Zoektochten voor groot en minder groot
Speuren met Siper (gezinszoektocht)
Periode: elke dag
Voor: Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar (of wat extra hulp van mama en papa)
Prijs: € 1 - te verkrijgen in dienst voor Toerisme
Start: Esplanadeplein Ieper
Afstand: 2,6 km
Hallo, ik ben Siper, een Ieperling van zowat 10 jaar. Ga je met me mee op speurtocht
langs de Ieperse vestingen? Samen herbeleven we vele avonturen die de Ieperlingen
echt meemaakten.
We gaan niet enkel speuren in de geschiedenis, we ontdekken ook de natuur met prachtige bomen en heel wat
vogels. De Ieperse vestingen zijn een groot stadspark, waar alle Ieperlingen fier op zijn.

Kattenjacht (gezinszoektocht)
Periode: elke dag
Voor: Gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar (of wat extra hulp van mama en papa)
Prijs: € 2,5 - te verkrijgen in dienst voor Toerisme
Start: Grote Markt in Ieper
Afstand: 3 km
Scholen: 1,50 euro per zoektocht
Hallo, mijn naam is Alice.
Ik woon op de zolder van de Lakenhallen. Jij lijkt mij een nieuwsgierig baasje! Zin om met jouw speurneus de Ieperse
geschiedenis in te duiken? Miauwkes! Ik deed nog net een middagdutje, dus ik ben er helemaal klaar voor!
Spoor samen de Ieperse geschiedenis op. Ontdek de leukste plekjes van de stad.
De zoektocht is na het spelen ook een gezelschapsspel. Heb je de zoektocht volledig afgewerkt? Haal dan jouw prijsje af aan

de balie van de dienst toerisme. (1 exemplaar per aangekochte zoektocht)

8e speurtocht 'Je zie van Iper oa je...' Facebookgroep

Periode: 11 juni tot 10 september
Voor: Iedereen
Prijs: € 8,00
Afstand: 4,5 km, toegankelijk voor rolwagens en kinderwagens
Meer info: Geen doorsnee ’zoektochter’? Geen nood: door de multiple choice vragen op te lossen bekom je een
aantal tips die het antwoord leveren op de cruciale vraag ‘Wie of wat zoeken we?’.
Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in de Dienst Toerisme op de Grote Markt.
Elke deelnemer ontvangt een prijs op 24 september in zaal Familiekring (Crescendostraat) waar iedereen welkom is
op de BBQ van de Facebookgroep.

Urban Hunt
Periode: elke dag, online aankopen en onmiddellijk spelen mogelijk.
Voor: scholen, bedrijven, gezinnen en vrienden.
Prijs: +- €12/pp, voordeeltarief voor scholen en jeugdverenigingen check www.urbanhunt.be/prijzen
Duur: +- 2u: 5 minuten uitleg - 95 minuten spel - 15 minuten terug samenkomen +
nakaarten
Meer info: http://urbanhunt.be
Urban Hunt is een escaperoom en geocaching gecombineerd. Werk samen met je teamgenoten en bedenk een
uitgekiende strategie om geheimen te ontdekken, cryptische hints te kraken en andere teams te snel af te zijn.
Enkel zo kunnen opdrachten, verspreid over de Ieperse binnenstad, opgelost worden. Historische, culturele en
bijzondere weetjes over Ieper, dronebeelden, gemanipuleerde foto's, mysterieuze geluidsfragmenten, tekeningen
van historische figuren en Zuid-Afrikaanse instructies maken van dit alles een unieke ervaring. De competitie tussen
de teams wordt aangewakkerd door een live scorebord en statistieken na afloop.

Zoektocht Davidsfonds
Prijs: 10 / 5 / 4 of 2 euro
Afstand: 5 km
Looptijd: 2 april tot 30 september 2022
Meer info: Zoektocht voor gezinnen of individuelen. Zoek de QR-codes op de geocache zoekwandeltocht en
beantwoord de vragen.
Bekijk de wandelroute.

Vliegend konijn in de Palingbeek (gezinszoektocht)
Speur mee met Basiel, de boswachter, en los het mysterie op.
Verrassende mysteries, leuke weetjes en plezante doe-opdrachten, gericht aan mama's en papa's met kinderen van
vijf tot elf jaar, in de mooiste bossen van de Westhoek!
Periode: elke dag
Voor: Gezinnen met kinderen van 5 - 11 jaar

Organisatie: Provinciedomein De Palingbeek
Prijs: 1 euro - te verkrijgen in de dienst toerisme
Afstand: 4,2 km

Ga je mee op vleermuizensafari? (gezinszoektocht)
Over een parcours van ongeveer 3 km krijgen de kinderen
(vanaf 8 jaar of met wat extra hulp van mama of papa) de
kans om op zoek te gaan naar de BigBatFive van de
Palingbeek. Ze worden door Bart de baardvleermuis en
Basiel de boswachter uitgedaagd om samen met hen op
zoek te gaan naar zijn vrienden op het domein. Langs het
parcours zitten doorzichtige vleermuiskasten verstopt.
Daarin wordt er telkens 1 soort tentoongesteld zodat ze effectief de vleermuizen kunnen waarnemen.
Naast de safari valt er echter nog veel meer te beleven op hun avontuur. Aan de hand van speelse opdrachten, doeactiviteiten, illustraties, foto’s gebundeld in een zeer mooie publicatie leren ze meer over deze soorten...
De zoektocht bestaat uit een mooie katoenen rugzak, het boekje (met daarin parcours en opdrachten), een
vleermuizenmasker, een diploma, een potlood en een badge.
Organisatie: Provinciedomein De Palingbeek
Voor: Gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar
Periode: elke dag
Prijs: € 4 - te verkrijgen in de dienst voor Toerisme (opgepast: deze zoektocht vindt plaats in De Palingbeek)

Word mini-ranger van de Palingbeek (gezinszoektocht)
Word jij één van onze Palingbeek Mini-Rangers?
Kruip in de huid van onze Palingbeek Ranger en ontdek met 7 leuke uitdagingen heel
wat over het bos en de dieren. Speur naar sporen, bouw een kamp, spot een vogel… en
behaal je ‘Bosbrevet’ en een nog te ontdekken coole beloning!
Organisatie: Provinciedomein De Palingbeek
Voor: Gezinnen met kinderen vanaf 6 - 10 jaar
Periode: elke dag
Prijs: € 4 - te verkrijgen in bezoekerscentrum De Palingbeek

Boslympische Spelen (gezinszoektocht)
Speelbaar in elke (speel-)bos of provinciedomein in West-Vlaanderen en ook in elke
andere groene omgeving.
Haal het boekje op in de provinciale bezoekerscentra of onze dienst voor toerisme.
(Tijdens de coronamaatregelen is het uitzonderlijk gratis).
Download het boekje hier.

Vrouw zoekt man
Kaat, de zwarte specht is alle hoop kwijt. Ze wil zo graag een nest eieren, maar in de wijde omgeving van de
Gasthuisbossen is er geen man te vinden. Als de man haar niet vindt, dan zoekt zij wel. Haal de pieren uit de neus
van andere bosdieren!
De speurtocht loopt op de grens tussen Ieper en Zonnebeke, in de Gasthuisbossen.

Organisatie: Provinciedomein De Palingbeek
Periode: elke dag
Prijs: 1 euro - te verkrijgen in de dienst toerisme
Afstand: 5 km
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