Vlieg er in met
de insignes van in Ieper!
O, Kevin,
in deze verdronken
weide verdrink ik...
in je ogen!

?!?!
Een tijdje terug ging men aan het graven in een deel van Ieper
waar veel mooie voorwerpen jaren lang verstopt bleven onder
een mooi stukje natuur: DE VERDRONKEN WEIDEN.

Moeilijk woord, hé?
Spreek het uit als
‘IN-SIEN-JES’.

Men vond er speldjes van wel 800 jaar oud:
de INSIGNES

Deze speldjes waren in de middeleeuwen heel populair. Je kunt ze vergelijken met de
emoticons van nu. Ze tonen wie je bent of hoe je je voelt: een hartje als je verliefd bent,
schoenen als je schoenmaker bent. Leuk is wel dat je deze emoji’s op je kleren of hoed
kon spelden!
Over insignes valt heel wat te vertellen. Maar ook door te spelen
knutselen
kun je veel bijleren over de Ieperse insignes!

en te

Insigne bekken trekken
Insignes lijken op de emoticons van vandaag!
Kun je het insigne verbinden met de juiste emoji?

© angry birds

Gelukt? Probeer de gekke bekken nu één voor één na te doen!

Insignes kneden
Kun jij met boetseerklei een leuk insigne maken?
Een grappig vrouwtje, een leuk diertje, een knap mannetje, je favoriete sport ...?
Geen boetseerklei in huis?
Maak zoutdeeg! Het recept vind je hier onder.

Benodigdheden:
1 kop zout, 3 koppen gewone bloem, 1 kop water, 1 eetlepel olie
Aan de slag:
Meng het water en het zout in een kom.
Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je handen.
Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen.
Als het deeg te korrelig is, voeg dan nog enkele druppels water toe.
Als het deeg te veel plakt, voeg dan nog een beetje bloem toe.
Maak de leukste insignes met je deeg. Blijven de deeltjes niet goed kleven?
Maak ze even nat. Pas op als je dit met je tong doet: het heet niet voor
niets ZOUTdeeg!
Afbakken:
Bak de insignes nu 1 uur in een oven van 100°C.
Na afkoelen kun je je figuur zelfs schilderen.
www.libelle.be/vrije-tijd/zoutdeeg-basisrecept

Weet je hoe insignes vroeger
gemaakt werden? De smid
liet lood en tin heel warm
worden, waardoor ze smolten.
Deze warme pap goot hij in
een vormpje: de mal. Afkoelen,
tot alles gestold is en en uit
de mal halen! Klaar is Kees!
Euh, Smid!

Insigne wie is het?
Weet je welk insigne hier z’n verhaal vertelt? Verbind!

Ieper had vroeger tien stadspoorten. ‘s
Nachts gingen de poorten dicht en was de
stad dus op slot. Wie dan nog binnen wou,
moest de poortwachter betalen! In Ieper
is er nu nog één middeleeuwse poort: de
Rijselpoort.

Wildemannen waren figuren uit een
toneelstuk, en zeker geen doetjes! Je kunt
ze vergelijken met de monsters uit onze
films. Wie dit insigne droeg, was ofwel zelf
’n wildebras, of droeg het als bescherming.

Dit insigne is een kruisboog, een wapen
waarmee in de middeleeuwen vaak
gevochten werd.

Op een dag vind je de job van je
leven: urinedrager. Die ging bij
de mensen thuis glazen urine
ophalen en droeg ze naar de
voller. De voller kneedt in ‘n
kuip met urine, boter en klei het
Ieperse laken goed dik.

En jij? Teken je eigen INSIGNE en vertel JOUW verhaal!

Insignes voor iedereen
Nu je een echte insigne-kenner bent, wil je misschien iedereen in huis een insigne
cadeau geven. Knip voor elk gezinslid een insigne uit dat bij ‘m past. Neem dan
een wasspeld en prik ‘m op de rand van ieders t-shirt, trui ... Of leg het insigne
stiekem op het hoofdkussen van je mama, papa, broer of zus!

Gezelschapsspel: Insignes in Ieper (1 tot

spelers)

Insignes in Ieper
Een mooie lentedag in Ieper, 1230. Johannes Desmid is op weg naar de markt om z’n
insignes te verkopen. Maar o jee! In z’n buidel zit een groot gat. De insignes vallen
in alle straten van Ieper op de grond! En natuurlijk zijn er kapers op de kust. Het
schorriemorrie van Ieper wil maar wat graag zoveel mogelijk van die kostbare insignes
te pakken krijgen! Wie kan er het meest insignes veroveren?

Azar
de rat

Minella
de dievegge

Kira
de kat

Filmijn
de dief

Voorbereiding:
Knip alle insignekaarten uit en leg ze op een stapel, met de foto naar beneden.
Knip de straatkaarten uit en leg ze willekeurig (= zonder op de wegjes te letten)
in een vierkant (in rijen van zes). Als je ze op een stuk karton kleeft, en dan uitknipt,
zijn ze steviger.
De straat met de rat, kat, dief en dievegge erop moeten in de vier hoeken van het
spelbord!
Knip de personages hier boven uit en kleef ze rond een kurk, of op een dekseltje
van een plastieken fles, of op een stukje karton.
Zet elke pion op de straat met zijn foto er op:
in één van de vier hoeken van het spel.
Benodigdheden:
16 insignekaarten
36 straatkaarten
1 pion per speler
1 dobbelsteen
Doel van het spel:
Verzamel zo veel mogelijk Ieperse
insigne(kaartje)s!

Dit spel is een andere
versie van het gezelschapsspel
De betoverde doolhof.
De spelregels zijn veranderd,
en de spelkaarten tonen je
de stad Ieper zoals die op een
echte middeleeuwse kaart
getekend is.
Veel speelplezier!

Spelregels
De jongste speler begint: draai de bovenste insignekaart van de stapel om. Probeer
nu zo snel mogelijk op de straatkaart met dit insigne te gaan staan. Pas op: je mag je
enkel verplaatsen als de dobbelsteen dat toelaat!
Gooi met de dobbelsteen. Nu mag je uitvoeren wat de dobbelsteen je volgens het
gegooide aantal ogen vertelt:

1

Ga één vakje vooruit.

2

Ga één of twee vakjes vooruit.

3

Ga één, twee of drie vakjes vooruit.

4

Draai een straatkaart op het bord een kwartslag naar links of naar rechts.

5

Verwissel twee straatkaarten van plaats

6

Wissel van plaats met de pion van een tegenspeler

Je kunt er ook voor kiezen om niets doen: gewoon blijven staan of geen straatkaart
verwisselen. Hierna is het de beurt aan de volgende speler, enzovoort, tot iemand het
insigne bereikt. Ben jij als eerste op de straat met het insigne aangekomen? Dan krijg
je (het kaartje van) het insigne.
Opgelet:
passeer je tijdens je zoektocht toevallig een ander insigne, dan telt dit niet mee.
Als het eerste insignekaartje veroverd is, draait de volgende speler opnieuw een
insignekaartje om. Daarna mag hij met de dobbelsteen gooien en verder spelen.
Speel je het spel alleen, dan heb je geen tegenstanders die je kunnen dwarsbomen,
maar je moet wel nog je uiterste best doen om door de straten van het middeleeuwse
Ieper te raken. Proberen maar!

Benieuwd naar de echte insignes en de
oude kaart? Kom ze binnenkort eens
bewonderen in het Yper Museum.Tot dan!

Insignekaartjes
leg deze op een stapel
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deze vormen samen het spelbord
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