WEST-VLAAMSE PLANTENDAG

Meer bloemen voor bijen!
Op zaterdag 30 maart 2019 – bij de start van de lente!
- vindt de zevende West-Vlaamse Plantendag plaats.
Deze pop-up organisatie gaat elk jaar door
op een andere school in West-Vlaanderen.
Met als verbindende slogan ‘méér bloemen
voor bijen!’ tonen meer dan 60 organisaties,
plantenkwekers, overheden en natuurverenigingen hoe we met zijn allen in eigen tuin of
daarbuiten kunnen werken aan een

bij-vriendelijke leefomgeving.
De plantendag is een gezinsdag met informatie, maar ook met animatie.
Er worden terug bloemenzaden en bijenstruikjes verkocht (en soms zelfs uitgedeeld!).
Twijfel dus niet en laat je die dag meenemen
in de wondere bijenwereld.

Praktisch:
De vrije school Haverlo is bereikbaar per ﬁets of met de trein/bus (lijn 2 van aan het station tot
aan de halte ‘weidestraat’).
30 maart 2018 - parking
Voor de automobilisten kan er geparkeerd worden in de omliggende straten,
en iets verderop ook op de parking bij de sporthal Daverlo (Dries 2, 8310 Brugge).

Zaterdag 30 maart ‘19 van 10 tot 17 uur
in de Vrije School Haverlo,
Weidestraat 156, 8310 Assebroek

De provincie West-Vlaanderen,
De stad Brugge
De vrije school Haverlo,
De Koninklijke West-Vlaamse imkersbond en
De ‘Week van de Bij’.
Hebben het genoegen u uit te nodigen voor de

Programma
plantenverkoop! bijvriendelijke zaden en planten
info voor de startende imker en de ecologische tuinier
geleide natuurwandeling doorheen het aanpalende
oude kerkhof van Brugge (14u00)
kunst met en over natuur
workshops voor kinderen: insectenhotelletjes, zaadbommetjes, cupcakes, …
animatie voor kinderen,vuur maken, boomklimmen, ‘bij’enkapsels, …
educatieve bijenspelletjes voor jong (maar ook oud!)

WEST-VLAAMSE PLANTENDAG

Meer bloemen voor bijen!
zaterdag 30 maart 2019 van 10 tot 17 uur
Op de Vrije School Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek

alles over fruit : kleinfruit, de mobiele fruitpers, …
Hapjes en drankjes in de bar

Meer info vind je op
www.west-vlaanderen.be/plantendag

