STAAT ER 

ONDER DEZE BIJ?

14


