Uitnodiging Medioren groep

Praatmoment
en
Bezoek aan Plantentuin Meise
Voor onze tweede bijeenkomst van 2019 met de Medioren groep organiseren we een activiteit
in de Plantentuin van Meise.
Wanneer: Zaterdag 22 juni, 2019
Waar:

Nieuwelaan 38 te 1860 Meise

Wat:

• Praatmoment in het auditorium Van Heurck
• Lunch in de Oranjerie
• Plantentuinrondleiding

Dagindeling:
 Voormiddag, van 10u30 tot 12u00:
Praatmoment in het auditorium Van Heurck, Plantentuin. Een drankenbuffet met koffie,
thee, fruitsap en plat/bruisend water zal aanwezig zijn.
Wanneer je graag een specifiek onderwerp wil bespreken, graag dit op voorhand
aangeven.
 Van 12u00 tot 12u30:
Korte wandeling van auditorium naar de Oranjerie.
 Lunch, van 12u30 tot 14u00:
Broodjeslunch bestaande uit een waaier van witte/bruine broodjes en wraps belegd met
Italiaanse ham, Hollandse kaas, Franse Brie, Schotse zalm, en Vlaamse gekookte ham,
verse dagsoep en appelgebak. Drank inbegrepen.
 Namiddag, van 14u00 tot 16u00:
Geleide Plantentuinrondleiding met bezoek aan de buiten- en/of binnenplantentuin
naargelang de weersomstandigheden. Een treintje wacht ons op aan de Oranjerie.
 Na 16u00 tot … :
Voor de liefhebbers kunnen we vrijblijvend afronden met een drankje in de Oranjerie.

Kostprijs:
•

Praatmoment en drankenbuffet: deelnamekosten voor medioren en hun
partner/mantelzorger worden gedragen door de kassa van de Medioren groep

•

All-in Lunch: 20 euro/per persoon

•

Toegang Plantentuin, rondleiding met gids en treintje: deelnamekosten voor medioren
en hun partner/mantelzorger worden gedragen door de kassa van de Medioren groep.
Eventuele extra personen betalen een bijdrage van 10 euro/per persoon.

Bereikbaarheid:
•

Met de lijnbus:
Vanuit Brussel-Noord, lijn 250 of 251, halte Plantentuin Meise

•

Met de trein:
Neem de trein tot station Brussel-Noord of Londerzeel. Surf naar de website van NMBS
voor de meest recente reisinformatie.

•

Met de wagen:
De Plantentuin Meise ligt langs de A12 (Brussel-Antwerpen). Neem afrit 3 Meise. Er is
parkeerruimte langsheen het domein.

Bijkomende informatie:
In de namiddag sluit de leden van de regiogroep Brussel-Rand mee aan voor het bezoek aan
de Plantentuin.
Inschrijven:
Stuur onderstaande invulstrook vóór 12 juni naar medioren@parkinsonliga.be; of contacteer
Magda (0472 46 05 39; bij voorkeur tussen 18u00 en 21u00) of Ludwig (0473 / 34 61 14; bij
voorkeur na 20u00 of in het weekend). Stort uw bijdrage vóór 12 juni op rekening van de
medioren groep:
BE56 9731 5505 0288
Wij kijken ernaar uit om jullie talrijk te mogen ontmoeten op onze tweede medioren
activiteit van 2019,
Magda, Eddie en Ludwig.

Inschrijfformulier vóór 12 juni terug te sturen naar medioren@parkinsonliga.be (aankruisen
wat van toepassing is):
Naam en voornaam:

____________________________________________

Ik word vergezeld door: ____________________________________________
Contact gegevens:

______________________________________ (email)
____________________________________ (telefoon)

Ik neem deel aan het praatmoment in de voormiddag
Ik neem deel aan de lunch à 20 euro per persoon
Ik neem deel aan het namiddagprogramma met bezoek aan de buiten- en/of
binnenplantentuin
Ik stort ________ euro op rekening van de medioren groep ( BE56 9731 5505 0288)

