
DOORLOPEND EN OP EIGEN TEMPO
te verkrijgen in het bezoekerscentrum

GEZINSZOEKTOCHTEN

‘De verborgen poorten van het 
 Bulskampveld’ speur mee naar Olivia 
Kostprijs: 1 euro

‘Vlieg er eens in …’ speurtocht naar nestkasten
7 euro, inclusief bouwpakket

NIEUW! ‘WANTED!’ ontleen een iPad en 
zoek je weg naar de dader 
Gratis, afhalen tussen 13.30 en 14.30 uur

VOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR: 
NIEUW! Voor doeners en durvers
60 prikkelende uitdagingen in het 
 Bulskampveld kostprijs: 1,50 euro

VOOR VOLWASSENEN:
Wandeling in de kruidentuin langs 
20 mythische planten gratis

VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Nationale Streekzoektocht
Gratis, info: www.streekzoektocht.be

VOOR GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 4 JAAR
TENTOONSTELLING PIEP JONG! 
Speel, beleef en ontdek

NIEUW! URBANCAFE
Dagelijks kan je terecht op het terras en in 
het restaurant voor een hapje en een drankje.

ZOMERKAMPEN
85 euro/week (drank, materialen, extra’s en vrolijke 

t-shirt inbegrepen) + 1 euro per half uur opvang 

(tussen 8.30 en 9.30 uur). Zelf picknick voorzien. Om 

alles coronaproof te laten verlopen werd het aantal 

deelnemers beperkt tot 15 kinderen/kamp. Afspraak/

info/inschrijven: Bezoekerscentrum Bulskampveld

NATUURKAMP VOOR KINDEREN 

VAN 4 T.E.M. 6 JAAR

Van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli: 
dagelijks van 9.30 tot 17 uur 
Feestbeesten
Een fantastisch kleuterkamp waarbij je de 
natuur ontdekt met al je zintuigen, speurt 
naar feestbeesten in het bos, speelt en 
knutselt met natuurschatten en lekkere hap-
jes maakt in de kruidentuin. We sluiten de 
kampweek af met een spetterend bosfeest.

NATUURKAMP VOOR KINDEREN 

VAN 7 T.E.M. 9 JAAR

Van maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juli – 
dagelijks van 9.30 tot 17 uur:
Kasteel in het bos
Een avontuurlijk kamp waarbij je de gehei-
men ontdekt van de kasteelheer, het bos en 
de kruidentuin. Je speelt en knutselt in en 
met de natuur, maakt lekkers met kruiden 
en verkent de natuur op vele manieren. 

VOLWASSENEN

Zondag 12 juli en 9 augustus, twee 
 voorstellingen van 9.30 tot 11 uur en van 
11 tot 12.30 uur 
Theaterwandeling: verdriet en romantiek 
in het kasteelpark
Twee acteurs nemen je mee in de tijd 
tijdens een verrassende rondleiding. Na 
het overlijden van haar man in 1904 leerde 
kasteeldame Marie Lippens ’t Serstevens 
de beroemde tuinarchitect Edmond Galop-
pin kennen. Zitten er diepere gevoelens 
verborgen of gaat het om een puur profes-
sionele relatie? Ben je ook benieuwd?
5 euro, max. 15 deelnemers, inschrijven tot 

1 week vooraf. Ook te boeken als groep op een 

datum naar keuze. 

Afspraak/info/inschrijven/org.: 

 Bezoekerscentrum Bulskampveld

VOLWASSENEN

Zaterdag 18 juli van 5 tot 7 uur
In het spoor van de ree
Sporenexpert Miguel neemt je mee naar 
de favoriete plekjes van de reeën in het 
Bulskampveld. 
Gratis, max. 15 deelnemers, inschrijven 

voor 11 juli

Afspraak/info/inschrijven/org.: 

 Bezoekerscentrum Bulskampveld

VOLWASSENEN

Minicursus pottenbakken 
Kies 1 van de 4 sessies van 3 dagen in de 
periode van 27 juli tot 8 augustus. Alle 
info op atelierdepottery.be
Gratis demodagen in de kruidentuin op 
zondagmiddag 26 juli en 2 augustus van 
14 tot 17 uur

VOLWASSENEN EN KINDEREN VANAF 9 JAAR

Vrijdag 14 augustus, start wandelingen 
om 20.30, 21, 21.30 en 22 uur
Vleermuiswandeling
Vleermuizen zijn heel nuttige en wonderlij-
ke dieren. Kom het zelf ontdekken tijdens 
een schemerwandeling waarbij je op stap 
gaat met de natuurgids en een batdetector.
Gratis, max. 15 personen per wandeling, ver-

plicht inschrijven voor 7 augustus

Afspraak/info/inschrijven/org.: 

 Bezoekerscentrum Bulskampveld

VOLWASSENEN EN JONGEREN 

VANAF 10 JAAR

Zaterdag 15 augustus. De fi lm start om 
21 uur en duurt tot 23 uur 
Film in het bos
Geniet in open lucht van de fi lm ‘WILD’, de 
eerste van de twee fi lms die deze zomer 
buiten vertoond wordt!

Wij zorgen voor stoelen, breng jij je 
popcorn mee? Zo beleven we samen een 
onvergetelijke fi lmavond!!
Gratis, inschrijven voor 8 augustus 

Info/inschrijven: www.rlhoutland.be 

Op 18 augustus is er opnieuw een openlucht-

cinema in Fort van Beieren met de fi lm ‘Room’.

VOLWASSENEN

Vrijdag 21 augustus van 20.30 tot 21.30 
uur (welkom vanaf 20 uur)
Boskamerconcert
Beleef een intiem kamerorkest in open 
lucht in een uniek en sfeervol kader.
De performers van dienst zijn het komi-
sche muzikale duo ‘Fokkersvreugde’. Ze 
brengen een mix van eigen West-Vlaamse 
nummers en kortverhalen die op zoek 
gaan naar een (voorzichtige) glimlach.
Je reserveert een barkruk aan een bartafel, 

voor maximum vier personen uit dezelfde 

 bubbel. 

Gratis, max. 60 toeschouwers, inschrijven voor 

19 augustus 

Info/inschrijven: www.rlhoutland.be 

Er gaat ook een boskamerconcert door in Til-

legem op 13 augustus en in domein d’ Aertrijke 

op 20 augustus

VOLWASSENEN EN JONGEREN

Doorlopend tot eind september 
Kunstproject ‘The garden is older 
than the Field’ 
In de idyllische landschappen van de 
domeinen Bulskampveld en Wildenburg 
duiken artistieke praktijken van zes cura-
toren en dertien kunstenaars op. 
Vraag de gratis folder in het bezoekers-
centrum en bezoek op eigen tempo.

VOLWASSENEN EN JONGEREN

Zaterdag 22 augustus van 11 tot 17 uur
Workshop kunst met vezelplanten,
kunstperformance en kunstrondleidingen 
max. 15 deelnemers per workshop, inschrijven 

verplicht voor 15 augustus

Meer info: www.thegardenisolderthanthefi eld.be 

en www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 

VOLWASSENEN

Vrijdag 28 augustus van 14 tot 17 uur
Plant in de kijker: salie
Herboriste Joke deelt haar kruidengehei-
men over de salieplant: een sterkgeurend 
keukenkruid met tal van toepassingen. 
Prijs: 15 euro (inclusief ingrediënten), max. 

12 deelnemers, inschrijven voor 21 augustus

Afspraak/info/inschrijven/org.: Bezoekers-

centrum Bulskampveld 

Bezoekerscentrum Bulskampveld

Bulskampveld 9, 8730 Beernem

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

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 
www.west-vlaanderen.be/ik-zomer-het-bulskampveld 

Dagelijks open in juli en augustus van 13.30 tot 17.30 uur

 provinciedomein bulskampveld    Bulskampveld    @provinciewvl
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Hou de website www.west-vlaanderen.be/ik-zomer-het-bulskampveld of facebook in 
de gaten. Zo ben je steeds op de hoogte van de recentste informatie. Alle activiteiten 
gaan door in Provinciedomein Bulskampveld. Voor inschrijvingen en info: contacteer 
Bezoekerscentrum Bulskampveld.

Geniet elke dag van een andere begeleide activiteit!

MAANDAG: EEN KRUIDIGE KIJK
De kruidentuin opent zijn poorten voor jou. De ene keer ga je op stap met de im-
ker of herborist, de andere keer ga je zelf aan de slag en maak je kruidenzout of een 
 verzorgende zalf. Kruid je maandag met één van de vele activiteiten:
- 6 juli: Maak kennis met bijzondere kruiden door de ogen van kruidenheks Epona.
- 13 juli: Fleur je tuin op met bijenvriendelijke planten met de tips van imker Geert
- 20 juli: Ontdek de rol van planten in mythologie en bijgeloof door natuurgids Gabriël
- 27 juli: Herboriste Martine neemt je mee naar interessante kruiden voor dierenverzorging
- 3 augustus: Dompel je onder in het middeleeuws kruidengebruik met herboriste Lies 
- 10 augustus: Samen met herboriste Simonne maak je een verzorgende zalf met kruiden
- 17 augustus: Ontrafel de geheimen uit het leven van de honingbij met imker Geert
- 24 augustus: Maak je eigen mediterraans kruidenzout met herboriste Simonne
- 31 augustus: Zet je zinnen op een kruidenavontuur voor GEZ. MET KINDEREN VAN 4-6 J

VOOR VOLWASSENEN (tenzij anders vermeld) Om 14.30, 15.30 en 16.30 uur, duur: 45 minuten,  gratis, 

inschrijven de dag zelf aan de onthaalstand bij parking driekoningen, max. 15 personen/sessie

DINSDAG: PUUR NATUUR
Trek samen met de natuurgids het bos in. Kies uit een sporensafari of stap in het spoor 
van de ree. Dompel je onder in het erg veelzijdige ecosysteem van het bos en ontdek 
haar biodiversiteit. Af en toe zijn er ook speelse gezinswandelingen vol natuurbeleving en 
geregeld lanceren we een uitdagende natuurbingo waarmee je zelf aan de slag kan. 
- 7 juli: Trek op sporensafari met Miguel VOLWASSENEN

- 14 juli: Maak kennis met de babydieren in het bos met Ellen  
GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4-6 JAAR

- 21 juli: Ontdek de betekenis van bomen in de mythologie met Gabriël VOLWASSENEN

- 28 juli: Onderzoek alles over vogels tijdens de Flierefluitertocht  
GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 8 JAAR

- 4 augustus: Ga mee op ontdekkingsreis met Xavier en ontdek enkele grote bosgeheimen
  GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 8 JAAR

- 11 augustus: Ontdek de ecosysteemdiensten die het bos te bieden heeft met Gabriël 
VOLWASSENEN

- 18 augustus: Ga op stap met Gabriël voor een zomerse excursie door park en bos  
VOLWASSENEN

- 25 augustus: Beheer de heide! Een diepere kijk op de inrichtingswerken en de begra-
zing met galloways met natuurgids Luc VOLWASSENEN

Van 14.30 tot 16.30 uur, gratis, inschrijven tot 1 week voor de activiteit bij Bezoekerscentrum 

 Bulskampveld, max. 15 deelnemers/wandeling

WOENSDAG & ZONDAG: NATUURLEUK
Hou halt aan de standen langs het natuurleuke parcours en ontdek, speel- en beleef. 
Neem deel aan actieve natuurspelletjes, doe-opdrachtjes en steek ondertussen nog iets 
op over het leven in en rond het bos.
Tussen 14 en 17 uur, doorlopend, zonder inschrijving, niet op 1 juli

DONDERDAG: HERBRON JEZELF
Ervaar en absorbeer de kracht van het bos. Kies voor bosyoga en verruim je lichaam en 
geest met behulp van de natuurelementen. Of ga voor bosbaden en voel de boskracht die 
je eigen veerkracht versterkt. Tijdens het bosbaden leer je onthaasten. Het ritme van het 
bos wijst de weg.

Elke donderdag in juli en augustus van 18 tot 21 uur
Bosbaden
10 euro/persoon, max. 10 deelnemers, 

inschrijven tot 1 week vooraf bij Bezoekerscentrum  Bulskampveld

9 juli, 23 juli, 6 augustus en 20 augustus van 10 tot 11.30 uur, 
Bosyoga 
5 euro/persoon, max. 20 personen

inschrijven tot 1 week vooraf bij Bezoekerscentrum Bulskampveld

VRIJDAG: BOS OP STELTEN
Heb je ook veel stilgezeten de voorbije maanden? Wellicht kriebelt het dan om terug in 
de bomen te kunnen klauteren en het bos op stelten te zetten! Ben je een avontuurlijk 
type? Kom dan zeker eens het blotevoetenpad uitproberen. We gaan ook zelf pijl en boog 
maken, die je natuurlijk ook mag uittesten! Elke week is er iets anders te beleven!
Hou de website en/of facebook in de gaten. Zo kom je te weten welke activiteiten per week doorgaan.

Tussen 14 en 17 uur, doorlopend, zonder inschrijving

ZATERDAG: SPEELSE BOSVERHALEN 
Het bos komt tot leven terwijl je gespannen luistert naar de mooiste verhalen.… Er zijn 
poppenspelen voor de allerjongsten en spannende verhalen voor oudere kinderen. Vlei je 
neer in het mos of ga zelf creatief aan de slag na een voorleessessie. 
Tussen 14 en 17 uur, zonder inschrijving (tenzij anders vermeld)

VOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR

4 en 11 juli en 22 augustus
Bosverhalen door verteltheater Wonderling

VOOR KINDEREN VANAF 4 JAAR:

18 juli, 1 en 15 augustus
Poppenkast in een magisch decor van Toverwijsje  

VOOR KINDEREN VANAF 6 JAAR

25 juli (om 14.30, 15.30 en 16.30 uur)
Een eigenzinnige versie van het sprookje ‘De Tondeldoos’ vol magie en beleving door 
Sabine Forrier
Duur: 45 minuten, gra tis, inschrijven de dag zelf aan de onthaalstand bij parking driekoningen, 

max. 15 personen/sessie 

VOOR KINDEREN VAN 4 T.E.M. 8 JAAR

8 augustus 
Na een voorleesmoment ga je knutselen in het bos met creatief duizendpoot Skriewer

VOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR

29 augustus (om 14.30, 15.30 en 16.30 uur)
Griezelen en huiveren bij een beklijvend verhaal door Sabine Forrier
Duur: 45 minuten, gra tis, inschrijven de dag zelf aan de onthaalstand bij parking driekoningen, 

max. 15 personen/sessie


