Beste vrienden, op donderdag 28 maart brengen we een geleid bezoek aan het
Waterzuiveringsstationvan Brussel-Noord en aan de Volksterrenwacht Mira
De Zenne, is een natuurlijk bekken voor afvalwater. Sinds de 11de eeuw bevordert
deze rivier de ontwikkeling van de handel en nijverheid in het gebied (leerlooierijen,
verfindustrie, brouwerijen, azijnstokerijen, papiermolens enz.). In de 16de eeuw wordt
de Zenne echter een openluchtriool en haar overstromingen veroorzaken dodelijke
epidemieën. Om te zorgen dat de Zenne haar oorspronkelijke bestemming terugkrijgt,
werd in de 'jaren '80 zuiveringsschema uitgewerkt.
De Zenne, die in Brussel overwelfd is, komt weer in open lucht aan de ingang van
het terrein en stroomt door de site. Het afvalwater van het noordelijke bekken en
van het Woluwebekken wordt behandeld door het station van Brussel-Noord, dat
een grotere capaciteit heeft (het equivalent van 1.400.000 inwoners). Deze
opdracht werd toevertrouwd aan AQUIRIS. De exploitatie is gestart in maart 2007.
Volkssterrenwacht Mira is de oudste volkssterrenwacht van België en is gelegen
in Grimbergen, ten noorden van Brussel. Ze werd in 1967 opgericht door de
Norbertijn Godfried Thomas Pieraerts. Mira is in de loop der jaren uitgegroeid tot
een echte aantrekkingspool voor al wie interesse heeft in wat er zich in het heelal
afspeelt. De sterrenwacht beschikt over een uitgebreide tentoonstellings- en
experimenteerruimte, verscheidene multimediazalen en wellicht het uitgebreidste
astronomische instrumentarium van een Belgische volkssterrenwacht, met twee
vaste telescoopkoepels, een vast opgestelde zonnetelescoop en een hele
verzameling grote en kleine verplaatsbare instrumenten en een weerstation.
PROGRAMMA
10.10u Ter plaatse
10.30u - 12.00u
12.45u – 14.15u
15.00u – 17.00u

Bezoekersparking Aquiris Vilvoordselaan 450, 1130 Haren
Geleid bezoek aan het Zuiveringsstation Aquiris
Lunch in Brasserie Drie Fonteinen
Geleid bezoek aan de Volksterrenwacht in Grimbergen

Lunch:
Gandahamkroketjes met een witloofslaatje of Kroketje van geitenkaas met een portosaus en muskaatdruifjes
Hoofdgerecht : Rosbief met seizoensgroenten, vleessaus en aardappelgratin
Dessert ; appelstrudel met vanilleijs
Dranken zijn voor eigen rekening.
Prijs: Leden: € 45

Niet-leden: € 50

Inbegrepen in de prijs: alle inkom, gidsen en lunch
Niet inbegrepen: dranken bij de lunch

Wees er snel bij want er zijn maar 40 plaatsen beschikbaar. Vlug inschrijven en
storten is aan te raden.
Uiterste datum van inschrijving en storting : vòòr 10 maart 2019

BUSOPSTAPPLAATSEN :
0

08,55 u

BERTEM-CARPOOL

0

09,20u

REYERS OC

0

09,50u

VILVOORDE STATION (Afspraak aan de voorkant van het station)
(Er is een grote parkeerplaats aan de achterkant van het station)

10.10u TER PLAATSE Bezoekersparking Aquiris Vilvoordselaan 450, 1130
Haren
Treintickets naar Vilvoorde worden terugbetaald.
0

De bijdrage met vermelding van de UITSTAP , OPSTAPPLAATS EN KEUZE
VOORGERECHT (GANDAHAM OF GEITENKAAS) dient overgemaakt op
rekeningnummer: BE15 7340 0363 9630
VZW IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de bijdrage
Voor alle inlichtingen : info : Marc Baetens 03 458 02 38 of 0498 25 60 25
marc.baetens1@skynet.be
Tot binnenkort en vriendelijke groeten

De Raad van Bestuur

