
DOORLOPEND EN OP EIGEN TEMPO

Tijdens de openingsuren 
(Elke dag van 13.30 tot 17.30 uur) 

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 6 JAAR
Tentoonstelling ‘Over Nachten’
Sprookjesachtige speel, doe- en ontdek-
tentoonstelling over dieren die ontwaken 
als wij gaan slapen. 

IEDEREEN WELKOM
Permanente tentoonstellingen

Van zonsopgang tot zonsondergang

GEZINNEN MET KINDEREN
 Met folder of boekje

- Gezinszoektocht ‘De verborgen poorten 
van het Bulskampveld’ (1 euro)*

- Kleuterzoektocht ‘Schatten van Vlieg’ – 
Zoek ook de andere schatten in Beer-
nem en in de andere provinciedomeinen. 
Als je meerdere zoektochten doet, maak 
je kans op een leuke prijs!  (gratis)*

- Voor doeners en een durvers: 
60 prikkelende uitdagingen in het 
 Bulskampveld (1,5 euro)*

 Te ontdekken ter plekke

- Expeditie Bulskampveld in speelbos 
en park 

- Speelbos: Ontmoet de vrienden van 
Roestje in het vlechtwerkbos 

VOLWASSENEN

- Scherp Gesteld: Fotowedstrijd in alle 
provinciedomeinen van West-Vlaanderen 
www.west-vlaanderen.be/fotowedstrijd-
scherp-gesteld.

- Wandeling in de kruidentuin
langs 20 mythische planten (gratis)*

- Wandeling in park en bos
langs 16 opmerkelijke bomen (gratis)*

- Wandelnetwerk Bulskampveld
Ontdek de highlights van het domein 
(8 euro)*

UNIEKE MOMENTEN
VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
Donderdag 1 juli 
doorlopend van 14 tot 17 uur
BUITENSPEELDAG XL
Trap de zomer af met een extra 
 avontuurlijke Buitenspeeldag XL!
Ga ‘back to the roots’ en trek erop uit in 
het avonturenbos: Vuur maken, kampen 
bouwen, boomklimmen, mini-vlotjes 
 knutselen… Laat het buitenbeest in je los!
Gratis – zonder inschrijven –  start aan parking 

Driekoningen

IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 3 juli en 7 augustus 
van 14 tot 16 uur 
Rondleiding in het 
Opvangcentrum voor Vogels en 
Wilde Dieren
5 euro (3 euro kinderen tot 12 jaar) – Afspraak  

aan de toren van het VOC 

Inschrijven bij VOC Beernem (050 79 09 59 of 

voc.beernem@gmail.com)

VOLWASSENEN EN JONGEREN
Woensdag 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 
25 augustus van 14.30 tot 16.30 uur
Bomen en hun geheimen
Begeleide natuurwandeling langs 
16  opmerkelijke bomen  
Gratis – inschrijven tot 1 week vooraf

VOLWASSENEN EN JONGEREN
Zondag 25 juli en 22 augustus, twee 
 voorstellingen van 9.30 tot 10.30 uur 
en van 11 tot 12 uur
Theaterwandeling: verdriet en 
romantiek in het kasteelpark 
Kasteeldame Marie Lippens ’t  Serstevens 
en tuinarchitect Edmond Galoppin ne-
men je mee naar het jaar 1919. Na het 
 overlijden van haar man stort Madame 
Lippens zich helemaal op de aanleg van 
het gigantische kasteelpark. Leidt deze 
gedeelde passie voor planten ook tot 
 andere passies?
5 euro- inschrijven tot 1 week vooraf

VOLWASSENEN EN JONGEREN 
VANAF 16 JAAR
Vrijdag 13 augustus om 20.30 uur
Film in het bos: Gretel & Hansel

Beleef het angstaanjagende 
sprookje in open lucht alsof 
je er middenin zit. 
OPGELET: niet voor 
 gevoelige kijkers (+16).

Bar met drank en duurzame versnaperin-
gen van 19.30 tot 20.30 uur en tijdens de 
pauze.
5 euro – inschrijven voor 6 augustus

IEDEREEN WELKOM
Vrijdag 27 augustus van 20 tot 23 uur
Fladdercafé 
Ga tijdens de ‘Nacht van de vleermuis’ op 
stap met een gids en een batdetector om 
te ontdekken welke soorten allemaal rond 
je oren vliegen. Bezoek de verschillende 
infostanden en leer bij over vleermuizen 
en nachtvlinders terwijl de kinderen 
genieten van een schimmenspel, een 
creaworkshop... 
Tussendoor kan je iets eten of drinken in 
het Urban Café.
Gratis – inschrijven tot 22 augustus voor de 

vleermuiswandelingen

Kies het startuur van de wandeling (van 

 ongeveer 1 uur): 20.45, 21.15, 21.45 of 22.15 uur

Bezoekerscentrum Bulskampveld Bulskampveld 9, 8730 Beernem

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

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 
Dagelijks open in juli en augustus van 13.30 tot 17.30 uur

 provinciedomein bulskampveld    Bulskampveld    @provinciewvl
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* folder afhalen in het bezoekerscentrum tijdens de openingsuren



GENIET ELKE DAG VAN EEN ANDERE BEGELEIDE ACTIVITEIT!

MAANDAG: ONTDEK HET BOS MET HET LOERZAKJE 
KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
Doorlopend van 13.30 tot 17.30 uur
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Word onderzoeker en ontdek het leven in het bos. 
Het loerzakje helpt je op weg met enkele uitdagingen die je op een unieke manier naar 
het bos laten kijken. 
In juli en augustus kan je dit leuke rugzakje met opzetloepje, verrekijker en andere toffe onder-

zoeksmaterialen kopen voor slechts 5 euro. 

Op maandag krijg je er nog een leuke attentie bij! – zonder inschrijven

DINSDAG : HERBRON JEZELF 
Ervaar en absorbeer de kracht van het bos. Leer onthaasten. Het ritme van het bos wijst de weg.

VOLWASSENEN
6 juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus en 31 augustus van 9.30 tot 12.30 uur
Bosbaden
Stress, drukte en een kop vol zorgen. Tijd om het allemaal te vergeten met een boswan-
deling die je helemaal laat ontspannen.
10 euro – inschrijven tot 1 week vooraf, max 10 deelnemers

VOLWASSENEN (UITGEZONDERD *)
Bosyoga
13 juli, 27 juli, 10 augustus*, 24 augustus van 10 tot 11.30 uur
5 euro – inschrijven tot 1 week vooraf (plaatsen zijn beperkt!)

*Op 10 augustus zijn (groot)ouders met kinderen welkom. 

 Voor 1 ouder met 1 kind betaal je slechts 7,5 euro – inschrijven tot 3 augustus

WOENSDAG EN ZONDAG: NATUURLEUK 
Doorlopend van 14 tot 16.30 uur
Speel toffe spelletjes, voer boeiende opdrachten uit en ontdek leuke natuurweetjes langs 
de verschillende begeleide haltes in het domein.
Gratis – zonder inschrijven

DONDERDAG: WANTED!  
GEZINNEN 
Doorlopend te ontlenen van 9.30 tot 14.30 uur
Iemand liet een flesje met een mysterieuze vloeistof achter in het bos. Ga op zoek naar 
de verdachten. Wie heeft geen alibi en is de dader? 
Tijdens deze zoektocht ga je op pad met een kaart en een iPad.
Groepen kunnen meerdere iPads uitlenen en er een spannende competitie van maken. 
Gratis – duur 3 uur – bij afhaling tussen 9.30 en 13.30 uur vooraf reserveren – terug binnenbrengen 

voor 17.30 uur

VRIJDAG: KRUID JE DAG 
VOLWASSENEN
Op vrijdag kan je met de herborist(e) op stap in de kruidentuin of aan de slag tijdens een 
kruidenworkshop. Een rondleiding is steeds van 14.30 tot 16.30 uur en kost 3 tot 5 euro. 
Een workshop is van 13.30 tot 16.30 uur en kost 18 euro.
inschrijven tot 1 week vooraf – beperkt aantal deelnemers

- 2 juli: : Ontdek tijdens een rondleiding met herboriste Anny verschillende eetbare 
bloemen.

- 9 juli: Geef ‘onkruid’ een nieuw leven op je bord tijdens de workshop van herboriste 
Simonne.

- 16 juli: Op de rondleiding met herboriste Martine leer je welke planten je huisdier 
gezond houden.

- 23 juli: Maak in de workshop met herboriste Simonne de lekkerste cocktails en 
mocktails.

- 30 juli: Tijdens een workshop met herboriste Joke ontdek je alle troeven van teunis-
bloem.

- 6 augustus: Herboriste en theesommelier Ann toont in een workshop hoe kruiden 
ondersteunend werken bij kwaaltjes en aandoeningen.

- 13 augustus: Wandel samen met imker Geert langs bijenvriendelijke planten en ont-
dek hun belang voor bijen.

- 20 augustus: Herboriste Martine gaat in een rondleiding dieper in op kruiden die de 
pijn van vrouwenkwaaltjes verzachten. 

- 27 augustus: Herboriste Joke maakt je in een workshop wegwijs in het veelzijdige 
gebruik van de den.

ZATERDAG: BOSPODIUM
Op zaterdag kan je in het bos terecht voor een ruim aanbod aan verhalen, animatie of 
muziek. 
Gratis – zonder inschrijving, tenzij anders vermeld

IEDEREEN WELKOM

3 juli doorlopend van 14 tot 17 uur
Laat je op je wandeling verwonderen door Hertenkoningin Heria. Wie kan de opdracht tot 
een goed einde brengen?

IEDEREEN WELKOM

10 juli en 28 augustus doorlopend van 14.30 tot 16.30 uur
Enkele leerkrachten met een passie voor muziek vonden elkaar tijdens een schoolfeest: 
de WE-Street Band was geboren! Midden in het bos brengen ze een spetterend optreden.

JONGEREN (+10 JAAR) EN VOLWASSENEN

17 juli en 14 augustus van 14.30 tot 15.30 uur of 16 tot 17 uur
Bezoek de oude wijze vrouw in het bos en roep verborgen krachten op. Een griezelver-
haal door Sabine Forrier met een snuifje illusie en magie.
Inschrijven verplicht

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

24 juli van 14 tot 17 uur
Tilde van Wonderling Verteltheater vertelt voor groot en klein. Laat je betoveren door 
verhalen over fabelwezens en geheimzinnige bossen.

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 4 JAAR

31 juli en 21 augustus van 14 tot 17 uur
Samen met specialist Pina Pienter gaan we op zoek naar het schattige, grappige 
bosbeest, dat zich niet zomaar laat vangen! Laat je verrassen tijdens deze interactieve 
voorstelling vol theater, dans en muziek door vzw Yeshead.

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 5 TOT 9 JAAR

7 augustus van 14 tot 17 uur
Kom naar de magische kring in het sprookjesbos. Luister naar een fantastisch sprookje 
van Vrouw Holle over een geheim luikje in het gras.


