STRAAL

2020/02 & 03

COR-OH-NO!
Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen

 03 206 36 51  0499/52 06 45   karin.vernelen@LMPLus.be
Rekeningnummer : IBAN: BE17 3200 9182 5021

Verrassingsreis
Dinsdag 8 september 2020

PROGRAMMA








Vertrek Antwerpen LO - A. Vermeylenlaan n° 1
Vertrek Antwerpen - Van Stralenstraat
Ontvangst met koffie en gebak
Bezoek ???
Middagmaal (3-gangenmenu)
Bezoek ???
Einde/terug naar Antwerpen

De juiste uren zijn nog niet gekend

Inschrijvingen

PRIJS
Nog niet gekend
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Op schoolreis
Dinsdag 6 oktober 2020
Na ons ontbijt in onze vaste stek op de Boomsesteenweg,
brengen we een bezoek aan een steenbakkerij (+ museum)
te Boom.
Dit bezoek laat geen enkel facet van het roemruchte
baksteenverleden van de Rupelstreek onbelicht. Een kort
introductiefilmpje brengt je meteen in de gepaste stemming.
Aansluitend betreed je één van de typische arbeidershuisjes. De woon- en leefomstandigheden van een
gemiddeld kroostrijk gezin in de 19de en vroege 20ste eeuw,
worden in al hun armzaligheid aanschouwelijk gemaakt.
Een korte wandeling leid je vervolgens door het
dorpsgezicht Noeveren om terug te keren naar de
steenbakkerij-site. In de statige ringoven krijg je het
verhaal van de baksteenproductie (productie en bakken),
maar krijg je ook een ingezette klampoven te zien. Ook het
verhaal van tegel- en pannenmakerij komt aan bod, zodat je
een goed overzicht krijgt van de ambachtelijke manier van
kleiproducten maken. In de aanwezige droogloods word je
tevens een beeld gegeven van het droogproces van
diverse kleiproducten. Het hele productieproces en de
historische evolutie ervan, alsook de sociale context waarin
een en ander zich ooit afspeelde, word je door onze gids
op bevlogen wijze voor de geest getoverd. Het resultaat is
een levendige geschiedenisles die nog lang zal blijven
nazinderen.

PROGRAMMA
07u45:
08u00:
09u00:
10u00:
12u30:
15u00:
17u00:
18u00:

Vertrek Antwerpen LO - A. Vermeylenlaan n° 1
Vertrek Antwerpen - Van Stralenstraat
Ontbijt
Bezoek aan een steenbakkerij (+museum)
Middagmaal (3-gangenmenu)
Bezoek aan een edelhertenfarm
Koffie en vlaai
Einde/terug naar Antwerpen

Inschrijvingen

Na ons middagmaal brengen we een bezoek
aan een edelhertenfarm. De rondleiding is
natuurlijk een sociaal gebeuren, een ontmoetingsmoment met de dieren, … maar we
proberen toch ook wat inhoud mee te geven.
Volgende onderwerpen kunnen aan bod
komen tijdens de rondleiding:
- Geschiedenis van de hertenfokkerij en van
de boerderij;
- Holistische/biologische productiewijze;
- Fysionomie van het hert (zintuigen, gal, …);
- Gezondheid en behandeling van herten;
- Hertenrassen;
- Het gewei: nagel of been, groei, geneeskracht, stamcellen;
- Natuurlijke vijanden;
- Weilandmanagement.
Afsluiten doen we met koffie en vlaai.

PRIJS
€ 56,00/persoon (leden)
€ 61,00/persoon (anderen)
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Onlangs ontvingen we van VIEF nationaal een brief met de mededeling dat alle Viefverenigingen uitdrukkelijk verzocht worden om alle activiteiten en groepsbijeenkomsten
op te schorten tot en met 30 juni 2020.
Wat na 30/06 ?
Daar kan niemand op antwoorden. Ten tijde van Corona is niets nog zeker.
Vanaf het moment dat wij groen licht krijgen zowel van de overheid als van VIEF nationaal
zullen wij, met enige voorzichtigheid en zorg voor jullie gezondheid en die van anderen,
de draad terug oppikken. Uiteraard zullen jullie de eerste zijn die hiervan op de hoogte
gesteld zullen worden.
Voor de rest kunnen wij jullie enkel nog het volgende wensen: hou het gezond en veilig!!

Activiteiten najaar
Dinsdag
3 november 2020
1 december 2020

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Vief Antwerpen Straal, 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 of bij het
provinciaal Vief-secretariaat.

