
28 MEI: Gidsvaardigheden – EHBO
Als je groepen begeleidt, krijg je regelmatig te maken met kleine ‘problemen’ die je zelf kunt 
verhelpen: insectenbeten, schaafwonden, open wondjes... Hoe pak je ze aan en wat heb je 
nodig? Grotere ongevallen gebeuren zelden. Maar hoe handel je als er toch iets voorvalt met 
je groep in het bos?
 
15 JUNI: Fietsexcursie – Vensters op het Landschap
Deze 49 kilometer lange fietstocht leidt je langs kleine landschapselementen tussen 
Bulskampveld en Beisbroek. Je vertrekt in het Bulskampveld en houdt halt op meerdere 
plaatsen waar een natuur- of landschapsgerichte opdracht uitgevoerd wordt. Er is een 
picknick voorzien in Beisbroek.
 
22 JUNI: Aan de slag - mensen engageren voor natuur en erfgoed in 
samenwerking met de provincie 
Praktische info rond statuten, verzekeringen, mogelijke taken, vergoeding, contactname... 
Natuur- en Milieueducatie in en door de provincie.

29 JUNI: Aan de slag - mensen engageren voor natuur en erfgoed in 
samenwerking met stad Brugge
Praktische info rond vrijwilligerswerk bij de stad Brugge, contracten, taken, vergoedingen, 
de toekomst van het Natuurcentrum en Natuur- en Milieueducatie in Brugge.

MAAK JE KLAAR 
• om kinderen en/of volwassenen te begeleiden
• tijdens weekdagen, vakanties of het weekend
• als zelfstandige of als vrijwilliger met vergoeding 

Heb je interesse, maar ben je nog niet overtuigd?
Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek en we geven je een blik op alle praktische vragen. 

PRAKTISCH
• Je betaalt per lesonderdeel 8 of 16 euro (zie tabel).
• Je ontvangt een syllabus van de gevolgde lesonderdelen.
 Extra informatie en presentaties krijg je via mail.
• Voor elk gevolgd lesonderdeel krijg je een deelnamebewijs. 

MEER INFO/INSCHRIJVEN
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00
E bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Natuurcentrum Beisbroek 
Zeeweg 96, 8200 Brugge
T 050 32 90 20
E natuur@brugge.be 
www.brugge.be/beisbroek-0

 

WORD BEGELEIDER
• voor Bezoekerscentrum Bulskampveld
• in Landschapspark Bulskampveld
• voor Natuurcentrum Beisbroek
• in de Kasteelbossen

CURSUS VOORJAAR 2019
Inschrijven vóór 8 februari



GEEF DE PRIKKEL VOOR NATUUR EN/OF ERFGOED DOOR!
Tijdens deze cursus leer je de regio van Landschapspark Bulskampveld en/of de Kasteelbossen beter
kennen. Je vertrekt vanuit Bezoekerscentrum Bulskampveld en/of Natuurcentrum Beisbroek 
en ontdekt het domein en de streek. Je leert o.a. over de verschillende leerstijlen, over groeps-
dynamieken en over de favoriete natuurbeelden. Je maakt kennis met methodieken om actief in de
natuur bezig te zijn met kinderen, tieners en volwassenen. Daarnaast biedt de cursus nog heel wat 
aanvullingen: vertelstrategieën, landschapslezen, actieve excursies in het domein en in de streek... 

Je kan aan de slag voor Bezoekerscentrum Bulskampveld en/of Natuurcentrum Beisbroek als 
je binnen een periode van 3 jaar minstens alle groen gemarkeerde lessen gevolgd hebt. Je kan 
bovendien ook aan de slag in Landschapspark Bulskampveld en de Kasteelbossen als je ook de 
fietstocht(en) van de regio gevolgd hebt. Dit komt ook op je deelname-overzicht.

Datum** Uur Prijs Landschapspark Bulskamp-
veld - provinciedomein 
Bulskampveld

Kasteelbossen -
domein Beisbroek

Locatie

za 16/02 9-17u € 16 Kennismaking met
BC Bulskampveld, 
provinciedomein en 
Landschapspark Bulskampveld

BC* Bulskampveld

za 02/03 9-17u € 16 Kennismaking met
NC Beisbroek, domein
Beisbroek en de Kasteelbossen

NC* Beisbroek

za 09/03 14-17u € 8 Lezing over het klimaat en de klimaatoplossingen BC Bulskampveld

di 12/03 9-17u € 16 Gidsvaardigheden: omgaan met groepen BC Bulskampveld

di 19/03 18.30-21.30u € 8 Gidsvaardigheden: hoe leren mensen over natuur en milieu? NC Beisbroek

za 30/03 9-17u € 8
(incl. 27/4)

Gidsvaardigheden: werkvormen – theorie en voorbereiding praktijk 
(wordt vervolgd op 27/4)

BC Bulskampveld

za 06/04 9-17u € 16 Vertelstrategieën NC Beisbroek

za 27/04 9-17u Gidsvaardigheden: praktijk werkvormen (vervolg van 30/3)
Duur: afhankelijk van het aantal deelnemers

BC Bulskampveld

za 04/05 9-17u € 16 Fietsexcursie:
Landschapspark Bulskampveld

Start BC Bulskampveld

za 11/05 9-17u € 16 Landschapslezen Nog te bepalen

za 18/05 9-17u € 16 Fietsexcursie: de Kasteelbossen Start NC Beisbroek

di 28/05 18.30-21.30u € 8 Gidsvaardigheden: EHBO NC Beisbroek

za 15/06 9-17u € 16 Fietsexcursie 3: Vensters op het Landschap Start BC Bulskampveld

za 22/06 9-12u gratis Aan de slag BC Bulskampveld

za 29/06 9-12u gratis Aan de slag NC Beisbroek

*BC Bulskampveld: Bezoekerscentrum Bulskampveld • NC Beisbroek: Natuurcentrum Beisbroek
**Heb je interesse, maar passen de data niet altijd? Neem contact met ons op.

12 MAART: Gidsvaardigheden - omgaan met groepen
Ontdek de begeleider in jezelf: ga aan de slag met de verscheidenheid en de dynamieken van 
een groep. Ook articulatie, stemtraining en competentieontwikkeling komen ruim aan bod.

19 MAART: Gidsvaardigheden - hoe leren mensen over natuur en milieu?
Verken jezelf! Welk soort begeleider ben jij? Wat of hoe zijn je uitstraling, houding, natuur-
beleving en natuurbeelden? Welke visie heb je op educatie en op natuur- en milieubescher-
ming? Hoe schat je je kennis in en waar liggen je interesses?

30 MAART EN 27 APRIL: Gidsvaardigheden – werkvormen, theorie en praktijk 
DAG 1
In deze sessie zet je de theorie onmiddellijk om in de praktijk. Laat je tijdens een wandeling 
boordevol werkvormen inspireren en ontdek hoe je de betrokkenheid van de deelnemers 
verhoogt.
In de namiddag ga je zelf aan de slag. Duiding en voorbereiding van de praktijkopdracht. 

DAG 2
Om beurten met de andere deelnemers voer je je praktijkopdracht uit. Ideaal om van elkaar 
te leren!

6 APRIL: Vertelstrategieën
Je bekijkt vertelstrategieën aan de hand van ingestudeerde verhalen. Daarna volgt de theorie 
met veel tips. In kleine groepjes en met coaching wordt het verhaal herwerkt en een tweede 
keer verteld, waarbij de vorderingen duidelijk zichtbaar worden. 
Afhankelijk van de tijd volgt een improvisatieoefening. Door associatie krijg je de bouwstenen 
van een verhaal aangereikt. 

4 MEI: Fietsexcursie - Landschapspark Bulskampveld
Landschapspark Bulskampveld is meer dan het provinciedomein. Het is ruim 90 km² groot en 
verrassend veelzijdig. Deze begeleide fietstocht biedt je op korte tijd heel veel informatie over 
landschap, natuur, erfgoed en cultuur van de streek. 

11 MEI: Landschapslezen
Je krijgt een theoretische toelichting over het landschap in de regio. De geologische evolutie 
en later de menselijke ingrepen bepalen wat er nu te zien is.   
In de namiddag bekijk je tijdens een fietsexcursie enkele specifieke landschapselementen.  

18 MEI: Fietsexcursie – Kasteelbossen
Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Brugge, Zedelgem en Jabbeke, liggen de 
Kasteelbossen. De grote boscluster is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. 
Hij bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor, Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van 
Loppem, de abdij Zevenkerken en het grondgebied Jabbeke. 
Deze begeleide fietstocht biedt je op korte tijd heel veel informatie over landschap, natuur, 
erfgoed en cultuur van de streek. 

PROGRAMMA
16 FEBRUARI: Kennismaking met Bezoekerscentrum, provinciedomein en 
Landschapspark Bulskampveld
Een rondleiding in de permanente tentoonstellingen in het bezoekerscentrum loodst je door de 
natuur en de geschiedenis van de regio vanaf 1140 en brengt je bij de partners van het domein. 
In de afsluitende presentatie maak je kennis met Landschapspark Bulskampveld en hoe  dit 
vandaag verder ontwikkelt. 

In de namiddag beleef je tijdens een geanimeerde wandeling de historische evolutie van de 
landschappen in provinciedomein en Landschapspark Bulskampveld.

2 MAART: Kennismaking met Natuurcentrum en domein Beisbroek en de 
Kasteelbossen
Ontdek wat het Natuurcentrum Beisbroek allemaal te bieden heeft. Doorheen de expo maak 
je kennis met de veelzijdige natuur, de geschiedenis van het domein en de partners. Je sluit af 
met een presentatie van de Kasteelbossen, een initiatief van Brugge, Zedelgem, Jabbeke en 
Provincie West-Vlaanderen.    

In de namiddag ervaar je tijdens een boeiende wandeling in de stadsdomeinen Beisbroek, Tudor en 
Chartreuzinnenbos het gevarieerde landschap, de prachtige natuur en de interessante geschiedenis.
  
9 MAART: Lezing - Het klimaat en de klimaatoplossingen
‘Eerste hulp bij klimaatverwarring en 10 acties die werken!’ 

Hoe warm/koud was het vroeger? Waarom is de huidige opwarming uitzonderlijk? Ontdek waarom 
er dringend actie nodig is rond de klimaatopwarming. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek 
krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.



GEEF DE PRIKKEL VOOR NATUUR EN/OF ERFGOED DOOR!
Tijdens deze cursus leer je de regio van Landschapspark Bulskampveld en/of de Kasteelbossen beter
kennen. Je vertrekt vanuit Bezoekerscentrum Bulskampveld en/of Natuurcentrum Beisbroek 
en ontdekt het domein en de streek. Je leert o.a. over de verschillende leerstijlen, over groeps-
dynamieken en over de favoriete natuurbeelden. Je maakt kennis met methodieken om actief in de
natuur bezig te zijn met kinderen, tieners en volwassenen. Daarnaast biedt de cursus nog heel wat 
aanvullingen: vertelstrategieën, landschapslezen, actieve excursies in het domein en in de streek... 

Je kan aan de slag voor Bezoekerscentrum Bulskampveld en/of Natuurcentrum Beisbroek als 
je binnen een periode van 3 jaar minstens alle groen gemarkeerde lessen gevolgd hebt. Je kan 
bovendien ook aan de slag in Landschapspark Bulskampveld en de Kasteelbossen als je ook de 
fietstocht(en) van de regio gevolgd hebt. Dit komt ook op je deelname-overzicht.

12 MAART: Gidsvaardigheden - omgaan met groepen
Ontdek de begeleider in jezelf: ga aan de slag met de verscheidenheid en de dynamieken van 
een groep. Ook articulatie, stemtraining en competentieontwikkeling komen ruim aan bod.

19 MAART: Gidsvaardigheden - hoe leren mensen over natuur en milieu?
Verken jezelf! Welk soort begeleider ben jij? Wat of hoe zijn je uitstraling, houding, natuur-
beleving en natuurbeelden? Welke visie heb je op educatie en op natuur- en milieubescher-
ming? Hoe schat je je kennis in en waar liggen je interesses?

30 MAART EN 27 APRIL: Gidsvaardigheden – werkvormen, theorie en praktijk 
DAG 1
In deze sessie zet je de theorie onmiddellijk om in de praktijk. Laat je tijdens een wandeling 
boordevol werkvormen inspireren en ontdek hoe je de betrokkenheid van de deelnemers 
verhoogt.
In de namiddag ga je zelf aan de slag. Duiding en voorbereiding van de praktijkopdracht. 

DAG 2
Om beurten met de andere deelnemers voer je je praktijkopdracht uit. Ideaal om van elkaar 
te leren!

6 APRIL: Vertelstrategieën
Je bekijkt vertelstrategieën aan de hand van ingestudeerde verhalen. Daarna volgt de theorie 
met veel tips. In kleine groepjes en met coaching wordt het verhaal herwerkt en een tweede 
keer verteld, waarbij de vorderingen duidelijk zichtbaar worden. 
Afhankelijk van de tijd volgt een improvisatieoefening. Door associatie krijg je de bouwstenen 
van een verhaal aangereikt. 

4 MEI: Fietsexcursie - Landschapspark Bulskampveld
Landschapspark Bulskampveld is meer dan het provinciedomein. Het is ruim 90 km² groot en 
verrassend veelzijdig. Deze begeleide fietstocht biedt je op korte tijd heel veel informatie over 
landschap, natuur, erfgoed en cultuur van de streek. 

11 MEI: Landschapslezen
Je krijgt een theoretische toelichting over het landschap in de regio. De geologische evolutie 
en later de menselijke ingrepen bepalen wat er nu te zien is.   
In de namiddag bekijk je tijdens een fietsexcursie enkele specifieke landschapselementen.  

18 MEI: Fietsexcursie – Kasteelbossen
Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Brugge, Zedelgem en Jabbeke, liggen de 
Kasteelbossen. De grote boscluster is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. 
Hij bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor, Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van 
Loppem, de abdij Zevenkerken en het grondgebied Jabbeke. 
Deze begeleide fietstocht biedt je op korte tijd heel veel informatie over landschap, natuur, 
erfgoed en cultuur van de streek. 

PROGRAMMA
16 FEBRUARI: Kennismaking met Bezoekerscentrum, provinciedomein en 
Landschapspark Bulskampveld
Een rondleiding in de permanente tentoonstellingen in het bezoekerscentrum loodst je door de 
natuur en de geschiedenis van de regio vanaf 1140 en brengt je bij de partners van het domein. 
In de afsluitende presentatie maak je kennis met Landschapspark Bulskampveld en hoe  dit 
vandaag verder ontwikkelt. 

In de namiddag beleef je tijdens een geanimeerde wandeling de historische evolutie van de 
landschappen in provinciedomein en Landschapspark Bulskampveld.

2 MAART: Kennismaking met Natuurcentrum en domein Beisbroek en de 
Kasteelbossen
Ontdek wat het Natuurcentrum Beisbroek allemaal te bieden heeft. Doorheen de expo maak 
je kennis met de veelzijdige natuur, de geschiedenis van het domein en de partners. Je sluit af 
met een presentatie van de Kasteelbossen, een initiatief van Brugge, Zedelgem, Jabbeke en 
Provincie West-Vlaanderen.    

In de namiddag ervaar je tijdens een boeiende wandeling in de stadsdomeinen Beisbroek, Tudor en 
Chartreuzinnenbos het gevarieerde landschap, de prachtige natuur en de interessante geschiedenis.
  
9 MAART: Lezing - Het klimaat en de klimaatoplossingen
‘Eerste hulp bij klimaatverwarring en 10 acties die werken!’ 

Hoe warm/koud was het vroeger? Waarom is de huidige opwarming uitzonderlijk? Ontdek waarom 
er dringend actie nodig is rond de klimaatopwarming. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek 
krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.



GEEF DE PRIKKEL VOOR NATUUR EN/OF ERFGOED DOOR!
Tijdens deze cursus leer je de regio van Landschapspark Bulskampveld en/of de Kasteelbossen beter
kennen. Je vertrekt vanuit Bezoekerscentrum Bulskampveld en/of Natuurcentrum Beisbroek 
en ontdekt het domein en de streek. Je leert o.a. over de verschillende leerstijlen, over groeps-
dynamieken en over de favoriete natuurbeelden. Je maakt kennis met methodieken om actief in de
natuur bezig te zijn met kinderen, tieners en volwassenen. Daarnaast biedt de cursus nog heel wat 
aanvullingen: vertelstrategieën, landschapslezen, actieve excursies in het domein en in de streek... 

Je kan aan de slag voor Bezoekerscentrum Bulskampveld en/of Natuurcentrum Beisbroek als 
je binnen een periode van 3 jaar minstens alle groen gemarkeerde lessen gevolgd hebt. Je kan 
bovendien ook aan de slag in Landschapspark Bulskampveld en de Kasteelbossen als je ook de 
fietstocht(en) van de regio gevolgd hebt. Dit komt ook op je deelname-overzicht.

12 MAART: Gidsvaardigheden - omgaan met groepen
Ontdek de begeleider in jezelf: ga aan de slag met de verscheidenheid en de dynamieken van 
een groep. Ook articulatie, stemtraining en competentieontwikkeling komen ruim aan bod.

19 MAART: Gidsvaardigheden - hoe leren mensen over natuur en milieu?
Verken jezelf! Welk soort begeleider ben jij? Wat of hoe zijn je uitstraling, houding, natuur-
beleving en natuurbeelden? Welke visie heb je op educatie en op natuur- en milieubescher-
ming? Hoe schat je je kennis in en waar liggen je interesses?

30 MAART EN 27 APRIL: Gidsvaardigheden – werkvormen, theorie en praktijk 
DAG 1
In deze sessie zet je de theorie onmiddellijk om in de praktijk. Laat je tijdens een wandeling 
boordevol werkvormen inspireren en ontdek hoe je de betrokkenheid van de deelnemers 
verhoogt.
In de namiddag ga je zelf aan de slag. Duiding en voorbereiding van de praktijkopdracht. 

DAG 2
Om beurten met de andere deelnemers voer je je praktijkopdracht uit. Ideaal om van elkaar 
te leren!

6 APRIL: Vertelstrategieën
Je bekijkt vertelstrategieën aan de hand van ingestudeerde verhalen. Daarna volgt de theorie 
met veel tips. In kleine groepjes en met coaching wordt het verhaal herwerkt en een tweede 
keer verteld, waarbij de vorderingen duidelijk zichtbaar worden. 
Afhankelijk van de tijd volgt een improvisatieoefening. Door associatie krijg je de bouwstenen 
van een verhaal aangereikt. 

4 MEI: Fietsexcursie - Landschapspark Bulskampveld
Landschapspark Bulskampveld is meer dan het provinciedomein. Het is ruim 90 km² groot en 
verrassend veelzijdig. Deze begeleide fietstocht biedt je op korte tijd heel veel informatie over 
landschap, natuur, erfgoed en cultuur van de streek. 

11 MEI: Landschapslezen
Je krijgt een theoretische toelichting over het landschap in de regio. De geologische evolutie 
en later de menselijke ingrepen bepalen wat er nu te zien is.   
In de namiddag bekijk je tijdens een fietsexcursie enkele specifieke landschapselementen.  

18 MEI: Fietsexcursie – Kasteelbossen
Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Brugge, Zedelgem en Jabbeke, liggen de 
Kasteelbossen. De grote boscluster is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. 
Hij bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor, Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van 
Loppem, de abdij Zevenkerken en het grondgebied Jabbeke. 
Deze begeleide fietstocht biedt je op korte tijd heel veel informatie over landschap, natuur, 
erfgoed en cultuur van de streek. 

PROGRAMMA
16 FEBRUARI: Kennismaking met Bezoekerscentrum, provinciedomein en 
Landschapspark Bulskampveld
Een rondleiding in de permanente tentoonstellingen in het bezoekerscentrum loodst je door de 
natuur en de geschiedenis van de regio vanaf 1140 en brengt je bij de partners van het domein. 
In de afsluitende presentatie maak je kennis met Landschapspark Bulskampveld en hoe  dit 
vandaag verder ontwikkelt. 

In de namiddag beleef je tijdens een geanimeerde wandeling de historische evolutie van de 
landschappen in provinciedomein en Landschapspark Bulskampveld.

2 MAART: Kennismaking met Natuurcentrum en domein Beisbroek en de 
Kasteelbossen
Ontdek wat het Natuurcentrum Beisbroek allemaal te bieden heeft. Doorheen de expo maak 
je kennis met de veelzijdige natuur, de geschiedenis van het domein en de partners. Je sluit af 
met een presentatie van de Kasteelbossen, een initiatief van Brugge, Zedelgem, Jabbeke en 
Provincie West-Vlaanderen.    

In de namiddag ervaar je tijdens een boeiende wandeling in de stadsdomeinen Beisbroek, Tudor en 
Chartreuzinnenbos het gevarieerde landschap, de prachtige natuur en de interessante geschiedenis.
  
9 MAART: Lezing - Het klimaat en de klimaatoplossingen
‘Eerste hulp bij klimaatverwarring en 10 acties die werken!’ 

Hoe warm/koud was het vroeger? Waarom is de huidige opwarming uitzonderlijk? Ontdek waarom 
er dringend actie nodig is rond de klimaatopwarming. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek 
krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.



28 MEI: Gidsvaardigheden – EHBO
Als je groepen begeleidt, krijg je regelmatig te maken met kleine ‘problemen’ die je zelf kunt 
verhelpen: insectenbeten, schaafwonden, open wondjes... Hoe pak je ze aan en wat heb je 
nodig? Grotere ongevallen gebeuren zelden. Maar hoe handel je als er toch iets voorvalt met 
je groep in het bos?
 
15 JUNI: Fietsexcursie – Vensters op het Landschap
Deze 49 kilometer lange fietstocht leidt je langs kleine landschapselementen tussen 
Bulskampveld en Beisbroek. Je vertrekt in het Bulskampveld en houdt halt op meerdere 
plaatsen waar een natuur- of landschapsgerichte opdracht uitgevoerd wordt. Er is een 
picknick voorzien in Beisbroek.
 
22 JUNI: Aan de slag - mensen engageren voor natuur en erfgoed in 
samenwerking met de provincie 
Praktische info rond statuten, verzekeringen, mogelijke taken, vergoeding, contactname... 
Natuur- en Milieueducatie in en door de provincie.

29 JUNI: Aan de slag - mensen engageren voor natuur en erfgoed in 
samenwerking met stad Brugge
Praktische info rond vrijwilligerswerk bij de stad Brugge, contracten, taken, vergoedingen, 
de toekomst van het Natuurcentrum en Natuur- en Milieueducatie in Brugge.

MAAK JE KLAAR 
• om kinderen en/of volwassenen te begeleiden
• tijdens weekdagen, vakanties of het weekend
• als zelfstandige of als vrijwilliger met vergoeding 

Heb je interesse, maar ben je nog niet overtuigd?
Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek en we geven je een blik op alle praktische vragen. 

PRAKTISCH
• Je betaalt per lesonderdeel 8 of 16 euro (zie tabel).
• Je ontvangt een syllabus van de gevolgde lesonderdelen.
 Extra informatie en presentaties krijg je via mail.
• Voor elk gevolgd lesonderdeel krijg je een deelnamebewijs. 

MEER INFO/INSCHRIJVEN
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00
E bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Natuurcentrum Beisbroek 
Zeeweg 96, 8200 Brugge
T 050 32 90 20
E natuur@brugge.be 
www.brugge.be/beisbroek-0

 

WORD BEGELEIDER
• voor Bezoekerscentrum Bulskampveld
• in Landschapspark Bulskampveld
• voor Natuurcentrum Beisbroek
• in de Kasteelbossen

CURSUS VOORJAAR 2019
Inschrijven vóór 8 februari



28 MEI: Gidsvaardigheden – EHBO
Als je groepen begeleidt, krijg je regelmatig te maken met kleine ‘problemen’ die je zelf kunt 
verhelpen: insectenbeten, schaafwonden, open wondjes... Hoe pak je ze aan en wat heb je 
nodig? Grotere ongevallen gebeuren zelden. Maar hoe handel je als er toch iets voorvalt met 
je groep in het bos?
 
15 JUNI: Fietsexcursie – Vensters op het Landschap
Deze 49 kilometer lange fietstocht leidt je langs kleine landschapselementen tussen 
Bulskampveld en Beisbroek. Je vertrekt in het Bulskampveld en houdt halt op meerdere 
plaatsen waar een natuur- of landschapsgerichte opdracht uitgevoerd wordt. Er is een 
picknick voorzien in Beisbroek.
 
22 JUNI: Aan de slag - mensen engageren voor natuur en erfgoed in 
samenwerking met de provincie 
Praktische info rond statuten, verzekeringen, mogelijke taken, vergoeding, contactname... 
Natuur- en Milieueducatie in en door de provincie.

29 JUNI: Aan de slag - mensen engageren voor natuur en erfgoed in 
samenwerking met stad Brugge
Praktische info rond vrijwilligerswerk bij de stad Brugge, contracten, taken, vergoedingen, 
de toekomst van het Natuurcentrum en Natuur- en Milieueducatie in Brugge.

MAAK JE KLAAR 
• om kinderen en/of volwassenen te begeleiden
• tijdens weekdagen, vakanties of het weekend
• als zelfstandige of als vrijwilliger met vergoeding 

Heb je interesse, maar ben je nog niet overtuigd?
Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek en we geven je een blik op alle praktische vragen. 

PRAKTISCH
• Je betaalt per lesonderdeel 8 of 16 euro (zie tabel).
• Je ontvangt een syllabus van de gevolgde lesonderdelen.
 Extra informatie en presentaties krijg je via mail.
• Voor elk gevolgd lesonderdeel krijg je een deelnamebewijs. 

MEER INFO/INSCHRIJVEN
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00
E bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Natuurcentrum Beisbroek 
Zeeweg 96, 8200 Brugge
T 050 32 90 20
E natuur@brugge.be 
www.brugge.be/beisbroek-0

 

WORD BEGELEIDER
• voor Bezoekerscentrum Bulskampveld
• in Landschapspark Bulskampveld
• voor Natuurcentrum Beisbroek
• in de Kasteelbossen

CURSUS VOORJAAR 2019
Inschrijven vóór 8 februari




