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AANBOD VOOR GROEPEN

Zin om er in familiekring of met een groepje op uit te trekken? Ontdek hier inspiratie voor 
een boeiende uitstap in de Palingbeek onder begeleiding:

(GROOT)OUDERS EN KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR
Op natuuravontuur in De Palingbeek
Kom bladdansen of natuurschilderen en test je vossenoren. Plezier, verwondering en 
samen de natuur beleven staan voorop.
Prijs: € 60 - max. 20 pers. – 2 tot 3 uur – start: kan op diverse plaatsen

VOLWASSENEN EN KINDEREN 8+
Op stap met de ransel
Volg het spoor van een 17-jarige soldaat uit WO I en beleef zijn verhaal aan de hand van 
brieven en de inhoud van zijn ransel. Ontdek onderweg de littekens van de oorlog in het 
natuurdomein van nu. 
Prijs: € 60 - max. 20 pers. - 2,5 uur – start: bezoekerscentrum 

VOLWASSENEN EN KINDEREN 10+
Van oorlogslandschap naar uniek natuurgebied
Na WO I was De Palingbeek herschapen tot een desolaat maanlandschap. Ontdek langs 
deze tocht de talrijke oorlogsrelicten en hoe de natuur zich de voorbije 100 jaar zo mooi 
herstelde.
Prijs: € 60 - max. 20 pers. – 2 tot 3 uur – start: kan op diverse plaatsen

VOLWASSENEN EN KINDEREN
Ontdek de ruimte (AstroLAB IRIS)
Dit aanbod kan op vraag van de groep variëren: lanceren van een waterraket, bezoek aan 
de koepel en kijken naar de zon, uitleg over het ISS en de ruimte aan de hand van 
maquettes en video’s,…
Prijs: € 5 p.p. (minimumprijs € 60) - max. 20 pers. – 1,5 tot 2 uur – start: Verbrandemolenstraat 5, 

Zillbeke-Ieper – info/reservatie: info@astrolab.be, www.astrolab.be, 057 21 87 87

Info en reservatie (tenzij anders vermeld):
Bezoekerscentrum De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke-Ieper
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be, 057 23 08 40

 

IN DE KIJKER
Zaterdag 10 oktober van 19.00 tot 22.00 uur

Nacht van de duisternis
Sterrenkijken en nachtdieren staan op het programma. We laten ons omringen door 
duisternis. Die is niet alleen belangrijk voor het waarnemen van de sterrenhemel maar 
ook voor de natuur! Ontdek het leven van de uilen, nachtvlinders, vleermuizen en reeën. 
Wat op het menu staat van de uilen pluis je zelf uit. Met wat geluk spot je zelf enkele 
dieren! Bekijk de invloed van lichthinder en hoe het beter kan. Duimen voor een heldere 
nacht! Licht uit en ogen open!

I.s.m. Regionaal Landschap Westhoek, AstroLAB IRIS, Vleermuizenwerkgroep,  

Uilenwerkgroep (Natuurpunt De Bron), Zoogdierenwerkgroep – inschrijven tot 1 week vooraf.

Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek of www.rlwesthoek.be
Foto’s in deze flyer zijn van: Adobe Stock Photo, AstroLAB IRIS, Stefan Dewickere, Davy Schepers, Jan D’Hondt, Omgeving Architecten, Michèle Delbecque
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ACTIVITEITEN IN DE PALINGBEEK & HET BEZOEKERSCENTRUM

VOLWASSENEN
Zondag 20 september - 14.00 tot 17.00 uur
Fietstocht ‘De oorlog verliest, het landschap wint’
Ontdek hoe het vernielde landschap zich herstelde na WO I, het verhaal achter bijzondere 
bossen en gebieden, de terugkeer van de Zillebeekse heide, unieke 100-jarige bomen,…
Gratis - min. 10, max 15 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

VOLWASSENEN
Zondag 27 september - 14.00 tot 16.30 uur
Wandeling ‘Van oorlogslandschap naar uniek natuurgebied’
Het oorlogslandschap werd na WO I 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. 18 deelnemers - gids: Rudy Claeys - start: infobord bij de cafetaria, Paling-

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

tot 1 week vooraf

GEZINNEN MET KINDEREN
Zondag 4 oktober, 8 november, 13 december - 13.30 tot 16.30 uur
Rangerpostentocht
Meer info ‘in de kijker’!
Prijs: € 5 p.p., incl. zelfgemaakt lekkers – maximum 10 deelnemende groepjes – kinderen onder 

begeleiding van een volwassene  – inschrijven tot 1 week vooraf

IEDEREEN
Zaterdag 10 oktober - 19.00 tot 22.00 uur
Nacht van de duisternis
Meer info ‘in de kijker’!
Gratis - inschrijven tot 1 week vooraf

(GROOT)OUDERS EN KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR
Zondag 18 oktober - 14.00 tot 16.30 uur
Op natuuravontuur in de Palingbeek
Kom bladdansen of natuurschilderen, test je vossenoren, doe de evenwichtstocht  
en zoveel meer! Plezier, verwondering en samen de natuur beleven staan voorop.
Gratis - maximum 2 deelnemende groepjes - 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 18/10, 15/11, 29/12: Spinnamiddag
Iedereen welkom mits reservatie op wullekobbe@hotmail.com
Afspraak: Bezoekerscentrum De Palingbeek

ASTROLAB IRIS
Elke vrijdag van 2 oktober tot 26 maart 2021: Waarnemingsavonden
Zaterdag 10 oktober: Nacht van de duisternis
Zaterdag 31 oktober en 21 november: Kinderkijkavonden
Zondag 22 november: Dag van de Wetenschap (digitaal)
Donderdagavonden: 15, 22, 29 oktober en 12 november: Basiscursus sterrenkunde met 
waarnemen
Zaterdag 12 december: Geminiden
Info/inschrijven: info@astrolab.be, www.astrolab.be, 057 21 87 87

IN DE KIJKER
Rangerpostentocht
Een enthousiast team van Rangers staat klaar om je op sleeptouw te nemen doorheen 
de verborgen wereld van dieren en planten. Tijdens de Rangerpostentocht doorheen 
het domein, verrassen 5 Rangers je met leuke bosproefjes en avontuurlijke opdracht-
jes: lekkers klaarmaken op een zelfgemaakt vuurtje, sporen zoeken, keutelkunde, hout 
snijden, verrassende dierenweetjes, boeiende bomenwijsheid... Programma kan variëren. 
Benieuwd? Schrijf dan snel in, de plaatsen zijn beperkt!

ALTIJD TE BELEVEN IN DE PALINGBEEK

Zin om met het gezin spelenderwijs de natuur in te trekken? Ontdek dan hier enkele 
keileuke, avontuurlijke gezinszoektochten en spelletjes.

Boslympische Spelen
Een boekje met 10 leuke natuurspelletjes (ook digitaal gratis beschikbaar - voor iedereen 
vanaf 2,5 jaar).
www.west-vlaanderen.be/boslympischespelen

GEZINSZOEKTOCHTEN
‘Zit er een vliegend konijn in het domein?!’ (kids vanaf 4 jaar)
Er werd iets vreemds gesignaleerd in het domein. Los jij dit mysterie op?

‘Word Mini-Ranger van de Palingbeek’ (kids 6-10 jaar)
Wie brengt de 7 uitdagingen tot een goed einde en verdient zo het bosbrevet?

‘Op vleermuizensafari in De Palingbeek’ (kids 8-12 jaar)
Ontdek de BigBatFive aan de hand van keileuke opdrachten. 

Deze en nog meer gezinszoektochten te koop in Bezoekerscentrum De Palingbeek

NATUURCLUB – kids only
Woensdag 4 november van 13.30 tot 16.30 uur
Word mini-Ranger van de Palingbeek (6-10 jaar, € 5, max. 15 kids) 
Tijdens deze trektocht ontdek je niet alleen heel wat over het bos en de dieren, maar 
behaal je ook het ‘Bosbrevet van de Mini-Ranger’ én krijg je een coole beloning!  
Een kamp bouwen, vogels spotten, sporen zoeken, eekhoorntaal ontcijferen, springen  
als een kikker… en nog meer leuke uitdagingen staan jou te wachten!
Meer info en inschrijven via de website of Bezoekerscentrum De Palingbeek.


