
waar/org/info: BC De Palingbeek - T 057 23 08 40 
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

zondag 
28 september 2014
van 10.30 tot 18 uur

Special SOS klimaat,
een kookprogramma
voor de planeet
Workshops, demonstraties, infostanden, 
spellen, rondleidingen, proevertjes, ...

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Domein Lippensgoed-Bulskampveld, Beernem

Opendeurdag
in het Bulskampveld

Bezoekerscentrum
 Bulskampveld

Bulskampveld 9 - Beernem
T 050 55 91 00

E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/opendeurdagbulskampveld

Wegbeschrijving

Parkings 

Parking Drie Koningen (nabij de cafetaria)
E40 afrit 10 Beernem. Neem links, richting Beernem. 
Neem links, richting Ruddervoorde, over de brug van 
de E40. Neem links, hoofdingang provinciedomein 
Bulskampveld.

Parking Aanwijs (grote parking) Van hieruit kun 
je te voet of met een huifkar naar de plaats van de 
activiteiten.
E40 afrit 10 Beernem. Neem rechts en volg de 
bewegwijzering ‘Lippensgoed-Bulskampveld’. Neem 
rechts, ingang parking Aanwijs.

Verplaats je duurzaam!
• Kom met de fiets. Parkeer op fietsenparking Drie Koningen (bij de cafetaria) en krijg een gratis ijsje!
• Kom met het openbaar vervoer. Toon je vervoersbewijs en ontvang een gratis ijsje!

Wanneer
Zondag 28 september 2014 van 10.30 tot 18 uur

Meer info en/of inschrijven
Bezoekerscentrum (kasteel) Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00
E bulskampveld@west-vlaanderen.be

Het volledige programma is vanaf 15 september te raadplegen op
www.west-vlaanderen.be/opendeurdagbulskampveld 
De folder met het grondplan wordt de dag zelf verdeeld op verschillende locaties in het domein.

In samenwerking met:
de partners in het domein en tal van verenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties.

Foto cover: Lily Brys

Special 2014    SOS KLIMAAT
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• Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
• Duurzame kledij voor jonge moeders en baby’s 
• Vlas een wonderlijk natuurproduct: plantaardige vezels voor kledij, isolatie,…
• Cradle to cradle: het leven van een handdoek
• Natuurlijke onderhoudsproducten en verzorgingsmiddelen
• Bomen snoeien en verzorgen
• Boomslepen met boerenpaard
• Oude ambachten: mandenvlechten, bezembinden, melkkarnen, smeden, stoelen matten, 

klompen maken , smeden, lattenklieven…
• Energiezuinige kookmethodes

Kunst in en met de natuur
• Boetseren, schilderen, tekenen
• Sculpteren met kettingzaag

Onderzoek de biodiversiteit in het Bulskampveld
• Onderzoek hoe zuiver het water is en wat er in leeft
• Ontdek de diversiteit in de wereld van de kever
• Onderzoek een teek onder de bino

Proevertjes
• Wondere paddenstoelenwereld met degustatie van paddenstoelen
• Vegetarisch beleg, biosappen, proeven uit eigen tuin, plantaardige desserts 
• Insectensnackbar
• Proeven van planten die lijden onder de klimaatverandering
• Proef Fairtrade producten voor een eerlijke wereld
• Bezoek de drinkwaterbar
• Proef van klimaat van 13 tot 14.30 uur

17.40 uur tot 18 uur:
Bekendmaking van de prijswinnaars en vrijlating gerevalideerde roofvogels.

Het Opvangcentrum voor 
Vogels en Wilde Dieren zet 
zijn deuren open en vertelt 
over klimaatslachtoffers in 
de dierenwereld.
Ook het ANB, Natuurpunt, 
hoeve Colpaert, RLH, Bos-
groep Houtland, Greenpeace, 
WWF en tal van andere 
verenigingen en bedrijven 
verlenen hun medewerking 
om er een schitterende dag 
van te maken. gedrukt op 100% gerecycleerd papier



Verzamel tot 50 punten door
deel te nemen aan workshops, 
spellen, demonstraties
EN WIN LEUKE PRIJZEN!!

11 tot 12.30 uur: Nic Balthazar breekt een lans voor een andere manier van denken, van 
ondernemen, van werken en van leven.  Durven veranderen dus. Ook om de klimaatverandering te 
veranderen. Lezing met filmpjes en tal van interactieve momenten. 
Max. 100 deelnemers. Gratis deelname - Vooraf inschrijven sterk aanbevolen. 

13.30 tot 14.15 uur: Autopia, deel een auto met anderen. Goed voor het milieu en voor je 
portemonnee. Schrijf je snel in en verneem de talrijke voordelen. 

Een greep uit het ruime aanbod: 

Ruil boeken, speelgoed en kledij
• Laat je oude boeken en speelgoed niet langer rondslingeren. Aan de tijdelijke ruilstand kan je ze 

inwisselen voor een boek dat je nog nooit gelezen hebt of een spel dat je nog niet kende.
• Heb je in je kleerkast nog een broek of rok die je nooit meer draagt? Ruil het voor een exclusief 

kledingstuk. Iedereen kan tot 5 artikelen meebrengen om te ruilen!

Repaircafé elektronica en kledij
• Heb je een kapotte radio, kleine TV, koffiezet, haardoger of ander klein stukje elektronica?
 Schrijf je dan in voor de gratis repaircafé en laat ons weten wat je wil laten herstellen en wat er 

aan mankeert. Beperkt aantal herstellingen. Inschrijven verplicht.
• Heb je een klein mankementje aan een kledingstuk? Herstel het op 28 september onder 

begeleiding van een bedreven naaister. Beperkt aantal herstellingen. 

Laat je bouwplan gratis analyseren 
Breng je bouwplan of ontwerpschets en krijg talrijke adviezen op maat.
Vooraf inschrijven - max 15 planadviezen!

Doorlopende voorstellingen
Show, zang, vertellen, theater en klimaatinhoud met Steven Vromman, Hilde Flatteur,
Kundabuffi, Wonnebronne, Klapz vertelcollectief en de folkgroep Overigens …

Live-muziek, theatervoorstellingen, workshops, infostanden, demonstraties,
tentoonstellingen, rondleidingen, spelen, zoektochten en proevertjes... voor klein en groot.

Een hele dag genieten van het Bulskampveld! Special 2014    SOS KLIMAAT

Workshops
• Breng een oude T-shirt of legging mee en restyle je kledij tot een nieuw, 

hip kledingstuk met Soulmade Creations
• Bushcraft: maak vuur, maak je eigen lepel
• Bouw een nestkast of een insectenhotel
• Zuiver zelf water
• Bouw een mini-zonne-installatie
• Ga aan de slag met natuurlijke materialen:
 kaarsen maken, leemwerk,…

Wandelingen van 50 minuten
• Rondleiding rond biodiversiteit met huifkar naar de Aanwijsputten (om 11, 13, 14.30 en 16 uur) 

en naar het Heideveld-Bornebeek (om 11, 14, 15 en 16 uur).
 Beperkt aantal deelnemers. Vooraf inschrijven sterk aanbevolen.
• Klimaatverandering en de kruidentuin door Heks Epona - rondleiding om 11, 13, 14, 15, 16 en 17 uur.
• Insectensafari - om 11, 13, 14.30 en 16 uur

Spel en spelen
• Ontdek al spelend waarom er steeds meer teken zijn in onze streken
• Speel de biodiversiteitsspelen rond lieveheersbeestjes en bijen
• Doe mee met het voedselspel en het wereldwaterspel
• Klim voor het klimaat 
• Leef je uit in oude volksspelen 
• Op reis met Tante Ciconia - van 11 tot 12.30 en van 14.30 tot 17 uur

• Vlecht met wilgentakken
• Maak zelf natuurlijke verfstoffen
• Maak je eigen verzorgingsproducten
• Schep je eigen papier
• Kook met restjes
• Maak zelf allerlei hapjes

Nic Balthazar Steven Vromman

Special 2014 - SOS klimaat,
een kookprogramma voor de planeet
Wat is er aan de hand met het klimaat? Wordt het nu 
warmer of kouder, natter of droger? 
Ontdek al spelend, wandelend of tijdens workshops en 
demonstraties wat de gevolgen zijn voor mens, dier en 
plant en wat we er zelf aan kunnen doen.

Programma
10.30 tot 11 uur:
opening van de dag met enkele klimaatliederen
Gebracht door de plaatselijke  folkgroep’ Overigens, 
Hilde Flateur, low-impactman Steven Vromman en 
niemand minder dan filmregisseur Nic Balthazar.
Kom en zing mee!

Van 11 tot 18 uur kan je genieten van tal van 
activiteiten voor jong en oud

Actie
• Hindernissenparcours
• Boomklimmen met 

professionele apparatuur

• Klimmuur
• Ritjes met paard en kar
• Klompenlopen

• Blotevoetenpad
• Schminken

Infostanden en demonstraties
• Klimaatopwarming in verleden, heden en toekomst
• Biodiversiteit in de wereld van bijen en vleermuizen
• Duurzame mobiliteit
• Milieuvriendelijke bouwmaterialen, groendaken, isolatie, waterzuivering
• Duurzame energie met zonnepanelen en andere energievoorzieningen
• Verwarmen met respect voor de natuur: demonstatie bouw van een 

leemkachel, pelletkachels,…

TIP > Maak er een daguitstap 
van en kom van ’s morgens. Dan 
kun je rustig deelnemen aan alle 
workshops, voordrachten en wan-
delingen. 

Het volledige programma is vanaf 
halfweg september te vinden op 

www.west-vlaanderen.be/
opendeurdagbulskampveld

Hilde Flateur

Overigens


