UITNODIGING 5 JAAR COPDvzw
Beste copd-lid,
We bieden een mooi programma aan in een uniek kader. Gezelligheid, themawandelingen, lekker
eten en info-momenten staan op de agenda. Een uniek totaalgebeuren!
Om de organisatie vlot te laten verlopen is tijdig inschrijven noodzakelijk. Hieronder vind je de
gegevens en een inschrijvingsstrook. We hopen u met velen te mogen begroeten.
•
•

•

•
•

Datum + uur: zondag 3 oktober van 10u tot 17u.
Adres + bereikbaarheid: Nationale plantentuin Meise, Nieuwlaan, 38 – 1860 Meise. De
plantentuin ligt langs de A12 (Brussel-Antwerpen), neem de afrit 3 Meise en volg de
richtingwijzers.
Daglocatie: Kasteel van Bouchout en Erekoer (ontvangst – catering - activiteiten); is een
toplocatie in een sfeervol en uniek kader. Het kasteel gaat terug tot de 12° eeuw en was ooit de
woonplaats van Charlotte, prinses van België en keizerin van Mexico.
Parking: parkeerruimte langsheen het domein – 150 parkeerplaatsen voor privé-wagens.
Contactpersoon lotgenotendag: Vic Nevelsteen, voorzitter – 0476/99 83 86.

Programma:
•

•
•
•
•
•

•

10u onthaal: inkom via een gloednieuw onthaalpaviljoen en dan +/- 7 minuten wandelen naar
Kasteel Bouchout. Het hele domein is rolstoeltoegankelijk, goed berijdbare met gangbare paden
en aangepast sanitair. Je kan rolstoelen of looprekjes ontlenen aan de hoofdingang (vooraf
reserveren aub.)
Ontvangst op het Kasteel Bouchout (Wapenzaal) met koffie/thee/frisdranken/versnapering
Welkomstwoord door de Voorzitter, bezoek standen , vrije wandelingen
12u Lunch (broodjesbuffet) (Gotische Zaal)
13.30u Infomoment: “COPD en innovatieve behandelingen” (Conferentiezaal - lift voor
rolstoelgebruikers)
14u Activiteiten: geleide themawandeling (treinrit uitsluitend voor minder mobiele personen).
De plantentuin biedt aangepaste rondleidingen waar je heel wat te weten komt over de planten
die je ziet, de geschiedenis van de tuin en zoveel meer.
16u Taartenbuffet + dankwoord.

We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten, Vic Nevelsteen, voorzitter COPDvzw en het bestuursteam
Gelieve hier te klikken om de inschrijvingsstrook in te vullen
COPDvzw
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Eendrachtstraat 56 1050 Brussel
www.copdvzw.be

0666.641.408

RPR BRUSSEL

