KINDEREN VANAF 10 JAAR

22 november
Dag van de wetenschap
Voor de 10de verjaardag van de ‘Dag van
de wetenschap’ gaan we digitaal! Laat je
zeker prikkelen door het duurzame aanbod
van Bezoekerscentrum Bulskampveld. Hou
onze website en nieuwsbrief in de gaten voor
meer info.

Begeleiding: Joke Verkeyn
3 euro - max. 20 deelnemers - inschrijven voor
1 november. Afspraak/info/inschrijven/org.:

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 8 JAAR

Bezoekerscentrum Bulskampveld

13 december van 14.30 tot 16.30 uur
Winter is coming…
Het bos ziet er op het eerste zicht maar kaal
en saai uit in de winter.
Maar niets is minder waar…

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

NOVEMBER

24 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: Den in de kijker
De den is een erg veelzijdige boom. Naast de
eetbare zaden kunnen we ook aan de slag
met de naalden of etherische olie.

KINDEREN VAN 7 TOT 10 JAAR

Bezoekerscentrum Bulskampveld

deelnemers - inschrijven voor 17 oktober

4 november van 14 tot 16.30 uur
Help vogels de winter door
De tuinvogels kunnen in de winter wel een
extraatje gebruiken. We maken mezenbollen
die je nadien kan ophangen in je tuin. Tussendoor nemen we ook een kijkje achter de
schermen van het VOC.

Bulskampveld 9, 8730 Beernem

Afspraak/info/inschrijven/org.:

5 euro (voederbollen, koek en drank inbegre-

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

Bezoekerscentrum Bulskampveld

pen) – max. 20 deelnemers - vooraf inschrijven

Begeleiding: Joke Deconinck
15 euro (inclusief ingrediënten) - max. 10

bij VOC Beernem.

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld
Openingsuren:
September en oktober
Op weekdagen: van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (behalve op vrijdag en feestdagen)
Zaterdag en zondag: van 13.30 tot 17.30 uur
November en december
Op weekdagen: van 13.30 tot 16.30 uur (behalve op vrijdag en feestdagen)
Zaterdag en zondag: van 13.30 tot 16.30 uur

Bulskampveld

Afspraak: aan de toren van het VOC in

25 oktober van 14.30 tot 16.30 uur
Op zoek naar paddenstoelen
Paddenstoelen nemen de meest vreemde
vormen en kleuren aan. Maak tijdens deze
natuurwandeling kennis met soorten die tot
de verbeelding spreken.

provinciedomein Bulskampveld, Beernem

Begeleiding: Lia Vanlandschoot
Gratis - max. 15 deelnemers - inschrijven voor 18

Jaarlijkse sluiting van 15 december t.e.m. 15 januari
provinciedomein bulskampveld

VOLWASSENEN

oktober. Afspraak/info/inschrijven/org.:
@provinciewvl

Bezoekerscentrum Bulskampveld

IEDEREEN WELKOM

Zaterdag 7 november van 14 tot 16 uur
Rondleiding: Beleef het VOC
Meer info: zie 5 september

DECEMBER

19 november van 13.30 tot 16.30 uur
Koken met ongebruikelijke groentendelen
Tijdens deze workshop leer je delen van
groenten gebruiken die normaal op de
composthoop zouden belanden.
Begeleiding: Simonne Ibens

Gratis - max. 15 deelnemers - inschrijven voor 6
december. Begeleiding: Xavier Dierickx
Afspraak/info/inschrijven/org.: Bezoekerscentrum Bulskampveld

15 euro (inclusief ingrediënten) - max. 10 deelnemers - inschrijven voor 12 november

IEDEREEN WELKOM

Afspraak/info/inschrijven/org.:

Zaterdag 5 december van 14 tot 16 uur
Rondleiding: Beleef het VOC
Meer info: zie 5 september

Bezoekerscentrum Bulskampveld

BELEEF
PROVINCIEDOMEIN

VU: Peter Norro, MiNaWa, 050 40 32 90 - Milieuvriendelijk papier

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 8 JAAR

8 november van 14.30 tot 16.30 uur
Op sporenexpeditie door het bos
Er zijn zo veel dieren actief in Bulskampveld
maar overdag zien we ze bijna nooit… Gelukkig laten ze wel eens sporen na. We trekken
op expeditie door het bos op zoek naar die
diersporen? Wie weet vind je wel een vossendrol. Maar pas op! Afblijven!

BULSKAMPVELD
ACTIVITEITEN
kalender
september - december
2020

SEPTEMBER

OKTOBER

IEDEREEN WELKOM

VOLWASSENEN

IEDEREEN WELKOM

Zaterdag 3 oktober van 14 tot 16 uur
Rondleiding: Beleef het VOC
Meer info: zie 5 september

‘Vlieg er eens in …’ speurtocht naar nestkasten

Zaterdag 5 september van 6 tot 8 uur
In het spoor van de ree
Natuurgids en tracker Miguel neemt je mee
door het bos op zoek naar sporen van de
reeënpopulatie van Bulskampveld.

Kostprijs: 7 euro (inclusief bouwpakket)

Gratis - max. 15 deelnemers - inschrijven voor

NIEUW: ‘WANTED!’ ontleen een iPad en
zoek je weg naar de dader

31 augustus. Begeleiding: Miguel Depoortere

Gratis, afhalen voor 14.30 uur

Bezoekerscentrum Bulskampveld

Zondag 4 oktober, twee voorstellingen
van 9.30 tot 11 uur en van 11 tot 12.30 uur
Theaterwandeling: Verdriet en romantiek
in het kasteelpark
Laat je meevoeren naar het jaar 1919 door
kasteeldame Marie Lippens ‘t Serstevens en
tuinarchitect Edmond Galoppin. Na het overlijden van haar man leerde ze de beroemde
Galoppin kennen en in die 15 jaar tijd is er
al heel wat gebeurd in haar leven en in het
kasteelpark. En dat laat ook Edmond niet onberoerd. Zitten er diepere gevoelens verborgen? Of gaat het om een puur professionele
relatie? Ben je ook benieuwd? Schrijf dan vlug
in voor deze exclusieve wandeling.

11 oktober tussen 14 en 17 uur
Natuurleuk: paddenstoelen onder de loep
Speciaal voor de start van ‘Week van het bos’
zetten we nog eens het natuurleuke speelen beleefparcours uit. Deze keer staat alles
in het teken van paddenstoelen. En er zijn
ook proevertjes…

DOORLOPEND EN OP EIGEN TEMPO
GEZINSZOEKTOCHTEN

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

Beleef het provinciedomein Bulskampveld en geniet van het uitgebreide aanbod in het
grootste bosgebied van West- en Oost-Vlaanderen. Neem je kinderen mee in de zintuiglijke expeditie rond het parkdomein en in het speelbos. Laat je verwonderen in één van de
meest complete kruidentuinen van Vlaanderen. Stap mee in de sporen van een natuurgids,
een herborist, een enthousiaste verteller of neem deel aan een workshop.

Afspraak/info/inschrijven/org.:

VOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR

IEDEREEN WELKOM

NIEUW: Voor doeners en durvers
60 prikkelende uitdagingen in het
Bulskampveld kostprijs: 1,50 euro

Zaterdag 5 september van 14 tot 16 uur
Rondleiding: Beleef het VOC
Neem een kijkje achter de schermen van het
opvangcentrum voor vogels en wilde dieren.

VOOR VOLWASSENEN

Begeleiding: medewerker van het VOC.

Wandeling in de kruidentuin langs
20 mythische planten gratis

3 euro - max. 2 x 10 deelnemers – info en
vooraf inschrijven bij VOC Beernem (050 79 09
59 of voc.beernem@gmail.com).

Dit najaar beperken we het aantal deelnemers voor alle activiteiten zodat je op een veilige
manier kan genieten. Hou de website in de gaten en/of abonneer je op de nieuwsbrief van
het Bulskampveld. Zo blijf je steeds op de hoogte van de recentste informatie.

VOLWASSENEN

Afspraak: aan de toren van Het VOC in provinciedomein Bulskampveld, Beernem

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

Zondag 13 september van 10u tot 12u
Het bos door de ogen van onze voorouders
Voor de prehistorische mens bood het bos
alles om te kunnen overleven: wild om te
jagen, hout om vuur te maken, planten om
touw te maken…

27 september tussen 9.30 en 12 uur
Proef van Bulskampveld: duurzaam,
kruidig & lokaal
De chef van Urban Café slaat de handen in elkaar met de Kruiderie en Bezoekerscentrum
Bulskampveld. Je krijgt enkele bijzondere
hapjes en (kruiden)drankjes voorgeschoteld.
Bij ieder proevertje staan we even stil bij enkele duurzame en lokale ingrediënten en doe
je inspiratie op om zelf thuis aan de slag te
gaan. Aansluitend kun je ook reserveren voor
een exclusief menu in Urban Café die verder
bouwt op de producten uit de wandeling.

Gratis - max. 15 deelnemers - inschrijven voor
6 september. Begeleiding: Harald Lamon

Alle activiteiten gaan door in Provinciedomein Bulskampveld.
Voor inschrijvingen en info:
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00
bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld
IEDEREEN WELKOM
Verlengd wegens succes tot 15 december 2020!

Tentoonstelling Piep Jong! Babydieren in het bos
Boeiende doe- en ontdektentoonstelling voor gezinnen met kinderen vanaf 3 jaar.
Gratis - doorlopend te bezoeken tijdens de openingsuren van Bezoekerscentrum
Bulskampveld

Afspraak/info/inschrijven/org.:
Bezoekerscentrum Bulskampveld
GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 10 JAAR

Zondag 20 september van 14.30 tot 16.30 uur
Een wandeling met een geurtje…
De natuur kent geen taboes. Op een ludieke
manier leer je van alles over de spijsvertering van verschillende dieren waaronder ook
de mens…
Gratis - max. 15 deelnemers - inschrijven voor
13 september. Begeleiding: Katrien Geurts
Afspraak/info/inschrijven/org.:
Bezoekerscentrum Bulskampveld

Gratis – de rondleiding duurt 80 minuten – iedere
20 minuten een rondleiding - inschrijven voor 20
september. Afspraak/info/inschrijven/org.:
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Reserveren lunchmenu aan 35 euro:
Urban Café (tel 050 67 69 04)

5 euro - max. 15 deelnemers/rondleiding - inschrijven voor 27 september. Afspraak/info/inschrijven/org.: Bezoekerscentrum Bulskampveld

Gratis - iedereen welkom - zonder inschrijving
Afspraak/info/org.:
Bezoekerscentrum Bulskampveld
GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 6 JAAR

18 oktober van 14.30 tot 16.30 uur
Kabouter Ellen in de knoei
Kabouter Ellen wordt wakker naast een
gebroken paddenstoel. Ze is helemaal in de
war. Kunnen jullie haar helpen?
Begeleiding: Ellen Van Rie
3 euro - max. 20 deelnemers - inschrijven voor
11 oktober. Afspraak/info/inschrijven/org.:
Bezoekerscentrum Bulskampveld

