DONDERDAG 23 JUNI 2022 BEZOEK AAN DE VERNIEUWDE PLANTENTUIN VAN MEISE.
Beste vrienden, op donderdag 23 juni bezoeken we één van de grootste botanische tuinen ter wereld die zorg
draagt voor de conservatie van onze planten diversiteit. Onderzoeksprogramma's zijn erop gericht om zoveel
mogelijk planten voor de toekomst te bewaren. Ontdek 18 000 plantensoorten waarvan meer dan de helft in
het Plantenpaleis groeit, één van de grootste serrecomplexen in Europa. Maak een boeiende wandeling door
het historisch domein van 92 ha vol plantencollecties van overal ter wereld.
De Plantentuin is tevens een onderzoeksinstelling waar tropische en Europese plantkunde centraal staat.
Hierbij hoort een bibliotheek en één van de grootste herbaria ter wereld.
Programma
09.45u Samenkomst meetingpoint Twee dubbele houten banken onder de luifel
Nieuwelaan 38 (loopt parallel met A12) 1860 Meise = hoofdingang van de Plantentuin
10-12u rondleiding met gids met als thema : “Planten en Mensen”
12-13u30 lunch in de Oranjerie. Er is een menukeuze voorzien; zie keerzijde
13u30-14u15 rondrit met elektrisch treintje
14u15 vrij bezoek met eventueel een terrasje tot…. De tuin sluit om 18u
Maximum aantal deelnemers: 20 (datum storting bepaalt de volgorde)
Verplaatsing: met eigen wagen : auto A12 afrit 3, parkeren langs het domein
of openbaar vervoer : bus aan Station Brussel Noord 250 (Puurs)/251 (Malderen)
Ieder halfuur halte aan ingang van de Plantentuin
Menukeuze :
-rund stoofvlees (met frietjes en sla)
-koninginnen hapje (met frietjes en sla)
-vegetarisch
PRIJS Leden : 24 € Niet-leden 34 €
Inbegrepen: inkom, gidsen, treintje en lunch met 1 drankje en koffie inbegrepen.
Niet inbegrepen: verdere dranken bij de lunch
De 20 eerste stortingen kunnen mee. Dus snel storten op rekening BE15 7340 0363 9630
VZW IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.
Met vermelding : Meise en menukeuze
Uiterste datum van inschrijving en storting: 27mei 2022
Voor alle inlichtingen : Yo De Donder 0477 60 80 88
Tot binnenkort en vriendelijke groeten
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