Beste gildevrienden,
Tussen 29 april en 8 mei vindt de 36e editie van de Gentse Floraliën plaats, de grootste bloemententoonstelling
ter wereld.
Dit prachtevenement gaat door in de vertrouwde gebouwen van het ICC, de Floraliënhal en het Kuipke.
‘Mijn paradijs, een wereldse tuin’ is het thema van deze Floraliën. In onze maatschappij zijn mensen steeds meer
op zoek naar stilte en rust, naar zichzelf en naar hun persoonlijk paradijs. Dat paradijs ligt voor iedereen op een
andere plaats. Sommigen vinden het in hun groene huiskamer, anderen voelen zich dan weer het best in een park of
in hun eigen tuin.
Wim Opbrouck siert het campagnebeeld van de volgende editie als engel met vleugels van bloemen. De acteur
verloor zijn hart volledig aan de stad Gent.
Je wandelt gedurende 2 uur over een parcours van 1,5 km langs meer dan 500.000 soorten bloemen en planten en
prachtige staaltjes van de nieuwste visies in tuinarchitectuur
Tussenstops voor een hapje en drankje zijn mogelijk.
Als landelijke vereniging steunt het gildebestuur uiteraard dit groots tuinevenement, en bieden wij jou kaarten aan
voor een bezoek op zondag 1 mei tegen het groepstarief van 24 € (normaal tarief 32 €).
Jongeren < 25j = 10 € ; 6-18j = 5 € - < 6 j = 1 €.
Bezoek is mogelijk van 8u tot 18u. Meer info vind je op http://www.floralien.be/.
Indien je liever in groep de Floraliën bezoekt, dan word je om 09u50 aan de hoofdingang van het ICC in Gent
verwacht.
Ook dit jaar verwachten de organisatoren weer ruim 300.000 bezoekers, vandaar dan ook dat vroeg inschrijven de
boodschap is !
Dit kan door storting van 24 € pp op BE20 7374 0803 1856 voor 29 maart !
en dit zolang de voorraad strekt. Meer inlichtingen kan je bekomen via de secretaris Viviane : 0472/45 88 15 of
vivi.depreester@yucom.be.
Als tuinliefhebber wil u ongetwijfeld dit bloemenfestijn niet missen !
Het gildebestuur.

Schrijf nog snel in voor :
- Mini-moestuin : do 24 maart 19u30 cc Brouwerij
- Moestuinieren voor kinderen : woe 6 april 14u
Scheldestraat 25 Eke
- Dauwwandeling : zon 3 april
Alvast te noteren :
- Paaseierenzoektocht : zat 16 april
- Maandelijkse fietstocht : di 19 april

