
SOCIAAL - HISTORISCH - DUURZAAM

WELKOM OP DE BELGICAWERF 
IN AANBOUW

MET NOEVEREN KERMIS ZET DE BELGICAWERF HAAR 
POORT HELEMAAL OPEN

WANT WE ZIJN TROTS : 
- OP ONS NIEUW MACHINEPARK

- OP ONZE BEZOEKERSGALERIJ IN AANBOUW
- OP ONZE NIEUWE SCHEEPSPLANNEN VAN 

“THE NEW BELGICA”
- OP ONZE EERSTE ZES BELGICASPANTEN

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 JULI 2011 
TUSSEN 14 EN 20 U

BELGICAWERF
NOEVEREN 26

2850 BOOM

BENT U LANGDURIG 
WERKZOEKEND ?

Wilt u scheepsbouwtechnieken leren 
en meebouwen aan de Belgica ?

Vraag dan informatie bij de VDAB of bij 
De Steenschuit vzw
Leon van den Broek

Noeveren 26 
2850 Boom

Tel : 03/844 46 48
leon@steenschuit.be 
www.steenschuit.be

BOUW MEE AAN DE BELGICA
 

Stort uw fiscaal aftrekbare gift 
van minimaal 40 euro op 
rekeningnummer van het 

Forum voor Erfgoedverenigingen:

BE 59 7450 2147 1526 
met vermelding Belgica  

BIC-code: KREDBEBB!

v.u. Eddy Stuer p.a. Noeveren 26, 2850 Boom
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De BELGICA-expeditie van Adrien 
de Gerlache was een nooit eerder gezien 
wetenschappelijk exploot: voor het eerst in 
de geschiedenis overwinteren mensen op                    
Antarctica (1897-1899).  

Omdat we ADRIEN DE GERLACHE 
en zijn legendarische odyssee nooit mogen 
vergeten gaan we zijn driemaster Belgica 
nabouwen. Zo brengen we het belangrijkste 
schip uit België’s maritieme geschiedenis tot 
leven ! 

In samenwerking met de VDAB krijgen    
500 langdurig werkzoekenden  opleidings- en 
tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. 

Het schip wordt Vlaams cultureel ambassa-
deur in binnenlandse en buitenlandse ha-
vens en zal, de oorspronkelijke expeditie naar 
Antarctica indachtig, over de hele wereld een 
KLIMAATMISSIE verkondigen. 

Tijdens de BOUW, die ongeveer vijf jaar 
zal duren, kan U samen met duizenden an-
dere bezoekers komen kennismaken met het 
schip, haar geschiedenis en haar toekomstige 
missie.

DOORLOPEND ZATERDAG EN ZONDAG :

Fototentoonstelling ICE, pictures from expedi-
tions van Rudi Caeyers

-
Nooit geziene 3D fotoprojectie van de Belgica-

expeditie van 1897
-

Filmvoorstelling van een Belgicagame door 
Provinciale Hogeschool Limburg

PROGRAMMA 

ZATERDAG 2 JULI 2011
14 u : Henk Mesuere neemt u mee naar “Het 

onbekende Zuidland”. 
Een spannend verteltheater voor jong en oud (duurtijd 40 min). 
De jonge Antwerpse bakkersjongen Jan Van Mirlo monstert aan 
op de Belgica en mag mee op ontdekkingsreis naar de Zuidpool. 

“Komt dat zien, komt dat zien..!!”

15 u : Verkennende wandeling door Noeveren 
... langs haar steegjes en pleintjes maar ook langs de oude steen-
bakkerijen Lauwers (vzw EMABB) en Frateur (vzw ’t GELEEG).  We 
drinken een pint bij Maria van Café De Koophandel en dompelen 
ons onder in de uitgelaten kermissfeer van de steenbakkerswijk   

Noeveren.

18 u : Henk Mesuere neemt u mee naar “Het 
onbekende Zuidland”. 

_______

ZONDAG 3 JULI 2011
14 u : Antarcticalezing door Johan Lambrechts 

i.s.m. C.C. De Steiger.
Ga mee naar het koudste, ijzigste, winderigste en droogste       con-
tinent ter wereld. Naar 4.000 kilometer sneeuw en ijs, en tem-
peraturen die kunnen dalen tot 85 graden onder nul. Gekruid 
met veel anekdotes en rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal 
<<bijna 100 beelden in kleur en zwart/wit>> hoor en zie je het 
spannende verhaal van de avontuurlijke Belgische exploratie van 
Antarctica, te beginnen met pionier Adrien de Gerlache en zijn 
Belgica-expeditie. Na een blik op de nieuwe Prinses Elisabethbasis 
wordt dieper ingegaan op de rol van Antarctica als het klimaatge-
heugen van onze planeet, en als thermometer en              barometer 

van de gezondheidstoestand van de aarde.

16 u : Verkennende wandeling door Noeveren   
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