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ACTIVITEITEN
April – mei – juni 2020
Donderdag 23 april 2020: Bezoek Afrikamuseum Tervuren
We starten deze dag met een lunch in het museumrestaurant Tembo. Om 14u30 start
onze rondleiding door het gerenoveerde museum onder het thema “A Blend of Central
Afrika”. We krijgen uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van het museum, over
een complex en gedeeld verleden, de uitgebreide collectie artefacten van Afrika en ons
koloniaal verleden.
Het museum heeft geen eigen parking,
behalve voor bussen en personen met
een handicap, juist voor het oude
museumgebouw.
Openbaar vervoer is dus aan te raden.
Afspraak: Station Lier om 9u15. We nemen de trein richting Binche om 9u39;
Vanuit Brussel Centraal nemen we tram 44 (MIVB*) tot terminus aan het
museum, een rit van 22’ doorheen het Zoniënwoud.
(*) tickets zijn te koop in het station
Prijs: € 18 (leden)
€ 20 (niet-leden)

niet inbegrepen vervoer + lunch

➔ Inschrijven tel./mail en betalen verplicht vóór 23 maart bij C. Jacobs !

Vrijdag 8 mei 2020: Daguitstap Diest
We wandelen vanaf het station (wie wil kan de bus
nemen) naar het Begijnhof waar 2 begijntjes ons om
11u opwachten voor de rondleiding “Ode aan de
laatste begijnen”. Ze nemen ons gedurende ong. 1u30
mee terug in de tijd en leggen uit hoe die geëmancipeerde
vrouwen leefden en wat hun tijdgenoten over hen
dachten. In boeiende, soms ludieke dialogen komen we
alles te weten over deze vrouwengemeenschap die
7 eeuwen standhield.

Na de lunch wandelen we langs de Demer naar de Grote Markt waar we kunnen
genieten van enkele typisch Diestse streekproducten, zoals ‘Cruydtcoeck’,
Gildenbier,…
Afspraak: Station Lier om 9u; trein om 9u19 richting Leuven
Prijs: € 7 (leden )
€ 9 (niet-leden)

niet inbegrepen vervoer + lunch

➔ Inschrijven tel./mail en betalen verplicht vóór 24 april bij C. Jacobs !

Donderdag 14 mei 2020: Voordracht “Kritisch omgaan met het
internet”
Het internet is een zeer handig medium, maar opgelet voor de valkuilen als daar zijn
phishing, clickbait, fake news, filterbubbel, factuurfraude…
Deze voordracht is bedoeld om ons te leren waarop we moeten letten, en vooral wat
we ertegen kunnen doen.
Afspraak: Lokaal LM Plus, Kruisbogenhofstraat 17, Lier
Aanvang: 14u
Prijs: € 3 (leden)
€ 4 (niet-leden)
➔ Inschrijven tel./mail en betalen verplicht vóór 1 mei bij C. Jacobs !

Vrijdag 5 juni 2020: Daguitstap Koksijde o.l.v.Vief provincie
Antwerpen: bezoek opleidingscentrum blindengeleidehonden &
demonstratie garnaalvissen met trekpaard
Na ontvangst met koffie en gebak bij het opleidingscentrum krijgen we uitleg over de
opleiding en wat deze honden moeten kunnen a.d.h.v. demonstraties.
Na de lunch in een nabijgelegen restaurant krijgen we een demonstratie garnaalvissen.
Met de huifkar trekken we naar het strand om deze traditionele methode gade te slaan.
En die garnalen ? Die moeten we nadien uiteraard proeven.
Afspraak: ong. 6u50 CC De Mol Aarschotsesteenweg, 3, Lier
(juiste uur later bekend)
Prijs: € 56 (leden)
€ 60 (niet-leden)
Inbegrepen: ontvangst met koffie en gebak, bezoek opleidingscentrum blindengeleidehonden, lunch, huifkartocht, demonstratie garnaalvissen, garnalen proeven met drankje
en busvervoer.
Let op de plaatsen zijn beperkt!
➔ Inschrijven tel./mail en betalen verplicht vóór 5 mei bij C. Jacobs !

Woensdag 17 juni 2020: Dagbezoek Volkssterrenwacht Urania Hove
Na ontvangst met koffie worden aan de hand van de meest
recente beelden de verschillende hemellichamen in ons
zonnestelsel van naderbij bekeken.
De afstanden tussen en de grootte van de planeten komen
aan bod in het 12 meter lange schaalmodel.
In de tentoonstellingszaal tonen meteorieten en kometen aan
welke gevolgen een impact heeft voor de aarde.
Na de lunch kunnen we in het planetarium de sterrenhemel bewonderen.
In de waarnemingstoren krijgen we te horen hoe de telescoop werkt.
Tot slot kunnen we onze opgedane kennis testen met een digitale astroquiz.
De rondleiding is rolstoelvriendelijk, behalve de waarnemingstoren.
Afspraak: 9u45, parking 2 (*) met ingang in de Albrecht Rodenbachstraat ter hoogte
van huis nr 36.
(*) ruime parking met meerdere plaatsen voor mensen met beperking
Prijs: € 45 (leden)
€ 48 (niet-leden)

inbegrepen: inkom, koffie, middagmaal met drank

➔ Inschrijven tel./mail en betalen verplicht vóór 29 april bij C. Jacobs !

Woensdag 15 juli 2020: petanque !

Tip !

Magazine Courant

Het 3-maandelijks magazine van Vief, dat onze leden op de hoogte
houdt van de meest recente sociale, economische, culturele,
educatieve en wetenschappelijke ontwikkelingen, besteedt aandacht
aan onderwerpen van algemeen nut op vlak van gezondheid, milieu en
vrije tijd; het belicht eveneens de werking van de provincies en de
aangesloten Vief-seniorenknooppunten.
Abonneren kan door storting van € 7 op rekeningnummer BE39 3100 0051 7119 van
Vief vzw met vermelding van ‘Courant, naam en adres. Een gratis proefnummer kan
aangevraagd worden op het Vief-secretariaat :  02/538 59 05 of via  info@vief.be

Wenst u deel te nemen aan één van onze activiteiten ?
Schrijf in bij :
➔ Jacobs Cyriel : 03/480 43 38 -  cyriel.jacobs@skynet.be
➔ Hantson Martine : 03/480 93 82 -  andre.coemelck1@telenet.be
➔ Leo Hasenbroekx : 0496/60 51 62 -  leo.hasenbroekx@telenet.be
én stort het totale bedrag op rekeningnummer IBAN BE90 7310 3677 8432 van Vief
Lier met vermelding van de activiteit(en) en het aantal personen.
Gelieve voor elke activiteit op voorhand in te schrijven én te betalen!
Tijdens elke activiteit kan aanbetaald worden voor een volgende activiteit.

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Vief Lier, voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte
te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking
van persoonsgegevens vindt u op de website: www.viefantwerpen.be/vief-lier of bij het provinciaal
Vief-secretariaat.
De Privacyverklaring van Vief Lier ligt eveneens ter inzage bij elke activiteit die doorgaat in het LMPlus lokaal.

