Zet de
bloemetjes
buiten
Actiegroep
Sint-Baafskouter – Rozebroeken
— Plantenverkoop —
— Plantenruilbeurs —
— Workshop t-shirts bedrukken —

Zaterdag 30 april 2011
9u00-12u00
Luifel op het einde Kriekerijstraat

Zin in
een gratis plantje?
Kleur de tekening in,
hang hem voor je raam om
onze actie aan te kondigen
en breng mee op 30 april.
Wie deze flyer ingekleurd
meebrengt naar de plantenverkoop krijgt alvast één
plantje cadeau.

Vragen of zin om een
handje toe te steken?
Bel Wim De Rave
09 330 74 08
of mail naar
info@rozebroeken.be

Plantenruilbeurs
in samenwerking met
Velt Damvallei
Het thema van dit jaar is: ‘Vergeten groenten’.
Velt Damvallei stelt planten ter beschikking om te ruilen met
bijzondere aandacht voor die groenten.
Om het ruilen te stimuleren gaan we voor deze dag een
ruilmunt ‘Rozebroeken’ in het leven roepen. Deze ruilmunt
gebruik je om je planten te ruilen met andere deelnemers.
Je kan deze ‘Rozebroeken’ ook inruilen voor perkplanten bij
ASBR of de producten die door Velt worden aangeboden.
De eerste 20 inschrijvingen voor de ruilbeurs, krijgen op deze
dag een aantal ‘Rozebroekskens’ cadeau.
Een greep uit het weelderige aanbod: Bacopa, Bidens,
Brachycome, Plectrantus Coleoides, Geranium, Lobelia,
Million Bels, Scaevola, Surfinia, Baby Surfinia, Petunia,
Verbena, Impatiens, Sanvitalia, ... (alles aan 1 euro per stuk)
Potgrond 50l.
Meer praktische informatie vind je op:
www.velt.be/damvallei (Detailkalender)
Wil je deelnemen?
Schrijf je dan snel in bij
Jan Boonaert:
Jan@veltdamvallei.be
of 09 232 30 06

Workshop

t-shirts bedrukken
met planten
Samen in de natuur met Marcel Naturel
‘t Wordt een boeiend avontuur, zo kennen we hem wel
Blaadjes, bloempjes en besjes zoeken
Ja, echt plukken, niet uit boeken
En daarna –wat een genot –
Kleuren toveren, ‘t wordt echt zot
Waar:
Prettige Wildernis, naast de plantenverkoop
Wanneer:
zaterdag 30 april tussen 9.00 - 12.00u
Wat breng je mee:
-- witte T-shirt, bloes of hemd (100% katoen)
-- hamer
-- een mandje enthousiasme
Voor wie:
kinderen vanaf 6 tot 666 jaar!
Deze activiteit duurt per sessie één uur.
Je kan vrij starten tussen 9 en 11u.

Groene groetjes
van de kleurenvrouwtjes

