
BEGELEIDE ACTIVITEITEN 
VOOR KINDEREN, GEZINNEN EN VOLWASSENEN
NAJAAR 2019

DE PALINGBEEK 
EN BOSSEN IN DE BUURT

 

WELKOM IN HET PROVINCIEDOMEIN

KEMMELBERG 

WELKOM IN DE PROVINCIEDOMEINEN

DE PALINGBEEK

 

WELKOM IN HET PROVINCIEDOMEIN

GASTHUISBOSSEN©
 Ie

pe
r 

20
17

 –
 J

an
 D

’H
on

dt



2 3

IEDEREEN WELKOM - GESCHIKT VOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR
Tot 31 augustus - doorlopend

Tentoonstelling ‘Vlerk de vleermuis  
daagt je uit!’  
In deze doe-tentoonstelling reis je een gans jaar mee met Vlerk, 
een vleermuisvrouwtje. Beluister de geluiden die een vleermuis 
maakt, luister met de oren van een vleermuis, bereken wat ze 
jaarlijks verorbert en piep eens achter de schermen van haar 
intieme leven. 
Gratis

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 er heel wat 
mensen die allemaal een spoor of een verhaal achterlieten. Ga 
samen met een gids op interactieve tocht en ontdek heel wat grap-
pige, luchtige, mysterieuze, triestige en zelfs geheime verhalen 
‘over’ deze unieke berg.  
Prijs: gratis - inschrijven verplicht bij toerisme@heuvelland.be, 057 45 04 55  
Start: Bezoekerscentrum Het Heuvelland, 
Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel – 5,5 km

GEZINNEN MET KINDEREN 
Speuren in de Palingbeek
Een gezinszoektocht met leuke weetjes, doe-opdrachtjes 
en uitdagingen, maakt een bezoek aan De Palingbeek 
superspannend! Gezinnen met jonge kinderen kiezen het best voor 
‘Zit er een vliegend konijn in het domein’ (€ 1). Natuurvrienden 
tussen 8 en 12 jaar kiezen dan beter voor ‘Op vleermuizensafari 
in De Palingbeek’, meteen een luxe editie met opdrachtenboekje, 
vleermuizendiploma, badge en masker in een superhandig 
rugzakje (€4).
Te koop: in bezoekerscentrum De Palingbeek en Dienst Toerisme, 
Grote markt Ieper

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 najaar 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:
Juli en augustus elke dag van 13.30 tot 17.30 uur. Vanaf 
4 november tot 16.30 uur.

Vanaf 1 september gesloten op zaterdag. 
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IEDEREEN WELKOM
Dinsdag 16 juli van 21.00 tot 23.00 uur     

Gedeeltelijke maansverduistering 
Vanuit de sterrenwacht AstroLAB IRIS kan men de gedeeltelijke 
maansverduistering niet waarnemen (de maan zal te laag staan). 
Maar via streaming kunnen we samen de beelden bekijken. 
Die avond wordt alles rond eclipsen verduidelijkt. Welkom!
Gratis – afspraak: AstroLAB IRIS, Verbrandemolenstraat 5,  
www.astrolab.be

VOLWASSENEN
Donderdag 18 juli van 19.30 tot 20.45 uur 

Yoga in de natuur
In het dagelijkse leven zijn we meestal mentaal gespannen, 
gejaagd en in onszelf verstrikt. Dit verhindert ons om natuurlijk, 
vrij en ruim te ademen. En het remt onze bewegingen. Tijdens 
deze unieke natuur yogales leer je ontspannen doorademen en 
hoe je de rug dynamischer kan oprichten. 
Prijs: € 9 - min. 10, max. 25 deelnemers - start: bezoekerscentrum  
De Palingbeek - inschrijven tot 15 juli.

IEDEREEN WELKOM
Zondag 7 juli van 14.00 tot 18.00 uur  

Zonnekijkdag 
Kom de zon waarnemen op de jaarlijkse zonnekijkdag van de 
VVS. AstroLAB geeft jou de mogelijkheid om de zon te bekijken in 
gewoon en Ha-licht. 
Gratis – afspraak: AstroLAB IRIS, Verbrandemolenstraat 5,
www.astrolab.be

VOLWASSENEN
Zondag 14 juli van 14.00 tot 17.00 uur 

Fietstocht ‘De oorlog verliest, 
het landschap wint’ 
Wie na afloop van de oorlog naar ‘huis’ terugkeerde vond rond 
Ieper een vernield landschap. Langzaam kwam het gewone leven 
opnieuw op gang. De natuur liet niet op zich wachten. Fiets mee 
en ontdek het veranderde landschap. We verkennen plekken met 
unieke bomen die spontaan (her)opgroeiden.  
We ontdekken de terugkeer van unieke heidevegetaties en een 
verwilderde  ‘wilgenkwekerij’ voor mandenvlechters. 
Drankje onderweg in het  bezoekerscentrum (€ 1).  
Gratis - min. 10, max 25 deelnemers – inschrijven tot 1 week vooraf via 
Bezoekerscentrum De Palingbeek - begeleiding: Lieven Stubbe -  
afstand: 17 km - Start: Dienst Toerisme Grote Markt  Ieper – eigen fiets 
 meebrengen - org. i.s.m. de Milieu-educatieve dienst Ieper 
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IEDEREEN WELKOM
Vrijdag 19 juli om 20.00 uur

Maanavond 
Op 21 juli is het precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong 
als eerste mens voet op de maan zette. AstroLAB herdenkt 
deze gebeurtenis met een maanavond. Medewerkers zullen 
het uitgebreid hebben over alle aspecten van de maan: de 
geschiedenis van de ruimtevaart, de geologie van de maan, allerlei 
weetjes, … Alles wordt duidelijk aan de hand van foto’s, film, 3D, 
… Als het weer het toelaat kijken we uiteraard door de telescoop 
naar de maan. 
Prijs: leden: gratis, niet-leden: € 5 - inschrijven: info@astrolab.be - 
waar: AstroLAB IRIS 

Activiteiten van 13.30 tot 16.30 uur tenzij anders 
vermeld. Info en inschrijven tot 1 week vóór de 
activiteit in Bezoekerscentrum De Palingbeek

VOOR KINDEREN VAN 5 TOT 8 JAAR
Dinsdag 2 juli tot 16.00 uur
De boer op
Prijs: € 3 - max 25 kids - inschrijven tot 1 week vooraf

VOOR KINDEREN VAN 9 TOT 12 JAAR
Donderdag 4 juli tot 16.00 uur
De boer op 
We helpen met de klussen op de boerderij. We steken de handen 
uit de mouwen! Trek alvast je laarzen aan.
Prijs: € 3 - max 25 kids - inschrijven tot 1 week vooraf

VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 10 JAAR
Woensdag 10 juli
Klaar voor lancering? 
We voelen ons even astronaut en ontdekken hoe je naar de ruimte 
reist... Wist je dat astronauten in de ruimte niet kunnen zitten of 
staan? We knutselen, versieren en lanceren een waterraket.  
Welke raket geraakt het verst? 
Prijs: 3 euro - max 15 kids- inschrijven tot 1 week vooraf
Meebrengen: 2 lege harde ronde PET-flessen van Cola van 1,5l.

VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 12 JAAR
Woensdag 17 juli
Vliegende zomergasten  
Spelenderwijs ontdekken we het boeiende leven van de huis- en 
boerenzwaluwen. Deze laatste kunnen we ook bij ons spotten! We 
steken de handen uit de mouwen en maken een heus zwaluwnest.  
Gezocht: creatieve speurders! 
Prijs: € 5 - max 24 kids - inschrijven tot 1 week vooraf
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VOOR KINDEREN VAN 9 TOT 12 JAAR
Woensdag 7 augustus
Wollige schaapjes 
We brengen een bezoekje aan de schapen en gaan daarna aan de 
slag met hun wol. Kijken, ruiken, voelen, kaarden, spinnen…
en zelf een eigen werkje vilten… 
We gaan naar huis met een kleurrijk kunstwerkje. 
Prijs: 5 euro - max 20 kids- inschrijven tot 1 week vooraf

VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 8 JAAR
Woensdag 14 augustus 
Een magisch bosverhaal
Wat kan het bos ons vertellen? Schrijven we zelf een bosverhaal? 
We snuiven de sfeer van het bos op en steken de koppen bijeen. 
We speuren in de natuur naar woorden. We gaan aan de slag met 
klei en bosmaterialen. Zo krijgen de bomen een gezicht. Magisch!
Prijs: 3 euro - max 15 kids- inschrijven tot 1 week vooraf

VOOR KINDEREN VAN 7 TOT 9 JAAR
Woensdag 24 juli 
Op wateravontuur in De Palingbeek
In de zomer is er wel eens een watertekort. Maar hoe gaat de 
natuur daar mee om? We trekken het bos in om dit te  
onderzoeken. We gaan ook spelen en maken er een keileuke dag 
van. Spelenderwijs verdien je sleutels, 1 van deze sleutels past op 
de schatkist. Wat steekt daar in? 
Prijs: 3 euro - max 15 kids- inschrijven tot 1 week vooraf

VOOR KINDEREN VAN 6 EN 7 JAAR
Woensdag 31 juli 
Op stap in het sprookjesbos 
Er is een probleem. Er is onrust in het Sprookjesbos. De doos van 
Pandora is gevallen! Hierdoor zijn alle verhalen door elkaar ge-
raakt. Al spelend herontdekken we de oude sprookjes en brengen 
we weer rust in het Sprookjesbos.
Prijs: 3 euro - max 15 kids- inschrijven tot 1 week vooraf
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VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 10 JAAR
Woensdag 21 augustus
Ga mee op stap met het bosmeisje en zoek wat 
eetbaar is in het bos 
Het bosmeisje leeft met en van het bos. Zij kan jou veel leren. Wat 
eetbaar is en waar je moet afblijven, waar je kan uitrusten, waar je 
haar bosvrienden ontmoet en nog veel meer. Als afsluiter maken 
we onze eigen bospannenkoek. Dit wordt smullen!
Prijs: 3 euro - max 15 kids- inschrijven tot 1 week vooraf

VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 8 JAAR
Woensdag 28 augustus tot 16.00 uur 
De boer op 
We helpen met de klussen op de boerderij. We steken de handen 
uit de mouwen! Trek alvast je laarzen aan. 
Prijs: 3 euro - max 25 kids- inschrijven tot 1 week vooraf
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IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 3 augustus om 20.00 uur

Nuits des étoiles
Het Franse AFA organiseert elk jaar sterrenkijkdagen en AstroLAB 
doet voor de gelegenheid één avond mee. Jupiter en Saturnus  
zullen aan de zuidelijke avondhemel staan. Bij mooi weer kan je 
deze komen waarnemen door de telescopen. 
Gratis – afspraak: AstroLAB IRIS, Verbrandemolenstraat 5, 
www.astrolab.be

IEDEREEN WELKOM
Maandag 12 augustus om 20.00 uur 

Perseïden 
Elk jaar in augustus scheert de aarde door het steengruis  
afkomstig van een komeet. Dat zorgt voor flitsende strepen aan 
de hemel die af en toe heel helder en/of gekleurd kunnen zijn. We 
leggen je uit wat vallende sterren nu precies zijn. Hoe en waar je 
best kijkt. We kijken samen door de telescoop. 
Prijs: gratis - inschrijven: info@astrolab.be – waar: AstroLAB IRIS 

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR
Zondag 18 augustus - 14.00 tot 16.30 uur

Natuuravontuur op De Kemmelberg 
Samen met de kinderen spelen en genieten we op  
De Kemmelberg. De gids neemt ons mee het bos in. Een aanrader 
voor  mama’s, papa’s, nonkels, tantes, grootouders en kinderen. 
Gratis – inschrijven: 057 45 04 55, toerisme@heuvelland.be - Start: 
Bezoekerscentrum Het Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel – 
org. Regionaal Landschap Westhoek en Provincie West-Vlaanderen 
(BC De Palingbeek)

IEDEREEN WELKOM
Zondag 18 augustus om 14.00 uur

De Vierlingen… een paradijs voor hagedissen. 
De levendbarende hagedis is in onze regio vrij zeldzaam. In 
de Vierlingen, een prachtig stukje natuur, langs de spoorlijn 
 Ieper-Kortrijk ter hoogte van de Ieperboog is er nog een  
populatie aanwezig. Ook in de Oude vaart, de Katteputten en 
de Hill 60 vinden we nog populaties. Dankzij het huidige beheer 
waarbij open stukken heide worden vrijgesteld kunnen ze hier nog 
overleven en zich hopelijk vermenigvuldigen. 
Gratis - begeleiding: Rudy Claeys, 057 20 24 54 -  
start: parking van Hill 60, Zwarteleenstraat 40 Zillebeke. - org. i.s.m.  
Natuurpunt Westland
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VOLWASSENEN
Donderdag 22 augustus van 19.30 tot 20.45 uur 

Yoga in de natuur 
Meestal zijn we in het dagelijkse leven mentaal gespannen, 
gejaagd en in onszelf verstrikt. Dit verhindert het natuurlijk, vrij 
en ruim ademen en remt onze bewegingen. Tijdens deze unieke 
natuur yogales leer je hoe je ontspannen kan ademen.  
Prijs: € 9 p.p. - min. 10, max. 25 deelnemers - start: bezoekerscentrum  
De Palingbeek - inschrijven tot 20 augustus via  
Bezoekerscentrum De Palingbeek

VOLWASSENEN
Vrijdag 23 augustus van 14.00 tot 17.00 uur

Wandeling ‘Landschap in Versnelling’
op De Kemmelberg 
In de tentoonstelling ‘Landschap in Versnelling’ krijg je een beeld 
van hoe het leven was in 1950. Sindsdien doorliep het landschap 
heel wat transformaties. Vanaf de dorpskern in Kemmel wandel je 
het landschap in. Doorloop samen met de gidsen de tekenen des 
tijds en kijk naar de toekomst. Iedere dag worden keuzes gemaakt. 
Keuzes over ruimte en hoe die wordt ingenomen en soms van func-
tie verandert. Een kijk op een landschap zoals je het nog nooit zag.
Prijs: € 3 – afstand 4 km - start: BC Het Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 
1, Heuvelland - i.s.m. VormingPlusOW, Natuurpunt De Bron, 
Regionaal Landschap Westhoek
Inschrijven bij VormingPlusOW op www.vormingplusow.be

VOLWASSENEN 
Zondag 1 september van 14.00 tot 16.30 uur  

Wandeling ‘Van oorlogslandschap naar uniek 
natuurgebied’ 
Na WO I was De Palingbeek herschapen tot een desolaat, leeg 
maanlandschap. Na 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 tot 1 week vooraf via Bezoekerscentrum De Paling-
beek – min. 10, max. 30 deelnemers – stevig schoeisel – 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 
Zondag 8 september van 14.00 tot 17.00 uur 

Fietstocht ‘De oorlog verliest,  
het landschap wint’ 
Wie na afloop van de oorlog naar ‘huis’ terugkeerde vond rond 
Ieper een vernield landschap. Langzaam kwam het gewone leven 
opnieuw op gang. De natuur liet niet zo lang op zich wachten. Fiets 
mee en ontdek het veranderde landschap. We verkennen plekken 
met unieke bomen die spontaan (her)opgroeiden. We ontdekken 
de terugkeer van heidevegetaties en een verwilderde 
‘wilgenkwekerij’ voor mandenvlechters. Drankje onderweg in het 
bezoekerscentrum (€ 1).  
Gratis - min. 10, max 25 deelnemers – inschrijven tot 1 week vooraf 
via Bezoekerscentrum De Palingbeek - begeleiding: Lieven Stubbe - 
afstand: 17 km - start: Dienst Toerisme Grote Markt  Ieper – eigen fiets 
meebrengen - org. i.s.m. de Milieu-educatieve dienst Ieper 
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IEDEREEN WELKOM
Vrijdag 6 tot 29 september 

Welkom in het Klimaatcafé! 
Van harte welkom in café ‘Rijk der Tijden’. Kom met vrienden 
de geselecteerde cartoons uit meer dan 60 jaar Cartoonfestival 
Knokke-Heist bespreken. Het is opmerkelijk hoe lang cartoonisten 
reeds hun inspiratie halen uit natuur en milieu. 
De gevolgen van de versnelde klimaatverandering zijn voelbaar. 
Door klimaatproblematiek bespreekbaar te maken, leren we 
ermee omgaan. We praten over oorzaken en gevolgen, over het 
gevoel van onzekerheid over de toekomst. Samen vinden we moed 
en ideeën om er echt iets aan te doen. 
Ga op zoek naar de verborgen activiteiten in het café!

Het klimaatcafé, in het bezoekerscentrum De Palingbeek is vrij
te bezoeken. 
Organisatie i.s.m. Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en 
Cartoonfestival Knokke-Heist

VOLWASSENEN EN JONGEREN
Zaterdag: 7 september, 21 september en zondag: 8 september, 
22 september van 14.00 tot 16.00 uur 

Theaterwandeling Roering en romantiek 
langs de Vaart 
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 arbei-
ders 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.
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 via Bezoekerscentrum De Palingbeek
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VOLWASSENEN EN JONGEREN
Zaterdag 21 september om 20.00 uur

Lezing door Leo Aerts.  
Leo Aerts heeft meer dan 40 jaar ervaring als amateurastronoom. 
Aan de hand van observaties en sprekend beeldmateriaal van het 
heelal komt hij vertellen over de boeiende evolutie in de amateur-
sterrenkunde. Hij heeft een bijzonder oog voor optiek. Dit zal zeker 
de liefhebber van optica boeien. Bekijk de website  
www.astrolab.be of de Facebook-pagina voor verdere informatie. 
Prijs: leden: gratis, niet-leden: € 5 - inschrijven: info@astrolab.be  
Waar: AstroLAB IRIS 

GEZINNEN MET KINDEREN 
Zaterdag 14 september – vanaf 14.00 uur

BUS[K] 
festival in ‘t groen
BUS[K] is een feest, een gezellig samenzijn, een totaalbeleving 
voor jong en oud in het prachtig groen decor van de Palingbeek. 
Kom op de site van het bezoekerscentrum volop aan je trekken 
met een mix aan natuurworkshops, theater, muziek en spel en doe 
je eigen klimaat challenge! 
Aansluitend trekken we de muzikale kaart tot in de avond. Jong 
talent aangevuld met muzikale toppers presenteren hun muziek 
(semi-)akoestisch op drie prachtige locaties in ‘t groen. 
Kortom, de Palingbeek is the place to be voor wie zin heeft in een 
portie natuur én cultuur! 

BUS[K] is gratis toegankelijk. Meer informatie via facebook en 
vanaf september op de website van de partners.

[bus.ken: (het;verkleinwoord) bosje; (ww.;buskte,h.gebuskt) het 
akoestisch spelen van muziek op locatie]

Dit is een initiatief van o.a. Bezoekerscentrum De Palingbeek, 
Jeugdhuis JOC, Hypnoiz, Milieudienst en dienst Cultuur van Ieper, 
Regionaal Landschap Westhoek, Vondels vzw, AstroLAB IRIS, 
De Bib Ieper, …

Sfeerfoto BUSK 2015
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IEDEREEN WELKOM
Zondag 15 september van 13.30 tot 16.30 uur

Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe  
Demonstratie of zelf aan de slag gaan met wol, spinnewiel of 
spintol.  
Gratis - meer info: wullekobbe@hotmail.com

Vrijdag 4, 11, 18 en 25 oktober van 20.00 tot 23.00 uur  

Waarnemingsavond in AstroLAB IRIS 
AstroLAB IRIS is open elke vrijdagavond voor iedereen die wil 
komen waarnemen door onze telescopen. Opgelet: enkel bij mooi 
weer. Raadpleeg de website vooraf: www.astrolab.be.
Gratis 

VOLWASSENEN 
Zondag 6 oktober van 14.00 tot 16.30 uur  

Wandeling ‘Van oorlogslandschap naar uniek 
natuurgebied’ 
Na WO I was De Palingbeek herschapen tot een desolaat, leeg 
maanlandschap. Na 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 gevarieer-
de biotopen. 
Gratis - inschrijven tot 1 week vooraf via Bezoekerscentrum De Paling-
beek – min. 10, max. 30 deelnemers – stevig schoeisel – 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 
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IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 12 oktober – 19.00 uur

Nacht van de duisternis 
Kom de geheimen van de nachthemel ontdekken met onze appa-
ratuur! Bij slecht weer wordt een vervangprogramma voorzien met 
een doorlopende 3D-voorstelling. We hebben het over lichtveront-
reiniging, lichthinder en wat we eraan kunnen doen. 
Gratis – inschrijven hoeft niet - org. AstraLAB IRIS

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR 
Zondag 13 oktober van 14.00 tot 16.30 uur

Op natuuravontuur in De Palingbeek  
We spelen en genieten samen met de kinderen in De Palingbeek. 
Met de gids gaan we het bos in! Een aanrader voor mama’s, 
papa’s, nonkels, tantes, grootouders met hun kinderen.  
Gratis - inschrijven tot 1 week vooraf via Bezoekerscentrum De Palingbeek 
– start: Bezoekerscentrum De Palingbeek – org. Provincie 
West-Vlaanderen (BC De Palingbeek)

IEDEREEN WELKOM
Zondag 20 oktober doorlopend te starten van 14.00 tot 15.00 uur

Proef de herfst op De Kemmelberg  
Het provinciaal domein De Warande en De Kemmelberg zijn in hun 
groen kleedje om van te snoepen. Geniet van de herfst en proef 
onderweg van de natuur. Voor de kleinsten zijn Kikker en Pad ook 
van de partij...  
Gratis - afstand: 5 km (wandeling op eigen tempo met kaartje en enkele 
stops) - start: Bezoekerscentrum Het Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 
1, 8956 Kemmel (Heuvelland) - org. i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, 
Regionaal Landschap Westhoek, Gemeente Heuvelland in het kader van 
Heuvelland om van te snoepen

IEDEREEN WELKOM
Zondag 20 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe 
Demonstratie of zelf aan de slag gaan met wol, spinnewiel of 
spintol. 
Gratis - meer info: wullekobbe@hotmail.com

©Thierry Caigny
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VOLWASSENEN 
Zondag 20 oktober van 14.00 tot 17.00 uur 

Fietstocht ‘De oorlog verliest,  
het landschap wint’ 
Wie na afloop van de oorlog naar ‘huis’ terugkeerde vond rond 
Ieper een vernield landschap. Langzaam kwam het gewone leven 
opnieuw op gang. De natuur liet niet zo lang op zich wachten. Fiets 
mee en ontdek het veranderde landschap. We verkennen plekken 
met unieke bomen die spontaan (her)opgroeiden. We ontdekken 
de terugkeer van heidevegetaties en een verwilderde ‘wilgenkwe-
kerij’ voor mandenvlechters. Drankje onderweg in het bezoekers-
centrum (€ 1).  
Gratis - min. 10, max 25 deelnemers – inschrijven tot 1 week vooraf via 
Bezoekerscentrum De Palingbeek - begeleiding: Lieven Stubbe - afstand: 
17 km - start: Dienst Toerisme Grote Markt  Ieper – eigen fiets  
meebrengen - org. i.s.m. de Milieu-educatieve dienst Ieper 

KINDEREN VAN 7 TOT 10 JAAR
Woensdag 30 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Halloween in de Palingbeek
Even zijn we bostrollen… Kruidenbrouwsels bakken en magische 
drankjes brouwen horen daar bij. Snel inschrijven is de boodschap! 
Prijs: € 5 - inschrijven vooraf in Bezoekerscentrum De Palingbeek.

IEDEREEN WELKOM
Vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 november – 20.00 tot 23.00 uur  

Waarnemingsavond in AstroLAB IRIS 
AstroLAB IRIS is open elke vrijdagavond voor iedereen die wil 
komen waarnemen door onze telescopen.Opgelet: enkel bij mooi 
weer. Raadpleeg de website vooraf: www.astrolab.be.
Gratis 

GEZINNEN MET KINDEREN 
Vrijdag 1 november doorlopend van 
14.00 uur tot 15.00 uur te starten 

Op een grote paddenstoel in de Gasthuisbossen
We gaan op de ideale herfstuitstap met een speels karakter in een 
prachtig kader. Kabouter Pinnemuts vertelt zijn verhaal en laat 
jullie binnen in de wereld van de paddenstoel. 
Gratis – lengte: 3 km - start: Loods ANB, Kranenburgstraat 4, 
Geluveld/Zonnebeke - org. Provincie West-Vlaanderen, 
Regionaal Landschap Westhoek
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IEDEREEN WELKOM
Zondag 3 november – 14.00 uur 

Wandeling ‘Speuren naar paddenstoelen’ 
Hoeden, stelen, ringen en beurzen… Onze gids toont ons 
heel wat zwammen. In De Palingbeek vind je een schat aan 
kleurrijke paddenstoelen. We gaan op stap en zoeken de fraaiste 
exemplaren.
Gratis - begeleiding: Rudy Claeys - start: bezoekerscentrum De 
Palingbeek - org. i.s.m. Natuurpunt Westland, Rudy Claeys, 057 20 24 54, 
natuurpuntwestland@telenet.be i.s.m.  
Paddenstoelenwerkgroep De Bron vzw

GEZINNEN MET KINDEREN 
Zaterdag 9 november van 19.00 tot 21.00 uur

Kinderkijkavond
Een waarnemingsavond speciaal voor kinderen tussen 7 en 12 
jaar en begeleidende volwassenen. We kijken naar de maan door 
telescopen en vliegen door de ruimte met 3D-animaties!
Prijs: € 2 per kind - € 4,00 per volwassene - inschrijven:  
info@astrolab.be – waar: AstroLAB IRIS 

IEDEREEN WELKOM
Maandag 11 november - vanaf 11.00 uur 

Mercuriusovergang
Op 11 november vindt een overgang plaats van de planeet 
Mercurius over de zon. De planeet is gedurende uren te zien als 
een donker puntje tegen de zeer heldere achtergrond van de 
zonneschijf.
Prijs: gratis - inschrijven: info@astrolab.be – waar: AstroLAB IRIS 

VOLWASSENEN 
Dinsdag 12 november van 19.00 tot 21.00 uur

Kerstversiering met natuurlijke materialen
De feestdagen staan weer voor de deur. Geef je kerstversiering 
dit jaar meteen een creatieve en persoonlijke toets. We vlechten 
kerstboompjes om aan de voordeur of het raam te hangen. In een 
bloempotje met wat kerstgroen plaatsen kan ook. Breng gerust 
zelf extra decoratie mee waarmee je jouw gevlochten exemplaar 
kan versieren. Inschrijven is de boodschap!
Prijs: 25 € (alles inbegrepen, minimum 1 grote kerstboom, indien gewenst 
nog een kleinere) - min. 10, max 25 deelnemers (geschikt voor beginners)  
- inschrijven: vóór 22 oktober - waar: Bezoekerscentrum De Palingbeek 
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IEDEREEN WELKOM
Zondag 17 november van 13.30 tot 16.30 uur

Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe 
Demonstratie of zelf aan de slag gaan met wol, 
spinnewiel of spintol. 
Gratis - meer info: wullekobbe@hotmail.com

IEDEREEN WELKOM
Zondag 24 november van 14.00 tot 18.00 uur

Dag van de wetenschap 
Meer informatie op www.astrolab.be en op de Facebook-pagina.
Prijs: gratis – inschrijven: hoeft niet – waar: AstroLAB IRIS 

VOLWASSENEN EN KINDEREN VANAF 8 JAAR 
Zondag 1 december van 14.00 tot 16.30 uur  

Vlechten van een puntmandje voor 
mezenbolletjes
De winter is de meest aangewezen periode om de vogels in je tuin 
te voederen. Vogels vinden een pak minder voedsel terwijl ze net 
veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil 
te houden. We vlechten een sierlijk puntmandje, dat gevuld kan 
worden met mezenbolletjes of pinda’s. Kinderen vlechten met wilg 
en zeegraskoord. Zoek alvast een mooi plaatsje in de tuin! 
Prijs: 17 € (alles inbegrepen, elke deelnemer maakt zelf een puntmandje) 
- min. 10, max 25 deelnemers (geschikt voor beginners) - inschrijven: vóór 
10 november – waar: Bezoekerscentrum De Palingbeek 
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IEDEREEN WELKOM
Vrijdag 6, 13, 20, 27 december van 20.00 tot 23.00 uur  

Waarnemingsavond in AstroLAB IRIS 
AstroLAB IRIS is open elke vrijdagavond voor iedereen die wil 
komen waarnemen door onze telescopen. 
Opgelet: enkel bij mooi weer. Raadpleeg de website vooraf: 
www.astrolab.be.
Gratis 

IEDEREEN WELKOM
Vrijdag 13 december om 20.00 uur 

Geminiden 
Elk jaar in december scheert de aarde door het steengruis 
afkomstig van een komeet. Dat zorgt voor flitsende strepen aan 
de hemel die af en toe heel helder en/of gekleurd kunnen zijn. We 
leggen je uit wat vallende sterren nu precies zijn. Hoe en waar je 
best kijkt. Als afsluiter kijken we samen door de telescoop.
Prijs: gratis - inschrijven: info@astrolab.be – waar: AstroLAB IRIS 

IEDEREEN WELKOM
Zondag 15 december van 13.30 tot 16.30 uur

Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe 
Demonstratie of zelf aan de slag gaan met wol,
spinnewiel of spintol. 
Meer info: wullekobbe@hotmail.com
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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    DePalingbeek    @provinciewvl
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Foto’s in deze brochure zijn van: Stad Ieper - Jan D’hondt, Davy Schepers, Bart Decrop, AstroLAB IRIS, Nele Dejonckheere, Stefan Dewickere, Patrick Claeys, Martial Vermès, David Samyn, Bart Verstraete, Liesbeth Sobry, Piet Lesage, Bruno Remaut, Marc Kino, 

Thierry Caigny, Rudy Claeys, Gerda Legrand, Spingroep De Wullekobbe.


