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DE PANNE / ADINKERKE 

CHAMPAGNEWANDELING
Na vier succesvolle edities belooft

de vijfde champagnewandeling

opnieuw een topevenement te

worden, deze keer gespreid over

twee dagen. Alle tickets zijn uitver-

kocht en 1.500 wandelaars zullen

De Panne leren kennen op een

aparte manier, met champagne in

de duinen en op het strand! Deze

culinaire en muzikale champagne-

wandeling van 8 km neemt de

deelnemers mee naar unieke plek-

jes in de mooie natuur, langs archi-

tecturale pareltjes om bij zonson-

dergang te eindigen op het strand. 

Zaterdag 9 en zondag 10 juni:

vertrek 10.30 u. op het Koning

Albertplein.

BUNKERDAG
Het uit Nederland overgewaaid

initiatief wil de betekenis van de

Atlantikwall als Europees erfgoed

bij een breed publiek onder de

aandacht brengen en de cultuurhis-

torische beleving bevorderen. In

De Panne is de Veldbatterij Adin-

kerke te bezoeken, een goed

bewaard gedeelte van de Atlanti-

kwall. Het Stützpunkt Adinkerke

(Stp.049) is een veldbatterij van de

achterlinie. De site is typerend voor

de overgangsfase van een open

bedding naar verbunkering. De

veldbatterij bestaat in het totaal uit

zes bakstenen open beddingen,

vier geschutsbunkers en een com-

mandobunker, en is als monument

beschermd. Bezoek aan de veld-

batterij met gids om 10 u. 14 u. en

15.30 u. (vooraf inschrijven is niet

nodig). Doorlopend bemannen

Duitse soldaten (re-enactors) de

veldbatterij met een transmissie-

post. Tussen 10 en 12 u. en tussen

14 u. en 17 u. zijn er doorlopend

workshops en vertelsessies voor

kinderen van 6 tot 12 jaar met

verhalen over WOII, afgewisseld

door jeugdauteurs Els Beerten en

Herman Van Campenhout. 

Zondag 10 juni van 10 u. tot 18 u.

Domein Cabour, Moeresteenweg

141, Adinkerke. Gratis toegang.

Ter gelegenheid van de Bunkerdag

is de fototentoonstelling ‘De Bun-

kers van de Atlantikwall’ van Nadi-

ne Vlaminck in het gemeentehuis

,Zeelaan 21, De Panne uitzonderlijk

te bezichtigen van 10u. tot 18u. Info:

dienst Cultuur – 058 42 97 53,

cultuur@depanne.be

KINDERNAMIDDAG
Leuke namiddag met spelletjes,

animatie, muziek, goocheltrucs…

VVK-leden betalen €2, niet-leden

€3, aan de deur €5. Info Gezins-

bond Adinkerke, – 0493 02 04 83.

Zaterdag 9 juni: 14u. – Gemeen-

schapshuis, Kerkweg 7, Adinkerke.

WANDELING
Het Garzebekeveld (25 ha) is een

uitloper van de duinengordel van

Cabour aan de Franse grens, waar-

van het reliëf volledig weg is. De

overgang van duin- naar polderge-

bied zorgt voor een unieke biologi-

sche diversiteit. Er is ook een afge-

bakend recreatieveld met speel-

bos, speelweide en –heuvel. Sa-

men met de vijvers Markey vormt

dit gebied een mooi stukje natuur.

Zaterdag 9 juni: 14.30 u. – 16.30 u.

– vijvers Markey, Vijverstraat, Adin-

kerke

8STE MAATJESFESTIJN
Het Maatjesfestijn is stilaan een

traditie geworden, waar iedereen

welkom is voor een maatje een

een glaasje… Organisatie NEOS

ism. Toerisme De Panne – 058 59

36 77.

Donnderdag 14 juni: 17.30 u. aan

De Boare, Koningsplein, De Panne

VARIA

DE PANNE Villa Rozerood, waar kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte met hun familie

even tot rust kunnen komen, wordt wel eens meer met donaties bedacht. Maar zelden of nooit zijn het de

ouders van zieke kinderen die een actie organiseren.Lieve Renders – Anthoon en haar vriendin Katleen Van

Cutsem, zelf mama van een zorgenkindje, zamelden een bedrag van 1.100 euro in. “We willen graag zelf iets

doen voor een warme, solidaire samenleving” zegt Lieve. “Katleen en ik organiseren al jaren voor een goed

doel, en nu kozen we voor Villa Rozerood, waar onze zorgenkindjes door het personeel en de vrijwilligers in

de watten worden gelegd. We hebben haakwerkjes, kaders enz. in elkaar geknutseld en verkocht. Directeur

Zagheden stuurde ons een brief om ons te bedanken.” V.l.n.r. zien we Elisa en haar broertje Luca Fasano,

vrijwilliger Wilfried Callebaut, Katleen Fasano - Van Cutsem, Lieve Renders - Anthoons. (Foto MVO)

Villa Rozerood krijgt een cheque van 1.100 euro

DE PANNE Het bos verkennen als

je minder mobiel bent, is niet

evident, maar in De Panne is er

het Wieltjespad. Dit is wellicht het

eerste ‘mindermobielenpad’ aan

de kust en een initiatief van de

milieuraad, met Marcel Lassence

als drijvende kracht. 

Het traject van zo’n 4 km loopt

door het Calmeynbos over onver-

harde, iets avontuurlijker paden,

die zijn geselecteerd voor rolwa-

gengebruikers en kinderbuggy’s.

Dat parcours strekt zich voor de

helft uit over het oostelijk gedeel-

te van het Calmeynbos en voor

de andere helft door het westelijk

gedeelte van het bos.

De wandeling start aan PB Duin-

panne in de Olmendreef, onmid-

dellijk het lastigste stuk van het

traject, dat lichtjes hellend is.

Daarna wordt het parcours volle-

dig vlak. Wie wil, kan nog een

kleine lus wandelen in de natuur-

tuin van PB Duinpanne waar elf

borden staan met uitleg over de

verschillende duinbiotopen met

hun typische plantengroei. Info

dienst Toerisme, 058 42 18 18 -

toerisme@depanne.be.

Wieltjespad
voor minder
mobielen

1. Total Eclips Of The Heart

van Bonny Tyler. 

2. Listen To Your Heart van

Roxette.

3. One More Night van Phil

Collins.

ANN VANHESTE

Burgemeester 
van De Panne

stem op jouw persoonlijke

top 3 uit onze selectie

slows en win een roman-

tische trip naar Parijs.

www. kwdanst.be

lees meer over #kwdanst

in KW WEEKEND p. 2-5

TOP 3
van de 

burgemeester
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Het lijdt geen twijfel: De Panne is
een sportieve gemeente waar in
de meest uiteenlopende discipli-
nes flink wordt gesport . De uit-
blinkers werden op het podium
geroepen… en omdat er zoveel
topsporters gelauwerd werden,
zorgden Dynamicrew, dansgroep
Gevada en een acrogymteam van
Zeestern Immaculata voor verras-
sende dansacts als intermezzo.
Stand-up comedian en entertainer
Jan-Bart nam de publieksopwar-
ming voor zijn rekening
Ruben Van Gucht kreeg een hele
boterham te verwerken en begon
met de trofeeën ploegsport. Er
kwamen vier genomineerden uit
de bus: het herenteam met
Maxim Benoot, Louis Declerck,
Gijs Sevenois en Aimé Pysson
van Acrogym Zeestern Immacula-
ta, Provinciaal Kampioenen mix-
spel Birger Buysschaert en Sara
Broucke van Westhoek Badmin-
ton, de Koninklijke Basketbalclub
De Panne, waar de U16-meisjes
reekskampioen werden en waar
ook de andere teams sterk scoor-
den, en bij voetbal KWSA de be-

loften van reeks A bijzondere re-
serves KBVB West-Vlaanderen.
Het Pannese Sportjuweel 2018
Ploegsport ging naar het basket-
balteam van de U16-meisjes van
KBBC De Panne.

LIFE SAVING-SPORT

Loeka Feys werd gelauwerd als
‘Beloftevolle jongere’. Ondanks
haar prille leeftijd – ze is nog geen
15 - leverde Loeka al uitzonderlij-
ke prestaties in het Flanders Coast
Livesaving Team. Reddend zwem-
men is de enige sport waarbij niet
alleen het competitieve element
telt, maar waar ook wordt gefocust
op alle vaardigheden om een le-
ven te redden. Bij deze complete
sport worden alle basisvaardighe-
den zoals kracht, snelheid, uit-
houding, coördinatie, lenigheid
aangesproken. Loeka nam ook al
deel aan de ‘Ocean Woman’, het
koninginnenummer binnen de
Life Saving-sport.
Kris Roegiers kreeg de trofee voor

de sportiefste senior. Op zijn
76ste is de ex-paracommando en
gepensioneerde leerkracht nog al-
tijd een fietsfreak. Hij reed ‘La
Marmotte’ in de Alpen en neemt
nog altijd aan heel wat fietstoch-
ten deel. Joseph Van Laer kreeg
de prijs ‘Sportverdienste van het
jaar’ omdat hij zich enorm inzet
voor de senioren. 
Voor het Sportjuweel individueel
waren de genomineerden Senne
Goeminne, eindwinnaar KW Cup
badminton in de reeks 15 BJE,
Isaac Huysveld, tenniskampioen
Vlaanderen onder 12 jaar, en ook
primus in Frankrijk, Ivan Ameel,
Belgisch en Europees kampioen
klasse 3 zeilwagenrijden, Sammy
Feys in het ‘reddend zwemmen’
en Jelle Harteel, Belgisch kampi-
oen bij de eerstejaars nieuwelin-
gen en 16 keer winnaar in zijn
leeftijdscategorie. Het werd Jelle
Harteel, die via een videobood-
schap bedankte, want hij was aan
het trainen in Nederland. (MVO)

Sportlaureaten 
in de bloemetjes
DE PANNE Sportjourna-
list Ruben Van Gucht
praatte de feestelijke
voorstelling van het ‘Pan-
nese Sportjuweel’ aan
elkaar, waarbij heel wat
sportkampioenen in de
bloemetjes werden gezet
en trofeeën voor indivi-
duele en ploegsportpres-
taties werden uitgereikt. 

Het Sportjuweel anno 2018 Ploegsport ging naar het basketbalteam van

de U16-meisjes van KBBC De Panne. (Foto MVO)




