BEZOEK AAN DE KONINKLIJKE SERRES VAN LAKEN:
Op zondag 26 april 2015
09.00 uur :
Vertrek vanaf de parkeerplaats van de Faam, Liniestraat Breda.
10.00 - 10.15 uur :
Aankomst Koninklijk Domein van Laken, Brussel
Parkeren :
recht tegenover het Kasteel van Laken, Vorstenhuislaan.
Meerijdkosten per auto : € 28,00
Parkeerkosten: onbekend
De kosten van vervoer en parkeren van alle auto's
worden bij elkaar opgeteld en verdeeld over het
aantal personen op dit bijzondere dagje uit.

Op zondag 26 april om 09.00 uur vertrekken we vanaf de
parkeerplaats "De Faam" naar Brussel
Voor een bezoek aan de Koninklijke Serres van Laken te Brussel,
die maar 3 weken per jaar geopend zijn voor het publiek.
Men kan dan een kijkje nemen in de privé-tuin van de
Koninklijke familie van België.
Het is een echt buitenkansje om onder die schitterende constructie
van ijzer en glas te genieten van soms eeuwenoude bomen,
planten en bloemen.
Daarnaast wordt de bezoeker ook een kijkje gegund in het
atelier van koningin Elisabeth en is er een
route uitgezet die de bezoeker door een
deel van het park van het kasteel leidt.
Leopold II liet de Serres meer dan 100 jaar geleden aanleggen.
Hij maakte daarmee zijn droom waar om de "eeuwige lente" bij de hand
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te hebben. Alphonse Balat tekende voor het ontwerp en John Wills
verzorgde de inrichting. Het resultaat: een complex van 36 kassen verbonden
door glazen passages, geheel in art-nouveaustijl en gevuld met exotische
en meer bekende planten en bomen. De zgn. Kongo serre is het hoogtepunt: een
constructie van 30 x 30 meter met voornamelijk palmbomen.
Verder is er te zien: muren volledig bedekt met varens,
gangen met een plafond van bloeiende fuchsia's, manshoge geraniums,
zalen gevuld met bloeiende azalea's, oleanders en camelia's.
NB: bij de Serres van Laken is geen horeca.
Neem dus voldoende eten en drinken mee.
Op de heenreis moeten we bekijken of er in de buurt van het
Paleis een gelegenheid is waar we koffie/thee kunnen drinken en ons
te goed kunnen doen aan een overheerlijke
Brusselse wafel met warme kersen (en slagroom).
Na het bezoek aan de Serres van Laken gaan we naar de Markt in Brussel,
waar de auto geparkeerd wordt in Q-parking, Graanmarkt 2 te Brussel.
Kosten € 2,50 per uur.
Daarna zoeken we op de Markt een gezellig cafeetje om iets te eten
en te drinken en na te praten over al het moois, dat we zonder twijfel
hebben gezien in de Koninklijke Serres en de paleistuin.
Afhankelijk van de tijd kunnen we nog een -gedeeltelijke- stadswandeling maken.
(een plattegrond is in mijn bezit) en de dag afsluiten met een gezamenlijk
etentje in een van de vele eetgelegenheden op en in de buurt van de Markt te
Brussel, waarna we weer richting Nederland vertrekken.
Opgeven voor dit bijzonder dagje uit uiterlijk 22 april
Bij Els of Ria
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