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Op ZATERDAG 28 APRIL 2012
stelt de Belgicawerf te Noeveren 26 – 2850 Boom
haar deuren gratis open voor leerkrachten met hun gezin.
We openen de werf om 10u en sluiten af om 17u
Vooraf inschrijven is niet nodig!
Het doel van de lerarendag is om kennis te maken met de Belgica educatieve
projecten voor scholen en het Climat Education Program.
PROGRAMMA
• 10.30u rondleiding op de scheepswerf met een gids
• 11.30u verteltheater ‘Jan Van Mirlo – ontdekkingsreiziger naar het
onbekende zuidland – ANTARCTICA 1897’
• 13.00u rondleiding op de scheepswerf met een gids
• 14.00u verteltheater
• 15.00u rondleiding op de scheepswerf met een gids
• 16.00u verteltheater
DOORLOPEND
• Tentoonstelling over Adrien de Gerlache en de Belgica expeditie van
1897 naar Antarctica
• Film van Didier Volckaert over de expeditie in 1897 en impressie van
de bouw van de replica van de Belgica nu
• Kleuterspeelboot
• Inter-actief Belgica multimediaspel voor jongeren
• Cafétaria
• Infostand over de Belgica Educatieve projecten 2012-2015 voor
kleuters, lagere scholen en de eerste graad van het middelbaar.
INFO
www.newbelgica.be

RONDLEIDING:
Eddy Stuer, de gids, projectleider van The New Belgicawerf, neemt U mee
op een facinerende wandeling doorheen de indrukwekkende scheepswerf.
Hij schetst de geschiedenis van de Belgica, praat honderduit over de sociale
roeping van het reconstructieproject, vertelt over het reilen en zeilen van de
wedergeboorte van het poolschip en, laat U mee nadenken over de klimaatproblematiek van vandaag.
De expeditieleden van de Belgica zijn Stuers’ helden. Hij vertelt waarom de
odyssee van de Belgica hem inspireerde om een groots sociaal-maritiem
project op te zetten. Uit de heldhaftige ontdekking van de Zuidpool puurt hij
een geschiedenisles over onze toekomst, die niemand onberoerd zal laten...
VERTELTHEATER:
‘ Jan Van Mirlo, ontdekkingsreiziger naar het onbekende zuidland’
Augustus 1897, Loteling Jan Van Mirlo, ziet in de Belgica-expeditie van
Adrien de Gerlache dé uitgelezen kans om aan z’n drie jaar dienstplicht te
ontsnappen. Maar, of de kou en de ontberingen tijdens een ontdekkingsreis
naar Antarctica minder zwaar zullen wegen ? Dat is pas de vraag!
Henk Mesuere brengt een doorleefd verhaal van de baanbrekende
zuidpoolexpeditie over passie en heldenmoed. Hoe overleeft de bemanning
een overwintering met ruim twee maanden volledige duisternis op het
pakijs? Niemand had het hen ooit voorgedaan.
Het verhaal plaatst de expeditie in het juiste wetenschappelijke kader en,
commandant Adrien de Gerlache als eerste klimaatpionier ooit.
Zonder samenhorigheid en wederzijds vertrouwen houdt een schip nooit
haar juiste koers. Zonder nederigheid en zelfopoffering slaag je er niet in
terug veilig thuis te komen. Laten we ook nooit de harde werkelijkheid
vergeten. Een poolexpeditie blijft, ook vandaag de dag nog, een
verschrikkelijk grote uitdaging.
Luister! Luister! En, ga door met luisteren!

