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De Palingbeek en bossen in de buurt

Begeleide activiteiten voor kinderen, 
gezinnen en volwassenen voorjaar 2019



Variatie troef! 
In domein De Palingbeek valt weer heel wat te beleven. Het bezoekerscentrum zorgt, samen met de milieuboerderij, AstroLAB IRIS en 
diverse partners, dit voorjaar voor een rijk gevulde activiteitenkalender. We zoomen ook in op de Kemmelberg, één van de natuurparels 
in de nabije omgeving. Natuur en een gevarieerd aanbod zijn troef in deze folder. Geniet ervan! 

De activiteiten in deze kalender worden georganiseerd door Bezoekerscentrum De Palingbeek, tenzij anders vermeld. 

Inschrijven en info:
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke-Ieper
057 23 08 40
Bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Openingsuren:
•  Dagelijks van 13.30 tot 16.30 uur (vanaf 7 april tot 17.30 uur). 

Gesloten op zaterdag.

• Juli en augustus elke dag van 13.30 tot 17.30 uur 

IEDEREEN WELKOM

Vrijdag 1 maart van 20.00 tot 23.00 uur

Waarnemingsavond in AstroLAB I
Een unieke kans om eens door de grootste semiprofessionele telescoop van de Benelux te turen 
en sterrenstelsels en nevels te bekijken. Enkel wanneer het weer het toelaat (raadpleeg de 
website). 
Gratis – afspraak: Astrolab IRIS, Verbrandemolenstraat 5

IEDEREEN WELKOM  
BIJZONDER GESCHIKT VOOR GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 8 JAAR

Tot 31 augustus 

Tentoonstelling ‘Vlerk de vleermuis daagt je uit!’ 
In deze doe-tentoonstelling reis je een jaar rond mee met Vlerk, een vleermuisvrouwtje. Beluister 
de geluiden die een vleermuis maakt, luister zelf eens met de oren van een vleermuis, bereken 
hoeveel zij jaarlijks verorbert en piep eens achter de schermen van haar intieme leven. 
Gratis – reserveren voor groepsbezoek is sterk aanbevolen

VOLWASSENEN
Maandag 4 en dinsdag 5 maart van 10.00 tot 16.30 uur

Workshop ‘Spin-tweedaagse’
In de krokusvakantie nodigt spingroep De Wullekobbe iedereen met spinnewiel of spintol uit 
om twee dagen samen te spinnen.
Ook nieuwkomers helpen we graag op weg. 
Gratis - inschrijven vooraf via wullekobbe@hotmail.com

KINDEREN VAN 5 TOT 8 JAAR
Woensdag 6 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Vlieg mee met Vlerk de Vleermuis
Na het luisteren naar het boeiend avontuur van Floep de vleermuis die grote honger heeft, 
trekken we naar buiten. Spelenderwijs ontdekken we de woonplaatsen van vleermuizen in de 
Palingbeek… en wat zijn hun favoriete hapjes? We voorzien voor onszelf iets lekkers en zijn 
creatief. Niet te missen!
Prijs: € 3, koek en drankje inbegrepen – maximum 25 deelnemers - Inschrijven: vóór 4 maart 



KINDEREN VAN 9 TOT 12 JAAR

Woensdag 6 maart – 13.30 tot 16.30 uur

Vlerk de vleermuis daagt je uit!
Vlerk, een vleermuisvrouwtje, nodigt je uit om een jaartje met haar mee te reizen in de doe-
tentoonstelling. Stap binnen in de grot en beleef er zelf hoe de vleermuis leeft. We trekken naar buiten 
en ontdekken spelenderwijs haar favoriete hapjes en wat echolocatie nu echt betekent. Je gaat naar 
huis met een heuse zelfgemaakte vleermuizenbadge.
Prijs: € 3, koek en drankje inbegrepen – maximum 25 deelnemers - Inschrijven vóór 1 maart 

IEDEREEN WELKOM

Zaterdag 9 maart van 18.30 tot 20.30 uur - gratis    

Uilen op het liefdespad 
Een korte voorstelling maakt je wegwijs in de wereld van uilen. Maar wat er bij hen op het menu staat 
pluizen we zelf lekker uit. Een sfeervolle wandeling in het domein maakt de avond helemaal af. 
De bosuil laat zich zeker horen, maar wat met de steenuil? Kom dit zelf ontdekken! 
Gratis - inschrijven: bij voorkeur tegen 6 maart - i.s.m. Natuurpunt de Bron en de Uilenwerkgroep 

VOLWASSENEN

Zondag 10 maart van 14.00 tot 16.30 uur  

Wandeling ‘Van oorlogslandschap naar uniek natuurgebied’
Na WO I was De Palingbeek herschapen in een desolaat, leeg maanlandschap. Na het 
einde van de oorlog herstelde de natuur zich vrij snel. Het oorlogslandschap werd een 
natuurgebied waar zeldzame soorten een veilige plek vonden. 

Ontdek talrijke oorlogsrelicten en hoe de natuur de voorbije 100 jaar evolueerde tot het huidige provinciedomein De Palingbeek, met 
zijn heel diverse en gevarieerde biotopen.
Gratis - inschrijven vóór 5 maart – min. 10, max. 30 deelnemers – afstand: 7,5 km – afspraak: infobord bij de cafetaria, 
Palingbeekstraat 18 - begeleiding: Rudy Claeys - i.s.m. Natuurpunt Westland, en de Milieu-educatieve dienst Ieper 

VOLWASSENEN  
Vrijdag 15 maart om 19.00 uur

Workshop ‘Zelf kleinfruit kweken’
Wat is er heerlijker dan bessen uit je eigen tuin plukken? Kruisbes, braambes, rode of witte bes, 
framboos… Je hoeft geen doorwinterde tuinier te zijn om die zelf te kweken. Lesgever Marc Geens 
is een absolute specialist op het vlak van kleinfruit en leert je alles over de variëteiten en over het 
aanplanten en verzorgen. 
Prijs: € 5, storten op BE09 7380 1044 0757, Velt Westland. 
Inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be  
Afspraak: Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7 - org. in samenwerking met VormingPlus

IEDEREEN WELKOM

Vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart van 19.00 uur tot 23.00 uur

Sterrenkijkdagen 
Tijdens deze nationale sterrenkijkdagen zet AstroLAB IRIS de deuren open. Een ideaal moment om 
hemelobjecten te komen bewonderen door onze telescopen. 
Gratis – afspraak: Astrolab IRIS, Verbrandemolenstraat 5



IEDEREEN WELKOM

Zondag 17 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe 
Demonstratie of zelf aan de slag gaan met wol en spinnewiel of spintol. 
Meer info: wullekobbe@hotmail.com

VOLWASSENEN EN JONGEREN  
Diverse data van 14.00 tot 16.00 uur

Theaterwandeling ʻRoering en romantiek langs de Vaartʼ
Eind 19de eeuw-begin 20ste eeuw zorgt de aanleg van de Vaart voor veel roering. Ontdek op een 
ludieke manier het bewogen verhaal van die Oude Vaart… de klagende en opstandige arbeiders bij 
Febronie van café A l’Entrepôt of de vaak straffe verhalen van Marcel, de tuinman van Kasteel De 
Palingbeek. Marcel en Febronie krijgen ondertussen vlinders in de buik… Hoe het allemaal afloopt 
hoor je op deze boeiende theaterwandeling, geschreven en geregisseerd door Piet Lesage.
Data: 
∙ zaterdag: 13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei, 7 september, 21 september
∙ zondag: 14 april, 28 april, 12 mei, 26 mei, 8 september, 22 september

Prijs: € 5 p.p., drankje inbegrepen - min. 10, max. 25 deelnemers - start: infopanelen aan cafetaria 
De Palingbeek - lengte: 2,7 km - inschrijven tot 1 week vooraf

KINDEREN VAN 6 TOT 8 JAAR (GROEP 1) EN VAN 9 TOT 12 JAAR (GROEP 2)  
Woensdag 10 april van 13.30 tot 16.30 uur

Word olympisch boskampioen
Wist je dat er in het bos heel wat kampioenen leven? Ze zijn een kei in het opruimen van afval, blinken uit in 
samenwerking of zijn meesters in camouflage. Ze scheren de hoogste toppen en halen snelheden waarvan 
Usain Bolt en Kim Gevaert alleen maar kunnen dromen. Zin om jezelf te meten met deze kampioenen? 
Prijs: € 3 - max. 40 kinderen – inschrijven vóór 5 april - voorzie sportieve kledij

KINDEREN VAN 7 TOT 12 JAAR

Woensdag 17 april van 13.30 tot 16.30 uur

Haasje repje
Paniek op de boerderij… De paaseieren zijn zoek! Wie heeft die verstopt? Enkele dieren hebben een 
tip… Maar die krijg je niet zomaar. Tal van uitdagingen of opdrachtjes staan ons te wachten. Met 
kaart en kompas gaan we op stap. Snelheid of een goeie speurneus zijn soms een must. Hopelijk 
vinden we zo de paaseieren terug. Gezocht: goeie speurders. 
Prijs: € 3 - max. 40 kinderen – inschrijven vóór 12 april 

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 10 JAAR

Vrijdag 19 april van 14.00 tot 17.00 uur

Natuuravontuur op de Kemmelberg
Goesting om samen met je kinderen rond te struinen in het bos? Ontdekken welke leuke, 
spannende dingen er te beleven zijn dicht bij huis? Kom een middagje spelen, beleven en ideeën 
opdoen want buitenspelen is zo belangrijk; en dan nog op zo’n fantastische plek !
Prijs: € 3 per persoon, kinderen -3 jaar: gratis - inschrijven verplicht: toerisme@heuvelland.be 
of 057 45 04 55 - waar: Bezoekerscentrum Het Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel



GEZINNEN MET KINDEREN 8+

Zaterdag 20 april van 14.00 tot 17.00 uur  (doorlopend starten tussen 14.00 en 15.00 uur)

Start gloednieuwe gezinszoektocht ‘Op Vleermuizensafari in de Palingbeek’  
Vandaag valt het starschot voor de zoektocht ‘Op Vleermuizensafari in de 
Palingbeek’. Elk gezin krijgt een gratis exemplaar (daarna te koop aan € 4). 
Een vleermuizenrugzakje bevat een kleurrijk boekje met speelse opdrachten, 
weetjes en een wandelkaart met uitgestippelde route. Basiel de boswachter en Bart 
de baardvleermuis nemen je op sleeptouw. We gaan op stap in het domein. Benieuwd 
of jij de Big Bat Five van de Palingbeek ontdekt!?
Gratis, inclusief drankje en extra animatie langs parcours - afstand: 3, km (niet 
rolstoeltoegankelijk) – inschrijven: tot een week vooraf - wandelschoenen voorzien

VOLWASSENEN  
Woensdag 24 april van 19.30 tot 21.30 uur  

Vegetarische kookles
Minder vlees eten is gezond én goed voor het milieu. Maar hoe vind je de weg in 
het doolhof van vleesvervangers? Lesgeefster Melanie Vanstaen geeft praktische 
tips over hoe gezond vlees vervangen. We gaan samen aan de slag en toveren de 
lekkerste veggieballetjes en –burgers op tafel en maken zelf seitan! 
Breng mee: potjes om wat bereidingen mee te nemen naar huis, schort en mesje
Prijs: € 12 (leden), € 20 (niet-leden), storten op rek.nummer BE09 7380 1044 0757, 
Velt Westland. Betaling = inschrijving 
Waar: Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7 
Info: De Ridder Dirk, info.westland@velt.be, 057 33 60 63

VOLWASSENEN  
Zaterdag 27 april van 17.00 tot 20.00 uur

Muzikale vertelwandeling ‘Een berg vol Verhalen’ door Yves Bondue
De Kemmelberg is een eeuwenoud natuurlijk baken te midden de vlakke Westhoek waar natuur, cultuur, religie en erfgoed 
samenkomen. Achter elk bosje, in elk valleitje en op elke flank zijn er landschappelijke getuigenissen van een boeiend verleden, 
bruisend heden en hoopvolle toekomst. Wandeling met liedjes en live muziek.
Waar/inschrijven: muziekcentrum Dranouter, info@dranoutercentrum.be, 057 44 69 33 
www.muziekcentrumdranouter.be – 5 km - formule met of zonder maaltijd 

VOLWASSENEN
Zaterdag 27 april 
Oxfam Peacewalker: een sportieve en solidaire uitdaging!
Oxfam Peacewalker heeft als doel de strijd aan te gaan met het onrecht van de armoede. 
Deelnemers leggen 42 kilometer af in teams van vier en dit in minder dan 10 uur tijd. Elk team 
zamelt minstens € 750 in ten voordele van projecten van Oxfam wereldwijd. De tocht trekt door De 
Palingbeek, Ieper en de Kemmelberg. 
Info/inschrijvingen: www.oxfampeacewalker.be – mdw@oxfamsol.be – tel. 02 892 12 64 

IEDEREEN WELKOM
Zondag 28 april om 05.30 uur

Wandeling ‘Vroege vogels’
Ontdek het ontwaken van de natuur met vogelzang. De lijsterachtigen, Roodborst en 
Winterkoning leiden het concert in terwijl het nagenoeg nog volledig donker is. Langzaamaan 
wordt het concert aangevuld met de zang van de overige vogels zoals de mezen, mussen en 
uiteindelijk ook de vinkachtigen. Dit ochtendconcert maakt van deze tocht een fenomenale 
ervaring. Breng een verrekijker mee.
Gratis – inschrijven bij voorkeur tegen 22 april - gids: Wim Duran  
I.s.m. De Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron



GEZINNEN MET KINDEREN VAN 5 TOT 10 JAAR
Zondag 28 april van 10.00 tot 12.00 uur

Lentekriebels in een blauw bos
Heeft de seizoensfee zich overslapen? Is de lente daardoor wel goed gestart in het bos? Waarom 
zingen vogels en hoe kunnen zij verleiden? Vogels broeden op eieren. Maar hoe zit het bij de kikkers, 
rupsjes en vlinders? We speuren naar voorjaarsbloeiers en dansen met de bijen. Een speels 
verkennen van de Warande en de Kemmelberg. 
Prijs: € 3 per persoon, kinderen -3 jaar: gratis - inschrijven verplicht bij toerisme@heuvelland.be, 057 45 04 55 
Waar: Bezoekerscentrum Het Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel

IEDEREEN WELKOM  BIJZONDER GESCHIKT VOOR GEZINNEN MET KINDEREN
Woensdag 1 mei 
Doorlopend van 14.00 tot 17.00 uur  

Grote lammetjesdag en open boerderijnamiddag     
Heel wat lammetjes zijn geboren en dat vieren we! Lammetjes knuffelen, een ritje 
met de huifkar maken, creatief zijn met wol, demonstratie schaap drijven met honden 
kijken, koetjes melken, een wolzacht zalfje maken met lanoline, lekker kokkerellen, op 
stap gaan met de boerderijdieren, bezoekje aan de honingbijen in de bijenhal brengen, 
doorlopende bar met biolekkers.
Gratis - i.s.m. de Milieuboerderij en Spingroep de Wullekobbe

Doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur  

Plantenruilbeurs Velt Westland 
Biologisch plantgoed ruilen of delen. Ook wie zelf niets meebrengt is welkom! (o.a. 
aubergine- en courgetteplantjes, oerprei en 100 soorten tomatenplanten te verkrijgen) 
Gratis - info/inschrijven: Velt Westland, Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be

VOLWASSENEN EN JONGEREN

van 14.00 tot 16.00 uur - zaterdag: 11 mei, 25 mei - zondag: 12 mei, 26 mei 

Theaterwandeling Roering en romantiek langs de Vaart 

Inschrijven vooraf in Bezoekerscentrum De Palingbeek - € 5, drankje in – meer info zie april

VOLWASSENEN  
Zondag 5 mei van 14.00 tot 16.30 uur  

Wandeling ‘Van oorlogslandschap naar uniek natuurgebied’
Na WO I was De Palingbeek herschapen in een desolaat, leeg maanlandschap. Na 
het einde van de oorlog herstelde de natuur zich vrij snel. Het oorlogslandschap werd 
een natuurgebied waar zeldzame soorten een veilige plek vonden. Ontdek talrijke 
oorlogsrelicten en hoe de natuur de voorbije 100 jaar evolueerde tot het huidige 
provinciedomein De Palingbeek, met zijn heel diverse en gevarieerde biotopen.
Gratis - inschrijven vóór 30 april – min. 10, max. 30 deelnemers – afstand: 7,5 km 
Afspraak: infobord bij de cafetaria, Palingbeekstraat 18 
Begeleiding: Rudy Claeys 
I.s.m. Natuurpunt Westland, en de Milieu-educatieve dienst Ieper 



IEDEREEN WELKOM  
Zondag 19 mei van 13.30 tot 17.30 uur

Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe 
Demonstratie of zelf aan de slag gaan met wol en spinnewiel of spintol. 
Meer info: wullekobbe@hotmail.com

VOLWASSENEN

Vrijdag 24 mei – 20.00 uur

Lezing Wiskunde in wetenschappen: slimme truukjes, diepere waarheid of ... ?
Sylvia Wenmackers komt spreken over de rol van de wiskunde in de wetenschappen. 
Prijs: leden gratis, niet-leden € 5 - inschrijven: info@astrolab.be – waar: AstroLAB IRIS 

VOLWASSENEN

Woensdag 12 juni – 19.00 tot 22.00 uur  

Workshop ‘Bijenproducten’
In deze workshop gaan we aan de slag met bijenproducten en maken onder meer 
EHBO-honingzalf en waskaarsen. 
Prijs: € 5 (leden), € 10 (niet-leden), te storten op rek.nummer BE09 7380 1044 0757 
van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving 
Waar: Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, lesgeefster: Anja Goudeseune 
Info: De Ridder Dirk, info.westland@velt.be, 057 33 60 63

VOLWASSENEN

Zondag 16 juni om 14.00 uur     

Insectenwandeling in de Palingbeek
Er wordt meer en meer aandacht besteed aan onze kriebelbeesten, ze zijn ook broodnodig voor 
al het andere andere leven in het bos. Bloemrijke hooilanden, bermen en zoomvegetatie worden 
gecreëerd om deze diertjes te lokken. In de Palingbeek wordt hiervoor een specifiek maaibeheer 
toegepast, waar ook vlinders en bijen wel bij varen. Ontdek dit boeiend verhaal!
Gratis - gids: Rudy Claeys - org.: i.s.m. de Insectenwerkgroep Natuurpunt De Bron

VOLWASSENEN

23 juni - 14.00 tot 17.00 uur 

Fietstocht ‘De oorlog verliest, het landschap wint’
Wie na afloop van de oorlog naar ‘huis’ terug keerde vond rond Ieper een vernield landschap. 
Langzaam kwam het gewone leven opnieuw op gang. Alleen de natuur liet zo lang niet op zich 
wachten. Fiets mee en ontdek het veranderde landschap. We verkennen plekken met unieke 
bomen die spontaan (her)opgroeiden, de terugkeer van heidevegetaties, een uniek stukje natuur 
die niet vrij toegankelijk is en een verwilderde ‘wilgenkwekerij’ van mandenvlechters. 
Drankje onderweg in het bezoekerscentrum (€ 1).
Gratis - min. 10, max 25 deelnemers – inschrijven vóór 18 juni - begeleiding: Lieven Stubbe - 
afstand: 17 km - start: Dienst Toerisme Grote Markt  Ieper – eigen fiets meebrengen - org. i.s.m. 
de Milieu-educatieve dienst Ieper 



IEDEREEN WELKOM

Zondag 23 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe 
Demonstratie of zelf aan de slag gaan met wol en spinnewiel of spintol. 
Meer info: wullekobbe@hotmail.com

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 5 TOT 11 JAAR

Zondag 30 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Over de Kemmelberg
De Kemmelberg is dan misschien niet de hoogste berg van de wereld, hij is wel bijzonder. 
Doorheen de tijd leefden en woonden er heel wat mensen. Elk liet er een spoor of een verhaal 
achter… Ga samen met een gids op interactieve tocht ‘over’ de Kemmelberg en ontdek al doende 
heel wat grappige, luchtige, mysterieuze, triestige en soms zelfs geheime verhalen ‘over’ deze 
unieke berg. 
Prijs: € 3 per persoon, kinderen -3 jaar: gratis 
Inschrijven verplicht bij toerisme@heuvelland.be, 057 45 04 55 
Waar: Bezoekerscentrum Het Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel – 5,5km

V.U. Peter Norro, Minawa, 050 40 32 90. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.



Bezoekerscentrum De Palingbeek

Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke

bc.palingbeek@west-vlaanderen.be - 057 23 08 40

www.west-vlaanderen.be/palingbeek

 bezoekerscentrum De Palingbeek    provincie_wvl    @provinciewvl


