
Bezoekerscentrum Palingbeek 

Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke

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

Openingsuren BC Palingbeek:
op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 13.30 tot 16.30 uur

elke namiddag tijdens de schoolvakanties

gesloten van 1 december tot 1 maart
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ACTIVITEITEN DOOR PARTNERS  
IN PROVINCIEDOMEIN  PALINGBEEK

ASTROLAB IRIS
Elke woensdag en zondag van 14.30 tot 17.30 uur: Waarnemen zon en bezoek 
 sterrenwacht - gratis
Elke vrijdag van 20.30 tot 23 uur: Waarnemen nachtelijke hemel en bezoek  
sterrenwacht, reserveer je bezoek - gratis
Dinsdag 25 oktober: Gedeeltelijke zonsverduistering
Zondag 27 november: Dag van de Wetenschap
Vrijdag 2 en zaterdag 3 december: Sterrenkijkdagen
Woensdag 14 december: Geminiden
Org. AstroLAB IRIS

Info/inschrijven www.astrolab.be

NATUURPUNT WESTLAND
Zondag 15 januari om 14 uur
Roofvogelwandeling in Palingbeek
Org. Natuurpunt Westland i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Info natuurpuntwestland@telenet.be of wim_duran@hotmail.com

SPINGROEP WULLEKOBBE
Elke derde zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur 
Demo spinnen van wol, vlas, alpaca,… 
Info wullekobbe@hotmail.com 

IN DE KIJKER
KINDEREN
KIDS RANGERCLUB
Samen met de Palingbeek Rangers leren kinderen de skills om de natuur te trotseren. 
We gaan veilig aan de slag met mes en hout, zoomen in op dieren en zoeken naar hun 
sporen en woonplaatsen. Een kampplek bouwen, sjorren en knopen maken… het hoort er 
allemaal bij.

Donderdag 3 november van 9 tot 16 uur (voor 10 tot 12 jaar)
Vogels voeren en beloeren
Met een verrekijker speuren we naar de vogels en hun sporen. We gaan naar huis met 
 zelfgemaakte voederslingers voor de vogels. Zo helpen we als echte Rangers de vogels 
in onze tuin tijdens de koude wintermaanden.

Woensdag 22 februari van 9 tot 16 uur (voor 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar)
Vurige dag
We gaan op zoek naar tondelmaterialen en leren vuur maken op 3 verschillende manie-
ren, koken lekkers op het kampvuur met ingrediënten recht uit de natuur, speuren naar 
sporen tijdens een avontuurlijke tocht en nog heel wat meer. Eindigen doen we met een 
spannende vuurwedstrijd. 

Org. Provincie West-Vlaanderen

5 euro (+ 5 euro materiaal op 3/11) – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

IEDEREEN VANAF 7 JAAR
Zondag 5 februari van 14 tot 16.30 uur
Speuren naar dierensporen met een Ranger
Sporen vind je het hele jaar rond, maar in de wintermaanden is de kans om ze te zien net 
iets groter. In kale bomen zie je oude nesten beter zitten en ook vraatsporen aan takken 
vallen dan beter op. Ligt er sneeuw of heeft het net geregend, dan zijn pootafdrukken 
natuurlijk heel goed zichtbaar. Kom samen met een Ranger speuren naar sporen. 
Org. Provincie West-Vlaanderen

Gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

ONTDEK OOK ONS RANGERAANBOD IN GROEP
In het spoor van de Ranger
Een Ranger neemt je mee op sleeptouw en verrast je met leuke bosproefjes  
en avontuurlijke opdrachten. De inhoud wordt telkens afgestemd op het  
seizoen en de groep.
Info www.west-vlaanderen.be/ontdek-palingbeek-groep 

Scan voor meer info over het groepsaanbod:

VOLWASSENEN
Zondag 19 maart van 16 tot 18.30 uur
Op zoek naar zangvogels
De prille lente laat zich al voelen. De trekvogels zijn nog niet terug, maar met wat geluk 
laten heel wat ‘blijvers’ zich horen en zien: spechten, boomklevers en -kruipers, mezen, 
groenlingen en andere vinken… Vogels zingen hun liedjes om een partner te lokken, 
maar ook om hun broedterritorium af te bakenen.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt De Bron

Gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Activiteiten
kalender
oktober 2022
april 2023  
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OP EIGEN HOUTJE HET HELE JAAR DOOR 
GEZINSZOEK- EN SPEURTOCHTEN

De gezinszoek- en speurtochten maken een uitstap met een groep volwassenen en 
 kinderen leuk én spannend. Ontdek het gevarieerd aanbod:

GEZINSZOEKTOCHTEN

‘Zit er een vliegend konijn in het domein?!’ 5 tot 12 jaar – 1 euro

‘Word Mini-Ranger van de Palingbeek’ 6 tot 10 jaar – 4 euro

‘Op vleermuizensafari in de Palingbeek’ 8 tot 12 jaar – 4 euro

VERHALENTOCHTEN

‘Rhea is mama kwijt’ 3 tot 6 jaar – 2,5 euro

‘Marie en Tatti in het toverbos’ 6 tot 9 jaar – 2,5 euro

Meer info www.west-vlaanderen.be/speuren-spelen-en-zoeken-palingbeek 

DE RANGERHUT IN EEN EGELJASJE

Keileuke uitdagingen voor alle leeftijden leren je heel wat over ons dier van het jaar:  
de egel. Ontdek op een speelse manier het voedsel, de sporen en de slaapplekjes van 
onze stekelige vriend. Kruip in de shelter en ontdek de nachtdieren, word zelf even een 
Ranger en speel het bosbeheerspel. Verrassend en kidsproof!
Gratis – vrij te bezoeken

ACTIVITEITEN IN PROVINCIEDOMEIN PALINGBEEK

VOLWASSENEN
Vrijdag 30 september en 17 februari van 10 tot 12 uur
Herfstig bosbad
Een Japans concept van mindful genieten. We wandelen traag en bewust. Je focust op 
je zintuigen en je tempert jouw denken. Deze therapie heeft een weldadig effect op onze 
gezondheid: bloeddruk en stresshormonen dalen, concentratie verbetert…
Org. Avansa Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie West-Vlaanderen. 

7 euro (1,4 euro met UitPAS) – info/inschrijven www.avansa-ow.be 

IEDEREEN VANAF 10 JAAR
Zondag 2 oktober van 14 tot 16 uur
Speuren naar paddenstoelen
Hoeden, stelen, ringen en beurzen… Onze gids Rudy Claeys weet heel wat zwammen te 
vinden. In domein Palingbeek vind je een schat aan kleurrijke paddenstoelen. We gaan op 
stap en zoeken de fraaiste exemplaren.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt Westland en Paddenstoelenwerkgroep De Bron vzw

Gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek 

VOLWASSENEN
Zondag 9 oktober en 20 november van 14 tot 16.30 uur
Verkenning van het oorlogslandschap
We trekken doorheen het oorlogslandschap van van domein Palingbeek en verkennen 
oorlogssites, frontlinies en begraafplaatsen zoals The Bluff, Hedge Row, Niemands-
land,… Verhalen brengen het verleden tot leven.
Org. Provincie West-Vlaanderen

Gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

VOLWASSENEN
Zondag 16 oktober van 9.30 tot 12.00 uur
Workshop Eetbare planten
Velt-lesgeefster Michel Gonzaga van ‘Growing a Meal’ neemt je mee op zoek naar eet-
bare wilde planten. Leer hoe je veilig kan plukken in de tuin en in de natuur, hoe je deze 
planten kan herkennen en verwerken in een maaltijd. We koken en eten samen.
Org. Velt Westland i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

20 euro (12 euro Velt-leden) info/inschrijven info.westland@velt.nu 

(GROOT)OUDERS EN KINDEREN VAN 5 TOT 14 JAAR
Zondag 30 oktober en 5 maart van 14 tot 16.30 uur
Op natuuravontuur in Palingbeek
Test je vossenoren en luister samen naar de geluiden uit de natuur. Schep kleine water-
diertjes uit de poel, ontdek en bewonder de kriebeldiertjes. Leer schilderen met natuur-
lijke materialen. Plezier, verwondering en samen de natuur beleven staan voorop.
Org. Provincie West-Vlaanderen

Gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek 

(GROOT)OUDERS MET KINDEREN VANAF 6 JAAR 
Zondag 29 januari van 14.30 tot 16.30 uur 
Workshop Maak je eigen lederen buidel
Leer hoe je jouw persoonlijke lederen buidel maakt. Om die te vullen trekken we het bos in 
op zoek naar natuurschatten. Een prachtige steen, een leuk bosvruchtje, een gek gevormd 
takje, een bijzonder stukje schors. Ontdek al het moois dat de natuur jou te bieden heeft.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Ellen Van Rie

12 euro /(groot)ouder en kind (4 euro per extra kind) – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/

palingbeek
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IN DE KIJKER

IEDEREEN

Zaterdag 8 oktober van 19 tot 22 uur

Nacht van de duisternis
Een combinatie van doorlopende workshops in het dorp van de duisternis met 
een avontuurlijke tocht in het donker. Vinden jullie de weg?

Tocht in het donker 
- Volwassenen en gezinnen: het ‘Palingbeek Nachtpad’ (2 km, 1,5 uur)
 Stap door een magisch donker stukje natuur, kom vleermuizen spotten, 

verken de sterren en planeten, ontdek de vlinders van de nacht … 
- Gezinnen met kleine stappers: het ‘Sterrenpad’ (900 m, 1 uur) 
 Houten dieren zitten verscholen in het bos. Volg de sterren in het bos en stap 

van dier tot dier. Via een verhaal, spel en leuke opdrachten ontdek je welke 
dieren ’s nachts op pad gaan.

Dorp van de Duisternis 
Proef een maanhapje en nachtdrankje, ontdek meer over ‘Licht… hinder of 
hulp?!’, beleef de nacht op de ‘dieren fluisterplek’, verken de wereld van uilen, 
verzamel egelweetjes in de Rangerhut ...
Gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek


