UITNODIGING EXCURSIE
Zaterdag 6 mei a.s. organiseert de Vereniging Kalkhennep Nederland een excursie met thema

“ Natuurlijk wonen en werken ”
Wonen en werken in een gezonde omgeving, dat is waar steeds meer mensen zich bewust van worden.
In een natuurlijke, inspirerende woning met de dingen bezig zijn waar je het grootste deel van je dag mee
invult. Een gezond binnenklimaat, een gezonde geest!
Huub Lambriex heeft samen met Werkstatt Architecten een woning gerealiseerd waarin deze
uitgangspunten hebben geresulteerd in een gebouw waarin men natuurlijk kan wonen en werken. Tevens
bevat het pand een B&B waarin mensen de gelegenheid krijgen te ervaren hoe het is om in een
natuurlijke woning te wonen. Welke keuzes zijn er gemaakt? Waar moet je op letten?
In Hijken heeft Cees Schouls een school her bestemd en gerenoveerd met kalkhennep.
We gaan kijken hoe deze voormalige school is omgebouwd tot woning.
Deze bijeenkomst is inbegrepen hapjes, lunch en consumpties.
Je bent van harte uitgenodigd je aan te melden voor deze excursie. Er is ook ruimte voor geïnteresseerden
uit je netwerk. Dus nodig die uit!
Aanmelden: email met onderwerp ‘Excursie 6 mei ’ naar kalkhennepnederland@gmail.com
Telefonisch bereikbaar: Hans van der Vorst, 06 30967810.
PROGRAMMA
10.15u
Inloop bij woning/B&B, Faendyk 4, 8614 JG Oudega, SWF (SudwestFryslan)
10.30u
Welkomstwoord door Hans van der Vorst, KHNL
Koffie, thee en een hapje
10.45u
Presentatie door Huub Lambriex en Niels Groeneveld
11.15u
Rondleiding
12.00u
Vertrek naar herbestemming school in Hijken
13.00u
Lunch
13.30u
Presentatie en rondleiding door Cees Schouls
15.00u
Afsluiting

BIJDRAGE DEELNEMERS
Leden : €12,50
Niet-leden: €22,50
Betaling voor 4 mei op IBAN: NL 58 TRIO 0197 97 69 64 ten name van Kalkhennep Nederland onder
vermelding van “bijdrage excursie”. BIC code: TRIONL2U.
U reist met EIGEN VERVOER naar de verschillende locaties. Mocht u graag samen reizen kunt u zich bij ons
melden, dan proberen wij mensen aan elkaar te verbinden.
CONTACT
Voorzitter KHNL: Hans van der Vorst, 06 30967810

“de natuur als bouwleverancier”
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