
KNIPOOGDAG 
Cultureel stadsfestival van vtbKultuur
Ieper! Lakenstad. Middeleeuwse grootstad. Vestingstad. Bisschopsstad. Militaire stad. Verwoeste 
en wederopbouwstad. Kattenstad. Vredesstad. Westhoekstad. Ieper was en is het allemaal. Het 
decor is niet mis. In de 13de eeuw bouwt de stad Ieper, als blijk van haar macht en rijkdom, haar 
monumentale gebouwen in steen. En ze doet dat met ambitie: de Ieperse lakenhallen en het belfort 
zijn, in die periode, enkele van de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen van Europa! 

1  Lakenhallen, Grote Markt 

De Lakenhallen deden dienst als overdekte 
verkoop- en opslagplaats van laken aan 
de (nu overwelfde) waterweg, de Ieperlee. 
De bouw van de hallen was afgerond in 
1304. Het Ieperse belfort van 70 meter 
hoog beklemtoont het enorme belang van 
de lakenhandel. Dit leidt tot de rijkdom 
en de macht van het middeleeuwse Ieper. 
Het belfort is tijdens de middeleeuwen de 
veiligste en best beschermde plek in de 
stad. Het is ook de opbergplaats voor de 
‘vrijbrieven’ en voor de schatkist. De toren 
dient bovendien ook als opslagplaats voor 
wapens en als uitkijktoren.

Activiteiten
• 13.30 tot 16.30 uur: onthaalstand 

vtbKultuur in de Lakenhallen
• 10 tot 17 uur: toeristisch infokantoor 

en winkel geopend 
• 14 tot 14.45 uur: Orchestre 

International du Vetex brengt muziek 
met een boodschap. Het Orchestre 
brengt briljante en energieke liveacts 
op festivals van Montréal tot Aken, 
van internationale muziekfestivals 
tot straatfestivals! Laat je dansbenen 
los op een swingende mix van 
Balkan ritmes, Gipsy, Klezmer, polka, 
tarantella’s, reggae en afrobeats met 
Latijns-Amerikaanse cumbia!

• 15 tot 16 uur: Beiaardconcert met 
muziek van Mozart tot Coldplay

2  In Flanders Fields Museum, 
Lakenhallen, Grote Markt

Het In Flanders Fields Museum in de 
heropgebouwde Lakenhallen brengt 
het historische verhaal van WO I in de 
West-Vlaamse frontstreek met honderden 
authentieke objecten en beelden. De 
permanente tentoonstelling vertelt over 
de inval in België en de eerste maanden 
van de bewegingsoorlog, over de vier 
jaar stellingenoorlog in de Westhoek, 
van het strand van Nieuwpoort tot de 
Leie in Armentières, over het einde van 
de oorlog én over de voortdurende 
herdenking sindsdien.
De focus ligt op de menselijke ervaring. 
Levensechte personages en interactieve 
opstellingen confronteren de heden-
daagse bezoeker met zijn evenmens in de 
oorlog een eeuw geleden.  

TIJDELIJKE TENTOONSTELLING 
‘FENIKS. WEDEROPBOUW NA WO I’
Eveneens in de Lakenhallen kan je de 
tijdelijke tentoonstelling bezoeken over 
de wederopbouw van de stad na de volle-
dige vernietiging tijdens WO I. Vanuit 
verschillende perspectieven en met veel 
authentiek fotomateriaal wordt op een 
unieke manier getoond hoe de front-
streek zich na 1918 geleidelijk herstelde.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrij bezoek aan 

het museum en de tijdelijke 
tentoonstelling (let op: enkel toegang 
met de poppy-armband die je 
tussen 14 en 16 uur verkrijgt aan de 
vtbKultuur-onthaaltafel in de ingang 
van het museum) 

• 14 tot 16 uur: tijdens het 
museumparcours kan je ook het 
belfort bezoeken (231 treden, geen 
lift), van waar je uitkijkt over de 
stad en de omliggende slagvelden. 
Dit bezoek is op aanvraag. Er is een 
beperkt aantal plaatsen.

3  Yper Museum, Lakenhallen, Grote Markt 

Het Yper Museum brengt je elf eeuwen 
Ieper en Westhoek. Je ontdekt er een 
unieke collectie insignes, kaarten, 
archeologische vondsten, munten, kant- 
en handwerk en nog veel meer. Met de 
reuzegrote maquette kom je terecht 
in het midden van de middeleeuwse 
stad. In ‘Cinema Vauban’ zie je een 
kortfilm over het Yper van 1566 tot 
in de 19de eeuw. Die eeuw wordt 
belicht door drie belangrijke vrouwen 
uit de stadsgeschiedenis: kantklosster 
Clara vertelt over rijkdom en armoede, 
kunstenares Louise over de schone 
kunsten en Leontine neemt je mee naar 
haar fotostudio. In de laatste zaal maak je 
kennis met de leukste plekjes in Ieper en 
kan je het sappige Ierse dialect aanleren. 
Daarnaast kan je in het museum ook een 
tijdelijke tentoonstelling bewonderen 
over de terugkeer van het socio-culturele 
leven in Ieper na WO I. 

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrije rondgang in 

het museum (let op: enkel toegang 
met de kattenpootarmband die je 
tussen 14 en 16 uur verkrijgt aan de 
vtbKultuur-onthaaltafel in de ingang 
van het museum) 

• 14 tot 16 uur: doorlopend inleiding 
op je museumbezoek in de prachtige 
raadzaal van de Lakenhallen

4  Sint-Maartenskathedraal, 
Vandepeereboomplein

Ieper was van 1561 tot 1801 een bisdom, 
vandaar dat de Ieperlingen de Sint- 
Maartenskerk nog steeds trots de Sint- 
Maartenskathedraal noemen. Tijdens 
WO I werd ze volledig vernield en van 
1922 tot 1930 opnieuw opgebouwd. Je 
ziet er talrijke kerkschatten en ook het 
graf van o.a. bisschop Jansenius en van 
graaf Robrecht van Bethune, de ‘Leeuw 
van Vlaanderen’ in de Sacrakapel die 
uitzonderlijk open is. 

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrije toegang en 

doorlopend korte gidsbeurten
• 14 tot 17 uur: bezoek aan de 

Sacrakapel met gids 
 

5  Proosdijzaal 
(toegang via de kleine ingang aan  
de noordzijde), Janseniusstraat 

De Proosdijzaal bevindt zich op de eerste 
verdieping boven de grote Sacristie van 
de Sint-Maartenskathedraal. Je kunt er de 
23 prachtige glasramen uit de voormalige 
kapel van de Roesbrugge Dames 
bewonderen evenals het barokorgel uit 
de voormalige Sint-Niklaaskerk. 

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrije toegang
• 14 tot 16.30 uur: om het half uur 

miniconcertjes van de leerlingen van 
de Academie. De klas oude muziek, 
orgel en klavecimbel brengt muzikale 
intermezzo’s o.l.v. Eric Hallein.

6  Lapidarium  
(zijkant Sint Maartenskathedraal), 
Vandenpeereboomplein

We zien het voormalige kloosterhof 
met kloostergang en vooraan puin van 
het zogenaamde Janseniuskwartier. 
Het ‘Lapidarium’ is een van de 
weinige overblijvende ruïnes in de 
stad. Hier bevond zich tot de Eerste 
Wereldoorlog het Sint-Maartensklooster 
dat aangebouwd was tegen de kerk. 
Stadsarchitect Jules Coomans had de 
wederopbouw van het klooster gepland, 
maar door de dood van de architect 
in 1937 werd dit nooit gerealiseerd. 
Opvallend is dat er tussen toen en nu al 
veel uit het Lapidarium verdwenen is.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: doorlopend korte 

gidsbeurten over het verdwenen 
Bisschoppelijk Paleis en Sint-
Maartensklooster 

 

7  Saint George Memorial Church, 
Elverdingstraat 1

Deze Anglicaanse kerk is gebouwd 
in 1928-29 naar de plannen van de 
Londense architect Sir Reginald Blomfield. 
Deze ‘Herinneringskerk’ herbergt tal 
van herinneringen aan WO I. Tot zelfs 
het meubilair werd alles door Britse 
verenigingen, regimenten of individuelen 
geschonken. Naast de kerk bevond zich 
de ‘Eton School’ voor kinderen van Britse 
werkmannen die de begraafplaatsen 
onderhielden. Oorspronkelijk had de kerk 
geen klokken, maar na crowdfunding 
werden in 2017 acht speciale Engelse ‘Ring 
Bells’ geïnstalleerd, te bedienen met touw 
en wiel.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrije toegang tot de 

kerk, de tuin en het voormalige 
schooltje. De vrijwilligers van de Saint 
George Memorial Church staan klaar 
om je te verwelkomen en uitleg te 
geven. Wie wil, kan zich zelfs even 
wagen aan het klokkenluiden. 

8  Kruitmagazijn, Esplanade

Het kruitmagazijn dateert van 1817 
en werd onder Willem I door het 
Nederlandse leger gebouwd op de 
fundamenten van een voormalig 
Frans poedermagazijn. Het gebouw 
overleefde WO I, en werd in 1998 
gerestaureerd. Het kruitmagazijn 
vormt het begin of einde van de 
vestingroute.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: een gids geeft 

je informatie. Er zijn ook 
plannetjes verkrijgbaar met de 
Vestingwandeling waar nog veel te 
ontdekken valt. 

• 15.15 tot 16 uur: Orchestre 
International du Vetex (zie 1).

9  De Leeuwentoren 
(op de Vestingen) 

Wie de mooie vestingwandeling 
doet, komt langs de 14de-eeuwse 
Leeuwentoren. Stefaan Vanoplynes 
ontwierp een leuk gezelschapsspel 
gebaseerd op de Leeuwentoren, een mix 
tussen Kubb en petanque. 

Activiteiten
• 14 tot 16.30 uur: waag je kans en gooi 

een balletje met het spel Leeuwentoren 
(als het weer het toelaat)  

10  Poortwachtershuis en Saskamer, 
Rijselpoort

Aan de linkerkant van de Rijselpoort, 
de oudste en enige nog bewaarde 
stadspoort uit de 14de eeuw, bevindt zich 
de ingang van het poortwachtershuis. 
Van hieruit werd het verkeer dat de 
stad binnenkwam vroeger in het oog 
gehouden. Reeds vóór 1100 waren er 
versterkingen rond de stad, maar de 
huidige structuur van de vestingen is 
gebaseerd op het werk van de Franse 
vestingbouwkundige Vauban, in opdracht 
van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV 
in 1678. Het poortwachtershuis en de 
saskamer zijn uitzonderlijk open. 

Activiteiten
• 14 tot 16.30 uur: vrije toegang. Een 

gids vertelt je het Bourgondische 
en middeleeuwse verhaal van de 
vestingen. Ook elementen uit het 
Ieperse waterverhaal komen aan bod. 

11  Sint-Jansgodshuis en Godelievekapel, 
Ieperleestraat 31 

De geschiedenis van het godshuis gaat 
terug tot 1270, toen door een uitvoer-
verbod van Engelse wol de Ieperse 
lakennijverheid een crisisperiode kende. 
De Ieperse patriciër Pieter Broederlam en 
zijn vrouw Beatrix vormden een deel van 
hun eigendom om tot een godshuis ten 
behoeve van de armenzorg. Het huidige 
gebouw dateert uit 1555 en is gebouwd 
in een overgangsstijl van gotiek naar 
renaissance. Het deed in de loop der jaren 
dienst als krijgshospitaal en vanaf 1801 
als bejaardentehuis onder beheer van de 
Burgerlijke Godshuizen. Het werd gedeel-
telijk vernield in WO I en heropgebouwd 
in de jaren ‘20. Het voormalige washuis 
herbergt nu de Godelievekapel.  

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: een gids vertelt het 

verhaal van het godshuis en in de 
kapel die uitzonderlijk open is hoor 
je het relaas van de ongelukkige 
Godelieve van Gistel

12  Brouwerij Kazematten - Houten Paard
De kazematten aan het Houten Paard 
werden gebouwd rond 1680 naar plannen 
van Vauban, de grote vestingingenieur van 
Lodewijk XIV. Deze drie unieke kazematten 
of eigenlijk souterrains maken deel uit van 
de 17de-eeuwse vestingen die de stad Ieper 
omwallen. Gedurende eeuwen werden 
deze souterrains gebruikt als opslagplaats 
voor munitie en legermaterieel. Ze deden 
ook dienst als slaap- en schuilplaats voor 
de troepen die Ieper tijdens de vele 
belegeringen hebben verdedigd. Zo 
richtten de Britse troepen tijdens WO I de 
kazematten in als ‘mess’ voor de officieren. 
Ook hun commandopost, rustplaats 
en veldhospitaal werden in ‘Hotel de 
Remparts’, zoals de kazematten ironisch 
werden genoemd, ondergebracht. De Britse 
soldatenkrant The Wipers Times werd er 
gedrukt. Vandaag is op deze unieke locatie 
een stadsbrouwerij, in stand gehouden 
door brouwerij Sint-Bernardus uit Watou.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrije toegang. Een gids 

vertelt elk half uur het verhaal van de 
stadsbrouwerij en het brouwproces

• 14.30 tot 17 uur: miniconcertjes 
van DATSWINGDT: Twee vrienden 
uit de Westhoek, Annelies en Dave, 
zochten en speelden de muziek 
van Django Reinhardt. Samen met 
Thomas vormen ze nu een trio 
met een muzikale eigenheid. De 
opzwepende, typische gypsyjazz-
begeleiding en de snelle melodielijnen 
brengen de gemoedelijke, feestelijk 
en zonnige sfeer. En zo reis je met 
DATSWINGDT met veel plezier verder 
in de wonderlijke wereld van de 
gypsyswing.

13  IJskelder (op de Vestingen)

Tijdens de vestingwandeling kom je langs 
de ijskelder uit de late middeleeuwen. 
Onder het met aarde bedekte koepel-
gewelf bevindt zich een ellipsvormige 
ruimte die een zestal meter de grond 
ingaat. Vroeger werd de ijskelder beplant 
met coniferen die de zonnewarmte 
moesten tegenhouden. In de winter 
kapte men het ijs van de vestingsgrachten 
uit en bewaarde het maandenlang in 
de ijskelder. Oorspronkelijk werd het 
gebruikt voor de Vleeshalle, maar later 
ook voor ziekenverzorging. Koelkasten 
waren er toen nog niet!
 
Activiteiten
• 14 tot 17 uur: een gids geeft je een 

woordje uitleg in de ijskelder die 
uitzonderlijk open is
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14  Bezoekerscentrum De Kazematten, 
Bollingstraat 1

De souterrains in de vestingmuren, 
bestaand uit vijf grote zalen, dienden 
vanaf 1680 als militaire bakkerij voor het 
garnizoen van de verschillende legers. 
De ruimtes waren zo goed beschermd 
dat ze zelfs bestand bleken tegen de 
moderne artillerie van WO I. Toen in 
oktober 1914 de beschieting van Ieper 
begon, richten de Britse troepen de 
oude krijgsbakkerij in als ‘mess’ voor de 
officieren, commandopost, verbandpost 
en rustplaats.
Nu huist er een stijlvolle brasserie, onder 
de vleugels van brouwerij Sint-Bernardus 
uit Watou, waar je van streekbieren of 
een hartige hap kan genieten.
In zaal 4 is er een interpretatiecentrum 
‘Tien Eeuwen Ieperse Vestingen’. Je 
kan er uitgebreid kennis maken met de 
geschiedenis van het Ieperse vestingland-
schap met zijn unieke cultuurhistorische 
getuigenissen, en van de prachtige natuur 
die er zich, zo dicht bij de historische 
binnenstad, kon ontwikkelen. 

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: een gids vertelt over 

de Ieperse Vestingen en het werk van 
de gekende vestingbouwkundige van 
de Franse Zonnekoning: Sébastien le 
Prestre de Vauban

15  Menenpoort, 
Menenstraat

De Menenpoort kan worden 
beschouwd als het algemene symbool 
van WO I en draagt de namen van bijna 
55.000 vermiste en niet-geïdentificeerde 
militairen van de Commonwealth. Vier 
jaar lang was de beruchte Menin Gate 
niet meer dan een doorgang in de 
vestingen waarlangs militairen naar 
het front trokken, geflankeerd door 
de beelden van twee leeuwen die het 
stadswapen vasthielden. Deze toen 
zwaar beschadigde maar intussen geres-
taureerde leeuwen werden overigens 
in 1936 aan Australië geschonken. Daar 
sieren ze nu het graf van de Onbekende 
Soldaat in het Australian War Memorial 
in Canberra. In 2018 schonk Australië 
aan de stad Ieper replica’s van de 
leeuwen die nu aan de buitenkant van 
de poort opnieuw de wacht houden. 
Elke avond, al sinds 1928, wordt onder 
de Menenpoort de Last Post geblazen.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: doorlopend korte 

gidsbeurten - meld je hiervoor ter 
plekke aan bij een van de vtbKultuur-
eventvrijwilligers

16  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis, 
Lange Torhoutstraat 31

Het oorspronkelijk gasthuis (hospitaal) 
stond op de Grote Markt maar werd na 
WO I in de Lange Torhoutstraat herop-
gebouwd. Intussen is het hospitaal, nu 
Jan Yperman Ziekenhuis, al lang verhuisd 
naar een moderne site aan de rand van 
de stad en werden de oude gebouwen 
vervangen door een nieuw rusthuis. 
De oorspronkelijke kapel en voorgevel 
werden wel bewaard. 

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: een gids vertelt het 

verhaal van de echte Jan Yperman die 
leefde van 1275 tot 1331 – de kapel is 
uitzonderlijk open

• 14 tot 16.30 uur: om het half uur mini-
concertjes door de klas blokfluit en 
oude muziek van de Academie o.l.v. 
Diederik Glorieux

 

17  Locatie hoek Hoge Wieltjesgracht - 
Lange Torhoutstraat

Tussen 1853 en 1860 werden de vesting-
muren en wallen langs de noordkant 
volledig gesloopt omdat grensverster-
kingen overbodig werden geacht. Ook 
de oude poorten werden gesloopt en 
de gronden kwamen beschikbaar voor 
stadsuitbreiding. De brede vestinggracht 
werd gedeeltelijk gedempt en herleid tot 

bijna alle schatten gered worden. De 
constructie van nu is een ontwerp van 
Jules Coomans, stadsarchitect.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrij bezoek aan de 

mooie raadzaal die uitzonderlijk 
open is – een gids geeft je heel wat 
informatie over de armenzorg van 
vroeger en over het interieur van de 
raadzaal

 

21  Verenigde Ieperse Fotoclubs, 
Burchtstraat 1a
De Ieperse verenigingen, waaronder 
vtbKultuur Fotoclub, vormen de 
V.I.F. (Verenigde Ieperse Fotoclubs). 
Enthousiaste amateurfotografen van de 
V.I.F. laten je kennismaken met hun werk, 
activiteiten en fotostudio. Je staat versteld 
van de kwaliteit van hun realisaties!

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrij bezoek aan het 

atelier
 

22  Atelier Anton Art,  
Boomgaardstraat 19
De leden van deze Ieperse schilderkunst-
kring heten je welkom in hun atelier. Zij 
staan open voor een leuke kennisma-
kingsbabbel en laten je meegenieten van 
hun creaties. 

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrij bezoek aan het atelier 

23  Vleeshuis, Neermarkt 8-9
De naam zegt het al: hier werd vroeger en 
tot begin 20ste eeuw vlees verkocht. De 
in natuursteen opgetrokken gelijkvloerse 
verdieping is van de 13de eeuw. De eerste 
verdieping werd tussen 1525 en 1530 in 
laatgotische stijl in baksteen gebouwd. 

Op de eerste verdieping was tot 1796 de 
St.-Michielsgilde gevestigd. Het huidige 
pand is een reconstructie van na WO I. 
Het gebouw is sinds 1939 beschermd als 
monument. Na een restauratie kreeg het 
gebouw in 2017 een nieuwe bestemming 
als congres- en tentoonstellingsruimte.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: in de benedenzaal 

bekijk je een film van de Kattenstoet, 
het driejaarlijks topevenement voor 
iedere rechtgeaarde Ieperling - de 
volgende editie, op 9 mei 2021, mag 
je niet missen!

• 14 tot 16.30 uur: miniconcertjes 
 piano door Dirk Coutigny 

 
24  Evenementenplein 
en Het Perron

Het evenementenplein in de opgewaar-
deerde stationsomgeving nodigt uit tot 
ontmoeting. Hier ligt ook ‘Het Perron’, 
een hedendaags betonnen gebouw dat 
ruimte biedt voor het cultuurcentrum, 
het jeugdontmoetingscentrum en vzw 
Argos. Het cultuurcentrum beschikt 
over een theaterzaal met 540 zitjes, een 
tentoonstellingsruimte, cafetaria, verga-
derzalen en een polyvalente zaal. Het 
gebouw werd geopend in 2011 en werd 
gebouwd op de plaats van de voorma-
lige Veemarkt. Ter gelegenheid van onze 
KnipoogDag kan je op het plein genieten 
van een drankje en leuke muziek.

Activiteiten
• 17 tot 18 uur: in ruil voor je 

KnipoogDag-button geniet je van 
een afsluitend drankje op het 
Evenementenplein

• 17 tot 18 uur: optreden Boom’n van 
de Weireld - Wereldmuziek uit de 
Westhoek

 Vrouwen en mannen, zon en regen, 
wit en zwart, eten en drinken, 
nu of nooit, kortom: over alles 
waarover het gaat in de wereld 
der liedjes hebben de Boom’n van 
de Weireld een eigen mening. Ze 
zingen die met eigen muziek en 
teksten in het Nederlands, West-
Vlaams en Frans. Maar ook in het 
Frans-Vlaams. En in het West-Frans, 
Neder-Vlaams, Vlaams-Frans en 
op eenvoudig verzoek zelfs in het 
Nederwestfransvlaams. Gezang, 
accordeon, drums en gitaren 
wortelen in de stevige potgrond van 
vier koperblazers. 

• 17 tot 17.45 uur in de polyvalente 
zaal van het Cultuurcentrum: 
optreden van Orchestre International 
du Vetex - muziek met een 
boodschap, maar zet vooral stoelen 
aan de kant voor dit knotsgek 
muzikaal collectief van een vijftiental 
muzikanten uit Frankrijk, België en 
de Balkan.

OP STAP
Ga tussen 14 en 17 uur op verkenning in de binnenstad van Ieper. In dit programmablad 
vind je welke bezienswaardigheden vandaag toegankelijk zijn en wat er te beleven valt. 
Op vertoon van de vtbKultuur-button krijg je toegang en kan je genieten van een flinke 
dosis cultuur. 

Alle vermelde activiteiten zijn inbegrepen in de deelnameprijs en kunnen bezocht worden 
zolang de maximumcapaciteit niet overschreden wordt. 

SLOTEVENEMENT
Tussen 17 en 18 uur nodigen we je graag uit voor een afsluitend drankje op het 
Evenementenplein ter hoogte van het Cultuurcentrum Het Perron. In ruil voor je 
KnipoogDag-button ontvang je een biertje of iets fris. We voorzien zowel binnen als 
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Heb je nog vragen?  
Je bent dan van harte welkom op 
onze infostand in de Lakenhallen  
op de Grote Markt in Ieper.

vtbKultuur 
Kwam je met een vtbKultuur-
afdeling naar de KnipoogDag? 
Dan hoeven we je vtbKultuur 
wellicht niet meer voor te stellen. 
Maakte je vandaag voor de eerste 
keer kennis met onze vereniging 
en smaakt het naar meer? Dan 
vertellen we je graag alles over 
vtbKultuur aan de infostand in de 
Lakenhallen op de Grote Markt.

vtbKultuur-pas
Een heel jaar lang genieten van 
vtbKultuur-activiteiten tegen 
voordeeltarief? Dat kan!
Voor 10 euro per jaar ben je 
samen met je gezin lid van 
vtbKultuur.

Lid worden is eenvoudig: je 
gegevens doorgeven aan de 
vtbKultuur-groep in je buurt, 10 
euro betalen en je vtbKultuur-pas 
valt wat later in je brievenbus. 

Niet twijfelen, maar doen!
Want zo veel cultuur voor zo 
weinig geld, vind je nergens!

KNIPOOGDAG 
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een smalle gracht, zodat het vestingwa-
ter tot aan de Ieperlee kon doorvloeien. 
Zo ontstonden de beide Wieltjesgrachten 
aan weerszijden van de Diksmuidestraat. 
De bermen werden naar aloude traditie 
beplant met notelaars, de Ieperlingen 
‘sloegen’ hier de walnoten uit de bomen.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: doorlopend korte 

gidsbeurten over de verdwenen 
vestingen - meld je hiervoor ter 
plekke aan bij een van de vtbKultuur-
eventvrijwilligers

18  Sint-Pieterskerk, Rijselstraat 128
Deze romaanse kerk werd in de 12de tot 
13de eeuw gebouwd en toegewijd aan 
Sint-Pieter. Op het einde van de 15de en 
de eerste helft van de 16de eeuw werd 
ze verbouwd tot een gotische hallenkerk. 
De eerste toren brandde af in 1638. Het 
duurde tot 1868 vooraleer de kerk een 
nieuwe toren had. Tijdens WO I werd 
ze bijna volledig vernietigd, enkel de 
gewelven bleven gespaard. De bekende 
wederopbouwarchitect Jules Coomans 
heeft bij de wederopbouw de restanten 
van de muren geïntegreerd in de nieuwe 
kerk en de gotische bovenbouw van de 
toren vervangen door een romaanse 
toren.

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: een gids vertelt je wat 

meer over de kerk en het ontstaan 
van het commerciële centrum van 
Ieper

• 14 tot 16.30 uur: om het half uur mini-
concertjes door leerlingen klarinet 
en saxofoon van de Academie o.l.v. 
Evelien Leeuwerck en Katrien Outtier 

 

19  Merghelynck Museum, 
Merghelynckstraat 2

Dit herenhuis is een perfecte reconstructie 
van het gebouw uit 1774 dat in opdracht 
van François Merghelynck gebouwd werd. 
Nadat hij door keizerin Maria Theresia 
in de adelstand verheven werd, had hij 
immers een imposante woning nodig die 
zijn maatschappelijke status weerspie-
gelde! In de mooi aangeklede salons en 
boudoirs zie je originele Franse stijlmeu-
belen, schilderijen en zilverwerk, Chinees 
en Japans porselein gered uit de branden 
van WO I. Je verwacht ieder ogenblik dat 
monsieur François of madame Amélie een 
kamer binnenstappen …

Activiteiten
• 14 tot 17 uur: vrije toegang tot de 

benedenverdieping in groepjes van 15 
personen - in iedere kamer geeft een 
gids uitleg

• 14 tot 16.30 uur: doorlopend mini-
concertjes van leerlingen uit de harpklas 
van de Academie o.l.v. Magda Ilieva

 

20  Belle Godshuis, 
Rijselstraat 38

Het Belle Godshuis werd in 1273 
opgericht door Christine de Guines, 
weduwe van Salomon Belle. Als voorloper 
van het huidige OCMW hield het 
Godshuis zich bezig met armenzorg. Er 
was toen immers een crisis in de Ieperse 
lakennijverheid. Ook dit gebouw werd in 
WO I grondig vernield. Gelukkig konden 


