Praktisch
De West-Vlaamse Plantendag vindt plaats op zaterdag 24 maart 2018 tussen 10 en 17 uur
in het PTI Kortrijk - provinciale tuinbouwschool, Condédreef 10, 8500 Kortrijk. De toegang
is gratis. Meer info over het opzet en de standhouders vind je op www.west-vlaanderen.
be/plantendag.
De provinciale tuinbouwschool is bereikbaar per fiets of per trein. Voor de automobilisten kan er geparkeerd worden aan de voorzijde van de campus in de Condédreef
(gratis) of mits het plaatsen van een parkeerschijf in de omliggende straten (Beverlaai
en Burg. Pyckestraat). Aan de achterzijde van het domein (Meiweg) zijn er eveneens
parkeermogelijkheden en is het domein toegankelijk. Voor de gelegenheid mag ook
de parking gebruikt worden van het leegstaand ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid,
Loofstraat 43 (een zijstraat van de Condédreef) - Wandelafstand ongeveer 700 m.
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Op zaterdag 24 maart 2018 – bij de start van de lente! - vindt de zesde West-Vlaamse
Plantendag plaats. Deze pop-up organisatie gaat elk jaar door op een andere tuinbouwschool in West-Vlaanderen.
De slogan voor deze dag is ‘Meer bloemen voor bijen!’.
Meer dan 40 organisaties, plantenkwekers, overheden en natuurverenigingen tonen op
deze dag hoe we met zijn allen in eigen tuin of daarbuiten kunnen werken aan een bijvriendelijke leefomgeving.
De plantendag is een gezinsdag vol informatie en animatie.
Er worden terug bloemenzaden en bijenstruikjes uitgedeeld.
Twijfel dus niet en laat je die dag meenemen in de wondere bijenwereld.
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De provincie West-Vlaanderen,

Programma

De stad Kortrijk
Het PTI Kortrijk,
De Koninklijke West-Vlaamse imkersbond en
De ‘Week van de Bij’.
hebben het genoegen u uit te nodigen voor de

6de West-Vlaamse Plantendag
Meer bloemen voor bijen
op zaterdag 24 maart 2018 van 10 tot 17 uur
in het PTI Kortrijk - provinciale tuinbouwschool,

• Groot aanbod bijvriendelijke zaden en planten.
• Info-standen natuur- en milieuthema’s, bijen en imkerij, bestuiving, …
• Verschillende workshops voor kinderen: o.a. insectenhotelletjes, vuur maken,
boomklimmen, grime, …
• Demonstraties bloemschikken, fruit persen, …
• Gratis bijenplantje voor elk gezin.
• Educatieve bijenspelletjes voor jong en oud.
• Informatie voor de startende imker en de ecologische tuinier.
• Hapjes en drankjes in de bar

Condédreef 10, 8500 Kortrijk
Meer info vind je op www.west-vlaanderen.be/plantendag

