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   Gemeente De Panne in De Panne

MAAND VAN DE OPVOEDING DOORLOPEND 
VAN 1 TOT EN MET 31 MEI 2021

Bubble Walk &Search Junior

• Vrije start tot en met eind mei: Bubble Walk & Search junior edition. Ga tijdens de Bubble Walk &
 Search Junior zelf op zoek naar een route van 5 km. Probeer onderweg de geheime code van een   
 kluis te breken. Alle nodige info om te starten kan je online terugvinden via depanne.be/sport. 
 Smartphone met internetverbinding zijn een vereiste tijdens deze activiteit.
• Organisatie: Dienst Sport

Theaterwandeling DE VOS…IN HET BOS!

• Toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang: Theaterwandeling DE VOS… IN HETBOS! 
 is een ‘theater-wandeling’ voor het hele gezin… Ontdek aan de hand van de QR-codes op 6    
 verschillende locaties in het bos de grappige, wilde en wonderlijke avonturen van de vos en zijn   
	 kornuiten,	gebaseerd	op	bekende	en	minder	bekende	fabels.	Elk	filmpje	duurt	ongeveer	5	minuten,	
 de wandeling duurt ongeveer een uur. 
• Locatie: Calmeynbos (start aan de Olmendreef), De Panne 
• Organisatie: dienst Cultuur
• www.depanne.be/devosinhetbos

Familiezoektocht

• Toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang: Familiezoektocht: Ontdek het roemrijke vissers-
 verleden van De Panne: In het kader van Erfgoeddag 2021 nemen we je mee langs
 een heel aantal plaatsen uit het roemrijke vissersverleden van De Panne. 
 Wie was Pier Kloeffe? Wat doe je als je een vis ‘vlekt’? 
 Van waar keken de vissersvrouwen uit naar de aankomst van hun mannen na hun reis  
 op zee? 
 Wat is een ‘butskorf’?... Op deze en nog veel meer vragen geven we je een antwoord 
 in onze familiezoektocht‘Het roemrijke vissersverleden van De Panne’. 
 Word een echte kenner,vind het codewoord en maak kans op een mooie prijs!
• Verschillende locaties, De Panne (deelnameformulier verkrijgbaar bij dienst Toerisme)
• Organisatie: dienst Cultuur
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Schaduwentocht

• Vrij te starten in de Duinpanne: Schaduwentocht voor gezinnen met kinderen van 4 tot 8 jaar: ga op zoek
  naar verschillende schaduwen van kustdieren in de duinentuin van Bezoekerscentrum De Duinpanne. 
 Aan de hand van een prentenkaart kunnen de kinderen de schaduwen proberen te herkennen. 
 Als alle schaduwen gevonden zijn, blijft er op de zoekkaart 1 dier over. Welk dier is dit? 
 Benieuwd of ze het vinden?
• Organisatie: Bezoekerscentrum Duinpanne

Piratenzoektocht

• Vrij te starten in de Duinpanne: Piratenzoektocht voor gezinnen met kinderen van 9 tot 12 jaar:   
 leerrijke activiteit in de duinentuin van bezoekerscentrum Duinpanne. Ontdek het geheim van
  de piraat en misschienvind je de schat! In kleine groepjes gaan kinderen op pad om de 
 opdrachten van de piraat over het levenin de duinen op te lossen. De infopanelen bieden de
  juiste oplossing. Als alle vragen correct opgelost zijn,weten ze waar de geheime code verstopt
  zit. Hopelijk is het de juiste code om de schatkist te openen! Er zit een kleine verrassing in voor
 elke stoere piraat
• Organisatie: Bezoekerscentrum Duinpanne

Grappige Podcast

• Vrij te starten in de Duinpanne: grappige Podcast voor gezinnen met jongeren van 12 tot 14 jaar: het is een
  mooie wandeling van 5 tot 7 km in de natuur van De Panne. Vinden jouw tieners een wandeling door bos
  en duin maar saai? Ben jij ervan overtuigd dat de buitenlucht deugd doet maar denkt jouw tiener daar 
 anders over? Juich, spring en dans want hier komt een kans! 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. De podcast zal jou als ouder of andere volwassenen ongetwijfeld ook  
 aanspreken. Wat moet je doen? De website van de Duinpanne in de gaten houden, je wandelschoenen 
	 al	wat	inlopen	en	je	gsm	voorzien	van	oordopjes😊
• Organisatie: Bezoekerscentrum Duinpanne

Gratis Webinars en online workshops EXPOO

maandag 3 mei: Wij-tijd met Bjorn Accoe (3-12jaar)
donderdag 6 mei: risicovol spelen ( 0-3 jaar)
maandag 10 mei: Eten, slapen, spelen (0-3 jaar)
maandag 17 mei: Stress bij kinderen (3-12 jaar)
donderdag 27 mei: Onderhandelen (6-14 jaar)
maandag 31 mei: Zelfvertrouwen bij kinderen (3-12 jaar)

Wenst u zich hiervoor in te schrijven? 
https://www.expoo.be/week-van-de-groeilamp-2021/week-van-de-groeilamp-webinars-en-online-workshops

Kraamcentrum De Wieg

• Dinsdag 18 mei om 19.00u
• Webinar EHBO bij het jonge kind
• Inschrijven via info@dewieg.be
• Na inschrijving krijgt men de link om de Webinar te volgen via TEAMS
• Organisator: Kraamcentrum De Wieg

Fotoshoot ouder- kind

• 26 mei
• Geniet van een leuk gezinsmoment om samen op de foto te gaan. 
 Laat je kind zelf zijn achtergrond kiezenen leg een mooi momentje vast op de 
 gevoelige plaat. De fotoshoot vindt plaats in De Boare waar ook partners van het 
 Huis van het Kind aanwezig zijn en je verder kunnen helpen indien er vragen zijn 
 omtrent de opvoeding of vrijetijdsbesteding in het algemeen van je kind
• Organisatie: Huis van het KInd


