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IN DE KIJKER
Rondleiding in het VOC 
2 juli, 6 augustus en 3 september van 14.30 tot 16.30 uur
Neem een kijkje achter de schermen van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren.
5 euro (3 euro kinderen tot 12 jaar) – inschrijven bij VOC Beernem(050 79 09 59  

of voc.beernem@gmail.com)

Theaterwandeling: Liefde en verdriet in het kasteelpark 
3 juli (sluit aan op de kruidige picknick), 7 augustus en 4 september  
van 10.30 tot 11.30 uur 
Kasteeldame Marie Lippens ’t Serstevens en tuinarchitect Edmond Galoppin nemen 
je mee naar het jaar 1919. Na het overlijden van haar man stort Madame Lippens zich 
helemaal op de aanleg van het kasteelpark. Leidt deze gedeelde passie voor planten ook 
tot andere passies?
5 euro – max. 25 deelnemers

Kruidige picknick   
3 juli en 16 juli van 12 tot 14 uur (sluit aan op een wandeling)
Uitgebreide kruidige picknick met eetbare bloemen en smaakvolle kruidige dranken.
15 euro/volwassene, 7,5 euro/kind – max. 50 deelnemers – inschrijven tot 1 week vooraf

 
Cinema Under The Trees: Hunt For The Wilderpeople
19 augustus om 21.30 uur
Een klopjacht wordt opgezet om een rebelse jongen en zijn pleegvader 
te vinden die naar de wildernis gevlucht zijn.
5 euro - bar vanaf 20.30 uur, film start om 21.30 uur 

GEZINSZOEKTOCHTEN
GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 6 JAAR  
Schatten van Vlieg (2,5 km)
Vlieg is gek op… kaka. Maar niet om te eten hoor, hij is niet helemaal gek. Gooi je neus 
in de strijd en ga op zoek naar de perfecte stront voor Vlieg. Gaandeweg ontdek je wat 
andere bosdieren lekker vinden en hoe zij ruiken. Is de missie geslaagd? Dan heeft Vlieg 
nog een beloning voor jou in petto. Hopelijk zit daar geen geurtje aan…

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 7 JAAR
De Kiekeboes-zoektocht (6 km)
De familie Kiekeboe viert dit jaar hun 45-jarig bestaan. Maar ze hebben een probleem: 
Charlotte is verdwenen! Een geheimzinnig briefje wijst naar Bulskampveld. Helpen jullie 
Fanny en Nopel om Charlotte terug te vinden?

VOLWASSENEN
Fotozoektocht (8 km)
Ontdek de verborgen pareltjes van Bulskampveld tijdens deze zoektocht. Maak kans op 
mooie prijzen zoals een wandelbox of gratis gidsbeurt. 

SAVE THE DATE: 
Feest in het bos – Zondag 25 september van 10 tot 18 uur

Bekijk de trailer
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ELKE WEEK IN JULI EN AUGUSTUS 
IEDEREEN
MAANDAG Doorlopend
Op stap met het loerzakje
Word onderzoeker en ontdek het leven in het bos. Het loerzakje helpt je op weg met 
uitdagingen die je op een unieke manier naar het bos leren kijken.
Promoprijs: 5 euro (enkel op maandag en donderdag, andere dagen 10 euro)

VOLWASSENEN
DINSDAG van 20 tot 22 uur
Schemerwandeling 
Veel dieren in het bos worden ’s avonds pas wakker. Ga op stap met de natuurgids 
en  verken hun bijzondere leefwijze. Ontdek de verschillende avondwandelingen op 
de  volgende pagina.

IEDEREEN
WOENSDAG van 14 tot 16.30 uur
Natuurleuk
Speel toffe spelletjes, voer boeiende opdrachten uit en ontdek leuke natuurweetjes langs 
verschillende haltes in het domein.

IEDEREEN
DONDERDAG Doorlopend
Op stap met het loerzakje

VOLWASSENEN
VRIJDAG van 9.30 tot 12 uur
Herbron jezelf
Ervaar en absorbeer de kracht van het bos. Leer onthaasten. Het ritme van het bos wijst 
de weg. Ontdek de verschillende activiteiten op de volgende pagina.

VOLWASSENEN
ZATERDAG van 14.30 tot 16.30 uur
Natuurwandeling
Bulskampveld bruist van het leven. Ga op stap met de natuurgids en dompel je onder in 
het bosleven. Ontdek de verschillende wandelingen op de volgende pagina. 

IEDEREEN
ZONDAG van 14 tot 16.30 uur
Natuurleuk

SCHEMERWANDELINGEN 
DINSDAG van 20 tot 22 uur
Gratis, inschrijven via de website.

- Reeënwandeling – 5 juli
- Diersporen – 12 juli
- Mystiek en symboliek in het bos – 19 juli
- Verleiding in de natuur – 26 juli en 23 augustus
- Zoogdierenwandeling – 2 augustus
- Erotiek op 6 poten – 9 augustus en 16 augustus
- Vleermuizensafari – 30 augustus

NATUURWANDELINGEN 
ZATERDAG van 14.30 tot 16.30 uur
Gratis, zonder inschrijving.

- Keuteltocht – 2 juli 
- Bomen en hun geheimen – 9 juli
- Mythische bomen – 16 juli (sluit aan op de kruidige picknick)
- Kleine bomen en struiken – 23 juli 
- Leven in en rond het water – 30 juli
- De parkbomen van mevrouw Lippens – 6 augustus
- De historische evolutie van Bulskampveld – 13 augustus
- Exotische bomen – 20 augustus
- Het bodemvoedselweb – 27 augustus 

HERBRON JEZELF 
VRIJDAG van 9.30 tot 12 uur
Gratis, inschrijven via de website. 

- Bosbaden – 1 juli, 5 augustus en 2 september (max. 12 deelnemers)
- Leven op het ritme van de natuur – 8 juli en 26 augustus
- Stiltewandeling – 15 juli
- Meditatief wandelen – 22 juli en 19 augustus
- Bezinning in het bos – 29 juli
- Veerkrachtwandeling – 12 augustus
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Bezoekerscentrum Bulskampveld

Bulskampveld 9, 8730 Beernem

bulskampveld@west-vlaanderen.be – 050 55 91 00

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 

 provinciedomein bulskampveld    Bulskampveld

Openingsuren Bezoekerscentrum Bulskampveld
Dagelijks open in juli en augustus van 13.30  tot 17.30 uur

MEER INFO EN 
INSCHRIJVEN


