Theaterwandeling met acteurs

De Palingbeek

Roering en romantiek langs de vaart

Met dank aan Philip Woets, Stadsarchief Ieper, Daniël Verfaille en Piet Lesage voor de foto’s.

Fébronie van café A l’Entrepôt en Marcel, de tuinman van Kasteel de Palingbeek, nemen de groep
op sleeptouw… Sedert de aanleg van het kanaal tussen Komen en Ieper is het gezellig druk in
café A l’Entrepôt. Niettemin maakt Fébronie zich zorgen over het gemor van de kanaalarbeiders.
Het harde labeur, het lage loon, … hoe moet dat nu verder? Kasteel de Palingbeek werd volledig
vernieuwd. Op de opening was er veel chic volk. Marcel had zijn handen vol met het onderhoud
van zijn kasteelpark. Maar de aanleg van de Vaart baart de ingenieurs grote zorgen. Ondertussen hebben Fébronie en Marcel vlinders in de buik. Benieuwd hoe alles afloopt? Stap dan mee
met de wandeling op één van onderstaande data!

Tip

Deze wandeling kan ook door
groepen gereserveerd worden
op andere momenten.

Voorstelling op:

Start

• vrijdag 26 mei (verlengd
Hemelvaartweekend)
• zaterdag: 29 april, 27 mei, 10 juni,
15 juli, 19 augustus, 9 september,
21 oktober
• zondag: 30 april, 11 juni, 16 juli,
20 augustus, 10 september, 22 oktober

Infopanelen/parking
ter hoogte van cafetaria De Palingbeek,
Palingbeekstraat 18, 8902 Zillebeke-Ieper
Lengte: 2,7 km
Duur: 2 uur

Groep: max. 25 deelnemers.

Inschrijven

Prijs: €100/groep, drankje in.

Bezoekerscentrum De Palingbeek,
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
of 057 23 08 40 (met vermelding van
theaterwandeling, datum, aantal personen)

Ten laatste twee weken vooraf
vastleggen!

Doelgroep
Volwassenen en jongeren

Prijs
€ 5 p.p., drankje inbegrepen
(min. 10/max. 25 deelnemers)

Roering en romantiek
langs de Vaart
Klankwandeling
Vrij te downloaden op een mobiele drager
(mp3, IPhone, Smartphone, …)
via www.verhalenvooronderweg.be
Een wandelkaartje helpt je de weg te vinden (op dezelfde site te downloaden).

Start
Ter hoogte van cafetaria De Palingbeek
Palingbeekstraat 18, 8902 Zillebeke-Ieper

Lengte
2,7 km

Duur
Ongeveer 2 uur

Zeker een
bezoekje waard!
Bezoekerscentrum
De Palingbeek

Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke-Ieper
T 057 23 08 40
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek
Open: van 13.30 tot 16.30 uur.
Vanaf de paasvakantie tot 17.30 uur.
Juli en augustus:
elke dag van 13.30 tot 17.30 uur.
Andere uren zijn voor groepen
mogelijk op afspraak.
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Tentoonstelling De Oude Vaart
en Wereldoorlog I, tijdelijke
thematentoonstellingen, verkoop
recreatieve wandel- en fietsroutes,
uitleenpunt voor veldwerkmaterialen,
zonnewijzer, Basiels natuur- en
knutselhoek, themawandelingen en
workshops.

