PROGRAMMA OPENINGSWEEKEND

Doorlopend op zaterdag van 12u30-17u en op zondag van 10-17u.

OPENINGSWEEKEND
KAMPHUIS VLOETHEMVELD
zaterdag 1 oktober 12u30-17u
zondag 2 oktober 10-17u
Gratis - vrije toegang
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Kennismaking met het onthaalgebouw het Kamphuis
Boomklimmen
Streekproductenmarkt met diverse lokale producten
Infostanden door Intergemeentelijke Archeologische
Dienst Raakvlak, het Historisch Wetenschappelijk Comité
Vloethemveld & Archief Zedelgem en Werkgroep educatie.
Vrije gidsbeurten
Vrije gidsbeurten voor gezinnen
Vlechten met natuurlijke materialen
Verhalen in het verhalenbusje
Bijen-infostand
Infostand Agentschap Natuur en Bos over het bosbeheer
van Vloethemveld
Live evocaties door het Brugs vertelcollectief De Op-Lichters
Natuurfototentoonstelling van parking Vloethemveld
tot aan het onthaalgebouw
Tekenwedstrijd voor kinderen
Infostand Natuurcoach Veerle Gouwy
Schilder je eigen ‘Happy Stone’
Doorlopend bar in het onthaalgebouw door Vloethemveld vzw
Grime en gekke kapsels
Paardentram tussen parking aan Diksmuidse Heirweg
en onthaalgebouw
Demonstratie Carving Koen
Academie Torhout afdeling Zedelgem met uitleg over hun gepland
kunstproject in het onthaalgebouw

PROGRAMMA
OPENINGSMAAND OKTOBER
zat 1/10/22
12u30-17u

Openingsweekend

zon 2/10/22
10u-17u

Openingsweekend

zat 8/10/22
19u

Nacht van de Duisternis: vleermuizenwandeling

zon 9/10zon 16/10/22

Week van het Bos: gidsbeurten scholen
+ gezinsaanbod ANB

zon 16/10zat 29/10/22

Dag van de Trage Weg: 4 bepijlde wandelingen
door de wandelclub 4-op-1-rij

zon 16/10/22
14u30-17u

Paddenstoelenwandeling door Natuurpunt Zedelgem inschrijven via Erwin Derous, 0478 64 22 46,
erwin@natuurpuntzedelgem.be

vrij 21/10/22
20u

Lezing Johan Ryheul: Oorlog in Jabbeke

zat 29/10/22
10u

Vrije gidsbeurt

zat 29/10/22
14u

Vrije gidsbeurt

zon 30/10/22
9u-12u

Workshop natuurtekenen

TEKENWEDSTRIJD:
Maak een mooie tekening over Vloethemveld, breng ze binnen in
de loop van de maand oktober in het Onthaalgebouw, en krijg een leuke
verrassing! Haal je potloden, stiften, verf, collagekunsten maar boven
en maak er iets moois van. De binnengebrachte tekeningen worden
tot 6 november getoond in het Kamphuis.
Voor alle andere activiteiten dan die in het openingsweekend,
dient wel vooraf te worden ingeschreven via www.vloethemveldvzw.be
Vanaf 1 oktober tot en met 6 november zal het Kamphuis elke
zaterdag en zondag open zijn van 13 tot 18u. Daarna sluiten we
terug de deuren van het Kamphuis en gunnen we het bos zijn nodige
rust tot in het voorjaar. Via facebook kan je op de hoogte blijven
van de actuele nieuwtjes. Een gidsbeurt kan ook in de winter worden
aangevraagd via www.vloethemveldvzw.be/groep.
BEREIKBAARHEID:
Kom zoveel mogelijk met de fiets, dan kan je doorrijden tot aan de
ingang van het Onthaalgebouw van Vloethemveld, Vloethemveld 10a,
8210 Zedelgem, waar u uw fiets kan stallen. Ook aan het speelbos zijn
er fietsenstalplaatsen. Er is beperkte parkeergelegenheid op parking P2
aan de Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem. Vanaf daar is
het 10 minuten stappen. Pendeldienst voorzien met paardentram.

V.U. Annick Vermeulen, A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Om het feest compleet te maken, maken we er een
OPENINGSMAAND van met tal van initiatieven doorheen oktober.
Meer info volgt. Hou de facebookpagina Vloethemveld,
www.vloethemveld.be of www.vloethemveldvzw.be
of de gemeentelijke promotiekanalen in de gaten.

