UITNODIGING EXCURSIE
Zaterdag 8 juli a.s. organiseert de Vereniging Kalkhennep Nederland een excursie met thema:

“ De industr(ialisat)ie achter kalkhennep ”
Kalkhennep is een bouwmateriaal samengesteld met natuurlijke grondstoffen. De werving en verwerking
van deze natuurlijke grondstoffen heeft deels een industriële achtergrond.
We gaan bij onze Zuiderburen naar een oude kalkgroeve die ‘aan de natuur is teruggegeven’ en in
dezelfde streek zien we hoe de kalk met de hennep verwerkt wordt tot een kalkhennep bouwblok.
En natuurlijk gaan we ook weer een project bezoeken waar kalkhennep is toegepast, deze keer in Weert!

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 8 juli ’ naar kalkhennepnederland@gmail.com
PROGRAMMA
10.00u
10.25u
10.30u
12.00u
12.30u
13.00u
15.00u
16.00u
17.00u

Inloop met koffie, thee en hapje bij Isohemp, Rue du Grand Champ 18, Fernelmont (B)
Welkomstwoord door Hans van der Vorst, KHNL
Presentatie en rondleiding Isohemp door Dirk van Impe
Lunch
Vertrek naar oude kalkgroeve, Rue de Bende 5, Ampsin (B)
Rondleiding in de groeve van Ampsin
Vertrek naar Weert
Bezichtiging kalkhennep woning, Boender 13, Weert
Afsluiting excursie met maaltijdsoep

BIJDRAGE DEELNEMERS
Leden : €12,50
Niet-leden: €22,50
Betaling voor 6 juli 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.
Bezoek aan de groeve: zorg bij warm weer voor voldoende water en bescherming tegen de zon!
CONTACT
Voorzitter KHNL: Hans van der Vorst, 06 30967810

“de natuur als bouwleverancier”
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www.kalkhennepnederland.nl

kalkhennepnederland@gmail.com
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