
 

 

 

Plantentuin Meise 

Nieuwelaan 38 

1860 Meise – België 

 

T +32 2 260 09 20 

info@plantentuinmeise.be 

www.plantentuinmeise.be  
 

 

Persbericht 

 

60 dagen staycation in Plantentuin Meise! 

 

Verrassend Zomerprogramma 

  

 

 

Meise - 26 juni 2020. - Het zomerprogramma van Plantentuin Meise 
verrast jong en oud met tal van leuke, kunstzinnige, culturele, 
spannende en ontspannende activiteiten. Om in eigen land het ultieme 

vakantiegevoel te krijgen, werkte de Plantentuin een gevarieerd 
programma uit. 
 

Een prachtige kunstroute, een zomerspeurtocht voor jong en oud, op je blote 
voeten over het Verwonder-Je-Voeten-Pad, gratis minioptredens een hele 
zomer lang en … elke dag ook ‘s avonds open om extra lang te kunnen genieten 

van de zwoele zomeravonden in de Plantentuin. En dit allemaal in de 
betoverende groene oase van rust van de Plantentuin.    
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FedOS kunstroute Natura Inspiratus 
  

In de kunstroute “Natura Inspiratus” mag de bezoeker een 
verscheidenheid aan kunstvormen verwachten: keramiek, 
schilderijen, gedichten, installaties, fotografie, 

luisterverhalen, landscape-art, …  Elke kunstenaar zich 
heeft laten inspireren door het thema ‘natuur’.  
 

De route is georganiseerd door de Federatie van 
Onafhankelijke Senioren (FedOS vzw) in samenwerking 
met Plantentuin Meise en verschillende 

partnerorganisaties. De kunstwerken werden gemaakt 
door individuele kunstenaars, winnaars van de beeldende 
kunstwedstrijd 50+, van de poëzie- en 

(kort)verhalenwedstrijd 50+ en kunstenaars van verschillende sociaal-artistieke 
organisaties. De kunstroute loopt tot 27 september.  
  

Ter gelegenheid van de FedOS kunstroute Natura Inspiratus organiseert FedOS 
ook een aantal mini-optredens en workshops in de Plantentuin. Niets is fijner 
om na de lockdown te kunnen genieten van de natuur in de zomerzon, de 

beentjes te strekken of te genieten van een optreden.  
 
Late opening Plantentuin Meise 

  
De zomeravonden beloven zwoel te worden 
in de Plantentuin. De hele maand juli en 

augustus zal de Plantentuin open zijn tot 21 
u. Het publiek zal kunnen genieten van het 
prachtige zachte avondlicht en voelen hoe 

de natuur tot rust komt in de 
avondschemering. Of een tafel reserveren 

op het terras van de Oranjerie voor een 
gezellig of romantisch dineetje in de eigen bubbel.  
 

  
50 Kistjes Groen ... om samen te doen 
  

Elke dag in juli en augustus kan iedereen die de Plantentuin bezoekt één van de 
50 ‘ontdek- & doe-kistjes vol plezier’ ontlenen op het Pachthof, tegenover de 
Tuinwinkel. De ‘50 Kistje Groen’ bevatten verrassende activiteiten voor jong en 

oud. Ieder gezelschap kan deze activiteit corona-proof in zijn eigen bubbel 
ondernemen, elk op een aparte locatie in het 92 ha grote domein.  
 

  
Verwonder-Je-Voeten-Pad 
  

Het blotevoetenpad van Plantentuin Meise staat garant voor ruim 1 kilometer 
wandelpret. Het is aangelegd met natuurlijke materialen. Onderweg wordt de 
bezoeker uitgedaagd om de materialen te raden waar ze over lopen en wordt de 

tocht op blote voeten nog spannender gemaakt door over en rond bomen te 
klimmen, ... Het pad loopt ook door het Speelbos waar kinderen naar hartelust 
kunnen ravotten. En na afloop kan men met tintelende voeten genieten van een 

drankje of een hapje bij de Oranjerie. 



 

Het Verwonder-Je-Voeten-Pad is vrij toegankelijk voor elke Plantentuinbezoeker 
tot 15 november. 

 
 
… En nog veel meer 

 
Een speurtocht voor kinderen van 4 -12 jaar, een uitdagende GPS zoektocht, 
workshops en dagelijkse mini-concertjes met prachtige klassieke muziek 

vervolledigen het verrassende zomerprogramma.   
  
Alle info vind je terug op onze website : www.plantentuinmeise.be 

  
 
                                                                                                        

Info pers:   
                                                            
contact: Manon van Hoye : : 0472/81 24 85 - 

manon.vanhoye@plantentuinmeise.be 
foto's, te downloaden via link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tenvBusx8BMj3Ghdw9U9t-

sC1nj4DSgP?usp=sharing 
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