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Uitnodiging Nationale Activiteit - zondag 22 april 2018 
 
Beste leden, 
 
Ook dit jaar organiseren we een activiteit die de Nederlandstalige en de Franstalige leden samenbrengt.  
OVK - SAVE vzw nodigt jullie graag uit voor een nationaal ontmoetingsmoment waarop alle leden van de 
vereniging welkom zijn. Tijdens deze bijeenkomst krijgen jullie de kans leden terug te zien en nieuwe leden te 
leren kennen en dit in de prachtige omgeving van de nationale plantentuin in Meise. Het wordt een dag van 
gezellig samenzijn en warme uitwisselingen tussen lotgenoten. 
 
Wat mag je van deze ontmoetingsdag verwachten? We voorzien een geleid bezoek met gids, die toelichting 
zal geven over het geheel van het domein: het plantenpaleis, de verschillende plantencollecties in open lucht 
en wat geschiedenis van het domein. Na de wandeling volgt een lunch in de Oranjerie van het Kasteel.  
 
Tijdens deze dag wordt ook een herdenkingsmoment voorzien, om eerbetoon te brengen aan jullie kinderen 
en aan alle andere verkeersslachtoffers. We vragen u ook een foto van uw kind mee te brengen; die geven 
we een plaats in de zaal waar we samenkomen.  
 
Hierbij het programma van de dag: 
 
 09u45 : onthaal met koffie in het auditorium  
 10u30 :welkomstwoord door de voorzitters van OVK en van PEVR  
 11u00: gegidst bezoek aan de botanische tuin  
 12u30: lunch in de Oranjerie en gelegenheid om de omgeving te verkennen  
 15u00: herdenkingsmoment in het auditorium  
 15u45: einde (zij die het wensen, kunnen in het domein blijven tot sluitingsuur: 18u00) 
 
Praktische informatie 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Ellen Ruys, ellen.ruys@ovk.be of telefonisch op 02/427.75.00. 
De uiterste inschrijvingsdatum is 9 april. 
 
Je inschrijving is definitief na betaling van 17€ pp op het rekeningnummer van OVK: BE35 7370 0948 6037 
(met als mededeling: nationale activiteit 22 april 2018). In deze prijs zijn inbegrepen: de toegang tot het 
domein, de gegidste wandeling en de lunch. 
 
Adres : Nationale plantentuin, Nieuwelaan 38, 1860 Meise. 
www.plantentuinmeise.be  
Iemand van OVK zal u opwachten aan de ingang.  
 
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen. 
 
Graag tot dan, 
 
Het OVK-team 
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