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 Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers    gaversharelbeke

Openingsuren PRNC De Gavers
In juli en augustus is het bezoekerscentrum dagelijks open van 13.30 tot 17.30 uur
Groepen op afspraak

Het PRNC is op weekdagen telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren 
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Zomerzoektocht: op stap met de Pinkies
Wist je dat er in de Gavers minimensjes zo groot als een pink wonen? De Pinkies wonen 
in boomholtes, verlaten vogelkastjes en soms zelfs onder de grond… Ze verstoppen zich 
goed omdat ze een beetje bang zijn van de grote mensen. Als jullie beloven ze niet aan te 
raken, wil Pinkie Lena jullie meenemen op avontuur. 
Wanneer: van 15 juni tot 15 september

Doelgroep: Gezinnen met kinderen van 2,5 tot 10 jaar

Start: aan het infobord, speelplein Stasegemsesteenweg

Prijs: gratis. 

Meer info www.west-vlaanderen.be/gavers

Putteke Winter. Save the date! 
Vrijdag 18 november is het weer van dat en geven we het beste van onszelf!  
Licht en plezier verzekerd. 
Meer info volgt op www.west-vlaanderen.be/gavers
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IN EN OP HET WATER
Kajak
Ontdek de Gavers met de kajak!
Wanneer: in juli en augustus kan je elke dag kajakken van 13.30 tot 18.30 uur

Prijs per uur: enkele kajak 3 euro – dubbele kajak 5 euro – familiekano (4p) 8 euro

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)

Zwemzone
Het Gavermeer heeft een afgesloten zwemzone. Je kan hier genieten van een frisse duik 
in het water. Zonnekloppers kunnen terecht op de ligweide. 
Wanneer: In juli en augustus is de zwemzone elke dag open van 12 tot 19 uur.

Prijs: gratis

Info en tickets: Reserveren is niet mogelijk. Een telsysteem aan de ingang toont de 

 beschikbare plaatsen.

Fluisterboot
Ga je mee met onze schipper? Hij vertelt je de gekste verhalen over het ontstaan van de 
plas en het leven in en op het water. Een plezier voor groot en klein!
Wanneer: in juli en augustus vaart de fluisterboot elke zondag uit. De fluisterboot vaart ook uit op 

zondag 25 sept, 30 okt en 27 nov. Start om 14, 15, 16 en 17 uur. De tocht duurt 50 min. 

Prijs: 5 euro per persoon. Max 10 personen per uur.

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)

AVONTUUR
Hindernissenpiste en klimmuur
Neem het tegen elkaar op en overwin om het snelst alle hindernissen. 3-2-1 start! Na de 
opwarming op de hindernissenpiste volgt de 8 meter hoge klimmuur!
Wanneer: elke zaterdag in juli en augustus. Start om 14, 15, 16 of 17 uur.

Prijs per uur: 5 euro. Vanaf 6 jaar.

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)

Kidstouwenparcours
Hang de aap uit in De Gavers! Test je durf, behendigheid en evenwicht.
Wanneer: elke zondag in juli, augustus en september. Start om 14, 15, 16 of 17 uur.

Prijs per uur: 5 euro. Vanaf 4 jaar.

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)

Hoogtouwenparcours
Hang de aap uit in de Gavers! Het hoogtouwenparcours heeft met zijn verschillende 
 routes heel wat uitdagingen in petto.  
Wanneer: elke woensdag en zondag in juli en augustus. Elke zondag in september. Start om 14, 15, 

16 of 17 uur.

Prijs per uur: 8 euro. Minimum lengte: 1m40 (!)

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)

ONTSPANNEN
Yoga
Maak je hoofd helemaal leeg en kom tot rust tijdens een verkwikkende yogasessie in een 
uniek groen kader. 
Wanneer: elke woensdag in juli en augustus. Start om 19.30 uur aan de zwemzone 

Prijs: gratis. Reserveren is niet nodig. 

Zomerse wandeling
De Gavers is het grootste groendomein van de regio. Ga mee op tocht. Telkens een 
 andere gids, telkens een ander verhaal. 
Wanneer: elke donderdag in juli en augustus. Start om 19.30 uur aan het bezoekerscentrum. 

Zondag 3 juli en zondag 7 augustus. Start om 9 uur aan het bezoekerscentrum.

Prijs: gratis. Reserveren is niet nodig. 

Cinema under the trees
Installeer je in één van onze comfortabele strandstoelen, zet een koptelefoon op, en 
geniet van onze fantastische silent cinema.    
Vrijdag 8 juli – ‘A Walk in the Woods’ – start om 21.30 uur

Vrijdag 22 juli – ‘Captain Fantastic’ – start om 21.30 uur

Vrijdag 5 augustus – ‘De Wilde Stad’ – start om 21 uur

Vrijdag 19 augustus – ‘The Velvet Queen’ en ‘Pieter Konijn’ –  start om 20.30 uur

Prijs: 5 euro.

Info en tickets: www.cinemaunderthetrees.be

SPELEN EN RAVOTTEN
Verrassingsnamiddag
Op woensdag halen we ons spelmateriaal boven. Elke week iets anders waar jij je mee 
kan uitleven. Onze bamboosticks, Creatools, panna voetbal, springkastelen, een knutsel-
stand,… passeren de revue. 
Wanneer: elke woensdag in juli en augustus, doorlopend van 14 tot 17 uur

Waar: aan het bezoekerscentrum

Kinderen worden verwacht onder begeleiding van een volwassene! 

Kampen bouwen
Ken je ons speelbos al? Daar kan je naar hartenlust kampen bouwen! 
Wanneer: de hele zomer lang!

Waar: Het speelbos bevindt zich aan de achterzijde van het bezoekerscentrum

Frisbeegolf
Frisbeegolf is een variant op golfen. Doel van het spel is om met zo weinig mogelijk 
 worpen de frisbee in de korf te krijgen. Wie de minste worpen heeft, is de winnaar!
Wanneer: de hele zomer lang!

Waar: aan het oud speelplein, vlak bij de trekkershutjes

Breng je eigen frisbee mee, of haal er eentje af in het bezoekerscentrum (20 euro waarborg)

(open van 13.30 tot 17.30 uur)

Bovenstaande activiteiten zijn doorlopend.  

Prijs: gratis. Reserveren is niet nodig.
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Hoogtouwenparcours
Hang de aap uit in de Gavers! Het hoogtouwenparcours heeft met zijn verschillende 
 routes heel wat uitdagingen in petto.  
Wanneer: elke woensdag en zondag in juli en augustus. Elke zondag in september. Start om 14, 15, 

16 of 17 uur.

Prijs per uur: 8 euro. Minimum lengte: 1m40 (!)

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)

ONTSPANNEN
Yoga
Maak je hoofd helemaal leeg en kom tot rust tijdens een verkwikkende yogasessie in een 
uniek groen kader. 
Wanneer: elke woensdag in juli en augustus. Start om 19.30 uur aan de zwemzone 

Prijs: gratis. Reserveren is niet nodig. 

Zomerse wandeling
De Gavers is het grootste groendomein van de regio. Ga mee op tocht. Telkens een 
 andere gids, telkens een ander verhaal. 
Wanneer: elke donderdag in juli en augustus. Start om 19.30 uur aan het bezoekerscentrum. 

Zondag 3 juli en zondag 7 augustus. Start om 9 uur aan het bezoekerscentrum.

Prijs: gratis. Reserveren is niet nodig. 

Cinema under the trees
Installeer je in één van onze comfortabele strandstoelen, zet een koptelefoon op, en 
geniet van onze fantastische silent cinema.    
Vrijdag 8 juli – ‘A Walk in the Woods’ – start om 21.30 uur

Vrijdag 22 juli – ‘Captain Fantastic’ – start om 21.30 uur

Vrijdag 5 augustus – ‘De Wilde Stad’ – start om 21 uur

Vrijdag 19 augustus – ‘The Velvet Queen’ en ‘Pieter Konijn’ –  start om 20.30 uur

Prijs: 5 euro.

Info en tickets: www.cinemaunderthetrees.be

SPELEN EN RAVOTTEN
Verrassingsnamiddag
Op woensdag halen we ons spelmateriaal boven. Elke week iets anders waar jij je mee 
kan uitleven. Onze bamboosticks, Creatools, panna voetbal, springkastelen, een knutsel-
stand,… passeren de revue. 
Wanneer: elke woensdag in juli en augustus, doorlopend van 14 tot 17 uur

Waar: aan het bezoekerscentrum

Kinderen worden verwacht onder begeleiding van een volwassene! 

Kampen bouwen
Ken je ons speelbos al? Daar kan je naar hartenlust kampen bouwen! 
Wanneer: de hele zomer lang!

Waar: Het speelbos bevindt zich aan de achterzijde van het bezoekerscentrum

Frisbeegolf
Frisbeegolf is een variant op golfen. Doel van het spel is om met zo weinig mogelijk 
 worpen de frisbee in de korf te krijgen. Wie de minste worpen heeft, is de winnaar!
Wanneer: de hele zomer lang!

Waar: aan het oud speelplein, vlak bij de trekkershutjes

Breng je eigen frisbee mee, of haal er eentje af in het bezoekerscentrum (20 euro waarborg)

(open van 13.30 tot 17.30 uur)

Bovenstaande activiteiten zijn doorlopend.  

Prijs: gratis. Reserveren is niet nodig.



zondag
28 augustus

van 14 - 18 uur
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uitgepluisd!

2000 soortenjaar

gratis

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

gavers@west-vlaanderen.be - 056 23 40 10

www.west-vlaanderen.be/gavers

 Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers    gaversharelbeke

Openingsuren PRNC De Gavers
In juli en augustus is het bezoekerscentrum dagelijks open van 13.30 tot 17.30 uur
Groepen op afspraak

Het PRNC is op weekdagen telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren 

Verantw
oordelijke uitgever: Peter N

orro, M
iN

aW
a, 050 40 32 90

Zomerzoektocht: op stap met de Pinkies
Wist je dat er in de Gavers minimensjes zo groot als een pink wonen? De Pinkies wonen 
in boomholtes, verlaten vogelkastjes en soms zelfs onder de grond… Ze verstoppen zich 
goed omdat ze een beetje bang zijn van de grote mensen. Als jullie beloven ze niet aan te 
raken, wil Pinkie Lena jullie meenemen op avontuur. 
Wanneer: van 15 juni tot 15 september

Doelgroep: Gezinnen met kinderen van 2,5 tot 10 jaar

Start: aan het infobord, speelplein Stasegemsesteenweg

Prijs: gratis. 

Meer info www.west-vlaanderen.be/gavers

Putteke Winter. Save the date! 
Vrijdag 18 november is het weer van dat en geven we het beste van onszelf!  
Licht en plezier verzekerd. 
Meer info volgt op www.west-vlaanderen.be/gavers
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