
IN DE KIJKER
Zondag 19 april - doorlopend van 14 tot 17 uur 

Grote Lammetjesdag 
Week van het provinciedomein
Heel wat lammetjes zijn geboren en dat vieren we! Kom genieten van een heus feest-
programma: lammetjes knuffelen, creatief zijn met wol, demo schaap drijven met hond, 
koetjes melken, een wolzacht zalfje maken met lanoline, koekjes bakken, kampen 
bouwen of klimmen op het avonturenparcours, lachen met de fratsen van mol en muis 
in de voorstelling ‘Jummie’, een ritje maken met pony’s, paard of ezels, zoemen bij de 
honingbijen in de bijenhal, turen door de zonnekijker en nog veel meer…! Doorlopend bar 
met biolekkers. 

NATUURCLUB – kids only

Activiteiten op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur tenzij anders vermeld, drankje en koek 
inbegrepen. Meer info en inschrijven via de website of  Bezoekers centrum De Palingbeek.

26 februari
Beestje verliefd (6-12 jaar, € 3, max. 25 kids)
Padden, kikkers en salamanders verlaten 
hun winterplekje. Benieuwd of ze zich laten 
zien!?

8 april (tot 16 uur)
De boer op (6-8 jaar, € 3, max. 25 kids) 
We helpen met de klussen op de boerderij. 
Trek alvast je laarzen aan. 

1 juli 
Reis door de Ruimte in 3D en 
raketten, klaar voor lancering? 
(8-10 jaar, € 3, max. 15 kids)
We ontdekken het heelal in 3D en voe-
len ons even astronaut. We knutselen 
een  waterraket en testen hoe ver die kan 
 vliegen! Breng mee: 2 harde cola PET-
fl essen van 1,5l.

8 juli (tot 16 uur)
De boer op (6-8 jaar, € 3,  max. 25 kids) 
Handen uit de mouwen! We helpen met de 
klussen op de boerderij. 

15 juli
Op stap in het sprookjesbos 
(6-7 jaar, € 3, max. 15 kids)
Er is onrust in het Sprookjesbos! Alle 
sprookjes liggen door elkaar. Breng jij die 
terug op orde?

22 juli
Op avontuur in de natuur 
(7-10 jaar, € 3, max. 15 kids)
We trekken eropuit… Waterdiertjes 
scheppen, met blote voeten het bos in, 
 schilderen met natuurverf of geef je liever 
bomen een gezicht? Doe jij mee?

29 juli
Kampen bouwen 
(9-12 jaar, € 3, max. 20 kids)
Het speelbos nodigt je uit voor een gewel-
dig avontuur. We kunnen naar hartenlust 
 kampen bouwen en ravotten à volonté. 
Jij komt toch ook!? 

5 augustus
Spookbrug in de Palingbeek 
(10-12 jaar, € 3, max. 15 kids) 
Kom een brug ontdekken die lang geleden 
over de Vaart lag. Waar stond die, waarom 
werd deze gebouwd, wat is ermee gebeurd en 
is er nog iets van terug te vinden? Zoek en vind!

12 augustus
Word mini-Ranger van de 
Palingbeek (8-12 jaar, max. 15 kids, € 5)
Een trektocht met leuke bosproefjes en 
avontuurlijke opdrachtjes. Iets lekkers 
 klaarmaken, sporen zoeken, verrassende 
dierenweetjes … en nog zo veel meer! 

19 augustus
Oma, wat heb jij grote oren! 
(6-8 jaar, € 3, max. 15 kids) 
Samen met Roodkapje gaan we binnen op 
stap in het sprookjesbos. Daar valt heel 
wat te beleven. Buiten wachten ons andere 
avonturen. Benieuwd wat we daar nog 
 allemaal ontdekken!?

26 augustus (tot 16 uur)
De boer op
(6-8 jaar, € 3, max. 25 kids) 
We helpen met de klussen op de boerderij. 
Zorg dat je er bij bent! 
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ALTIJD TE BELEVEN IN DE PALINGBEEK

GEZINSZOEKTOCHTEN
‘Zit er een vliegend konijn in het domein?!’ 
voor speurneuzen tot 8 jaar (€ 1)
‘Op vleermuizensafari in de Palingbeek’ 
voor natuurvrienden van 8 tot 12 jaar (€ 4)
Te koop: BC De Palingbeek, Dienst Toerisme Ieper

ACTIVITEITEN IN DE PALINGBEEK & HET BEZOEKERSCENTRUM

GEZINNEN MET KINDEREN
Van 1 maart tot 31 augustus 
Tentoonstelling ‘Roodkapje’ in de Palingbeek
Roodkapje gaat op bezoek bij oma. In het sprookjesbos valt heel wat te beleven. Ook zin 
in dit avontuur? Mis dan deze keileuke doe-tentoonstelling niet! Meer info ‘in de kijker’!
Gratis – vrij te bezoeken tijdens de openingsuren – klasbezoek vooraf te reserveren 

VOLWASSENEN   
Zondag 22 maart - 14 tot 16.30 uur  
Wandeling ‘Van oorlogslandschap naar uniek natuurgebied’
Het oorlogslandschap werd na WOI een natuurgebied waar vaak zeldzame soorten een plek 
vonden. Ontdek talrijke oorlogsrelicten en hoe de natuur de voorbije 100 jaar  evolueerde.
Gratis - min. 10, max. 25 deelnemers - gids: Rudy Claeys - start: infobord bij de cafetaria, 

 Palingbeekstraat 18 - 7,5 km - i.s.m. Natuurpunt Westland en Milieu-educatieve dienst Ieper – 

inschrijven tot 1 week vooraf

VOLWASSENEN EN JONGEREN  
Zondag 5 april, 17 mei, 14 juni, 13 september, 11 oktober - 14 tot 16 uur
Theaterwandeling ‘Roering en romantiek langs de Vaart’
Ontdek op een ludieke manier het bewogen verhaal van een koppige Vaart… Een 
 historische mislukking veranderde in een prachtig stukje natuur. Twee acteurs nemen 
je op sleeptouw en dompelen je onder in de wereld van toen: het rijke kasteelleven, het 
morrende werkvolk en de wanhopige ingenieurs…
Prijs: € 5 p.p., drankje inbegrepen - min. 10, max. 25 deelnemers - start: infobord bij de cafetaria, 

Palingbeekstraat 18 – 2,7 km – inschrijven tot 1 week vooraf

(Ook te boeken als groep op een datum naar keuze: info BC De Palingbeek)

(GROOT)OUDERS EN KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR  
Woensdag 15 april en/of zondag 24 mei - 14 tot 16.30 uur
Op natuuravontuur in de Palingbeek
Kom bladdansen of natuurschilderen, test je vossenoren, doe de evenwichtstocht en nog 
veel meer! Plezier, verwondering en samen de natuur beleven staan voorop.
Gratis – inschrijven tot 1 week vooraf (datum vermelden)

GEZINNEN MET KINDEREN
Zondag 19 april - doorlopend van 14 tot 17 uur 
Grote Lammetjesdag
Heel wat lammetjes zijn geboren en dat vieren we! Ontdek het feestprogramma ‘in de kijker’!
Gratis 

VOLWASSENEN  
Zondag 7 juni - 14 tot 17 uur 
Fietstocht ‘De oorlog verliest, het landschap wint’
Ontdek hoe het vernielde landschap zich herstelde na WOI, het verhaal achter bijzondere 
bossen en gebieden, de terugkeer van de Zillebeekse heide, unieke 100-jarige bomen,…
Gratis - min. 10, max 25 deelnemers - gids: Lieven Stubbe - 25 km - start: Dienst Toerisme, Grote 

Markt Ieper - met eigen fiets - org. i.s.m. Ieperse dienst milieueducatie en landschap – inschrijven 

tot 1 week vooraf

GEZINNEN MET KINDEREN  VANAF 6 jaar
Zondag 5 juli  - 14 tot 16.30 uur
In het spoor van de Ranger (NIEUW): 
Stap mee met een Ranger van De Palingbeek en laat je verrassen door leuke bosproefjes 
en avontuurlijke opdrachtjes. Meer info ‘in de kijker’!
Prijs: € 5 p.p. - min. 10, max. 25 deelnemers - inschrijven tot 1 week vooraf

Uitgebreid programma en inschrijven op www.west-vlaanderen.be/palingbeek 
(klik op kalender) of 057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

Info en afspraakplaats (tenzij anders vermeld):
Bezoekerscentrum De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke-Ieper

ACTIVITEITEN DOOR PARTNERS IN DE PALINGBEEK

SPINGROEP DE WULLEKOBBE
Zondag 19/1, 16/2, 15/3, 17/5, 21/6: Spinnamiddag, iedereen welkom!
Afspraak: BC De Palingbeek, info: wullekobbe@hotmail.com

ASTROLAB IRIS
Vrijdag 6, 13 en 20 maart - 20 tot 22 uur: Waarnemingsavond
Vrijdag 27 maart: Lezing
Zaterdag 25 en/of 26 april: Erfgoeddag ‘De Nacht’
Zondag 5 juli: Zonnekijkdag
Vrijdag 7 augustus: Nuits des Etoiles 
Woensdag 12 augustus: Perseïden
Info/inschrijven: info@astrolab.be, www.astrolab.be, 057 21 87 87 

VELT
Woensdag 22 april - 19 tot 22 uur: Vegetarische kookles
Vrijdag 1 mei - 10.00 uur: Plantenruilbeurs Velt Westland
Afspraak: Milieuboerderij De Palingbeek, info/inschrijven: info.westland@velt.be, 057 33 60 63

NATUURPUNT DE BRON vzw
Vrijdag 1 mei - 14 en/of 14.30 uur: Open Bronnendag: een heerlijke wandeltocht 
 doorheen het Palingbeekdomein en omgeving (9 km of 3 uur)
Gratis - start: parking Bezoekerscentrum De Palingbeek - info/inschrijven: info@debron.be

IN DE KIJKER
Tentoonstelling ‘Roodkapje’ in de Palingbeek - gratis
Roodkapje trekt vrolijk door het sprookjesbos. Ze ontdekt de bosdieren en hun sporen, 
huppelt over het mini-blotevoetenpad en klautert door de holle boom. Ze spitst haar oren 
voor de bosgeluiden. In het huisje van oma ontdekt ze de boerderijdieren. Ook zin in dit 
avontuur? Mis dan deze keileuke indoor doe-tentoonstelling met geluidenlotto, puzzel-
struik, geurzuil, voeldoos, kruiptunnel… niet! 

In het spoor van de Ranger - nieuw!
Stap mee met een Ranger van De Palingbeek en laat je verrassen door leuke bosproefjes 
en avontuurlijke opdrachtjes: sporen zoeken, keutelkunde, eetbare natuur, verrassende 
dierenweetjes, boeiende boomwijsheid en zoveel meer. Deze wandeling varieert per 
seizoen en leeftijd van de deelnemers. 
Stap mee op 5 juli of boek als groep: vanaf juli 2020 (info BC De Palingbeek)


