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Welkom

Deze activiteitenkalender lente  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 

Vanaf 1 april tot 31 juni: open van 10 uur tot 18 uur.
Gesloten op maandag, uitgezonderd 4, 11 en 18 april.
Open op feestdagen.

Neem de tramhalte Moeder Lambic of De Panne Kerk, op 
5 minuten wandelen van Duinpanne. 
Parking aan het centrum. Werken zijn nog steeds in uitvoering.
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TIJDELIJKE EXPO VOOR IEDEREEN
van zaterdag 2 april tot en met zondag 26 juni 

‘Driven by Wood 2.0’
Als je langs de vloedlijn loopt, tref je vaak veel 
drijfhout aan. Vanwaar komt dit hout? Afkomstig 
van scheepswrakken of is het verhaal niet eens zo 
spannend? 

Kunstenares Riet Van Nerom verzamelt tijdens haar 
talloze strandwandelingen drijfhout van klein tot 
groot, in alle kleuren en (vis)geuren. Ze vindt ieder 
stuk uniek omdat het zo grillig en verweerd is. 
Bij elk kunstwerk hoort een verhaal. Ook benieuwd 
waarom de zeemeermin hierbij hangt?
Na haar succesverhaal in Oostende, maakte Riet voor 
Duinpanne een collectie 2.0.
Doorlopend te bezoeken tijdens de openingsuren van het 
bezoekerscentrum.

Paasvaka
ntie WORKSHOP VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 12 JAAR 

Dinsdag 5 april, zaterdag 9 april, dinsdag 12 april, 

zondag 15 mei, vrijdag 27 mei

telkens van 14 tot 16.30 uur

Maak je eigen vis in het drijfhoutatelier
Grijp je kans om een tweede leven te geven aan stukjes drijfhout. 
Kunstenares Riet maakte al heel wat kunstwerken en geeft je heel 
wat inspiratie. Puzzel samen met haar een vis uit al dat drijfhout. 
Laat de creatieveling in je los en ga naar huis met een zelfgemaakt 
kunstwerk van drijfhout!
Inschrijven is noodzakelijk, via de website (www.duinpanne.be).
8 euro per deelnemer
Breng een schort en oude handschoenen mee.

TIJDELIJKE EXPO IN DUINTUIN VOOR IEDEREEN 
van zaterdag 2 april tot en met zondag 26 juni

Ontdek ‘Koning Zeewind’ met Cowboy Henk!
Wist je dat de Belgische windmolenparken op vandaag ongeveer 
evenveel elektriciteit als twee moderne kerncentrales leveren en 
volstaat om tot twee miljoen gezinnen van energie te voorzien! 

Cowboy Henk zet voet aan wal in Duinpanne en neemt de 
bezoekers graag mee op een boeiende trip doorheen de 
fascinerende offshore windwereld. Hij illustreert voor jong en oud 
de zee van voordelen die de windmolens op zee bieden en dat op 
een ludieke en toegankelijke manier! 
Doorlopend te bezoeken in de duintuin tijdens de openingsuren. 

GRATIS EXPO

GRATIS EXPO
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WANDELING VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 7 JAAR
Woensdag 6 april en 13 april

Zaterdag 9 en 16 april

telkens van 14 tot 16 uur

Vertelwandeling: Help jij mij uit nesten
De paashaas is zijn paaseitjes kwijt!
Misschien zit Pica de ekster, de eierdief van 
Duinpanne er wel voor iets tussen?
Ga op zoek naar de vriendjes van de paashaas in het 
bos. Misschien hebben zij Pica gezien?

De kinderen (zonder (groot)ouders) gaan samen met 
de verteller op zoek naar de paaseitjes. Onderweg 
komen ze de vrienden van de paashaas tegen 
die leuke opdrachten geven. Op het einde van de 
wandeltocht krijgen ze een welverdiend paasei mee.
3 euro per kind, inschrijven is noodzakelijk via de website 
(www.duinpanne.be)

Paasvaka
ntie ACTIVITEIT GEZINNEN MET KINDEREN

Zondag 3 en 10 april

Maandag 4 en 11 april

Woensdag 6 en 13 april

Vrijdag 8 en 15 april

Doorlopend van 14 tot 17 uur

Aquariumsnuisteren
Het aquarium in Duinpanne herbergt heel wat 
verborgen leven uit de Noordzee. Een natuurgids 
vertelt je meer over hoe ze leven, wat ze eten, wie 
hun vijanden zijn. Met een camera en een eenvoudige 
microscoop kunnen we nog meer details zien van 
fascinerende dieren uit onze Noordzee.
Gratis en zonder inschrijving.
Niet geschikt voor groepen.

ACTIVITEIT VOOR GEZINNEN MET KINDEREN 
Donderdag 14 april doorlopend van 14 tot 17 uur

Aquariumrararaadsels
In het zee-aqaurium in duinpanne zitten heel wat 
dieren verstopt. Een raadseltje (voorgedragen door de 
begeleider) kan je helpen om de geheime inwoners te 
ontmaskeren. Geraden wie het is? Speur het aquarium 
af en voorzie je zoekkaart van de juiste oplossing.
Gratis en zonder inschrijving.
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WORKSHOPS VOOR GEZINNEN MET KINDEREN
Vrijdag 15 april doorlopend van 14 tot 17 uur

Minuscuul
Insecten veroveren Duinpanne… Ga mee op safari met Peter Berx, 
de huisentomoloog van Nerdland.  
Hoeveel soorten kun jij ontdekken? Proef het voedsel van 
de toekomst: geroosterd… of rauw… Ga aan de slag met een 
binoculair en bekijk de beestjes van wel heel dichtbij. Kun jij alle 
acht ogen van een spin zien? Kun je de schubben op de vleugels 
van een vlinder onderscheiden? 
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website (www.duinpanne.be). 
voor de insectensafari.

ACTIVITEIT VOOR GEZINNEN MET KLEUTER(S) 
Woensdag 20 april doorlopend van 13 tot 17 uur

Buitenspeeldag voor kleuters
Trek je stoute, euh vuile schoenen aan en kom een lekker potje 
ravotten. Wij zorgen voor heel wat natuur-avontuur rondom het 
bezoekerscentrum.
In samenwerking met Jeugddienst De Panne.
Gratis, zonder inschrijving.

DAG VOOR LEERKRACHTEN MET EIGEN GEZIN
Donderdag 7 april doorlopend van 10 tot 17 uur

Klassedag basis en secundair onderwijs
Doorlopende standenmarkt. 
Gratis toegang tot de expo Sea Change.
Van 10 tot 12 uur: schrijf je in voor een module of ga kruien in zee. 
‘s Middags: mogelijkheid tot picknick.  
Namiddag: zandkastelenwedstrijd op het strand. 
Gratis, inschrijven is noodzakelijk op www.klasse.be. 
Er rijdt een treintje op en af naar het strand.

ACTIVITEIT VOOR IEDEREEN VANAF 12 JAAR
Vrijdag 8 april doorlopend vanaf 10.30 tot 12.30 uur

Zelf kruien in zee
De Noordzee is een leuke plek om te spelen. Maar er leven ook 
heel wat dieren dicht bij het strand. Trek met een waadpak, een 
oliejekker en een kruinet van Duinpanne in zee om diertjes te 
vangen. Een natuurgids op het strand vertelt je meer over deze 
dieren. Of misschien wil je wel eens een levende krab vasthouden? 
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website (www.duinpanne.be).
Afspraak op het strand aan de laagwaterlijn, ter hoogte van het Pierre 
Bortierplein. Je herkent onze plek aan ons windscherm.

Paasvaka
ntie
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WANDELING VOOR VOLWASSENEN
Zaterdag 7 mei van 10 tot 12.30 uur

Duinbad
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. Geleid door 
eenvoudige opdrachten, zowel alleen als in groep, ervaar je hoe de 
natuur op jou inspeelt.
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website (www.duinpanne.be).
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Je wandelt ongeveer 1,8 km in zand. 

WORKSHOPS VOOR GEZINNEN MET KINDEREN
Zondag 15 mei doorlopend vanaf 14 en 16 uur

Dag van de Noordzee
Ieder jaar op 15 mei zet WWF de Noordzee in de kijker. Wist je 
trouwens dat de Noordzee het grootste natuurgebied van België 
is? Het beschermen waard dus zou ik zeggen!
Ontdek ons Noordzee-aquarium met raadseltjes en bekijk er 
mini-diertjes met een bino. 
Deze dag is de expo Sea Change ook gratis te bezoeken.
Doe mee met de speelse zoektocht en verzamel 10 tips om onze 
Noordzee gezond te maken. 
Gratis, inschrijven voor de Expo is noodzakelijk via de website  
(www.duinpanne.be).

LEZING VOOR VOLWASSENEN
Donderdag 19 mei om 19.30 uur

Tover je tuin om tot een klimaatbestendig 
bijenparadijs
Je kent het wel: de ene maand ligt je gazon er bij als de Gobi-
woestijn, de andere maand drijven je planten naar de riool. Hoog 
tijd om die tuin eens onder handen te nemen met onder andere 
schaduwbomen en waterelementen. 

Bart Verelst, co-auteur van het boek ‘Zakboek voor de klimaattuin’, 
geeft je heel wat tips en tricks om je tuin beter te wapenen tegen 
extreme weersomstandigheden. Bezieler van ‘Week van de Bij’, 
Bart Vandepoele heeft daarnaast nog heel wat praktische ideeën om 
de bestuivers in je tuin een handje te helpen.
3 euro (consumptie inbegrepen), inschrijven is noodzakelijk via de website 
(www.duinpanne.be).

FIETSTOCHT VOOR VOLWASSENEN
Zaterdag 28 mei en zaterdag 25 juni 

telkens van 13.30 tot 16.30 uur

Grenssafari met eigen fiets ( 17 km)
Tijdens deze fietstocht met gids ga je ‘over de schreve’ naar 
Bray-Dunes en Zuydcoote via een pas aangelegde fietsweg op dat 
verlaten treinspoor. 
De gids laat je kennismaken met heel wat verschillen, maar ook 
gelijkenissen tussen onze natuur, cultuur, taal en geschiedenis.
3 euro, inschrijven in noodzakelijk via de website (www.duinpanne.be)
Afspraak om 13.15 uur aan gratis parking Perroquet (Duinhoekhoekstraat 181).
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LEZING VOOR VOLWASSENEN
Donderdag 16 juni 2022 om 19.30 uur

Controverse in de natuur
Is een gascentrale beter dan kernenergie? Mogen wolven door 
onze achtertuin lopen? Een gesprek over natuur en technologie 
kan wel eens ontaarden. Hoe ga je hiermee om? Hoe laat je 
mensen samen kritisch nadenken? 

Tijdens deze interactieve lezing ontdek je samen met professor 
Jelle De Schrijver wat er op het spel staat en wat helpt om 
polarisatie om te buigen in dialoog. 
3 euro (consumptie inbegrepen), inschrijven is noodzakelijk via de website 
(www.duinpanne.be)

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.
Gratis. Beschikbaar in NL/FR/DE.

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.
Gratis. Beschikbaar in NL/FR.

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 14 JAAR
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. 

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 Facebook 
Messenger.
Duur: 2 uur.
Gratis. Beschikbaar in NL/FR.  
Meer info via de website www.duinpanne.be.  

Zoektocht
en
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Maandag 11 april om 14 uur

Monumenten van bomen  
in het Calmeynbos.

Vrijdag 15 april en zondag 12 juni om 14 uur

Diversiteit in het Calmeynbos  
en de Krakeelduinen.

Maandag 6 juni om 17 uur

Demosthenes in de Westhoek
Met de decibelmeter in de hand gaan we op zoek naar 
lawaai en stilte. Breng het verhaal van de mythe van 
Demosthenes tot een goed eind met een schreeuw 
tegen de branding.
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website  
(www.duinpanne.be).
Afspraak aan de ingang van het Westhoekreservaat in de 
Schuilhavenlaan. De wandeling is grotendeels onverhard.

Wandelinge
n


