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Tijdelijke tentoonstellingen 

  Organisator: Yper Museum

 Infopunt
 ▶ www.ypermuseum.be
 ▶ ypermuseum@ieper.be 
 ▶ Locatie: Lakenhallen

   (Grote Markt 34 - 8900 Ieper)

 Aanbod
 POES. Hoe de kat de mens vangt
 Een bezoek aan de tentoonstelling POES is inbe-

grepen in de ticketprijs van het Yper Museum.
   Poezenloeren  
   • 6-9 jaar
   • Wandel met je kind(eren) door POES en kijk 

  samen kunst. Verwonder, bewonder, en 
  dompel je onder in de mysterieuze relatie  
  tussen kat en mens. Poezenloeren triggert  
  klein MET groot.

   De Kunstkijker 
   • 10-14 jaar
   • Met de Kunstkijker kijk je kunst zoals jij dat  

  graag doet. Zap je ‘katterap’ van dit naar dat,  
  of droom je liever poeslief weg? Hou je van  
  kitsch, of vind je een andere catch? Ontdek  
  welke kunstkijker in jou schuilt.

 De Geknipte Kat
 • In de Goliathzaal van het Yper Museum
 • Een tentoonstelling van, door en voor jongeren in 

samenwerking met de dienst Dierenwelzijn van 
de Vlaamse overheid. Kom alles te weten over het 
verband tussen je niet-gesteriliseerde kat en het 
zwerfkattenprobleem.

 Lakenhallen in LEGO
 • In de Inkomhal van het Yper Museum.
 • Corneel Clarys, de Ieperse LEGO Master, ging de 

uitdaging van het Yper Museum aan: het bouwen 
van de Ieperse Lakenhallen in LEGO.

 De draak van Ieper
 • Op de eerste verdieping van het Yper Museum 

in het publieke gedeelte.
 • De Ieperse draak Margriet komt van het  Ieperse

belfort. Zo hoog op haar torenspits had ze 
het zwaar te verduren! Tijd voor een grondige 
opfrissing van zowel de draak als ons geheugen.

1. Ieper

Workshop ‘Pimp je fi ets’ 
van Kip van Troje **

 Woensdag 19 mei: 14u-17u

 Organisator: bibliotheek Ieper

 Infopunt
 ▶ Inschrijven via: jeugdbib@ieper.be

▶ van 3 t.e.m. 12 jaar
 ▶ Locatie: Beeldenplein aan de Weverijstraat

   tussen dé Academie en de bibliotheek

 Aanbod
 Tover jouw fi ets in een kunstwerk aan de hand 

van allerlei klus- en versiermateriaal in verschil-
lende kleuren (wasco’s, bloemen, kralen, stokjes, 
buizen …).

Gezinszoektochten

 Organisator: Toerisme Ieper 

 Infopunt
 ▶ www.toerismeieper.be/zoektochten
 ▶ Alle zoektochten zijn te verkrijgen in

   dienst toerisme voor een kleine prijs 
 ▶ Locatie: Lakenhallen 

   (Grote Markt 34, 8900 Ieper)

 Aanbod
 Speuren met Siper
 • 2.6 km
 • € 1
 • Vanaf 6 jaar 
 • Start: Esplanadeplein Ieper
 Kattenjacht
 • 3 km
 • € 2.5 
 • Vanaf 7 jaar
 • Start: Grote Markt in Ieper 
 Vliegend konijn in de Palingbeek
 • 4.2 km 
 • € 1 
 • Van 5 t.e.m. 11 jaar
 • Start: Provinciedomein De Palingbeek
 Ga je mee op vleermuizensafari?
 • 3 km 
 • € 4
 • Vanaf 8 jaar
 • Start: Provinciedomein De Palingbeek

Gratis

OntdekOntdeken geniet! en geniet! 

Gratis

Gratis
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2.  Lo-Reninge

Kijk! Ik fi ets!’-sessie** 

  Zaterdag 15 mei: 9u-12u 

 Infopunt
 ▶ Inschrijven via: huisvanhetkind@lo-reninge.be

 Aanbod
 ▶ Kijk! Ik fi ets! is een methodiek om jonge kinde          

   ren te leren fi etsen in 1 les van maximaal 3 uur. 
 ▶ Voor kleuters die reeds enige ervaring hebben 

   met een loopfi ets en/of fi ets met zijwielen.

Gezinszoektochten

 Infopunt
 ▶ Het kidspad met bijhorend

   rugzakje is te koop bij: VVV Lo-Reninge 
   (Lauka - Markt 17a – 8647 Lo-Reninge) 

 ▶ info@lauka.be
 ▶ www.lo-reninge.be/met-kinderen

 Permanent aanbod
 Op zoek naar het gouden koekje
  • 2 km
  • € 5
  • Van 8 t.e.m. 12 jaar
  • Start: Vateplein – Lo
  Vaar mee met Kapitein Hupsakee 
 • 2 km
 • € 5
 • Van  4 t.e.m. 7 jaar
 • Start: Vateplein – Lo
  Erfgoedwandeltocht voor kinderen
 • 2 km
 • € 5
 • Van 4 t.e.m. 12 jaar
 • Start: Vateplein - Lo

 Tijdelijk aanbod
 Gezinszoektocht Gezinsbond Pollinkhove
 • Info via huisvanhetkind@lo-reninge.be

3. Zonnebeke

Uit in Zonnebeke?

 Alle activiteiten en uitstappen in Zonnebeke. 
Ontdek wat te doen vandaag, morgen, dit 
weekend of later.

 Infopunt
 ▶ www.zonnebeke.be/UiT_in_Zonnebeke 

4. Langemark-Poelkapelle

Uit in Langemark-Poelkapelle?

Alle activiteiten en uitstappen in Langemark-
Poelkapelle. Ontdek wat te doen vandaag, 
morgen, dit weekend of later.

 Infopunt
 ▶ www.langemark-poelkapelle.be/activiteiten 

5. Mesen

Gezinsvriendelijke wandeling

 Infopunt
 ▶ ocmw@mesen.be 
 ▶ Antwoordformulier:
    • Downloaden via: www.mesen.be - Facebook
    • Af te halen via het Toeristisch Infopunt 

   (Markt 22 – 8957 Mesen)

 Aanbod
 Warme William wandeling
 • 3,6 km

6. Heuvelland

Gezinszoektocht 

 Infopunt:
 ▶ Het boekje van de Bergkabouters

   is te koop bij het Bezoekerscentrum 
   Het Heuvelland

        (St.-Laurentiusplein 1 - 8956 Kemmel)
 ▶ toerisme@heuvelland.be 

 Aanbod
� Bergkabouters op de Kemmelberg
 • 3 km
 • € 2.5
 • Van 4 t.e.m. 8 jaar
 • Start: De kiosk op de Dries van Kemmel

Gratis

Z O R G R E G I O  I E P E R

Gratis

** Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. 
V.u. Huis Van Het Kind | Verboden op de openbare weg te 
werpen.

Gratis



Digitale lezingen 

Lezing ‘Kinderangsten’
 Maandag 17 mei: 20u-22u

 Deze avond duiken we in de gevoelswereld van 
kinderen. Een lezing vol praktische tips hoe je 
best omgaat met monsters, dieven en andere 
dingen die kinderen angst inboezemen. 

 An Coetsiers, kinderpsychologe bij de Praatdoos, 
belooft een passend antwoord te geven op alle 
angsten van klein en/of groot. 

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen 
terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.
Het is een samenwerking tussen organisaties die je hel-
pen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, 
opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. 

Gratis

Een initiatief van i.s.m. Vormingscentrum
opvoeding en kinderopvang

Tijd om de jaarlijkse campagne ‘Week van de Opvoeding’ in een 
nieuw jasje te steken! Na meer dan 10 jaar Week van de Opvoe-
ding weten we het zeker: dit gaat al lang over meer dan ‘opvoeden’ 
alleen! De campagne wil mensen ook laten nadenken over hoe we 
een omgeving creëren waarin het goed is voor kinderen en jongeren 
om op te voeden. Daar speelt opvoeding een centrale rol in, maar 
het gaat nog om zoveel meer. 

Week van de groeilampWeek van de groeilamp

Z O R G R E G I O  I E P E R

Lezing ‘Typisch Tieners’ 
 Woensdag 19 mei: 20u-22u

 We leven in boeiende en woelige tijden, alles 
gaat en verandert snel. Voor ouders van tieners 
is het niet altijd makkelijk om bij te benen. 
Velen maken zich zorgen over hoe hun tieners 
omgaan met sociale media, met alcohol, met 
uitgaan, ... Kortom de pubertijd van je kroost is 
vaak een bijzondere pittige periode. 

 Sarah Van Gysegem, journalist Gezinsbond en
redacteur van BOTsing, deelt graag al haar 
ervaringen expertise. 

Organisator: Huis Van Het Kind
Inschrijven via: huisvanhetkind@ieper.be 

Pedagogische adviesgesprekken 

Organisator: OSiO

Infopunt
 ▶ Poperingseweg 30 – 8900 Ieper 
 ▶ 057 22 62 89
 ▶ www.votjeugdhulp.be/contact-OSiO

Gratis

 Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb 
je twijfels en vragen.  Praten met iemand die 
naar je luistert kan steun geven.  Ook in jouw 
buurt wordt daarom een spreekuur pedago-
gisch advies georganiseerd.  Het spreekuur 
pedagogisch advies is er voor vaders, moe-
ders, grootouders, plusouders… maar ook voor 
professionelen. 


