
1 TITELTJE

05/14

JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD

DE PANNE
LEEFT



2 VOORWOORD

Beste  
inwoner,

Heerlijk toch, hoe de paasvakantie wel zomer 
leek? Niet alleen de zon, maar ook de mensen, 
de activiteiten, de handelszaken… laten onze 
gemeente stralen. De Panne leeft! Dat voel je. 
Want na een korte winter, hebben we met de 
voorjaarszon onze batterijen al helemaal opgeladen 
om er een lekker lang hoogseizoen van te maken. 

En zoals elke maand brengen we je met ons 
informatieblad een serieuze portie nieuws, 
interviews, tips, foto’s… En een hele boel activiteiten 
in de UiT-agenda achteraan. Wist je trouwens 
dat er een bier is in De Panne dat in de top 100 
van de beste bieren van de wereld staat? De 
Pannepot: geproefd en goed bevonden. Ideaal 
om op één van de vele mooi terrassen eens te 
proberen. Opgelet: het laat zich makkelijk drinken, 
maar met zijn 10% niet te onderschatten! 

De Panne Leeft! Geniet je mee?

Ann Vanheste,  
Burgemeester

PS: We werken er al mee in dit infoblad, en vanaf 
nu vind je in de bib het allereerste kinderboek met 
augmented reality! Je leest er alles over op p. 25.

VOOR
WOORD

Colofon 
  

De Panne Leeft is een maandelijkse uitgave. Heb je ideeën of suggesties 
voor artikels? We horen het graag! Wil jij graag jouw activiteit in de UIT-
kalender? Geef dan steeds jouw activiteiten in op www.uitdatabank.be:
- Deadline voor juni: 2 mei
- Deadline voor juli en augustus: 2 juni
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BEKIJK DE 
EXTRA'S 
OP DEZE 
PAGINAS

Scan deze 
pagina's met de 
interactieve app
1. Download de gratis app ‘layar’ 

op je smartphone of tablet.
2. Zoek de pagina’s met het layar-logo.
3. Open layar, hou je smartphone of tablet 

boven de pagina en tik om te scannen.
4. De digitale laag verschijnt. Klik op 

het icoontje bij het item waarvan je 
de extra inhoud wil bekijken.
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LUC BROUCKXOU  
25 JAAR BRANDWEER-
COMMANDANT 
Hij behoort tot de vierde generatie brandweermannen in 
zijn familie. Gedreven en gepassioneerd door alles wat 
met de brandweer te maken heeft. Zijn 25 jaar dienst 
als brandweercommandant van De Panne is de ideale 
gelegenheid om hem eens in de schijnwerpers te zetten.

VEILIGHEID

HOE BEN JE BIJ DE 
BRANDWEER TERECHT 
GEKOMEN?
Eigenlijk ben ik er gewoon 
ingerold. Mijn overgrootvader 
Remie Brouckxou was erbij toen 
de brandweer van De Panne werd 
opgericht in 1907. Mijn grootvader 
Henri was sergeant en mijn vader 
Roger was brandweerman. Ook 
andere familieleden waren gedreven 
brandweerlieden in De Panne: mijn 
nonkel Willy Brouckxou, Marcel 
Blondé (nonkel van mijn vader) 
en zijn zoon Albert Blondé.

HOE VERLIEP JOUW 
CARRIÈRE BIJ DE 
BRANDWEER?
Toen ik 18 jaar was vroeg 
commandant Germain D'Haveloose 
me om bij de brandweer te komen. 
Ik studeerde nog en was tijdens de 
week niet in De Panne, dus schreef ik 
me pas 3 jaar later in voor de cursus 
kandidaat-brandweerman. Het was 
in die tijd nooit mijn ambitie om 
commandant te worden. Cursussen 
volgde ik puur uit gedrevenheid 
om het vak beter te leren kennen. 
In 1986 behaalde ik het brevet van 
officier en in 1987-1988 het brevet 
van technicus-brandvoorkoming. In 
de gemeenteraad van 8 december 
1988 werd ik, met ingang van 1 

januari 1989, aangesteld als nieuwe 
luitenant-dienstchef. Ik was toen net 
27 jaar geworden. Het eerste jaar 
was zeker niet het gemakkelijkste. 

Op een 10-tal mensen na was 
het korps samengesteld uit leden 
die ouder waren dan 45 jaar met 
veel ervaring. Het invoeren van 
bijvoorbeeld adembescherming 
met persluchttoestellen, als 

vervanger van de zakdoek, werd 
niet onmiddellijk door iedereen 
aanvaard. Nu maakt dit deel 
uit van de basisuitrusting.

IN FEITE IS DE BRANDWEER 
JOUW TWEEDE JOB. VALT 
DIT TE COMBINEREN?
In 1984 startte ik het kantoor van 
de Raiffeisenkas (later CERA-
bank) in de Nieuwpoortlaan. In 
2000 werd ik zelfstandig KBC-
verzekeringsagent. Zo kon ik mij ook 
tijdens de werkuren (indien nodig) 
vrijmaken voor de brandweer. Heel 
veel van mijn vrije tijd gaat naar 
de brandweer. Ik ben al 25 jaar lid, 
waarvan 20 jaar penningmeester, 

Cursussen 
volgde ik puur uit 
gedrevenheid.               
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bij de Brandweervereniging West-
Vlaanderen (BVVW) en 18 jaar 
lid van de Brandweervereniging 
Vlaanderen (BVV). Dat zijn 
overkoepelende organisaties die 
allerlei activiteiten en congressen 
voor brandweerlieden organiseren. 
Ik ben ook altijd nauw betrokken 
geweest bij de werking van de 
feestcommissie van de brandweer. 
Die organiseert elk jaar een aantal 
activiteiten die geld opbrengen 
(rommelmarkt, opendeurdag...) 
en een aantal activiteiten 
waaraan die opbrengsten 
besteed worden (feest van 
Barbara, Driekoningen, fietstocht, 
verbroedering Vogelsang...). Het 
is druk, maar ik doe het graag.

WAT ZIJN JOUW 
PERSOONLIJKE 
HOOGTEPUNTEN IN DE 
AFGELOPEN 25 JAAR?
Er was al lange tijd nood aan een 
nieuw brandweerarsenaal, maar 
de voorstellen werden telkens 
van tafel geveegd. In 1992 stelde 
ik het huidige arsenaal aan de 
Loskaai voor. In vergelijking met de 
Kasteelstraat, waar we toen zaten, 
was dit veel functioneler en door de 
manier van bouwen niet duur. Het 
voltallig gemeentebestuur keurde 
de plannen goed en het arsenaal 
werd eind 1994 gebouwd binnen 
het budget van 200.000 euro. Daar 
ben ik toch wel fier op. Sinds de 
bouw van het arsenaal werden ook 
9 nieuwe wagens aangekocht: 2 
autopompen, een snelle hulpwagen, 
een commandowagen, een 
materiaalwagen, een minibusje, 
een ladderwagen, een jeep en 
een tankwagen. De levering van 
een nieuw voertuig is altijd een 
beetje feest bij de brandweer.

ER WAREN ONGETWIJFELD 
OOK MOEILIJKE MOMENTEN?
Een moeilijke maar noodzakelijke 
beslissing was de integratie van de 
brandweerpost van Adinkerke bij 
die van De Panne. Achteraf gezien 

natuurlijk een goede zaak om de 
krachten te bundelen en klaar te 
staan voor de nakende zonevorming.

WELKE LEUKE DINGEN 
BLIJVEN JE BIJ?
Er zijn zoveel leuke verhalen. Toen 
het brandweerarsenaal nog in de 
Kasteelstraat was, woonden de 
meeste brandweermannen heel 
dichtbij. Het gebeurde vaak dat 

ze bij een nachtelijke oproep in 
hun pyjama of ondergoed naar de 
kazerne snelden. Meestal zagen we 
dat pas achteraf, bij de debriefing 
in de kazerne. We zaten dan met 
z'n allen in pyjama of ondergoed 
nog een potje koffie te drinken.
We zijn ook ooit eens een 
materiaalwagen vergeten na een 
interventie in Cabour. Gelukkig 
stond hij er 3 dagen later nog. 
Intact, mét de sleutels in het 
contact. (lacht) Dat is zeker 
al 20 jaar geleden, nu mogen 
we dat al eens vertellen. 

HOE IS DE BRANDWEER 
GEËVOLUEERD DE 
AFGELOPEN 25 JAAR?
Door de zonevorming en door 
aanpassingen van wetgevingen 

De brandweer-
mannen snelden 
in hun pyama of 
ondergoed naar 
de kazerne.

Scan deze 
pagina 

voor extra 
foto's 
van de 

brandweer 
door de 

jaren 
heen.
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(o.a. welzijn op het werk) is er heel 
wat veranderd. We hebben kledij 
die ons tot op een bepaald niveau 
moet beschermen tegen de hitte. We 
dragen adembescherming waardoor 
je onafhankelijk kan ademen en we 
worden getraind om de brand van 
heel dichtbij in zijn kern te blussen. 
Maar vooral ook om onze limieten te 
kennen, zodat een brandinterventie, 
toch altijd een risico, op een veilige 
manier afgehandeld kan worden. 
Er is ook heel wat administratie 
bijgekomen. En dat is niet altijd 
evident, we zijn tenslotte allemaal 
vrijwilligers met een job ernaast. 

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN 
DE BRANDWEER ERUIT?
Vanaf 1 januari 2015 maakt onze 
brandweerdienst deel uit van 
de Zone Westhoek. Misschien 
wordt dit nog één jaar uitgesteld. 
Tot op vandaag werkt iedere 
brandweerdienst gemeentelijk. 

In De Panne was er altijd een 
goede verstandhouding tussen de 
brandweer en het gemeentebestuur. 
Maar tussen de gemeenten bestaan 
er grote verschillen waardoor de 
brandweerzorg in vele gemeenten 
ondermaats was of teveel afhing 
van de bijkomende inzet van de 
vrijwilligers. De zonevorming heeft 
als doel deze ongelijkheden weg 

te werken en aan iedere burger 
optimale brandweerzorg te 
bieden. Maar dit is niet zo simpel. 
Ieder korps heeft zo zijn eigen 
manier van werken en dat moet 
nu gelijk getrokken worden. De 
zonechef zal verantwoordelijk 
zijn voor de hele zone en een 
college van 18 burgemeesters zal 
de nodige middelen voorzien. 
Over de toekomst van ons korps 
zijn de meningen binnen de zone 
verdeeld. Er verscheen enkele 
maanden geleden een artikel 
waarin gesuggereerd werd om 
enkele brandweerposten te laten 
vallen. Je zou centraal een grote 
kazerne kunnen bouwen en die 
bemannen met beroepsmensen. 
Maar dit zou leiden tot een hogere 
kostprijs en langere aanrijtijden. 
En daar is niemand bij gebaat. Een 
intensieve samenwerking tussen 
de bestaande posten lijkt mij een 
betere oplossing. Daar moeten wij 
met ons hele korps blijven voor gaan.

Een intense 
samenwerking 
tussen de 
verschillende 
brandweerposten. 
Daar moeten we 
met het hele korps 
blijven voor gaan.                
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DOE MEE AAN DE 
10.000-STAPPENCLASH
Samen stappen we virtueel richting Brazilië om de Rode Duivels 
aan te moedigen op het wereldkampioenschap voetbal. 

Je wil graag meer bewegen, maar 
je hebt geen tijd of zin om te 
sporten? Zet dan meer stappen. 
Het is dé eenvoudigste weg naar 
een goede gezondheid, meer 
energie en minder stress. 10.000 
stappen per dag is ideaal. Voor 
65-plussers zijn 8.000 stappen per 
dag aanbevolen. Vraag je ‘10.000 
stappen’-stappentellerpakket aan 
de voordeelprijs voor € 21,50 bij 
jouw apotheker of ziekenfonds. 
Je kan ook een stappenteller 
ontlenen bij de dienst Sport (snel 
zijn, de voorraad is beperkt).

De ’10.000-stappenclash’ is een 
stappencompetitie tussen alle 
inwoners van de verschillende 
Vlaamse gemeenten. De competitie 
loopt van 16 mei tot 16 juni 2014. 
De gemeente die na 1 maand de 
meeste stappen heeft gezet en de 
gemeente die tijdens de wedstrijd de 
meeste vooruitgang heeft geboekt, 
zijn de winnaars! Deze worden in 
de bloemetjes gezet met de nodige 
media-aandacht, een levensgrote 
winnaarsvlag en 3 prijskoffers 
met 20 Yamax-stappentellers. 

Wil jij onze gemeente naar de 
overwinning leiden? Surf dan naar 
www.10000stappen.be en registreer 
je op de online registratietool. 
Geef elke dag het aantal stappen 
in dat jij die dag gezet hebt. De 
stappenregistratietool toont op 
een wereldkaart hoeveel kilometer 

onze gemeente al virtueel heeft 
afgelegd en hoe dicht we Brazilië 
naderen. Bovendien krijg je 
ook beweegtips per mail. 

De ’10.000-stappenclash’ is 
een initiatief van de Vlaamse 
Logo’s, het Vlaams Instituut 
voor Gezondheidspromotie 
en Ziektepreventie (VIGeZ) 
in samenwerking met het 
Vlaams Apothekersnetwerk 
(VAN) en de ziekenfondsen.

 BEWEEG-TIP
 Wandel de 10.000 stappen-

wandeling in De Panne. Je vindt 
de folder bij de dienst Sport,  
St-Elisabethlaan 4, 
8660 De Panne. Meer 
beweegtips voor een actief 
leven? Neem een kijkje op 
www.10000stappen.be.

Meer info? Dienst Sport, 
058-42 18 20, sport@depanne.be
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Artiest zoekt Feestneus!
boek een gratis artiest voor je straat- of buurtfeest 
Organiseer je samen met enkele buren een straat-, wijk- of buurtfeest? Ben je ervan overtuigd 
dat samen feesten het leven van iedereen in je omgeving een stuk aangenamer kan maken? 
Wil je een feest omdat je straat dit verdient? ‘Artiest zoekt feestneus’ kan je hierbij helpen.

‘Artiest zoekt Feestneus’ stelde een lijst samen van de meest uiteenlopende muziekgroepen en 
straatanimatie-acts, van de frisse hippe clown tot oerdegelijke rock & roll, van klassiek tot schlager. 
Elke bewonersgroep kan hieruit één maal een artiest selecteren en laten optreden op een gratis 
feest voor iedereen uit de buurt. Jij organiseert, ‘Artiest zoekt feestneus’ betaalt de artiest. 

De artiestenlijst met beeld- en luisterfragmenten vind je vanaf begin mei op www.artiestzoektfeestneus.be. 
Meer informatie en het reglement is te verkrijgen via de dienst Cultuur, 058-52 97 53,  
cultuur@depanne.be of op de website depanne.be/cultuur. ‘Artiest zoekt Feestneus’ is een project 
van 5-art, het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van de noordelijke Westhoek.

Tijdens deze unieke wandeling  (9 km) kan je 
op verschillende locaties gerechtjes proeven, 
telkens met een aangepaste champagne. 
Eindigen doe je in het gemeentehuis met het 
dessert en de onvermijdelijke afterparty.

Tickets (€ 60) zijn te koop bij Toerisme De Panne en  
op www.depanne.be/champagne tot 31 mei. Wie wil 
kan champagne aankopen en ’s avonds nog een hapje 
eten (tegen betaling). Er wordt gestart om 11.00u. 

LAAT HET SMAKEN!
• Duinpark Kykhill: champagne-aperitief met hapjes
• Wandeling doorheen de Dumontwijk en op het strand
• Canadezenplein: voorgerecht met vis met zicht op zee
• Wandeling doorheen de Houtsaegerduinen
• Oosthoek: hoofdgerecht met vlees
• Wandeling doorheen de Oosthoekduinen
• Bezoekerscentrum De Nachtegaal: kaasbordje
• Gemeentehuis: dessert + afterparty
Het menu werd gecreëerd door Stephane Buyens.

Meer info? Toerisme De Panne, 
058-42 18 18 of www.depanne.be/champagne

CHAMPAGNE!
De champagne staat al koel want op 7 juni is 
het zover: de allereerste culinaire en muzikale 
champagnewandeling in De Panne.
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GRATIS VERZEKERINGEN  
VOOR VERENIGINGEN
Een maatschappij zonder vrijwilligers is ondenkbaar. 
Het is dan ook belangrijk dat deze personen beschermd 
worden. Daarom startte de provincie enkele jaren 
geleden met een gratis vrijwilligersverzekering. 
Ook jouw vereniging kan hiervan genieten.

Gratis vrijwilligersverzekering
VOOR WIE?
In principe kan elke West-Vlaamse 
vrijwilligersorganisatie uit eender 
welke sector een aanvraag indienen 
om erkend te worden. Zowel vzw’s, 
feitelijke verenigingen als plaatselijke 
afdelingen van overkoepelende 
vzw’s komen in aanmerking.

100 GRATIS 
VRIJWILLIGERSDAGEN
Als erkende vereniging krijg je 
jaarlijks 100 gratis vrijwilligersdagen 
waarmee je vrijwilligers kan 
verzekeren. Stel dat je als wijkcomité 
10 vrijwilligers inzet voor de 
nieuwjaarsdrink en nog eens 10 
vrijwilligers voor de jaarlijkse 
wijkbarbecue, dan heb je in totaal 

20 vrijwilligersdagen gebruikt. 
Voor de rest van het jaar heb je dan 
nog 80 vrijwilligersdagen over.

NOOD AAN EXTRA DAGEN?
Elke erkende organisatie of 
vereniging kan bovenop de 100 
gratis vrijwilligersdagen nog 
200 extra dagen aankopen. Alle 
informatie over de kostprijs en 
procedure vind je op www.Belfius-
verzekeringen.be/vrijwilligerswerk.

WAT WORDT VERZEKERD?
De verzekering dekt:
• buitencontractuele burgerlijke 

aansprakelijkheid
• lichamelijke ongevallen
• rechtsbijstand

HOE?
De procedure verloopt in 2 stappen:
• Eerst vraag je een erkenning aan 

bij het provinciebestuur. Als jouw 
vereniging in aanmerking komt, 
krijg je een erkenningsnummer.

• Met dit erkenningsnummer 
kan je activiteiten aangeven bij 
de verzekeraar waarmee de 
provincie een contract heeft, 
namelijk Belfius Verzekeringen. 
Dit kan tot 3 dagen voor de 
activiteit via de formulieren van 
de provincie of op www.belfius-
verzekeringen.be/vrijwilligerswerk. 

Meer info? 
www.west-vlaanderen.be/
vrijwilligerswerk, 050-40 35 25

Sportverzekering voor  
socio-culturele verenigingen
Voor de organisatie van sportpromotionele initiatieven kan je als socio-culturele of jeugdvereniging bij het Bloso een 
gratis sportverzekering aanvragen. Als sportclub kom je niet in aanmerking, met uitzondering tijdens de opstartfase 
(eerste drie maanden). Deze polis dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Meer info vind je 
op www.bloso.be (sportpromotie > ondersteuning > sportverzekering), de Bloso-promotiedienst West-Vlaanderen, 
050-50 23 20, promotie-west-vlaanderen@bloso.be of bij de dienst Sport, 058-42 18 20, sport@depanne.be
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VERENIGING IN DE 
KIJKER: PANNEBOOT P.1 
Eén gepassioneerde kapitein en zes enthousiaste matrozen. 
Dat is de bemanning van Panneboot P. 1. Samen willen ze  
de geschiedenis van de vissers en het vissersgehucht  
De Panne in eer herstellen en de pannesloep in stand houden.  

HOE HET ALLEMAAL BEGON
Maurice Velghe, afkomstig uit een 
vissersfamilie en gepassioneerd 
door de visserij en het authentieke 
vissersleven startte in 1992 met 
het opknappen van een 30 jaar 
oude reddingssloep. De boot 
werd Charbiellie gedoopt en 
werd in het voorjaar van 1994 
tentoongesteld op het strand van 
De Panne. Diezelfde zomer ging de 
Charbiellie voor het eerst op zee. 
En dat voor 12 zomers lang, dankzij 
enkele enthousiaste leden van de 
erfgoed vereniging ‘Vissersfolklore 
Project Panneboot P.1’. 
Op vandaag heeft de Charbiellie zijn 
vaste stek voor de St. Pieterskerk. 

RETROHUIS ‘DE VISWINKEL’
Van begin jaren 50 tot eind jaren 70 
baatten Georges Vanzeebrouck en 
Maria Van Keirsbulck een viswinkel, 
ijshandel en kleine artisanale 
visrokerij uit in de Kasteelstraat 
54. Door de jaren heen veranderde 
weinig aan het pand. De familie gaf 
toestemming aan Panneboot P.1 om 
er een museum en werkplaats van 
te maken. De authentieke viswinkel 
kan je bezichtigen vanop straat. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE PANNEPOT
Tot aan de Eerste Wereldoorlog gebruikten de Pannese vissers 
Panneschuiten, in het vissersjargon Pannepotten genoemd. Dankzij 
de ronde romp kon dit type boot droog vallen op het strand. Rond 
1911 waren er een 100-tal dergelijke boten in De Panne, toen de 
belangrijkste vissersgemeenschap aan de Belgische Kust, na 
Oostende. Toen de geplande schuilhaven er niet kwam, weken heel 
wat vissers uit naar Nieuwpoort en Oostende. De overgebleven 
vissers schakelden over op de Pannekotter, een iets kleinere 
strandsloep opgetuigd met een kotterzeil. Net voor de Tweede 
Wereldoorlog waren er nog zo’n 30-tal bootjes in De Panne. De 
meeste werden vernield bij de inscheping van de Engelse troepen 
in mei 1940. Sindsdien is er nooit nog een Pannekotter gebouwd. 

We willen het 
echte verhaal 
van de Pannese 
vissers brengen
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In de garage, op de binnenkoer en 
achterliggende werkplaats loopt 
een permanente tentoonstelling 
over het vroegere vissersdorp De 
Panne. Je ontdekt er een 500-tal 
foto’s, modelbootjes en allerlei 
originele voorwerpen van de 
pannevisserij, visrokerij en ijshandel.
 

DE TOEKOMST
Momenteel wordt gebouwd 
aan een replica Pannepot van 2 
meter. Binnenkort wordt gestart 
met eentje van 6 meter. Deze 
replica wordt een museumschip, 
maar zal toch zeewaardig 
zijn. De originele Pannepotten 
waren zo’n 9 à 10 meter.

14 maart en eind oktober, elke 
vrijdagnamiddag van 14.00u 
tot 18.00u. Op die momenten 
wordt er ook altijd gewerkt. Elke 
derde dinsdag van de maand, 
van 13.30u tot 17.00u zijn er 
rondleidingen met gids. Groepen 
kunnen een afspraak maken voor 
een rondleiding op een specifieke 
dag. Alle bezoeken zijn gratis. 

MEER INFO
Wil je graag lid worden of het project 
steunen? Ontvang je graag het 
driemaandelijkse ‘Contactblad P. 1?  
Heb je zin om zelf mee te bouwen 
aan de replica van een Pannepot?  
Of ben je in het bezit van authentieke 
visserijvoorwerpen die je graag 
wil tentoonstellen in het museum? 
Contacteer dan de werkgroep 
van Panneboot P.1, 058-41 15 94.

DE HUIDIGE ‘BEMANNING’ 
VAN PANNEBOOT P.1
Jean Paul Blomme
Roland Bauden
Eric Deflo
Jean François Fuchet
Wilfried Van Boven
Marc Vanzeebrouck
Maurice Velghe

We hopen dat 
onze liefde 
voor de visserij 
aanstekelijk is 
en ook anderen 
‘goesting’ doet 
krijgen om mee 
de vissersfolklore 
levend te houden              

De vereniging hoopt dat de 
Charbiellie ooit terug tentoongesteld 
kan worden op het strand. 
En waarom niet opnieuw vaarten 
organiseren? Zo kan iedereen van 
heel dichtbij kennis maken met 
de vissersfolklore en het rijke 
vissersverleden van onze gemeente. 

Nieuwsgierig naar het echte verhaal 
van het vroegere vissersdorp 
(gehucht) De Panne? Breng dan 
zeker een bezoekje aan mini-
museum ‘Het Retrohuis’ in de 
Kasteelstraat 54. Dit kan, tussen 
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TUINKRIEBELS
TUIN

Het volledige programma en meer info vind je in 
de folder ‘Tuinkriebels’ bij Toerisme De Panne.

Met de zomer in aantocht 
kunnen we opnieuw volop 
genieten van onze tuin. Met 
het fleurige programma 
van Tuinkriebels krijg 
je er alvast zin in!

WEDSTRIJD ‘TUINEN OP HUN BEST’
Elke inwoner kan deelnemen in één van volgende 
categorieën: gevel, kleine tuin, middelgrote tuin, 
grote tuin en handelszaak of hoeve. Inschrijven kan 
bij Toerisme De Panne tot 15 juni. De tuinen worden 
door een jury beoordeeld op een vijftal criteria: 
kleurenpracht, onderhoud, vormgeving, beplanting 
en ecologische aspecten. Alle laureaten ontvangen 
een mooie prijs en kunnen uitpakken met hun titel. 

HET MOOISTE PLANTSOEN: STEM!
Heb je zelf geen groene vingers, maar geniet je 
er graag van? Dan kan je ook stemmen op het 
mooiste gemeentelijke plantsoen. Het plantsoen 
met de meeste stemmen wint, maar ook wie op 
dit plantsoen stemt, maakt kans op een leuke 
prijs. Iedereen kan één deelnemingsformulier 
afhalen bij Toerisme De Panne vanaf 15 mei. 

FLORE@MORE
Op 17 en 18 mei kan je in de Dumontwijk genieten 
van Flore@More met een breed gamma bloemen, 
planten, tuinmeubelen en nog veel meer. Je kan er 
ook advies vragen aan de compostmeesters. 

TUINTRIP
Op 21 juni gaat Toerisme De Panne naar de Wisley Gardens 
in Surrey, Engeland. ’s Morgens om 7.00u vertrekken 
we met de bus in De Panne richting Calais, waar we de 
ferry nemen naar Dover. Daar rijden we verder naar de 
Wisley Gardens. ’s Avonds rond 22.00u zijn we terug in De 
Panne. Inschrijven kan bij Toerisme De Panne voor € 40.

TUINENPARADE
Onder begeleiding van een gids maak je een wandeling 
langs mooie tuinen en gemeentelijke plantsoenen. 
Achteraf kan bijgepraat worden bij een drankje. 
Op 20 juni gaat de wandeling door Adinkerke, op 
27 juni door De Panne. Telkens om 19.00u.

Compost brengt 
leven in de tuin…
Wat je in de tuin niet meteen een andere 
nuttige bestemming kan geven, kan je best 
composteren. Je bespaart aanzienlijk op de 
kosten van vuilniszakken en het bespaart je een 
rit naar het containerpark. Thuiscomposteren is 
trouwens boeiend, nergens zal je zoveel nuttig 
leven ontdekken, of van zo nabij betrokken 
worden bij de natuurlijke kringlopen. Welk 
systeem je moet kiezen? Wat kan je allemaal 
kwijt kan in een compostvat of –bak? Dat kom 
je te weten op het containerpark. Een vat kost 
€ 22, een bak (voor grotere tuinen met veel 
gras) € 50. Als inwoner (niet als tuinaannemer) 
kan je ook altijd je groenafval kwijt in één van 
de groencontainers langs de weg. Voor het 
verwerkingsproces is het belangrijk dat je 
er enkel ingooit wat er in thuis hoort. Mogen 
we ook op jouw medewerking rekenen? 
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TE PAARD DOOR 
STRAND, BOS EN DUINEN
De Panne heeft een mooi ruiterpadennetwerk. Met de bouw 
van een tunnel onder de E40 en een brug over het kanaal 
trek je vanaf nu, langs ‘trage wegen’, de Moeren in.

RUITERPADEN IN DE NATUUR
• Het Panne ruiterpad
 Een lokaal circuit van 12 kilometer. 

De route leidt je via het Grenspad 
en het brede strand rond het 
natuurreservaat De Westhoek. 

• Het Calmeyn ruiterpad
 Een kleine lus van 4 kilometer in 

het Calmeynbos, aan de rand van 
het natuurreservaat De Westhoek. 

• Artiestenpad
 Dit anderhalve kilometer lange 

pad is de perfecte doorsteek 
naar Koksijde. Je wandelt op 
de natuurlijke scheidingslijn 
tussen duin en polders. 

NIEUW! 
DE MOERENRUITERROUTE
Vanaf half mei is deze nieuwe 
ruiterroute (22 km) open voor 
het grote publiek. Ze start aan 
Het Groot Moerhof in Adinkerke 
en leidt je naar De Moeren en 
de Belgisch-Franse grens. 

GRATIS ZADELDOEK 
BIJ AANKOOP VAN JE 
IDENTIFICATIENUMMER
Wil je paardrijden op het strand 
en langs de ruiterpaden van De 
Panne, dan moet je steeds jouw 
identificatienummer goed zichtbaar 
aanbrengen aan beide zijden van je 
paard. Je kan jouw nummer kopen 
bij Toerisme De Panne voor € 25. 
Breng zeker je identiteitskaart, 
adres en telefoonnummer mee. Je 
ontvangt meteen een stevig plastic 

nummer (2 stuks) dat je op je eigen 
zadeldoek kan hangen en je krijgt 
een mooi zadeldoek waarop het 
nummer geborduurd staat cadeau. 

KLAAR OM TE VERTREKKEN?
Check nog even www.depanne.be  
of vraag bij Toerisme De Panne 
naar het ruiterplan. Naast een 
beschrijving van alle ruiterpaden 
maakt het plan je wegwijs in de 
reglementering, wegcode en 
gedragsregels voor ruiters in onze 
gemeente. Zo is het bijvoorbeeld de 
bedoeling dat je met de paarden zo 
dicht mogelijk bij de waterlijn rijdt en 
zijn paarden niet toegelaten op het 
strand (H. Consciencelaan tot de 
grens met Koksijde) van 15 juni tot 16 
september tussen 9.00u en 19.00u. 

Nog vragen rond ruitertoerisme? 
Dienst Milieu, 058-42 97 68, 
milieu@depanne.be.
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OCEANIË HERONTDEKT 
Cultuurhuis De Scharbiellie is opnieuw open voor 
het grote publiek. De Oceanische kunstcollectie van 
erenotaris Paul Simpelaere uit De Panne staat nu volgens 
thema. Bovendien zijn er andere én meer kunstwerken. 
Absoluut de moeite waard om eens te bezoeken! 

WAARDEVOLLE SCHENKING
Op 14 februari 2000 gaf de Pannese 
erenotaris Paul Simpelaere 
(°1906 - †2006) een bijzonder 
waardevolle kunstcollectie in 
langdurige bruikleen aan onze 
gemeente. In 2004 opende 
Cultuurhuis De Scharbiellie en 
kreeg de collectie een permanente 
tentoonstellingsplaats. 20 
voorwerpen uit Borneo, 257 
objecten uit Nieuw-Guinea, 
zijn archief, boeken, foto's en 
dia's, nota's en ervaringen.

Het is een voor Europa unieke 
verzameling op wetenschappelijk, 
cultuurhistorisch, antropologisch, 
etnisch en educatief vlak. 

GLOBETROTTER PAUL 
SIMPELAERE
Voor de familie Simpelaere was 
het notariaat een meer dan 
honderdjarige traditie. Geen wonder 
dus dat Paul in Gent rechten ging 
studeren (en politieke en sociale 
wetenschappen). In 1927 maakte 
hij tijdens zijn universitaire studies 

een eerste verre reis, naar Zaïre 
(nu Congo). Deze ervaring creëerde 
een levendige belangstelling voor 
het universeel-menselijke aspect 
bij de ‘primitieve volksstammen’.
Zodra hij wat meer vrije tijd had, 
gebruikte hij deze om de wijde 
wereld in te trekken. Zijn interesse 
in ‘ongeschonden’ volkeren bracht 
hem eerst bij de Indianen van 
het Amazone-gebied en daarna 
regelmatig bij de Papoea’s van 
Nieuw-Guinea. Hoogtepunt 
werd de expeditie naar Irian 
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Jaya (1973) van het Leopold III-
Fonds voor Natuuronderzoek en 
Natuurbehoud onder leiding van 
Zijne Majesteit Koning Leopold III. 
Zijn ervaringen schreef Simpelaere 
neer in het uitmuntende werk ‘Bij 
het volk van de Asmat. Papoea’s 
van Nieuw-Guinea (Irian Jaya)’. 
Ze komen ruim aan bod in de 
tentoonstelling in De Scharbiellie.

KUNST UIT NIEUW-GUINEA
Nieuw-Guinea is een reusachtig 
eiland in de Stille Oceaan met 
zeer uiteenlopende hoogten en 
temperaturen, talen en kunsten, 
stammen en culturen. De volkeren 
leefden er volgens hun gebruiken 
en tradities, zonder geschreven 
documenten, zonder besef van 
hun eigen geschiedenis. Toch 
hebben ze een buitengewoon 
erfgoed nagelaten: korwars uit 
de Geelvinkbaai, polychrome 
mensfiguren uit het Maprik-gebied, 
ophanghaken uit het Sepik-gebied, 
boeg- en achterstevenversieringen 
uit het Massim-gebied, 

geestenplanken uit de Papoea-
golf, schilden uit het Asmat-
gebied… Allemaal overtuigende 
overblijfselen van het technische 
vakmanschap van stammen die 
niet eens mechanisatie kenden.
De krokodil en het varken, de vele 
gedaanten van de vleermuis, de 
gele kaketoe, de neushoornvogel, 
bidsprinkhaan, hagedis en harpij. 
Ze verschijnen allemaal op de 

kunstvoorwerpen die Simpelaere 
uit de Papoease beschaving 
heeft meegebracht. Bijna altijd 
houtsnijwerk, soms aardewerk, 
maar nooit metalen objecten. 
Een absoluut topstuk in de 
verzameling van Simpelaere is de 
mensenschedel, gemetamorfoseerd 
tot kunstwerk. Er zijn ook veel 
maskers, peniskokers en trommen.

CULTUURHUIS DE SCHARBIELLIE
Kasteelstraat 34, 8660 De Panne
Bij tijdelijke tentoonstellingen en tijdens schoolvakanties  
dagelijks gratis te bezoeken van 14.00u tot 17.00u;  
gesloten op maan- en feestdagen.

-Tip
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DE PAN(NE)
In deze rubriek komt de Pannenaar aan het woord. Jij 
dus. Rita Decrock gaf het woord én de pan door aan 
Freek Feys. Geëngageerde twintiger. En op onbewaakte 
momenten gewoon een onbezorgde speelvogel.

Wie is 
Freek Feys?
• Bachelordiploma 

Geschiedenis/Engels | 
student Pedagogische 
Wetenschappen (Gent)

- Binnenkort volwassen 
begeleider bij Chiro 
Windekind

- Bestuurslid Westhoek 
Badminton en 
CD&V De Panne

- Voorzitter vrijwilligersgroep 
Speelplein Veurne en ex-lid 
van de Raad van Bestuur 
van de organiserende vzw

- Krak in het spelen 
van ‘tikkertje wuif’

- Deze zomer (misschien 
wel voor de laatste keer) 
in actie als monitor op het 
speelplein in Veurne.

HOE HET BEGON…
Voor mij is het allemaal begonnen 
op het speelplein in Veurne. Mijn 
interesse in het jeugdwerk is van 
daaruit snel gegroeid. Toen ik 
net 18 was, werd ik meteen tot 
groepsleider gebombardeerd bij de 
oprichting van een KSA in De Panne. 
John Vermote (jeugdconsulent, 
nvdr.) raadde me aan om lid te 
worden van de Jeugdraad zodat we 
meteen gesteund werden met een 
startsubsidie. De KSA is jammer 
genoeg gestopt, maar tijdens Festival 
aan Zee had ik kennisgemaakt met 
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Week van de Zee
25 april tot 11 mei

Langs de hele kust worden een 100-tal activiteiten georganiseerd 
rond het thema ‘Gezonde zeeën, gezonde mensen’
Alle info op www.weekvandezee.be of in de UIT-agenda achteraan.

-Tip

de enthousiaste bende van Chiro 
Windekind. En al snel vond ik daar 
mijn nieuwe plek. Eerst als leider, dan 
als groepsleider en op termijn zal 
ik de rol van volwassen begeleider 
overnemen: helpen bij vergaderingen, 
kampvoorbereidingen, contacten 
met ouders... Ik blijf ook lid van 
de Jeugdraad, al komt het er 
niet meer zo vaak van om naar 
de vergaderingen te gaan. 

WAT DOE JE ZOAL IN 
JE VRIJE TIJD?
Wel, naast al het jeugdwerk en de 
vergaderingen met CD&V, organiseer 
ik dit jaar voor de 2de keer een 
weekendje in Durbuy voor Westhoek 
Badminton. En ik ben onlangs op 
reis geweest. Dat was geleden van 
in het 4de leerjaar! Een geluk bij een 
ongeluk: er was niet zo heel veel te 
doen in Djerba, dus had ik eindelijk 
nog eens tijd om wat te lezen. ‘Game 
of Thrones’ heb ik uit; nu is het tijd 
voor de ‘Hongerspelen’. Ik ga ook 
graag kamperen en een tijdje geleden 
ben ik met een vriend op liftvakantie 
geweest. Dat was echt plezant: mee 
in de laadruimte van een camionette 
en toen we aan het rijden waren 
zagen we daar allemaal spuiten op de 
grond liggen. We wilden natuurlijk zo 
snel mogelijk uitstappen! Uiteindelijk 
bleek de man veearts, maar dat was 
toch wel eventjes paniek (lacht). 
Diezelfde nacht sliepen we bij een 
hotelbaas die ons de hele nacht 
eten en drinken gaf. Hoe later het 
werd, hoe moeilijker we uit onze 
Franse woorden kwamen... We 
werden daarna nog meegenomen 
door de tekenaar van Robbedoes 
en door een inspecteur van de 

politie die ons fijntjes vertelde dat 
liften daar verboden was, maar 
uiteindelijk wees hij ons nog een 
plekje waar we zonder al te veel 
zorgen wild konden kamperen.

DE PANNE IS VOOR JOU… 
Mijn thuis. Ik ben hier verankerd in het 
verenigingsleven. En na mijn studies 
wil ik zeker terugkomen. Hopelijk 
in De Panne, maar als dat niet 
betaalbaar is, toch op fietsafstand.

WAT ZIJN JOUW FAVORIETE 
PLEKJES IN DE PANNE?
Als ik een beetje tijd over heb, ga 
ik graag naar de Oosthoekduinen. 
Soms om te wandelen maar heel 
vaak gewoon om verstoppertje te 
spelen met mijn maten. Het klinkt 
een beetje gênant als ik het zo zeg, 
maar ’t is echt plezant. We zijn 
experten in de variant ‘tikkertje wuif’.

De vraag van 
Rita Decrock:
VANWAAR KOMT JOUW 
ONVOORWAARDELIJKE 
INZET VOOR ALLES WAT MET 
JEUGD, JEUGDBEWEGING EN 
WERKING TE MAKEN HEEFT?
Goh, dat is moeilijk. Ik vind dat 
gewoon belangrijk. Ik heb het niet 
van thuis uit meegekregen om veel 
engagementen op te nemen, het ging 
helemaal vanzelf. Ik heb niet zozeer 
bewust gekozen voor het jeugdwerk, 
het is eerder het jeugdwerk dat mij 
heeft bepaald. Creatief zijn, altijd 
iets anders, straffe verhalen… Ik 
herinner me nog mijn eerste dag 
op het speelplein. Een mama kwam 
haar kleuter halen en dat ventje 
wou mij niet loslaten om naar huis 
te gaan. Hij brulde: ‘maar ik zie jou 
liever!’, dat is toch geweldig (lacht). 
En de Chiro van Adinkerke is zo’n 
toffe bende, daar wil je gewoon 
ook graag moeite voor doen. 
Jeugdwerk is iets dat je gewoon 
doet omdat het plezant is, denk ik. 

WAAR KIJK JE DEZE 
MAAND NAAR UIT?
Ik begin eind mei met mijn examens, 
dus zoveel om naar uit te kijken 
is er niet. Maar de Week van de 
Zee is toch wel iets speciaal. Als je 
aan zee woont, sta je er te weinig 
bij stil hoe tof die zee wel is…

AAN WIE WIL JIJ DE PAN(NE) 
GRAAG DOORGEVEN?
Ik zou de Pan doorgeven aan Arno 
Herreman. Hij zit al lang in de 
Chiro en is net 16 jaar geworden. 

De Panne is mijn 
thuis. Na mijn 
studies wil ik zeker 
terugkomen, als 
dat betaalbaar is. 

Ik ga graag 
naar de 
Oosthoekduinen. 
Gewoon om 
tikkertje wuif 
te spelen met 
mijn maten. 
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GASTGEZINNEN  
GEZOCHT… 
Een uitwisselingsprogramma is een unieke belevenis  
voor de bezoeker en het gastgezin.  
De wereld klopt aan je deur, word gastgezin!

… VOOR KANSARME 
KINDEREN UIT TSJERNOBYL
Euro-Children biedt kansarme 
kinderen uit Oost-Europa een leuke 
vakantie aan bij gastgezinnen. In 
de zomer van 2014 worden 100 
kinderen verwacht, waarvan 30 
voor de eerste maal. Hiervan 
zijn er 15 uit Slovakije, Kroatië en 
Bosnië & Herzegovina, en 15 uit 
Belarus uit regio’s in de buurt van 
Tsjernobyl. De nucleaire ramp in 
1986 in Tsjernobyl spaart ook de 
huidige generatie kinderen niet. 
Vooral schildklierkanker en leukemie 
komen vaak voor. Een ander 
probleem is de eenzijdige voeding 
en de vervuilde omgeving. Bij heel 
wat kinderen wordt bloedarmoede 
vastgesteld. Een vakantie in ons 
land betekent een enorme boost 
voor hun gezondheid. Vele kinderen 
komen jaarlijks terug naar hetzelfde 
gastgezin. Voor 30 kinderen tussen 
9 en 11 jaar, die voor de eerste maal 
komen, zoekt Euro-Children nieuwe 
gastgezinnen. Ben jij kandidaat? 
Neem dan vrijblijvend contact op met 
vzw Euro-Children, 03-247 88 50,  
info@eurochildren.be,  
www.eurochildren.be. 

… VOOR WAALSE EN 
BRUSSELSE STUDENTEN
WEP (World Education Program) 
ontvangt elk jaar enkele tientallen 
Waalse jongeren die gedurende een 
schoolsemester les volgen aan een 
secundaire school in Vlaanderen 
en tijdens die periode bij een 
gastgezin logeren. Eind augustus 

steken 10 Franstalige landgenoten 
de taalgrens over. Maar al te vaak 
horen we dat Franstalige jongeren 
het Nederlands niet machtig zijn of 
erger nog, het niet willen leren. Maar 
dat klopt niet met de realiteit. Deze 
jongeren kijken er naar uit om de 
taal en de cultuur aan onze kant van 
de taalgrens te ontdekken. Wil jij je 
huis een semester lang openstellen 
voor een Waalse/Brusselse jongere? 
Neem dan contact op met WEP-
Windrose vzw, 02-534 53 36, 
dominiquet@wep.org, www.wep.be. 

… VOOR STUDENTEN 
UIT DE HELE WERELD
YFU vzw (Youth For Understanding) 
is op zoek naar gemotiveerde 
gezinnen die bereid zijn om 
studenten op te vangen tijdens 
het schooljaar 2014-2015. YFU 

studenten zijn jongeren tussen 15 
en 19 jaar die naar een middelbare 
school gaan in de buurt van hun 
gastgezin. Door het leven in een 
gastgezin en het schoollopen 
krijgt de jongere een ideale kans 
om onze taal en cultuur te leren 
kennen. Interesse om één van deze 
jongeren voor een jaar (of semester) 
in jouw huis op te nemen? Neem 
vrijblijvend contact op met YFU 
vzw, inbound@yfu.be, ww.yfu. 
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De zomerbrochure is uit!
Op 5 mei verschijnt de evenementenbrochure ‘Zomer 2014’. 
Je vindt er alle activiteiten in van juni tot en met begin 
oktober. De evenementenkalender is gratis te verkrijgen 
bij Toerisme De Panne, aan de toerismobiel (tijdens de 
zomermaanden) en bij de lokale handelaars. Uiteraard 
vind je alle evenementen ook op www.depanne.be.

KORT

West-Vlinderen: 
maak je eigen tv-spot
Met de gratis app ‘West-Vlinderen’ of via www.west-
vlinderen.be kan je fiets- en wandelroutes op maat maken. 
Op basis van jouw voorkeur suggereert de applicatie een 
route met leuke adressen en weetjes voor onderweg. 
Nieuw is dat je tijdens je wandel- of 
fietstocht foto’s kan maken die de app 
automatisch omzet in een echte tv-spot. 
Al deze spotjes komen op de website. 
Wekelijks wordt de mooiste spot 
gekozen en die zie je op donderdag 
en vrijdag op Focus-WTV. Je kan jouw 
eigen tv-spot ook delen op facebook, 
twitter… Dus ga op pad in onze 
mooie natuurdomeinen of ontdek ons 
architecturaal erfgoed, maak leuke 
foto’s en wie weet zien we jouw spot 
volgende week wel op Focus-WTV. 

Ontdek het 
cultuurprogramma

Sinds kort zijn er twee nieuwe folders uit met het 
cultuurprogramma tot en met oktober. Een eerste 
folder bundelt alle culturele evenementen, een 
tweede omvat de tentoonstellingen en musea. 
In beide publicaties vind je de activiteiten in 
het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
De folder is tijdens de openingsuren gratis te 
verkrijgen bij de dienst Cultuur en Toerisme, 
Cultuurhuis De Scharbiellie en Museum 
Cabour Wereldoorlog II en 2/4 Lansiers.

Nieuw 
vervoersplan 
NMBS
Het nieuwe vervoersplan van de 
NMBS kwam de afgelopen weken 
vaak in de pers. De NMBS wil in het 
algemeen het aanbod verbeteren en 
de treinen stipter laten rijden, maar 
specifiek voor de Westhoek lijkt dit 
nieuwe vervoersplan op vandaag geen 
verbetering. Een langere reistijd naar 
Brussel of een overstap in Gent om die 
reistijd toch te beperken betekenen 
een groot verlies aan comfort voor alle 
reizigers uit en naar onze gemeente. 
Het gemeentebestuur liet haar stem 
horen en blijft streven naar een 
goede bereikbaarheid voor onze 
gemeente en een verhoging van de 
perrons in het station in Adinkerke. 
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VERKIEZINGEN  
OP 25 MEI
Zondag 25 mei 
stemmen we voor 
het Europese, 
Federale 
en Vlaamse 
Parlement. 
Opnieuw met 
de computer.

WAAR EN WANNEER?
Woon je in De Panne? Dan ga je 
stemmen in De Boare (Konings-
plein 1). Wie in Adinkerke woont, 
gaat naar het Gemeenschapshuis 
(Kerkweg 7) of Den Hert (Kerk-
weg 5). De stembureaus zijn 
open van 8.00u tot 16.00u. 

VLOT TOEGANKELIJK
Alle stembureaus liggen op het 
gelijkvloers en zijn vlot toegankelijk 
voor minder mobiele mensen, 
rolstoelgebruikers, ouders met 
buggy’s… Heb je toch hulp nodig, 
dan staan de vrijwilligers van het 
Rode Kruis voor je klaar. Ben je 
hulpbehoevend en heb je geen 
vervoer om naar het stembureau 
te komen? Neem dan contact op 
met de dienst Bevolking op het 
nummer 058-42 97 60 en we gaan 
op zoek naar een oplossing.

DIENST BEVOLKING VOOR 
1 DAG IN DE BOARE
Op 25 mei 2014, van 8.00u tot 
16.00u, verhuist ook de dienst 
Bevolking naar De Boare. Je 
kan er terecht met al je vragen 
over de verkiezingen, voor 
volmachtformulieren of een 
duplicaat van de oproepingsbrief. 

HOE DIGITAAL STEMMEN?
1. Steek de magneetkaart in de stemcomputer in de richting  

van de pijl tot aan de streep.
 Je stemt met dezelfde magneetkaart voor de 3 verkiezingen.
2. Breng je stem uit.
 Je selecteert de gekozen lijst door met je vinger het scherm aan te raken. 
 Je stemt geldig:
- op het stemvak bovenaan de lijst (lijststem)
- of op de naam van één of meerdere kandidaten
 Je maakt je keuze ongedaan door de gekozen lijst of 

gekozen kandidaten opnieuw aan te raken. Wil je blanco 
stemmen, druk dan op het vakje ‘Blanco stem’.

3. Bevestig je stem door onderaan op het vak ‘Bevestig 
uw stem’ te drukken. Eenmaal je stem bevestigd is, laat 
de computer niet toe je stem te verbeteren.

4. Neem de magneetkaart terug nadat je voor elk 
Parlement gestemd hebt ( 3 keer dus).

5. Neem het stembiljet (dit wordt afgedrukt door de stemcomputer).
6. Kijk het stembiljet na.
7. Vouw het stembiljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen.

Zo vermijd je dat iemand kan zien voor wie je gestemd hebt.
8. Geef de magneetkaart aan een bijzitter van het stembureau.
9. Ga naar de stembus en scan je stembiljet. Je stem wordt 

geregistreerd door het scannen van de barcode.
10. Vouw je stembiljet opnieuw en geef het aan een bijzitter.
11. De bijzitter stopt je toegevouwen stembiljet in de stembus.
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Wat je moet weten over je identiteitskaart
• Sinds 1 maart 2014 is jouw elektronische identiteitskaart als Belg 10 jaar geldig. Tot nu was dat 5 jaar.
• Ben je tussen 12 en 18 jaar, dan is je identiteitskaart 6 jaar geldig. Vanaf 

75 jaar is je elektronische identiteitskaart 30 jaar geldig. 
• Het identiteitsbewijs van kinderen onder de 12 jaar, een wit kartonnen model zonder foto, werd 

afgeschaft. Wie toch nog een identiteitsbewijs wil voor zijn pasgeboren kind, kan een kids-ID aanvragen. 
Ga je met je kind naar het buitenland, dan heb je sowieso een kids-ID nodig. (zie onder)

• De kids-ID blijft geldig tot aan het einde van zijn vervaldatum, ook als het kind al 12 jaar geworden is ondertussen.

Meer info? Dienst Bevolking, 058-42 97 64

KOM OEFENEN OP DE STEMCOMPUTERS VAN 12 TOT 21 MEI
• In het gemeentehuis: elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u.
• In De Boare:  elke werkdag van 14.00u tot 16.00u.

Meer info?
Dienst Bevolking, 058-42 97 60 of FOD Binnenlandse Zaken, 02-518 21 16, www.verkiezingen.fgov.be

Op reis met kinderen? 
Vraag tijdig de kids-ID aan
De kids-ID is het identiteitsbewijs voor Belgische 
kinderen jonger dan twaalf jaar. 
Het geldt als officieel reisdocument in de meeste Europese 
landen en voor enkele niet-Europese landen. 

Zorg er steeds voor dat de kids-ID geldig is tot en met de datum 
van terugkeer. Voor sommige landen moet de kids-ID zelfs langer 
geldig zijn. Heb je twijfels over welke reisdocumenten je precies 
nodig hebt? Neem dan contact op met de dienst Bevolking.

De kids-ID is gratis. Enkel als ouder kan je een kids-ID aanvragen 
en je hebt een pasfoto van je kind nodig. Hou er rekening mee dat 
de aanvraagprocedure minstens twee weken duurt. Opgelet, je 
krijgt geen automatische oproep om de kids-ID te vernieuwen.

Jouw 
e-mailadres 
in het 
bevolkings-
register
Om jouw contact met de gemeente 
en andere overheidsdiensten 
soepel en efficiënt te laten verlopen 
is het vanaf nu mogelijk om jouw 
e-mailadres en telefoonnummer 
te laten opnemen in het 
bevolkingsregister. Interesse? Surf 
naar www.depanne.be en vul het 
e-formulier in bij het digitaal loket. 

Meer info? Dienst Bevolking, 
058-42 97 64

Meer info? Dienst Bevolking, 058-42 97 64
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Scan 
deze 

pagina 
met 
layar

Meer info?
Bibliotheek De Panne, 
Lindenlaan 2
058-42 97 50  
bibliotheek@depanne.be

NIEUW IN DE BIB 
DVD'SROMANS

INFORMATIEVE BOEKEN
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MIJN BIBLIOTHEEK 
Sinds eind april kan je via de catalogus van de bibliotheek 
gebruik maken van de applicatie ‘Mijn Bibliotheek’. Het is een 
online instrument om jouw activiteiten in de bib te beheren. 

ENKELE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
• Online reserveren van materialen.
 Wil je dat ene nieuwe boek lezen, maar is het altijd 

uitgeleend in de bibliotheek? Reserveer online 
via de catalogus en het boek wordt voor jou opzij 
gehouden van zodra het door de vorige lener wordt 
binnengebracht in de bibliotheek. € 1 per aanvraag. 

• Online verlengen van ontleende materialen.
 7 dagen op 7 kan je inloggen op de website om de 

door jouw ontleende materialen te verlengen.
• Jouw lidmaatschap 

van verschillende bibliotheken online beheren. 
 Via dit nieuwe scherm kan je in één oogopslag je abonnementen bij verschillende bibliotheken beheren. 
• De bibliotheekkaarten van je gezinsleden op één en dezelfde plek online beheren. 
 Als ouder verleng je zonder problemen de materialen die door jou werden 

ontleend plus die van je echtgenoot en je kinderen. Handig toch?

Meer info? Bibliotheek De Panne, 058-42 97 50, bibliotheek@depanne.be

MET BELGERINKEL 
NAAR DE WINKEL
Van 26 april tot 31 mei val je in de prijzen.  
Kies bewust voor de fiets, verzamel loten en 
geniet mee van een aangenaam De Panne. 
Ga je, te voet of met de fiets, bij een deelnemende handelaar winkelen, dan 
krijg je dit jaar een Belgerinkel-lot met een unieke code. Je registreert dit lot op 
www.belgerinkel.be en maakt zo elke dag kans op één van de mooie prijzen.

Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te 
winnen! Speciaal voor alle deelnemers uit onze gemeente wordt daarbovenop, 
na afloop van de campagne, een unieke Achielle retrofiets verloot. 

De campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ is een initiatief van 
Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond. De Panne is één van 
de 160 gemeenten die aan deze campagne deelneemt. 

Meer info? Dienst Lokale Economie, 058-42 97 21, lokale.economie@depanne.be
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WIJZIGINGEN IN HET 
PARKEERBELEID
Het parkeerbeleid werd op enkele punten bijgesteld om 
tot een eenvoudiger en klantvriendelijker systeem te 
komen. Snel de krant kopen of langsgaan bij de bakker? 
Het kan nu zonder je nummerplaat in te geven.
BETALEND PARKEREN: 
NIEUW VANAF 1 JUNI 2014
• De korte parkeerduur wordt 

20 minuten in plaats van 30, 
maar dan wel zonder dat je je 
nummerplaat moet ingeven 
in de parkeermeter. Een 
aangename vereenvoudiging 
dus. Een simpele druk op de 
knop volstaat om dit gratis ticket 
uit de parkeermeter te halen. 

• Het halvedagticket van € 15 wordt 
vervangen door een dagticket van 
€ 25 voor bestuurders die zonder 
andere tijdsbeperking parkeren. 

• Het Wilgenpad, bij het 
gemeentehuis, wordt uit de 
betalende zone gehaald. 

BEWONERSPARKEREN 
IN DE DE PANNELAAN, 
STATIONSSTRAAT EN OP 
HET STATIONSPLEIN
Op 1 augustus 2013 werd een 
blauwe zone ingevoerd in de De 
Pannelaan en de Stationsstraat, met 
uitzondering voor de bewoners. 

Zij kregen één bewonerskaart per 
adres. Omdat geregeld de vraag 
kwam om meer dan één kaart te 
kunnen krijgen, werd het reglement 
aangepast. Bewoners kunnen 
nu ook een tweede, derde en/
of vierde bewonerskaart kopen 
voor 120 euro per kaart. De eerste 
kaart blijft uiteraard gratis. Wie 
zijn kaart verliest, betaalt 120 euro 
voor een vervangende kaart. 

Op het Stationsplein geldt nu 
dezelfde regeling als in de De 
Pannelaan en de Stationsstraat. 
De blauwe zone is er van 
toepassing van maandag tot en 
met zondag, met uitzondering 
voor de bewoners. Voorheen 
konden de bewoners van het 
Stationsplein geen bewonerskaart 
krijgen en was de blauwe zone 
enkel geldig op werkdagen. 

RECYCLEER MEE VOOR EEN UNIEKE SPEELTUIN
Bebat zorgt ervoor dat gebruikte batterijen en zaklampen gerecycleerd worden en
een nieuw leven vinden in tal van toepassingen. Momenteel loopt een grote inzamelactie. 
De gemeente die het meest inzamelt, wint een milieuvriendelijke speeltuin. 

Recycleer met ons mee en ga op zoek naar al je lege batterijen en gebruikte zaklampen.  
Breng ze tussen 1 en 31 mei 2014 naar een Bebat inzamelpunt in De Panne: op het  
containerpark, bij de dienst Milieu in het gemeentehuis en de dienst Jeugd in De Boare.  
Als we het meest aantal kilogram lege batterijen en zaklampen per inwoner inzamelen, is  
de speeltuin van ons! Het totaal aantal kg wordt berekend in functie van het aantal inwoners 
van de gemeente. Zo heeft elke gemeente, ongeacht de grootte, evenveel kans om te winnen.
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DE PANNE STEUNT 
HAAR VERENIGINGEN
Deel 2: Centen voor evenementen

De gemeente wil jeugdverenigingen motiveren 
om cultuur aan te bieden aan hun leden. Daarom 
kan je rekenen op steun wanneer je met je groep 
een manifestatie bezoekt of organiseert. 
VOOR WIE?
Alle erkende jeugdverenigingen.

VOOR WAT?
Voor het bijwonen of organiseren 
van een jeugdmanifestatie. 

WAT KAN?
Elke activiteit
-  die past binnen de werking 

van jouw vereniging
-  gericht op een groep 

tussen 6- en 25-jarigen 
-  waar iedereen welkom is
-  die niet uit is op winst maken
-  en die buiten de schooluren valt 
Voorbeelden: poppentheater, 
beurs, voordracht, optreden, 
museumbezoek…

WAT KAN JE KRIJGEN?
Centen! Tot 50% van de totale 
kosten met een maximum van € 
500 per vereniging per jaar. We 
merken dat er geen overvloed is 
aan jeugdevenementen en komen 
daarom onder andere tussen in 

de kosten voor gage van artiesten 
en gezelschappen. Ga je met je 
vereniging naar een culturele 
activiteit buiten De Panne, dan 
ondersteunen we door tussen 
te komen in vervoerskosten en 
in de kostprijs van tickets. 

HOE KAN JE DIT KRIJGEN?
Je dient een aanvraag tot 
terugbetaling in bij de dienst Jeugd.  
Je vindt het aanvraagformulier op 
www.depanne.be of bij de  

dienst Jeugd. Daarin zet je:
-  aard van de activiteit
-  datum, plaats en uur 

van de activiteit
-  gevraagde bijdrage van 

de deelnemers
-  een overzicht van de reclame 

die je gemaakt hebt
-  een eindafrekening met een 

duidelijk overzicht van alle 
inkomsten en uitgaven

-  het aantal effectieve deelnemers 
aan de manifestatie

ALEX DE ASTRONAUT: KLASSIEK VOORLEESBOEK, MET EEN FUTURISTISCH EXTRAATJE
Dat extraatje? Augmented reality. Een beetje zoals met layar, de app waarmee je meer info uit De Panne 
Leeft haalt, ontdek je met de Alex de Astronaut-app een totaal nieuwe dimensie van het kinderboek.  
Alex komt tot leven in 3 D op je boek. Hij speelt verstoppertje, zingt liedjes en poseert met jou op de foto.

Uitproberen? Heel gemakkelijk:
• Download de gratis app voor Iphone, Ipad of Android.
• Scan de cover en de pagina’s met het Alex-appsymbooltje.
• Geniet van je avonturen met Alex en Karel in 3D!
Meer info in de bib of op http://alex-astro.com.
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KLIK 2: FOTO-ALBUMS 
& TAGGEN
K.B. getuigt: “Iemand plukte een foto van mijn profiel en 
plakte die in een heel gênant beeld. Door mij te taggen 
kregen al mijn facebookvrienden deze foto van mij te zien.”

JOUW FOTO’S: NIET VOOR IEDEREEN
Net als bij berichten (zie KLIK 1: De Panne Leeft, 
editie april), kan je ook bij foto’s instellen wie ze mag 
zien. Wanneer je een nieuw album aanmaakt, stel 
je dit onderaan in.  Open het menu naast ‘Foto’s 
plaatsen (Albumprivacy)’ en kies een groep. Om 
de privacy-instellingen van een bestaand album 
te wijzigen, kies je ‘Album / Bewerken’. Bovenaan 
in de rechterhoek zet je dan wie toegang krijgt. 
Opgelet, het standaardalbum ‘omslagfoto’s’, is 
altijd openbaar. Dit kan je niet veranderen. Foto’s 
die niet door Jan en alleman bekeken mogen 
worden, stel je dus niet in als omslagfoto.

TAGS & TIJDLIJNBERICHTEN
Door te taggen kan een vriend jouw naam (met link 
naar je profiel) in een foto of bericht vermelden. 
Ook jouw facebookvrienden worden hiervan op 
de hoogte gebracht. Zo kan het gebeuren dat er 
foto’s van jou online verschijnen waarvan je liever 
niet hebt dat iemand ze ziet. Om te voorkomen dat 
je getagd wordt in bikini of beschonken toestand, 
kan je een controlefunctie inschakelen. 
Klik op het tandwieltje rechtsboven in de blauwe 
balk en kies ‘Privacyinstellingen’. Kies vervolgens 
in de linkerkolom ‘Tijdlijn en taggen’. Schakel de 
functie ‘Tags controleren die mensen toevoegen 
aan je eigen berichten voordat de tags worden 
weergegeven op Facebook’ in door op ‘Bewerken’ 
te klikken en kies daarna ‘Ingeschakeld’.

Wil je dat niemand de berichten ziet waarin je 
getagd bent, klik dan op ‘Bewerken’ naast ‘Wie kan 
berichten zien op je tijdlijn waarin jij bent getagd?’. 
Selecteer ‘Aangepast’ in het keuzemenu en stel ‘Delen 
met deze personen of lijsten’ in op ‘Alleen ik’. 
Bevestig jouw keuze met ‘Wijzigingen opslaan’.

Helemaal bovenaan in dit venster, naast ‘Wie kan 
berichten plaatsen op je tijdlijn’, kan je aangeven 
of enkel jij of ook vrienden berichten op je tijdlijn 
kunnen plaatsen. Standaard staat dit ingesteld 
op ‘Vrienden’. Je kan dit wijzigen naar ‘Alleen ik’ 
maar weet dat vrienden dan bijvoorbeeld ook geen 
verjaardagwensen op je tijdlijn kunnen achterlaten. 

Kies zelf wie jouw foto’s kan zien
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RIJBEWIJS MAAKT  
HET VERSCHIL
Een rijbewijs behalen is geen kinderspel. Maar hoe 
beter je voorbereid bent, hoe makkelijker het wordt. 
Voor jou. Maar ook voor je portemonnee.  

GOED VOORBEREIDEN
Bereid je goed voor op je examen. 
Oefen zo vaak je kan en zorg dat 
je uitgerust aan je examen kan 
beginnen. Zo verhoog je je kansen 
en kan je (best wel dure) lessen 
bij de rijschool vermijden. 

WAT IS ER VERANDERD 
SINDS FEBRUARI?
• 2 x niet geslaagd voor 

theorie-examen? Verplicht 
12 uren theorieles (richtprijs: 
€ 90 + € 15 per examen)

• Je voorlopig rijbewijs vervalt? 
Verplicht 6 uren praktijkles (vanaf 
€ 348 + € 36 per examen)

• Na het verstrijken van de 
geldigheid kan je pas een nieuw 
voorlopig rijbewijs krijgen na 3 
jaar ofwel eerder door het traject 
te doorlopen via de rijschool.

• Het praktijkexamen kan enkel 

worden afgelegd zo lang je 
theorie-examen geldig is (3 jaar).

• Er zijn nieuwe voorwaarden voor 
de begeleiders en de passagiers, 
zowel tijdens de stage als 
tijdens het praktijkexamen. 

• De begeleider(s) moet(en) 
op het voorlopig rijbewijs 36 
maanden worden vermeld.

• Je kan maar één keer van 
scholingsmethode veranderen 
tijdens de geldigheid van 
je voorlopig rijbewijs. 

Bron: www.goca.be 

Meer info
Scan deze pagina met de gratis 
layar-app en er springt meteen 
een handige folder op je scherm 
met alle praktische info over 
het behalen van je rijbewijs.

RIJBEWIJS MAAKT VERSCHIL
Uitstellen is iets wat iedereen soms 
doet. Maar van uitstel komt wel 
eens afstel. En bij het behalen van 
het rijbewijs, gebeurt dit meer en 
meer. Want zo lang je thuis woont of 
studeert, voelt het aan als iets wat 
je niet echt nodig hebt. Maar het 
maakt wel een verschil. Bijvoorbeeld 
wanneer je gaat solliciteren. Je komt 
verder met je rijbewijs op zak. 

HOE LANGER HOE DUURDER
Grijp de kans wanneer je via 
school het theoretisch examen 
kan afleggen. En ga meteen door, 
all the way, naar je eigen vrijheid 
op wielen. Je hoeft daarom niet 
meteen een auto te kopen, het 
kaartje op zich is al heel veel waard. 
Hou er rekening mee dat wanneer 
je langer wacht, je al snel heel 
wat meer zal moeten betalen. 

CLERMONT-FERRAND EN DE PANNE DICHTER BIJ ELKAAR
In de krokusvakantie genoten zes jongeren uit De Panne een week van een uitwisseling met 
gelijkgestemden uit het Franse Clermont-Ferrand. Het werd een verhaal van samen wonen in een chalet, 
skiën, karten, skaten, vulkanen verkennen, een nieuwe stad ontdekken. En vooral van een hiphopsong 
maken die luistert naar de naam ‘tous les mêmes, we zijn dezelfde’. De opnamestudio en de professionele 
begeleiding heeft duidelijk indruk gemaakt op Nikki, 
Claire, Femke, Faycal, Dries en Lemy. Uitwisselingen 
van die aard zijn zo goed als gratis dankzij Europese 
subsidies. Weer een aantal jongeren uit onze 
gemeente die gesterkt door positieve ervaringen door 
het leven gaan. En daar doen we het graag voor!

Bekijk hier het filmpje mét bijhorende 
hiphopsong via de gratis layar-app.

Scan 
deze 

pagina 
met 
layar



28 JEUGD

DE ALLEREERSTE KEER…
Vanaf 18 jaar kan je mee beslissen over politiek en je stem 
laten horen. Maar hoe kies je nu een partij die bij je past?

Op 25 mei gaat iedereen vanaf 
18 jaar stemmen. Je mag mee 
beslissen wie het de komende 
jaren in Vlaanderen en in België 
voor het zeggen zal hebben. 
En wie ons land in Europa gaat 
vertegenwoordigen. Er staat wel 
wat op de agenda: de crisis, het 
klimaat, jeugdwerkloosheid, het 
voortbestaan van België... Niet 
onbelangrijk dus, want al die 
uitdagingen hebben zeker ook op 
jouw leven een grote impact.

JOUW MENING TELT
In België geldt de opkomstplicht, 
dus je moet je aanmelden bij een 
stembureau als er verkiezingen zijn. 
Misschien vind je dit leuk, misschien 
ook niet. Wat je wel moet weten, is 
dat jouw stem een verschil maakt. 
Zelfs wanneer je blanco stemt, 
want dan leg je je neer bij wat de 
andere kiezers samen beslissen. 

HOE KAN JE JE 
VOORBEREIDEN?
Bekijk de verkiezingsprogramma’s 
van de partijen die opkomen. 
Wellicht vind je heel wat folders in 
je brievenbus. En op de websites 
van de partijen die opkomen, vind 
je zeker een uitgebreid programma. 
Wat vind jij belangrijk en wat niet? 
Kijk en vergelijk, zodat je weet 
waar je voor kiest. Spreek erover 
met je familie en vrienden. Zoals 
bij elke verkiezing zijn er ook nu 
verschillende online stemtests 
( De Stemtest, De Stem van 
Vlaanderen, De Sociale Stemtest, 
Stemwijzer, Kieskompas…). 
Ook die kunnen je helpen. 

WIE MAG HET VOOR 
JOU DOEN?
Eenmaal je een partij gekozen hebt, 
kan je nog kiezen om op één of 
meerdere personen te stemmen 
binnen deze partij. Je kan op 
meerdere mensen binnen dezelfde 
partij stemmen. Zorg ook hier dat 
je weet wie je kiest. Want door aan 
iemand jouw stem te geven, vraag 
je aan deze mensen om jou te 
vertegenwoordigen. Er zijn mensen 
die bijvoorbeeld alleen vrouwen 
of jongeren op de lijst aanduiden, 
of mensen die al bewezen hebben 

dat ze hard werken, of een 
kopstuk omdat ze hem of haar wel 
vertrouwen… Bij het stemmen 
kies je helemaal zelf. Jij beslist.

DIGITAAL STEMMEN
Je leest er alles over op pagina 20.

Meer info
Dienst Bevolking in het 
gemeentehuis, 058-42 97 60, 
bevolking@depanne.be
Dienst Jeugd in De Boare,  
058-42 21 94, jeugd@depanne.be
www.verkiezingen.fgov.be
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CHAUFFEURS ZOEKEN 
TOFFE COLLEGA
Ben je enkele uurtjes per week beschikbaar?  
Beschik je over een eigen wagen en wil je de mensen 
rondom je helpen? Dan zijn we naar jou op zoek.

Voor ruim 170 leden met een 
beperkte mobiliteit is de Minder 
Mobielen Centrale van het 
OCMW een dankbaar alternatief 
voor het openbaar vervoer. Om 
nog meer mensen te kunnen 
helpen, is de MMC op zoek naar 
nieuwe, vrijwillige chauffeurs. 

WAT IS EEN MMC?
De Minder Mobielen Centrale is een 
vervoersdienst voor personen met 
een beperkte mobiliteit. Hiervoor 
werkt het OCMW samen met een 11-
tal vrijwillige chauffeurs die de leden 
naar de dokter brengen of naar een 
bijeenkomst van een vereniging, 
een bezoekje aan vrienden…

AAN DE SLAG ALS 
VRIJWILLIGER
Je doet meer dan enkel mensen 
vervoeren. Je komt met 
verschillende mensen in contact en 
dankzij jou krijgen ze de kans om uit 
hun sociaal isolement te raken. Het 
is een zinvolle vrijetijdsbesteding 
waarbij je voor iemand anders 
echt het verschil maakt!
Alle ritten worden geregeld via de 
dienstverantwoordelijke. Je bepaalt 
altijd zelf wanneer je beschikbaar 
bent. Het vervoer gebeurt met je 
eigen wagen. Per rit ontvang je 
een kilometervergoeding, steeds 
vertrekkend van je thuisadres en 
terug. De parkeerkosten worden 

bekostigd door de leden zelf. De 
inkomsten uit het vrijwilligerswerk 
zijn niet belastbaar. 
We zorgen er ook voor dat je bent 
verzekerd voor de schade die je 
zou kunnen oplopen tijdens een 
rit voor de MMC. Je moet wel zelf 
over een geldige autoverzekering 
en rijbewijs beschikken. 

IETS VOOR JOU?
Voel je je geroepen om ons 
enthousiaste team te versterken 
en zelf chauffeur te worden? Of heb 
je nog vragen over de werking van 
de MMC? Neem dan vrijblijvend 
contact op met de dienst Thuiszorg 
van het OCMW, 058-42 97 80.
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INTERNETOPLICHTING: 
BETER VOORKOMEN 
DAN GENEZEN
Het internet heeft ons leven een stuk simpeler gemaakt. Maar 
we geven via het internet ook veel informatie over onszelf 
vrij. En net dat hebben oplichters begrepen… We geven je 
graag tips en tricks om jouw gegevens te beschermen.

WAT IS 
INTERNETOPLICHTING?
Internetoplichting of spam is een 
vorm van bedrog waarbij een dader 
waardevolle goederen of gegevens 
ontfutselt van een nietsvermoedend 
slachtoffer. Via het internet kan 
een dader op korte termijn een 
groot aantal slachtoffers maken. 

DE MEEST VOORKOMENDE 
MANIEREN

Phishing
Internetpiraten ‘hengelen’ naar 
vertrouwelijke gegevens zoals je 
pincode, paswoord en het nummer 
van jouw bank- of identiteitskaart. 
Je wordt bijvoorbeeld gelokt naar 
een valse (bank)website waar je 
nietsvermoedend inlogt met jouw 
gegevens. Eens ze over die gegevens 
beschikken, kunnen ze betalingen 
via jouw rekening uitvoeren. 

Hoax (= nepwaarschuwing)
In een emailbericht word je met 
de belofte van een geschenk 
aangespoord om zoveel mogelijk 
mensen te informeren. Op die 
manier krijgt de oorspronkelijke 
afzender een hele lijst met 
adressen die hij kan doorverkopen 
aan onbetrouwbare bedrijven. 

Erfenissen
Om een erfenis in ontvangst 
te nemen, moet je eerst een 
som geld overschrijven om de 
kosten voor de administratieve 
handelingen te financieren. 

Loterijen, kansspelen
Je hebt het grote lot gewonnen, 
maar moet transferkosten betalen 
om het geld in ontvangst te nemen. 

Exotische investeringen
Via mail worden voorstellen 
verstuurd met het aanbod 
voor investeringen in de meest 
exotische projecten waarbij je 
zeer veel winst kan boeken. 

Emotiefraude
Hartverscheurende berichten 
over een ongelukkig bestaan, een 
ernstig zieke persoon… wekken je 
medelijden op. Er wordt je gevraagd 
een gulle bijdrage te storten op 
een onbekend rekeningnummer. 

Politie blokkeert computer
Je krijgt een bericht op je computer 
dat deze wordt geblokkeerd door 
de politie. Enkel door meteen een 
boete te betalen, zou je computer 
vrijgegeven worden. Dit bericht komt 
natuurlijk niet van de politie, jouw 

computer werd gehackt. Surf op een 
veilige computer naar www.ecops.
be om een gepaste oplossing vinden. 

Wat met de Heartbleed Bug?
Onlangs dook deze bug op. Het is een 
foutje in open SSL, de programmatie 
van sommige websites. Je kan 
het vergelijken met een slecht slot 
op de deur. De programmeurs en 
websitebouwers die in open SSL 
werken lossen dit op en zorgen 
ervoor dat de deur goed op slot 
gaat. Belangrijk blijft: verander 
regelmatig je paswoorden, gebruik 
verschillende codes en paswoorden 
voor verschillende websites, 
bankkaarten, tablets… en kies je 
codes en paswoorden niet te evident. 
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PREVENTIEVE TIPS OM 
INTERNETOPLICHTING 
TE VOORKOMEN
Algemeen
• Wees op je hoede voor mails 

met veel schrijffouten.
• Open geen mails van mensen 

die je niet kent en klik zeker 
niet op bijlagen in deze mails. 

• Banken of overheidsbedrijven 
zullen je nooit via e-mail 
om persoonlijke gegevens 
vragen. Wis meteen alle 
mails die hierom vragen. 

• Wees alert voor mails die geen 
boodschap met jouw naam 
in bevatten, maar beginnen 
met ‘geachte klant’. 

• Negeer alle berichten die je veel 
geld beloven, je kan immers nooit 
winnen van een loterij waaraan 
je niet hebt deelgenomen.

• Stel de spamfilter in zodat 
verdachte mailberichten 
automatisch worden verwijderd. 

• Als een site met https:// en de 
naam van een erkende organisatie 
begint, dan zit het doorgaans 
goed. Als de link subtiele 
verschillen bevat met de originele 
link (andere schrijfwijze, andere 
extensie), wees dan op je hoede. 

• Voer regelmatig updates van 
je besturingssysteem uit en 
zorg dat de computer goed 
beveiligd is met een recente 
virusscanner en firewall. 

• Gebruik enkel originele software 
en werk ze regelmatig bij.

• Betaal of aanvaard nooit geld via 
een transfersysteem van het type 
Western Union of Moneygram, 
gebruik deze systemen enkel als 
je de persoon in kwestie kent.

 • Contacteer de persoon in 
kwestie, wanneer je een vreemd 
bericht krijgt van iemand die je 
kent. Zijn of haar mailaccount 
werd vermoedelijk gehackt. 

• Zorg voor paswoorden met 
meer dan 12 tekens.

Kopen en verkopen op 
veilingsites/zoekertjessites
• Doe enkel aankopen wanneer je 

voldoende garanties krijgt dat de 
koper/verkoper het goed meent. 
Kijk naar de feedback en kijk 
ook sinds wanneer hij/zij lid is. 

• Pas op voor te lage prijzen voor 
dure artikelen, de kans is groot 
dat het te mooi is om waar te zijn.

• Geef nooit voorschotten zonder 
dat je het product zelf gezien hebt.

• Wacht met het verzenden van 
je koopwaar totdat je zeker bent 
dat de storting in orde is, vraag 
om een bewijs van betaling.

Emotiefraude
• Stort jouw bijdrage aan goede 

doelen die je kent. Indien je via 
mail wordt gecontacteerd door 
een gekende hulporganisatie, 
controleer dan de bankgegevens 

op de website van de 
hulporganisatie in kwestie.

• Wees alert wanneer een 
kandidaat-partner om geld begint 
te vragen. Werk met een erkend 
relatiebureau of controleer de 
naam van de datingsite en de 
gegevens van jouw kandidaat-
partner op het internet door ze 
in te geven in een zoekrobot.

NOG MEER TIPS EN TRICKS
• economie.fgov.be
• www.eccbelgie.be
• www.consumentenbedrog.be
• www.web4me.be
• www.saferinternet.be

E-COPS KAN JE HELPEN
Toch slachtoffer van 
internetoplichting? Doe zeker 
aangifte via www.ecops.be. 
Ecops is een online meldpunt 
waar je als internetgebruiker 
misdrijven op of via het 
internet kan melden. Je hoeft 
je niet te bekommeren over 
wie er nu juist bevoegd is 
want ze verwijzen je indien 
nodig door naar de bevoegde 
instantie. Weet wel dat Ecops 
geen onlinecentrale is voor 
noodoproepen aan de politie, 
daarvoor kan je terecht 
bij de politie Westkust. 
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PANNEPOT EN  
PANNEPOT RESERVA IN 
TOP 100 BESTE BIEREN
Bieren van De Panne scoren in bierland. In de top 100 van de 
beste bieren in de wereld van de prestigieuze bierwebsite 
ratebeer.com vind je de Pannepot en Pannepot Reserva. 

OVER DE RANGSCHIKKING
De RateBeer Awards worden 
jaarlijks uitgereikt sinds 2002. 
De lijst wordt opgesteld op 
basis van de quoteringen die de 
bierliefhebbers zelf geven op de 
Amerikaanse website van RateBeer. 
De lijst rangschikt de 100 beste 
bieren wereldwijd alfabetisch en 
hanteert dus geen rangorde. 

OVER DE PANNEPOT
Brouwerij:          De Struise Brouwers
Biertype:  Donker
Alcoholgehalte:  10 %

De Pannepot is een intens 
donkerbruin bier met een romige 
ivoorkleurige schuimkraag. De 
stijl zit ergens tussen een Dark 
Belgian Strong Ale en een Stout 
in. Met een ronde afdronk, laat 
elke slok complexe smaken los 
van gebrande koffiebitters met 
fruitige toetsen en hints van een 
nobele zoetheid van karamel. 

HET VERHAAL ACHTER 
DE PANNEPOT
De Pannepot Fisherman's Ale 
verwijst naar De Panne. Wegens 
het ontbreken van een haven in De 
Panne moesten de boten met platte 
bodem, de ‘panneschuiten’, telkens 
op het strand worden getrokken. 
Panneschuiten met een put werden 
pannepotten genoemd. Met dit 
bier halen De Struise Brouwers 

internationaal het meeste succes. 
Pannepot is zelfs een echte hype 
in Denemarken en wordt daar 
verkocht onder de naam Pannepøt, 
dit spreek je uit als ‘Pannepeut’.

DE PANNEPOT RESERVA 
& GRAND RESERVA
Dit is een intens gekleurd 
donkerbruin bier met mooie beige 
schuimkraag. Het aroma is complex, 
moutig, licht kruidig en met toetsen 
van koekebrood en Port. De smaak 
is rond, rijk, zalvend en heeft 
accenten van mout, brood, caramel, 
koffie en zoete wijn. In de nasmaak 
komen subtiele toetsen van hop 
naar voor. De Pannepot Reserva is 
een versie van de Pannepot die 14 
maanden rijpt op Bordeaux vaten van 
Chateau Haut Breton Larigoudière 

(Margaux). Dit resulteert in een nog 
complexer bier ter hoogte van de 
aroma’s en smaken. De Pannepot 
Grand Reserva is de Reserva die 
nog een extra rijping meekrijgt van 
8 maanden in Calvados vaten. 

OVER DE STRUISE BROUWERS
Urbain Coutteau en schoonbroer 
Philippe Driessens serveerden hun 
gasten op de struisvogelboerderij 
lekkere streekbieren. Maar ze voelden 
dat er iets ontbrak, iets van hen zelf. 
Toen stelde Urbain voor zelf een 
biertje te brouwen. ‘Om te weten hoe 
we moesten brouwen, zijn we gaan 
zoeken in boeken en op internet. 
Sinds die ‘Struise Witte’ hebben we 
al over de honderd verschillende 
soorten geproduceerd en bij Struise 
Brouwers houden we van elk bier 



33 DE PANNE

dat we brouwen, maar De Pannepot mogen we toch wel 
onze klassieker noemen. Na een leven lang lekkere, maar 
‘veilige’ biertjes brouwen, was Pannepot onze eerste stap 
in de wereld van extreem bier. Het heeft ons gemaakt 
tot wat we nu zijn: mannen uit Vleteren die in 2008 
verkozen werden tot de beste brouwers van de wereld. 

NOG MEER LEKKERE BIEREN VAN DE PANNE

PANNESCHUM BLOND & BRUIN 
Brouwerij:  Brouwerij Van Eecke NV (Poperinge)
Biertype:   Blond
Alcoholpercentage:  10 %

Gebrouwen naar aanleiding van de Leopoldsfeesten. 
Gecommercialiseerd door Unizo De Panne. Het is een 
blond, fruiterig en fris bier. Je vindt het in een blonde en 
in een donkere versie. Het biertje werd hergist op fles. 
De blonde is ietwat troebel en smaakt naar zoethout. 

GOUDEN PIER KLOEFFE
Brouwerij:  De Proefbrouwerij (Lochristi)
Biertype:  tripel
Kleur: Goudblond 
Alcoholpercentage: 8,1 %

Een ambachtelijk gebrouwen bier naar het origineel 
recept van ‘De orde van Pier Kloeffe’. In de traditie 
van het rijke vissersverleden van De Panne.

CUVEE LEOPOLD I BLOND - BRUIN
Brouwerij:  Brouwerij Van Steenberge (Ertvelde)
Biertype: Speciaal bier van hoge gisting
Kleur:   Blond - Bruin
Alcoholpercentage: 7%

Bier van hoge gisting met nagisting op fles. 
Gebrouwen volgens eeuwenoude ambachtelijke 
traditie. Gebrouwen voor Drink Market Pynseel.

DESSERTJE MET PANNEPOT
Originele biergerechten met het aroma en de 
fijnheid die alleen bier kan verschaffen. Dat 
is het handelsmerk van bierkok Tom De Four. 
Samen met zijn broer Joost, biersommelier, baat 
hij bierrestaurant De Heeren van Liedekercke 
in Denderleeuw uit. Sinds 2009 het Beste 
Bierrestaurant van Europa en sinds 2013 
het Beste Bierrestaurant van de wereld. We 
mochten proeven van een heerlijk verrassend 
dessert met Pannepot. Zeker proberen!

IRISH COFFEE MET STRACCIATELLA-IJS, 
KOFFIE EN SABAYON MET PANNEPOT

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 4 eierdooiers
• 4 el griessuiker
• 2 flesjes Pannepot
• 4 bolletjes stracciatella-ijs
• 2 kopjes koffie
• Chocoladeschilfers

Bereiding
Roer de eierdooiers en de suiker goed om, voeg 
er 3 dl Pannepot aan toe en klop stevig op tot 
een luchtige sabayon (op een zacht vuurtje of au 
bain-marie). Doe een bolletje stracciatella-ijs in 
een ijscoupe of Irish coffeeglas. Verdeel er de 
rest van het bier over en de koffie. Werk af met 
de sabayon en garneer met chocoladeschilfers.
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AFVALOPRUIMACTIES

Maart was de maand van 
de netheid. Samen maakten 
jullie De Panne proper.

SPEELPLEIN PAASVAKANTIE

De speelpleinwerking 
tijdens de paasvakantie was 
weer een dolle boel!

MINI-RAMBLAS

Ondanks het iets minder mooie 
weer, was er een goede opkomst 
voor de eerste editie van mini-
Ramblas op zondag 6 april.

OOK JIJ WAS ERBIJ 
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VDK DRIEDAAGSE DE 
PANNE-KOKSIJDE

Heerlijk sfeertje tijdens 
de driedaagse

FESTIVAL AAN ZEE

De foto’s kan je nu al bekijken 
door deze pagina te scannen 
met de gratis layar-app.

KONIJNENLOOP

Eerste editie was een succes!

PAASHAZEN ZOEKEN

Onder een mooi lentezonnetje 
kwamen maar liefst 150 kinderen 
zoeken naar paashazen in het bos 
vlakbij De Nachtegaal. Elk kindje 
ging naar huis met een leuke prijs!

PAASEIEREN ZOEKEN

Veel enthousiaste gezichtjes 
op zoek naar paaseitjes.

Scan 
deze 

pagina 
met 
layar
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SPORT
Laureatenviering voor 
sportkampioenen
Op 13 juni worden de Pannese 
sportkampioenen in de bloemetjes gezet. 

DIT VALT ER TE WINNEN
- 'Pannese sportjuweel'
 Elke sportkampioen of sportclub kan zich hiervoor 

kandidaat stellen. Er is zowel een sportjuweel in 
de categorie individueel als voor ploegsport. 

- Trofee voor 'Sportverdienste van het jaar'
 Hier draait het niet zozeer om de sportprestatie 

op zich maar de uitzonderlijke inspanningen van 
een persoon voor een sportclub of alles wat met 
sport te maken heeft in De Panne. Bijvoorbeeld 
iemand met een lange loopbaan in een Pannese 
sportclub. Hij of zij moet voorgedragen worden 
door een sportclub of meerdere inwoners. 

- Trofee voor 'Sportiefste senior'
 Deze sportieveling is minimaal 55 jaar, inwoner 

van onze gemeente én lid van een sportvereniging 
of voorgedragen door een sportvereniging. 

KANDIDAAT?
Je kan je kandidaat stellen als je minstens 1 
jaar in De Panne woont (op het moment van de 
prestatie ) of als je lid bent van een sportclub die 
aangesloten is bij de sportraad van De Panne. 
Bij jouw inschrijving voeg je een klein sport-cv 
(nationaal, provinciaal, enkel, dubbel, gewichtsklasse, 
leeftijdscategorie…). Inschrijven kan tot en met 13 mei 
bij de dienst Sport, Sportlaan 2, sport@depanne.be. 

Marathonman in  
De Panne op 4 en 5 mei.  
Loop jij ook mee?
Ruim drie jaar na zijn 365 marathons in 365 dagen, 
verlegt Marathonman Stefaan Engels (52) zijn 
grenzen voor een nieuw wereldrecord: Route 2272. 
En deze keer komt hij ook naar De Panne. Geen zin 
om zelf een stukje mee te lopen? Dan kom je gewoon 
even langs om hem te verwelkomen in De Panne.

Route 2272 is de achtste van 30 uitdagingen 
in MyChallenge 2014 en start op 1 mei aan de 
Watersportbaan in Gent. Daarna trekt hij doorheen 
België in etappes van 40 tot 100 kilometer, 
uitgerust met een tracking systeem zodat lopers 
van heinde en ver met hem mee kunnen lopen. 

"Ik geloof in de kracht van ergens in geloven!" En 
die kracht zal Stefaan Engels kunnen gebruiken 
bij zijn uitdaging om in één maand acht keer 
op rij honderd kilometer te lopen. In totaal 
2.272 loopkilometers. De lat ligt hoog.

ZONDAG 4 MEI: OOSTENDE - DE PANNE
Start: 13.10u, Mercator (Oostende) - 48 km 
Traject: Raversijde - Middelkerke - Westende 
- Nieuwpoort - de polders van Veurne - via 
Adinkerke (Plopsaland) - richting De Panne. Rond 
18.00u verwachten we hem aan het standbeeld 
van Koning Leopold I op de Esplanade.

MAANDAG 5 MEI: DE PANNE - IEPER 
Start: 12.00u, Esplanade - 50 km

ZIN OM MEE TE LOPEN?
Wil je een eindje of de volledige tocht meelopen? 
Registreer je dan gratis via info@mychallenge14.be.

GEEN ZIN OM TE LOPEN?
Dan kom je gewoon langs om Marathonman te 
verwelkomen op 4 mei of uit te zwaaien op 5 mei.

MEER INFO
www.mychallenge14.be 
of bij de dienst Sport, 
058-42 18 20, sport@depanne.be
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ACTIVITEITEN
VRIJDAG 2 MEI

DE MOEREN DOORHEEN DE 
TIJD - CONFERENTIE
19.00u
De Boare


De Moeren en de Cabourduinen zijn 
unieke landschappen in Europa, 
vormgegeven door de geschiedenis 
en menselijke ingrepen. Enkele 
Franse en Belgische specialisten 
zoomen in op enkele ongewone 
en weinig bekende aspecten van 
dit gebied uit het verleden en de 
toekomst. Vooraf inschrijven aub.
nancy.terriere@west-vlaanderen.be  
051-51 93 55

OPENING 'LANDSCHAP IN 
EVOLUTIE'
Nog tot 30 september.


Een tentoonstelling op de grens van 
de kust tot de Moeren met unieke 
foto's van Jean Massart en Co. Een 
unieke kijk op 100 jaar landschap in 
evolutie: vergelijk de landschappen 
van toen en nu en ontdek de 
oorzaken van de veranderingen. 
www.west-vlaanderen.be/
rumoeren  
nancy.terriere@west-vlaanderen.be

ZATERDAG 3 MEI

GRATIS 
FIETSGRAVEERACTIE

9.30u - 12.30u
Gemeentehuis
We graveren gratis je 
rijksregisternummer in jouw 
fiets, om diefstal tegen te gaan. 
En zo kunnen we achtergelaten 
fietsen ook steeds aan de 
eigenaar terugbezorgen.
Dienst Preventie | 
058-42 97 35

GENIETEN VAN  
DE WILDE KEUKEN 
10.00u - 15.30u
CPIE Flandre Maritime, 
Rue Jean Delvallez, Zuydcoote


Tijdens een wandeling leer 
je eetbare planten kennen: 
daarna verwerk je ze in enkele 
eenvoudige bereidingen. Breng 
een afvalarme picknick mee. 
Vooraf inschrijven aub. 
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

DICHTER BIJ ZEE, 
POËZIEWANDELING
Om 10.00u en om 16.00u
Pier Kloeffe, Zeedijk


Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

EEN FRISSE NEUS IN DE 
NATUUR - FIETSTOCHT
10.00u - 16.30u
Groot Moerhof, 
Molendam 2
 

Tijdens deze fietstocht 
ontdekken we niet enkel de 
lokale milieuproblematieken, 
maar ook de biodiversiteit van 
de Vlaamse kustvlakte, het 
waterbeheer, de landbouw… en 
we genieten van overheerlijke 
hapjes uit de wilde keuken. 
Breng een afvalarme picknick 
mee. Vooraf inschrijven aub.
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

MOBIEL STRANDLABO
10.00u
Rampe, Zeedijk


Met het mobiele 
strandlabo onderzoeken 
we het strand aan 
de hand van kleine 
proefjes rond zeepokken, 
zand, zout, onmetelijk kleine 
diertjes en plantjes… 
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

- agenda
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EEN KRUIER VERTELT
14.00u
Pier Kloeffe, Zeedijk


Een kruier laat je zijn vangst zien: 
krabben, garnalen, zeesterren, 
zeedruifjes, pladijsjes, tong 
of de kleine pieterman... 
Toerisme De Panne | 058-42 18 18 
|www.weekvandezee.be

ZEETOCHT MET DE 
AMFIBIEBOOT
14.00u
Rampe


Een amfibieboot staat klaar om 
je mee te nemen op zee. Zo kan 
je de kustlijn vanop zee bekijken 
en een boottochtje is ook altijd 
een stukje avontuur. Misschien 
kom je wel een zeehond tegen!
Toerisme De Panne | 058-42 18 18 
|www.weekvandezee.be

ONTDEK DE DUNE FOSSILE  
IN FRANKRIJK
14.00u
Groot Moerhof, 
Molendam 2


De Dune Fossile in Ghyvelde 
verbergt mysteries die wachten 
om gezien te worden! Zorg voor 
aan het weer aangepaste kleding 
en schoenen. Een verrekijker kan 
handig zijn!  Vooraf inschrijven aub.
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

DE MOERDUIVELS - 
BEGELEIDE FIETSTOCHT
14.30u
Groot Moerhof, 
Molendam 2


Eeuwen geleden waren De Moeren 
een uitgestrekt moeras met tal van 
grote rietvelden. De perfecte plaats 
voor ongure types om zich te gaan 
verstoppen. Met de drooglegging van 
De Moeren verdwenen de duivels… Of 
niet?... We herontdekken hun verhaal.
www.west-vlaanderen.be/
rumoeren

ONTDEK DE RUGSTREEPPAD
20.00u
Groot Moerhof, 
Molendam 2


In de schemering, tasten we de 
grens af om de mysteries van de 
rugstreeppad te ontrafelen. Zorg voor 
aan het weer aangepaste kleding en 
schoenen. Vooraf inschrijven aub.
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

ZONDAG 4 MEI

ROMMELMARKT
8.00u - 18.00u
Sint-Pieterswijk, Elisabethlaan


Met animatie, een hapje 
en een drankje. 
nancy.johan@euphonynet.be

MOUNTAINBIKETOCHT 
(+ORIËNTATIELOOP)
Vertrek tussen 
8.30u en 10.00u
Groot Moerhof, Molendam 2


Ga de strijd aan met de duinen, 
bos én de zee in deze 31 km lange 
mountainbiketocht. Een parcours 
vol afwisseling in een prachtig 
decor. Eventueel te combineren 
met een oriëntatieloop in de 
duinen. Inschrijven vanaf 8.00u.
www.west-vlaanderen.be/
rumoeren

STRAND, ZEE EN ZEEVOGELS
Om 10.00u 
Monument Leopold I


Strandwandeling waarbij je 
meer informatie krijgt over het 
strand, de zee en de zeevogels.
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

MET EZELS EN KAR DE 
CABOURDUINEN ONTDEKKEN
10.00u - 12.30u
Groot Moerhof, 
Molendam 2


Ontdek met je gezin het 
Cabourdomein vanuit een ezelkar! 
Terwijl de kinderen in de kar of 
op de rug van een ezel zitten, 
genieten de ouders van de uitleg 
van de natuurgids. Voorzie 
goede schoenen en aangepaste 
kledij. Vooraf inschrijven aub.
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

GASTRONOMISCH PARCOURS
10.00u - 16.00u
Ferme Camelus, 
Ghyvelde
€ 20 huifkar | € 15 fiets 
(degustaties, bezoeken, 
hoofdgerecht, dessert en koffie 
inbegrepen)


Met de huifkar of met de fiets 
ga je van aperitiefhapje, via het 
hoofdgerecht naar het dessert. 
Ondertussen kan je rustig genieten 
van het prachtige landschap. 
Het had er vast helemaal anders 
uitgezien als die ene heer 
Cobergher niet had bestaan… 
Vooraf inschrijven aub. 
051-51 93 55  
nancy.terriere@west-vlaanderen.be
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ZEE VOL ACTIVITEITEN 
13.30u - 17.00u
De Nachtegaal


Gratis Zee-labo 
• Knutselen met wrakhout 
• Maken van strandbloemen 
• Duinenwandeling 
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

VERKEN DE FRANS-
BELGISCHE GRENS  
MET EEN BILLENKAR
14.00u - 16.30u
Groot Moerhof, Molendam 2


Onderweg legt een clown aan 
de kinderen uit hoe ze op hun 
manier de natuur en het milieu 
kunnen beschermen. Voorzie 
goede schoenen en gepaste 
kledij. Vooraf inschrijven aub.
bart.bollengier@
cpieflandremaritime.fr  
0033 (0)3-28 26 86 76

ZEETOCHT MET DE 
AMFIBIEBOOT
14.00u
Rampe


Een amfibieboot staat klaar om 
je mee te nemen op zee. Zo kan 
je de kustlijn vanop zee bekijken 
en een boottochtje is ook altijd 
een stukje avontuur. Misschien 
kom je wel een zeehond tegen!
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
www.weekvandezee.be

EEN KRUIER VERTELT
14.00u
Pier Kloeffe, 
Zeedijk


Een kruier laat je zijn vangst zien: 
krabben, garnalen, zeesterren, 
zeedruifjes, pladijsjes, tong 
of de kleine pieterman... Wie 
durft een krab vasthouden?
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
www.weekvandezee.be

EEN TOERTJE MOEREN
Vertrek tussen 
14.00u en 15.00u
Groot Moerhof, 
Molendam 2


Een sfeervolle fietstocht (27 km) 
langs de mooiste plekjes in De 
Moeren. Ontdek de verhalen 
van de Moeren met boeiende 
vertellers en verrassende acts.
www.west-vlaanderen.be/
rumoeren

GRAFFITI WORKSHOP 'IN HET 
SPOOR VAN DE DIEREN'
14.00u - 16.00u
Groot Moerhof, 
Molendam 2
 

Workshop begeleid door Tout 
Spray. Thema: hoe verplaatsen de 
dieren zich hier? Breng oude kleren 
mee! Vooraf inschrijven aub.
bart.bollengier@
cpieflandremaritime.fr   
0033 (0)3-28 26 86 76

GEOCACHING 'DE MOEREN 
VOOR BEGINNERS'
14.00u - 16.00u
Groot Moerhof, 
Molendam 2


Geocaching is een buitensport, 
een spel, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een GPS-ontvanger 
om een 'cache' (= een schat) te 
vinden. Heb je nog nooit een 
geocache gedaan? Dan is deze 
initiatie iets voor jou. Vergeet je 
fiets niet! Vooraf inschrijven aub 
(vermeld in je mail of je een GPS 
wil gebruiken: € 20 waarborg).
infobrugge@vlm.be

GELEIDE WANDELING 'OP 
ZOEK NAAR MOERDUIVELS'
14.30u
Vertrek: Houtem, Fort


Tijdens deze wandeling van 6 km 
ontdekken we het verhaal van 
de Moerduivels... Zie 3 mei. 
www.west-vlaanderen.be/
rumoeren

MAANDAG 5 MEI

GEMEENTERAADSZITTING
20.00u tot 23.00u 
Gemeentehuis


Iedereen welkom. Enkel 
persoonsgebonden punten worden 
achter gesloten deuren besproken.
www.depanne.be 

DINSDAG 6 MEI

MOEDERDAGFEEST
De Boare
€ 5 | € 2,5 leden (koffie in)


Trakteer jezelf op een 
Mylain-huidverzorging.
VIVA-SVV | 058-51 80 30

WANDELING 'BINNEN EN 
BUITEN IEPER' (6 KM)
13.30u
De Boare


Vl@s De Panne - Adinkerke  
058-41 16 59

DONDERDAG 8 MEI

VOORDRACHT 'VAN 
FRANSCHMANS EN 
WALEMANNEN'
14.30u - 17.00u 
De Boare
Vlotte schets van de Vlaamse 
seizoenarbeiders in de 
19de en 20ste eeuw.
Neos De Panne  
gemma.dubois@telenet.be



MOEDERFEEST
14.00u - 17.00u 
Gemeenschapshuis
€ 7 | € 5 (leden).


Een gezellig samenzijn met een 
kopje koffie en taart, enkele 
spelletjes bingo en ontspanning 
door onze femma dames. 
Inschrijven voor 6 mei aub.
Femma Adinkerke | 058-41 44 91

VOORDRACHT 'ONDERZOEK 
NAAR DIERENLEVEN IN HET 
WINDMOLENPARK  
IN DE NOORDZEE'
19.30u
De Nachtegaal


Bob Rumes geeft een voordracht 
over het wetenschappelijk 
onderzoek naar het dierenleven 
op de vaste substraten in het 
windmolenpark van onze Noordzee.
De Nachtegaal – dienst LNE  
058-42 21 15  
bruno.remaut@lne.vlaanderen.be

ZATERDAG 10 MEI

VLOEDLIJNWANDELING
14.00u
Leopold I monument, 
Esplanade


Een ervaren gids legt in geuren 
en kleuren uit wat er allemaal 
te vinden is langs de vloedlijn.
Laarzen worden aanbevolen en 
honden zijn niet toegelaten.
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

ZONDAG 11 MEI

ZEE VOL ACTIVITEITEN 
13.30u
De Nachtegaal


Zee-labo, knutselen met 
wrakhout, zeemonsters knutselen, 
talisman maken, koken met 
zeewier, strandbloemen maken, 
begeleide wandeling ‘kruiden in 
de duinen en nog zoveel meer.
De Nachtegaal | 058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

DINSDAG 13 MEI

BEDEVAARTDAG ONZE-
LIEVE-VROUW-VAN-FATIMA
9.00u - 17.00u 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en Crypte, 
Zeelaan  129


De eerste bedevaart van zes, van 
mei tot en met oktober telkens op 
de dertiende dag van de maand. 
We herdenken de verschijningen 
van Maria in Fatima in het jaar 1917. 
Om 11.00 u eucharistie in de kerk en 
de crypte. Om 14.30 u rozenkrans 
en lof. Doorlopend van 9.00 u 
tot 17.00 u gebed en bezinning.
www.parochiesdepanne.be

SJAALS IN DE KNOOP
14.00u - 16.30u 
t Libelleke
€ 5


Creatief sjaals knopen 
met Ann Desimpel.
KVLV Adinkerke | 0472-78 43 71

DONDERDAG 15 MEI

WERKEN MET DE ZEIS ZOALS 
BARTEL VAN RIET
8.30u - 15.30u 
Loods ANB De Panne, 
Komfortstraat 27
€ 80 | € 64 voor studenten en 
werkzoekenden


De zeis lijkt in het tijdperk van de 
bosmaaier misschien wat ouderwets 
en nodeloos vermoeiend. Maar 
tijdens deze ééndaagse cursus leer 
je alles over het hoe en waarom 
van zeisen, het zeisblad wetten 
en de onderdelen afstellen.
Inverde | 02-658 24 94   
info@inverde.be

FIETSTOCHT 'DE 
MOERDUVELTOCHT'
13.30u - 17.00u 
De Boare
We fietsen van De Panne 
naar Leisele (+/- 45 km). 
Koffiestop onderweg. 
Neos De Panne   
gemma.dubois@telenet.be

VRIJDAG 16 MEI

THEATER 'HET VERHAAL VAN 
WARD VAN HET DERTIENDE'
14.30u 
De Boare


Theater over Ward en zijn 
vriendin in de oorlog 14-18. 
Vla@s De Panne - Adinkerke 
|julien.verspecht@yahoo.com



ZATERDAG 17 MEI

TWEEDE WEDSTRIJD VOOR 
HET VISKAMPIOENSCHAP 
2014
7.30u tot 18.00u 
De Rampe, P. Bortierlaan
€ 5


Tweede viswedstrijd kampioenschap 
YCDP, De Pannevissers. Vanaf 15.00u 
is iedereen welkom voor een woordje 
uitleg van de aanwezige natuurgids 
over de verschillende vissoorten. De 
vis wordt gewogen, gevolgd door de 
prijsuitreiking, een hapje en drankje. 
Yachting Club | www.ycdp.be

GROENE GORDELWANDELING 
(15KM)
10.00u - 17.00u 
Canadezenplein


Landschapswandeling met aandacht 
voor fauna en flora en het ontstaan 
van de duinen (geen laarzen nodig, 
wel wandelschoenen want veelal 
over niet aangelegde paden). 
Slechts 3 maal kruist de wandeling 
een openbare weg. ’s Middags 
picknick in Bezoekerscentrum De 
Nachtegaal. Rond 16.00u is er een 
korte pauze in ‘De Mol’. Onderweg 
wordt uitleg gegeven over het 
vissersverleden van De Panne.
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

WATERSPORTDAG: 
ZEILWAGENRIJDEN
10.00u - 13.00u 
strand De Panne thv 
zeilwagencentrum, Dynastielaan 20


In het kader van de watersportdag 
ben je van harte welkom om 
gratis kennis te maken met de 
zeilwagensport. Vooraf inschrijven aub.
Lazef | veerle@lazef.be

TUINBEURS  
FLORE @ MORE  
10.00u - 18.00u 
Dumontwijk


Tuinbeurs - Tuindagen  
Flore @ More in de historisch 
beschermde Dumontwijk. 
Planten, bloemen en 
struiken, tuinmeubelen en 
tuindecoratie. Animatie en 
workshops. Toegang gratis.
http://flore-at-more.
skynetblogs.be

GRATIS FIETSGRAVEERACTIE
9.30u - 12.30u 
Gemeentehuis


We graveren gratis je 
rijksregisternummer in jouw fiets, 
om diefstal tegen te gaan. Zo kunnen 
we achtergelaten fietsen ook steeds 
aan de eigenaar terugbezorgen.
Dienst Preventie De Panne  
058-42 97 35  
preventie@depanne.be

BENEFIETFUIF:  
TOUR FOR LIFE
19.00u 
De Boare


Kom de Side Shore Bikers steunen in 
hun deelname aan Tour for Life, een 
volledig ondersteunde achtdaagse 
wielertour ten voordele van Artsen 
Zonder Grenzen. In een team van 
zes tot negen renners gaan ze de 
uitdaging aan om de Alpen, de 
Jura, de Vogezen en de Ardennen 
te overwinnen en te finishen op 
de Muur van Geraardsbergen.
Side Shore Surfclub De Panne  
www.sideshoresurfers.be

OPENSCHOOLDAG
14.00u - 17.00u 
GO! Technisch Atheneum  
De Panne, Sint-Elisabethlaan 4


Leerlingen en leraren aan het 
werk: schoonheidsverzorging, 
kindergrime, haarzorg, 
houtafdeling, hotelschool, labo 
voor natuurwetenschappen… 
Alle inlichtingen over de 
studierichtingen en de werking 
van de school & CERVO-GO. 
Mogelijkheid om in te schrijven.
058-41 26 71 
kta.de.panne@g-o.be  
www.ktadepanne.be

ZONDAG 18 MEI

INITIATIEVOORDRACHT 
VOOR BEGINNENDE 
GENEALOGEN
10.00u - 12.00u 
Bibliotheek De Panne


Je wil al lang beginnen met je 
eigen stamboom, maar weet niet 
goed of het wel iets voor jou is ? Na 
deze voordracht krijgt je alvast de 
smaak te pakken. Joeri Stekelorum 
zet je alvast op de goede weg. 
Dienst Cultuur 
Bibliotheek en FV Westkust  
http://familiekunde-westkust.be

TUINBEURS FLORE @ MORE 
10.00u - 18.00u 
Dumontwijk


Zie 17/05
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TIROLERCONCERT
19.00u 
Gemeentehuis, feestzaal
€ 10 VVK | € 12 ADD


Wegens het groot succes van 
vorig jaar, geeft Pol Horna 
opnieuw een Tirolerconcert met 
andere solistische nummers.
0497-29 16 00  
isabella.h@skynet.be

DINSDAG 20 MEI

LEZING 'VOLKSDEVOTIE' 
20.00u - 22.00u 
De Korre
€ 6 | € 2 met Davidsfonds 
Cultuurkaart (toegang, consumptie, 
biljet boekentombola in)


Lezing door Jean-Luc Meulemeester.
Davidsfonds De Panne-Adinkerke   
calcoenh@hotmail.com

WANDELING 'DE LEKELEET 
ROUTE' (6 KM)
13.30u 
De Boare


Vl@s De Panne - Adinkerke   
058-41 16 59

DIAREPORTAGE HONGARIJE
14.00u 
Gemeentehuis, feestzaal
€ 5 | € 2,50 leden (koffie en gebak in) 


S-Plus De Panne | 058-51 80 30

WOENSDAG 21 MEI

GRATIS FIETSGRAVEERACTIE
14.00u - 16.00u
Gemeenschapshuis


We graveren gratis je 
rijksregisternummer in jouw fiets om 
diefstal tegen te gaan. Zo kunnen 
we achtergelaten fietsen ook steeds 
aan de eigenaar terugbezorgen.
Dienst Preventie | 058-42 97 35  
preventie@depanne.be

AVONDLEZING  
'HARTELIJK OPVOEDEN'
19.30u - 21.30u 
Fonkelster, Garzebekeveldstraat 10
€ 15 | € 25 als je met 2 komt


Lezing door Nancy Verhaeghe over 
hooggevoeligheid bij kinderen 
en/of ouders, de taal van jouw 
kind spreken en het ontdekken 
en naar buiten brengen van 
alle kwaliteiten en talenten. 
Fonkelster | 0495-77 15 73

DONDERDAG 22 MEI

DAGUITSTAP: SPEUREN 
NAAR WO I EN 
DELICATESSENPROCESSIE   
IN HEUVELLAND
9.00u - 21.00u 
t Libelleke, 
Kloosterweg 4
"€ 65 | € 59 (leden)
Inschrijven tot 12/05


Femma | 058-41 44 91

VRIJDAG 23 MEI

JAARLIJKSE TURN- EN 
DANSSHOW 
19.30u 
Immaculata Instituut De Panne,  
E. d'Arripelaan 2


Turn- en dansshow met tumbling 
en acrobatische gymnastiek. 
Demonstratie door kinderen vanaf 
4 jaar tot en met competitieturners 
van het hoogste nationaal 
niveau. Magische show met 
spectaculaire acts! Be there! 
www.zeestern.be

ZATERDAG 24 MEI

START OOSTHOEKKERMIS
Nog tot 31/05
Oosthoek

OP ONTDEKKING MET EEN 
GARNAALVISSER
15.00u - 17.00u 
Zeedijk (P. Bortierplein) 


Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

GELEID BEZOEK AAN 
DE BURGERLIJKE 
BEGRAAFPLAATS VAN  
DE PANNE 
16.00u - 18.00u 
Burgerlijke begraafplaats, 
Kerkstraat 69


In 1918 aangelegd in de duinen 
– met zijn fraaie funeraire 
architectuur. Je komt meer te 
weten over de geschiedenis, 
de gewoonten en de zeden 
en talrijke bekende inwoners 
die er begraven liggen.
058-42 97 53 |  
cultuur@depanne.be

JAARLIJKSE TURN- EN 
DANSSHOW 
19.30u
Immaculata Instituut De Panne, 
Ed'Arripelaan 2


Zie 23/05 
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 ZONDAG 25 MEI

PEUTERMATINEE
10.00u - 12.00u
GO! BS De Tuimelaar De Panne, 
Verenigingstraat 17


Terwijl jouw kind luistert naar een 
poppenverhaal en een knutselwerkje 
maakt, bieden wij je een ontbijt aan.  
GO! Bs De Tuimelaar De Panne  
0497-43 03 48  
www.detuimelaar.be

JAARLIJKSE TURN- EN 
DANSSHOW 
15.00u 
Immaculata Instituut De Panne, 
Ed'Arripelaan  2


Zie 23/05. 

DINSDAG 27 MEI

LEZING 'SPOREN VAN NIEUW 
LEVEN IN DE KERK?
14.30u 
CM, Poststraat 2


Ademtocht | 058-41 30 72

WOENSDAG 28 MEI

PEUTERVOORMIDDAG 
MET MOGELIJKHEID TOT 
INSCHRIJVEN
10.45u 
GO! Bs De Tuimelaar De Panne, 
Verenigingstraat 17


Tijdens de peutervoormiddag 
kan jouw peuter proeven van 
het leven in de kleuterklas. 
www.detuimelaar.be

CONCERT HITCHIN  
CONCERT BAND (GB)
11.00u - 13.00u 
Markt


Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

CONCERT SUTTON COLDFIELD 
COMMUNITY CHOIR (GB)
15.00u - 16.00u 
Markt


Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

DONDERDAG 29 MEI

MIS IN HET WEST-VLAAMS 
DIALECT
10.00u - 11.00u
Sint-Audomaruskerk


Muzikale omlijsting met 
dialectliederen: Toerletien.  
Gastpredikant: Pastor Ilse Plancke 
(in het dialect van Peegie) .
KVLV, dialectgenootschap Bacht'n 
de Kupe, de parochies en het 
gemeentebestuur   
www.parochiesdepanne.be

VRIJDAG 30 MEI

7DE ANIMATIE- EN 
INFONAMIDDAG VOOR 
80-PLUSSERS UIT DE 
PANNE EN ADINKERKE
14.00u
De Boare


Inschrijven voor 26/05.
Koffietafel met biscuittaart en 
optreden van Hugo Symons met 
zijn nieuwste show 'Hommage 
Hommage' vol grappen en liedjes 
van verscheidene grootmeesters 
van het cabaret en chanson. De 
namiddag wordt ingezet met 
een kort informatiemoment 
over de dienstverlening en/
of de sociale voordelen voor 
ouderen. Op eenvoudige 
vraag kunnen 80-plussers, 
die het huis niet meer kunnen 
verlaten zonder hulp, worden 
opgehaald en teruggebracht. 
Dienst Sociale Zaken en 
Senioren | 058-42 97 65

 

OP STAP MET DE BUGGY EN 
HET HELE GEZIN
11.00u
De Nachtegaal


Wandeling. Picknick meebrengen aub.
Toerisme De Panne | 058-42 18 18

ZATERDAG 31 MEI

ZEILWAGENWEDSTRIJD 
JEAN-JACQUES DE GRAVE 
CUP
8.00u
Zeilwagencentrum -  
Strand De Panne, Dynastielaan 20


Zeilwagenclub Royal Sand Yacht 
Club (RSYC) | www.rsyc.be

GRATIS FIETSGRAVEERACTIE
9.30u - 12.30u 
Gemeentehuis


We graveren gratis je 
rijksregisternummer in jouw fiets, 
om diefstal tegen te gaan. Zo kunnen 
we achtergelaten fietsen ook steeds 
aan de eigenaar terugbezorgen.
Dienst Preventie De Panne   
058-42 97 35  
preventie@depanne.be

HERDENKING VAN DE 
TSJECHISCHE EN SLOVAAKSE 
OVERLEDENEN
10.00u - 12.00u 


10.00u: Samenkomst 
Garzebekeveldstraat
10.30u: Optocht en bloemenhulde 
bij het Britse kerkhof 
11.15u: Bloemenhulde bij het 
monument der Gesneuvelden
11.30u: Receptie
Toerisme De Panne | 058-42 18 18

© Ann De Bruyne
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DE ZIEKTE VAN DE VIKINGS 
(DUPUYTREN) EN DE 
CHIRURGISCHE INGREEP BIJ 
LEDERHOSE
13.30u
De Boare


Medische voordracht met achteraf 
vragen stellen en tijd voor 
ontmoeting bij een hapje en drankje.
Vereniging voor de ziekte van 
Dupuytren Lederhose Peyronie  
leafran@belgacom.net,  
www.vereniging-dupuytren.be

VERKENNING VAN DE 
OUDSTE DUINEN VAN DE 
KUST
14.00u - 16.00u
Cabour


Te bereiken met de belbus (bus 
reserveren, 059-56 52 56), halte 
'museum Cabour'.  Wandeling 
doorheen de Cabourduinen.
Toerisme De Panne | 058-42 18 18 
toerisme@depanne.be

ZONDAG 1 JUNI

MTB KEUNETOCHT 2014
Start tussen 8.00u en 11.00u 
KTA De Panne, Elisabethlaan 4


Recreatieve toertocht in  
De Panne, Koksijde en Adinkerke. 
De route voor de mountainbike 
of de cyclocross-fiets is zo 
uitgestippeld dat er zeker 60% 
buiten de gewone verkeerswegen 
ligt. 2 bevoorradingen onderweg. 
35 - 45 - 55 km. Douches, bikewash, 
2 bevoorradingen, cafetaria. 
De Dunekeuntjes  
0477-61 58 13  
www.dunekeuntjes.be

ZEILWAGENWEDSTRIJD 
JEAN-JACQUES DE GRAVE 
CUP 
8.00u
Zeilwagencentrum -  
strand De Panne, Dynastielaan 20


Zie 31/05

TUSSEN DUIN EN POLDER
10.30u - 12.30u 
Parking Sporthal, Sportlaan 2


Verken met de gids een voor 
het publiek gesloten deel van 
het Oosthoekreservaat.
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

STARTDAG 
VAKANTIEZOEKTOCHT 
'OP STAP IN DE RIJKE 
NATUUR EN CULTUUR 
VAN DE PANNE'
Nog tot 16/09


Door natuurgebieden en 
mooie plekjes op ontdekking 
langs architecturale pareltjes 
van de belle epoque en 
het interbellum. Er is 
speciale aandacht voor 
belangrijke locaties uit de 
Eerste Wereldoorlog. 
De Nachtegaal i.s.m. Dienst 
Cultuur en Toerisme De Panne 
058-42 21 51  
www.west-vlaanderen.be/
nachtegaal

STARTDAG 
BEELDHOUWPROJECT 
LAURENT GEERS
Diverse locaties


Kunst in de straat. Enkele keren per 
jaar duikt het kunstwerk 'Onschuld' 
van Laurent Geers op een ander 
dak op. Zowel op gemeentelijke 
als op particuliere gebouwen, 
telkens in een andere wijk. 
Dienst Cultuur | 058-42 97 53  
cultuur@depanne.be

MAANDAG 2 JUNI

INFOSESSIE 
VOEDSELALLERGIEËN
14.00u - 17.00u 
t Libelleke, Kloosterweg 4
€ 7 | € 5 (leden). Vooraf inschrijven 
aub.


Door Daneile Slap
Femma Adinkerke | 058-41 44 91

BLOEMSCHIKKEN
14.30u - 16.30u 
De Boare
€ 2 + eventuele aankoop 
materiaal.  Koffie in.


Dienst Sociale Zaken en Senioren 
i.s.m. OKRA en Trefpunt 55+   
058-42 97 65   
senioren@depanne.be

© Ann De Bruyne
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DINSDAG 3 JUNI

ONTSPANNINGSNAMIDDAG 
MET BOWLING
14.00u 
De Boare
€ 5 | € 2,5 leden (koffie in).


VIVA-SVV | 058-51 80 30

VRIJDAG 6 JUNI

DAGUITSTAP NAAR 
NOORPEENE, CASSEL 
EN DE TUINEN OP DE 
RECOLLETTENBERG IN 
NOORD FRANKRIJK. 
8.00u - 21.00u 
De Boare


Vl@s De Panne - Adinkerke   
058-41 16 59

START DIJKJESKERMIS
Nog tot 09/06
Dijk Adinkerke

ZATERDAG 7 JUNI

EINDEJAARS-
TENTOONSTELLING 
WESTHOEK ACADEMIE DE 
PANNE (LAGERE GRAAD)
14.00u - 18.u00u
Cultuurhuis De Scharbiellie


Nog tot 15/06 presenteren 
de leerlingen van de lagere 
graad hun kleurrijke en 
creatieve uitspattingen. 
Dienst Cultuur | 058-42 97 53  
cultuur@depanne.be

OP ONTDEKKING MET EEN 
GARNAALVISSER
14.00u - 16.00u 
Zeedijk (P. Bortierplein) 


Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

CHAMPAGNE!
11.00u


Culinaire en muzikale 
champagnewandeling (+/- 9 
km) door De Panne. Alle info 
op p. 8. Inschrijven tot 31 mei.
Toerisme De Panne   
058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

START BEELDENROUTE 
'LANGS TUINEN VAN HOOP 
EN HERINNERING'
Diverse locaties in De Panne
Nog tot 21/09 


In het kader van de herdenking 
van de Groote Oorlog. We blikken 
terug op de moordende 20ste 
eeuw: twee wereldbranden, de 
Vietnamoorlog, de Golfoorlog, de 
oorlog in ex-Joegoslavië...). Maar 
we brengen ook hoopvol beeld van 
een meer vredevolle 21ste eeuw. 
Dienst Cultuur | 058-42 97 53   
cultuur@depanne.be

ZONDAG 8 JUNI

KRUIDENWANDELING
14.00u - 16.00u 
De Nachtegaal


Met je eigen ogen, handen, 
neus en soms zelfs lippen kan 
je kennis maken met enkele van 
de meest voorkomende kruiden 
uit onze duinen. Handige tips en 
weetjes maken deze wandeling 
tot een leerrijke ervaring. 
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be
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LOPENDE ZAKEN46 

VAN 01 TOT 31/05

A LA MÉMOIRE DE… 
(FRANCE)
Gemeentehuis, wintertuin


Maandelijks een nieuwe  
kunstfoto van Etienne Rotsaert. 
Een stijlvol, indrukwekkend 
monument.
Ter ere van… duizenden jongens.
Hier lieten ze hun leven.
Voor hen moest alles nog beginnen.
Moge de herinnering aan hun 
kort bestaan nooit vervagen.
Locatie: France

NOG TOT 18/05

DE PANNE STELT TENTOON
Open van dinsdag t.e.m. zondag 
van 14.00u tot 18.00u. Feestdagen 
gesloten.
De Scharbiellie


Met als thema ‘De Groote Kunst’ 
zien we deze Week van de 
Amateurkunsten GROOT. Wat 
betekent kunst in oorlogstijd? En hoe 
reflecteert oorlog in de kunst? Grote 
kunst, maar ook grootse kunst, kunst 
met een grote en een kleine K…
Dienst Cultuur | 058-42 97 53  
cultuur@depanne.be

NOG TOT 16/06

WANDELZOEKTOCHT
Vertrek: Gemeentehuis
€ 3, deelnemingsformulieren bij 
Toerisme De Panne
Wandel en zoek 4 km langs 
pittoreske plekjes in onze gemeente.
OKRA | www.okra.be/ 
trefpunt-depanne

NOG TOT 30/09

EXPO 'LANDSCHAP IN 
EVOLUTIE'
Op de grens,  
van de kust tot de Moeren


Een tentoonstelling met unieke 
foto's van Jean Massart en Co. Een 
unieke kijk op 100 jaar landschap in 
evolutie: vergelijk de landschappen 
van toen en nu en ontdek de 
oorzaken van de veranderingen. 
www.west-vlaanderen.be/
rumoeren

NOG TOT 30/09

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
FIETSZOEKTOCHT
Vertrek: De Nachtegaal


Samen met familie of vrienden de 
fauna, flora en het erfgoed van De 
Panne en omgeving ontdekken. Een 
grensoverschrijdende fietszoektocht 
(+/- 35 km) voor jong en oud. 
www.west-vlaanderen.be/
rumoeren

LOPENDE ZAKEN

Geef zelf jouw activiteit in op www.uitdatabank.be
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CULTUURHUIS DE 
SCHARBIELLIE
Open op zaterdag en zondag 
van 14.00u - 17.00u. Bij tijdelijke 
tentoonstellingen en tijdens de 
schoolvakanties: open van dinsdag 
t.e.m. zondag van 14.00 u. tot 
18.00 u. Gesloten op feestdagen.
De Scharbiellie


Het Cultuurhuis De Scharbiellie 
herbergt de permanente 
tentoonstelling Oceanische kunst 
uit de collectie van erenotaris 
Paul Simpelaere (vernieuwde 
opstelling). Daarnaast is er ruimte 
voor wisselende tentoonstellingen 
en kleine culturele evenementen 
zoals aperitiefconcerten 
en poëzieavonden.
Dienst Cultuur | 058-42 97 53  
cultuur@depanne.be

FOTO-INSTALLATIE VAN 
JO STRUYVEN 'LAND IN 
ZICHT'
Van maandag t.e.m. vrijdag van 
9.00u - 12.00u en van 14.00u 
- 17.00u. zaterdag van 9.00u - 
12.00u.
Gemeentehuis


In 2012 confronteerde Jo 
Struyven in de expo ‘(Enge)Land 
in Zicht’ de Belgische kust met 
het deel van de Engelse kust dat 
er tegenover ligt. De fotograaf 
schonk een verkleinde versie van 
de foto van de Belgische kustlijn 
aan de gemeente De Panne. 
Deze kreeg een permanente 
plaats in het gemeentehuis.
Dienst Cultuur | 058 42 97 53 
cultuur@depanne.be

DE NACHTEGAAL
Elke dag


In de tentoonstelling maak je op een 
leuke, actieve en boeiende manier 
kennis met de zee, het strand en 
de duinen. Door zijn ideale ligging 
is De Nachtegaal de perfecte 
uitvalbasis  voor een wandeling 
door één van de duincomplexen 
aan de Westkust. Aan de balie vind 
je info, brochures en plannetjes.  
058-42 21 51  
nachtegaal@west-vlaanderen.be

PLOPSALAND, 
KINDERPRETPARK
De Pannelaan 68
Prijzen? Zie www.plopsaland.be


Pretpark met attracties rond 
figuren als Samson & Gert, 
Piet Piraat, Kabouter Plop...
058-42 02 02 | info@plopsa.be  
www.plopsaland.be

DUMONTWIJK
Elke dag
Albert Dumontlaan


De Dumontwijk is sinds 1995 
beschermd als stadsgezicht. Het 
is een charmante wijk waar je even 
kan verpozen weg van de drukte.
Toerisme De Panne | 058-42 18 18  
toerisme@depanne.be

BELGISCHE MILITAIRE 
BEGRAAFPLAATS 
ADINKERKE
Elke dag | Heldenweg


Belgische militaire begraafplaats, 
ontstaan in het begin van WO I 
als uitbreiding van het bestaande 
kerkhof. In de periode '14-'18 bevond 
het militaire hospitaal Cabour zich 
in Adinkerke. Heel wat soldaten 
die in het hospitaal overleden, 
werden dan ook hier begraven.
www.100jaargrooteoorlog.be
www.depanne.be/cultuur

BELGISCHE MILITAIRE 
BEGRAAFPLAATS DE PANNE
Elke dag | Kerkstraat 69


Achter de gemeentelijke begraafplaats 
van De Panne vind je de grootste 
Belgische militaire begraafplaats 
van België. Hier liggen ongeveer 
3370 Belgische soldaten begraven. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
deed het hotel l’Océan in De Panne 
dienst als hospitaal. Soldaten 
die er aan hun verwondingen 
overleden, vonden een laatste 
rustplaats op deze begraafplaats.
www.depanne.be/cultuur

SKATEPARK SK8660
Elke dag van 8.00u tot 22.00u
Koningsplein

Dit prachtige skatepark van maar 
liefst 700m² groot is aangelegd in 
samenwerking met skaters en is 
dus getest en goedgekeurd! Je vindt 
er quarters, banks, rails, stairs, 
walls, funboxen... Er worden ook 
geregeld 'contests' gehouden. Een 
paradijs voor wie naar hartenlust 
wilt skaten, bmx'en of skeeleren.
Dienst Jeugd | 058-42 21 94  
jeugd@depanne.be

VASTE AFSPRAKEN
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GRATIS PC- EN 
INTERNETGEBRUIK
Elke weekdag van 9.00u tot 
12.00u en van 13.00u tot 17.00u
De Boare


Elke werkdag (maandag 
tot vrijdag) gratis PC- en 
internetgebruik. Gewoon even 
aanmelden bij de dienst Jeugd.
Dienst Jeugd De Panne  
058-42 21 94 | jeugd@depanne.be

TAI CHI VOOR BEGINNERS
Elke maandag
€ 2 (koffie en verzekering 
inbegrepen)
De Boare


Groep 1: 9.00u - 10.15u
Groep 2: 10.30u - 11.45uw
Dienst Sport i.s.m. Dienst Sociale 
Zaken en Senioren | 058-42 97 65  
senioren@depanne.be

VRIJ INTERNETGEBRUIK
Elke maandag en vrijdag van 
10.00u tot 11.45u
De Boare


Gewoon even aanmelden 
aan de balie van de dienst 
Sociale Zaken en Senioren.
Dienst Sociale Zaken en Senioren   
058-42 97 65  
senioren@depanne.be

HOBBYCLUB
Elke maandag van 13.30u tot 
16.30u
CM lokaal (bovenzaal)
Poststraat 2
€ 1,20 (koffie inbegrepen)


Brei-, naai- of handwerk
Gezinsbond De Panne | 058-41 46 03

RECREATIEF FIETSEN
Elke maandag 
van 14.00u tot 17.00u
Vertrek: De Boare


30 km aan max. 15 km/u. 
Eén stop voorzien.
OKRA Sport | 0496-07 92 73  
joseph.van.laer@telenet.be

CREACLUB DE BOARE
Elke 1ste maandag 
van 14.00u tot 16.30u
De Boare
€ 2 (koffie inbegrepen, 
materiaal niet)


Dienst Sociale Zaken en Senioren 
i.s.m. OKRA Trefpunt 55+   
058-42 97 65 |  
senioren@depanne.be

TEKENEN EN SCHILDEREN
Elke 1ste en 3de maandag van 
14.00u tot 16.30u
De Korre, tekenlokaal


€ 6 (koffie inbegrepen)
Vooraf inschrijven aub. 
Dienst Sociale Zaken en Senioren  
058-42 97 65  
senioren@depanne.be

NAAI-ATELIER 'STEEKJE LOS'
Elke 2de en 4de maandag van 
14.00u tot 16.30u
De Boare


€ 2 (koffie inbegrepen)
Naaitechnieken aanleren, raad 
bij naaiproblemen zoals bv 
overgordijnen maken, een rits 
vervangen, zoom afwerken… 
Vooraf inschrijven aub.
Dienst Sociale Zaken en Senioren 
i.s.m. werkgroep Rommelmarkt   
058-42 97 65   
senioren@depanne.be

BRIDGECLUB DE BOARE
Elke dinsdag om 9.30u en elke 
vrijdag om 13.30u
De Boare
€ 1 (koffie en verzekering 
inbegrepen)


Dienst Sociale Zaken en Senioren 
i.s.m. NEOS | 058-42 97 65  
senioren@depanne.be 

SENIORENDANSEN
Elke dinsdag om 14.30u
De Korre
€ 2 (koffie inbegrepen)


Dienst Sport i.s.m. dienst Sociale 
Zaken en Senioren | 058-42 97 65  
senioren@depanne.be
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BILJARTCLUB DE BOARE
Elke dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 13.30u tot 16.30u
De Boare


Dienst Sociale Zaken en Senioren   
058-42 97 65   
senioren@depanne.be

SCHAAKCLUB DE BOARE
Elke 1ste en 3de dinsdag van 
13.30u tot 16.30u
De Boare


Dienst Sociale Zaken en Senioren   
058-42 97 65   
senioren@depanne.be

LUISTERKRING KLASSIEKE 
MUZIEK
Elke 2de en 4de dinsdag van 
13.45u tot 16.00u
De Boare
€ 2 (koffie inbegrepen)


Dienst Sociale Zaken en Senioren   
058-42 97 65   
senioren@depanne.be

BOWLING
Elke 4de dinsdag van de maand 
om 15.00u
Bowling De Panne
De Pannelaan 52
€ 4


Vl@s | Gilbert Barbier  
058-42 13 83

TAI CHI VOOR GEVORDERDEN
Elke woensdag van 9.30u tot 
11.30u
De Boare
€ 2 (koffie en verzekering 
inbegrepen)


Dienst Sport i.s.m. dienst Sociale 
Zaken en Senioren | 058-42 97 65  
senioren@depanne.be

LIJNDANSEN
Elke woensdag om 14.00u
De Boare
€ 2 (koffie en verzekering 
inbegrepen)


Dienst Sport i.s.m. dienst Sociale 
Zaken en Senioren en OKRA 
Trefpunt 55+ | 058-42 97 65  
senioren@depanne.be

KINDERBOERDERIJ
Elke woensdag, zaterdag, zondag

Hoeve Paepehof
Veldstraat


Breng een bezoek aan de dieren 
op onze authentieke boerderij 
en geniet van de ruime cafetaria 
of het gezellig zonneterras met 
grote speeltuin. Gratis toegang.
Kinderboerderij Hoeve Paepehof  
0477-41 56 56 
www.hoevepaepehof.be

SPEELGOED ONTLENEN IN DE 
SPELOTHEEK
Elke 1ste woensdag en elke 3de 
vrijdag van 15.00u tot 18.00u
De Speelplaneet
€ 3 voor een gezin uit  
De Panne met 1 kind | € 5 voor een 
gezin met meerdere kinderen


Neem zeker eens een kijkje 
in onze online catalogus 
op www.depanne.be
De Speelplaneet | 058-42 22 91

SENIORENTURNEN
Elke donderdag van 10.00u tot 
11.00u
Sporthal Westhoekscholen


Voor mannen en vrouwen (55+). Je 
voert de oefeningen uit naar eigen 
kunnen. Spieren verstevigen en 
soepel maken in een aangename, 
sociale sfeer. Met dank aan de 
sportschool van KTA De Panne. 
Niet tijdens schoolvakanties.
Dienst Sport | 058-42 18 20  
sport@depanne.be

SENIORENVOLLEY
Elke donderdag 
van 9.30u tot 11.30u
Sporthal Westhoekscholen


Dienst Sport i.s.m. Vl@s  
058-42 18 20 | sport@depanne.be
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KAARTING
Elke tweede en vierde donderdag 
van de maand om 14.30u
De Korre
€ 1,50


Vl@s | 0472-38 14 66

SCRABBLECLUB DE BOARE
Elke vrijdag van 13.30u tot 17.00u
De Boare


Dienst Sociale Zaken en Senioren 
058-42 97 65   
senioren@depanne.be

LINEDANCE
Elke vrijdag van 19.00u tot 22.00u
De Korre


Voor jong en oud. Helemaal 
niet moeilijk. Ook voor wie 
graag komt kijken.
The Rangers   
julienblanpain@hotmail.com

MARKT IN ADINKERKE
Elke vrijdag van 14.00u tot 17.00u
Plein Dorpsstraat


www.depanne.be

RECREATIEF WANDELEN
Elke vrijdag van 14.00u tot 17.00u
Vertrek: De Boare


In het kader van 10.000 stappen 
(+/- 5 km). Elke stap telt.
OKRA Sport | 0496-07 92 73  
joseph.van.laer@telenet.be

KAARTNAMIDDAG MANILLEN
Elke eerste en derde vrijdag van 
de maand om 14.00u
De Korre


OKRA | 058-41 38 40

MARKT IN DE PANNE
Elke zaterdag van 8.00u tot 13.00u
Markt


Gezellig markten op de uitgebreide 
markt van De Panne. Je vindt er 
voedingswaren, kleding, bloemen…
www.depanne.be

MUSEUM CABOUR WO II &  
2/4 LANSIERS
Elke eerste zaterdag van de 
maand van 14.00u tot 17.30u 
Moeresteenweg 141


Herbeleef het verloop van de 
Tweede Wereldoorlog in onze 
regio aan de hand van elf centrale 
verhaallijnen (de ‘vluchtelingen’, de 
‘luchtmacht’ of het ‘Sperrgebiet’, 
en enkele cruciale momenten zoals 
Operatie Dynamo, de bevrijding 
en het beleg van Duinkerken...). 
In de schoolvakanties ook open 
van woensdag t.e.m. zaterdag. 
Niet open op feestdagen.
Dienst Cultuur | 058-42 97 53  
cultuur@depanne.be

NOSTALGISCH MEDIA 
MUSEUM
Elke laatste zaterdag van de 
maand van 14.00u tot 19.00u of 
op afspraak
Zonnebloemweg 35


Alle oude media toestellen: 
radio - film - televisie.
www.nostalgischmediamuseum.be

GEOCACHING DE MOEREN
Met je GPS in de hand ontdek je 
de meest verrassende plekjes 
van De Moeren via geocaching. 
Een buitengewone zoektocht!
www.geocaching.be

RETROHUIS 'DE VISWINKEL'
Nog tot eind oktober elke vrijdag 
van 14.00u tot 18.00u vrij 
toegankelijk. Elke derde dinsdag 
van de maand van 13.30u tot 
17.30u rondleiding met gids.
Kasteelstraat 54


Retrohuis 'de viswinkel', de 
bijhorende tentoonstellingsruimte 
en achterliggende werkplaats tonen 
je het verhaal van het vroegere 
Vissersdorp De Panne. Er wordt 
momenteel ook een Pannepot-
maquette van 2 meter gemaakt. 
Martieme Erfgoed Vereniging 
Vissersfolklore Project Panneboot 
P.1. | 058-41 15 94

JEUGDTRAINING PETANQUE
Elke zaterdag 
van 10.00u tot 11.30u
Brouwerstraat 8/b


Kinderen en jongeren tussen 6 
en 17 jaar trainen gratis. Ouders 
kunnen de kinderen vergezellen.
Petanqueclub Pannebolletje   
058 42 07 56   
pannebolletje@skynet.be 
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LEVEN  
IN DE  
PANNE 
Geboortes
• Jade Hauspie, 03/01/2014  

dochter van Sofia Moerman en Patrick Hauspie
• Dune Voet, 14/01/2014 

zoon van An Samyn en Symen Voet
• Norah Coppillie, 20/01/2014  

dochter van Celine Moeyaert en Kenneth Coppillie
• Célia Baudoux, 29/01/2014  

dochter van Tania Pyczil en Jean-Philippe Baudoux
• Gabriela Taragan, 03/02/2014  

dochter van Maria Rusu en Remus Taragan
• Aris Pop, 14/02/2014  

Inge Cornette en Dan-Sebastian Pop
• Luiz Dehuvyne, 14/02/2014  

zoon van Mary-Jane Frédéric en Lorenzo Dehuvyne
• Gaëlle Lagatie, 23/03/2014 

dochter van Annabel Uyttenhove en Xavier Lagatie

Huwelijken
• Marlies Vandenberghe en Frederik Declerck
• Christel Gaytant en Erik Dekien

Overlijdens
• Denise Becue, 83 jaar
• Diane Declerck, 58 jaar
• Wilfried Depoorter, 67 jaar
• Irma Lammens, 81 jaar
• Nicole Mabille, 73 jaar
• Carlo Pattyn, 39 jaar
• Marcel Van den Driessche, 89 jaar
• Monique Hochin, 77 jaar
• Godelieve Meeus, 88 jaar
• Ronald Langley, 67 jaar
• Joanna Lauwers, 88 jaar
• Mary Chabot, 86 jaar
• Sabrina Jonnart, 38 jaar
• Rony Van Avermaet,68 jaar

[ periode tot 07/04/2014]

        - adressen 

Het gemeentehuis &  
Toerisme De Panne
Zeelaan 21

Bibliotheek
Lindenlaan 2

Dienst Jeugd 
en Senioren
De Boare
Koningsplein 1

De Korre
Koninklijke Baan 7

De Ravotter &  
voetbalterreinen
Veurnestraat 245

De Scharbiellie
Kasteelstraat 34

Buitenschoolse 
Kinderopvang  
De Jutter & Spelotheek  

De Speelplaneet
Veurnestraat 278

Dienst Sport & sporthal
Westhoekscholen
Sint-Elisabethlaan 4

Containerpark
Loskaai 12

Depot De Panne
Loskaai 16

Depot Adinkerke
Zwartehoekstraat 1

Den Hert
Kerkweg 5

Gemeenschapshuis
Kerkweg 7 (Adinkerke)

Gemeentelijke 
Basisschool  
De Leerplaneet
Dorpsstraat 24 
(Adinkerke)

De Nachtegaal
Olmendreef 2

Museum Cabour
Moeresteenweg 141

Nuttige nummers 
Dringende hulp
112 

Politie
058-42 97 40 

Brandweer
058-41 10 10

Zeereddingsdienst
050-42 98 42

Eandis (gasgeur)
0800-650 65

Eandis (defect gas 
/ elektriciteit)
078-35 35 00

IWVA (water)
058-53 38 30

Antigifcentrum
070-245 245

Huisartsen 
(wachtdienst)
070 24 65 55 
 
Tandartsen 
(wachtdienst)
0903-399 69

Apothekers 
(wachtdienst)
0900-10 500
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De Panne is ...

nu al klinken op 
Champagne!


