
Een toiletstop is nog mogelijk aan de buitenzijde van het Urban Cafe.

Wandel richting kasteel en hou halt bij het rechtstaand plan van het domein.
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Ga tot aan de kapel even verderop.

De zoektocht start op de parking Driekoningen van het Provinciaal Domein Bulskampveld Lippensgoed,

Hoe heet het complex ten noordwesten van het bos? 

Wat is de naam van de archictect van deze 'bomkapel'?

Draai aan het groene wiel en luister goed. Waarmee ruikt de vlinder?

Wandel richting het Urban Cafe. Vervolg dit pad door het bos tot aan het achthoekig 'neus' hutje.

Maak een mooie foto of selfie aan de brug met het kasteel op de achtergrond.

Welk kruid kan je kopen bij nummer 58?

Loop langs de worm door de poort en ga naar rechts naar de 'heksenkring'.

Voor hoeveel heksen is er plaats als de heksenketel in het midden staat?

Keer terug en ga op het einde naar links.

Hoe heten de oren van de mooiste eekhoorn?

Loop over de brug tussen de takkenmuren.

Loop door de tunnel. Pas op voor je hoofd!

 Je wandelt voorbij de met muren omgeven kruidentuin en ga naar links.

                                                                                            BEERNEMWANDELZOEKTOCHT  

Welk centrum vind je onder de kasteeltoren?

Aan de driesplitsing ga je naar rechts. Na 30 meter loop je onder de rieten poort en ga naar de eekhoornhut.

Loop op de kasseien richting kasteel en ga naar links naar de kruidentuin. (toilet!)

Wie houdt je van boven in de gaten?

Hoeveel zoogdieren zie je onder de grond wonen?
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Je krijgt dan de reden waarom we hier zijn vandaag. De spaties tussen de woorden zijn weggelaten.

Loop de kruidentuin in. Ga naar rechts naar het pluimvee.

Welke soort haan vind je in de eerste kooi?

Bewonder de oude houten karren.

Welk soort paardenbloem vind je op de hoek?

Stuur je foto door naar een 

vriend(in), of zet deze op 

facebook of instragram en 

nodig hen uit om ook eens deze 

wandeling te maken. ;-)

Plaats de letters uit de genummerde vakjes van de oplossingen in de overeenkomstige vakjes hieronder.

Ga aan de wilde cichorei naar links tot het einde.

Ga naar links tot aan de kist.

Wie schreef het Cruijdenboeck? Enkel achternaam.

Loop naar het midden richting vijvertje en neem plaats op de bankjes en maak deze puzzel af.

Waar komt de grote 'voermanswagen' vandaan?

Urban Cafe


