Workshops en demonstraties op Atlantikwall en in ANNO 1465

ERFGOEDDAG ‘Hoe maakt u het?’
Verken Batterij Aachen met gids op zondag 5 mei
Workshop ‘Plastic Soep. Wat een troep!’

ERFGOEDDAG ‘Hoe maakt u het?’
Erfgoeddag is dé jaarlijkse feestdag voor
roerend en immaterieel cultureel
erfgoed.
Je maakt op een verrassende manier
kennis met cultureel erfgoed in al zijn
vormen.
Dit jaar focust Erfgoeddag op
ambachten.
Op zondag 28 april zijn er doorlopend workshops in Batterij Aachen, het vernieuwde
WO I-bunkercomplex.
In ANNO 1465 bewoont de Living History groep ‘Gruuthuse Huishouden’ de huisjes in
klederdracht van de vijftiende eeuw.

Ze geven demonstraties van verschillende ambachten zoals hout- en
textielbewerking.
Speciaal voor kinderen zijn er een workshops voorzien.
De toegang is gratis en voor de workshops hoef je niet vooraf in te schrijven.
Kom jij ook langs voor een workshop?

Verken Batterij Aachen met gids op zondag 5 mei
Ontdek met een gids de enige bewaarde
Duitse kustbatterij uit de Eerste
Wereldoorlog, de Batterij Aachen.
Een rondleiding met gids is een unieke
ervaring. Je hoort allerhande weetjes en
ziet dingen die je anders misschien over
het hoofd zou zien.
Praktisch:
- 5 mei om 14 uur
- vertrek: inkomhal Atlantikwall (balie)
- de rondleiding met gids is inbegrepen in je toegangsticket
Schrijf vooraf in met een mailtje naar info@raversyde.be
Batterij Aachen - Duik in WO I

Workshop ‘Plastic Soep. Wat een troep!’
Tijdens de Week van de Zee,
georganiseerd door de provincie WestVlaanderen, wordt van 4 tot 12 mei het
afvalprobleem in zee belicht.
Als natuurpark willen wij dit graag mee
onder de aandacht brengen. Speciaal
voor kinderen is er een workshop waar
je een uniek plasticvrij geschenk kunt
maken.

Afspraak op zondag 12 mei, doorlopend van 10u30 tot 17uur, in ANNO 1465.
Zet mama in de bloemen en maak zelf je geschenk zonder plastiek.
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