
 10 september 2019, 09:30 (CEST)

Plukactie Buurtfruit Gent op zaterdag 14
september 2019 om 11 uur
Beste lezer

 

De Stad Gent lanceert een digitale kaart met plukplekken waar Gentenaars gratis fruit mogen

plukken. Op de meeste openbare locaties kunnen Gentenaars vrij plukken. Op andere plaatsen,

in private of kwetsbare boomgaarden, organiseren Pluk en Velt samen met de buurt plukacties.

 

Graag nodigen we je uit op een plukactie in de boomgaard van Psychiatrisch Centrum Dr.

Guislain (Francisco Ferrerlaan 88a, Gent) op zaterdag 14 september 2019 om 11 uur. Onder

begeleiding van vrijwilligers van Pluk en Velt mogen buurtbewoners er die dag éénmalig

appelen en peren plukken in de prachtige, oude hoogstamboomgaard. Een primeur in Gent, op

een unieke locatie.

 

Het project 'Buurtfruit Gent' is een initiatief van Velt en Pluk met de steun van de Stad Gent en

de Gentse Voedselraad.

Programma

11 uur: Welkom door Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

11.10 uur: Toelichting en plukdemonstratie door Carina Govaert (Velt) en Jasmien

Wildemeersch (Pluk)

11.20 uur: Foto’s en interviews

⏲



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

 

Contact

Carina Govaert, Velt, verantwoordelijke Eetbare Buurt, gsm 0494 049469, e-mail

carina@velt.nu

Valérie De Prycker, Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0497 41 49 74, e-mail

valerie.deprycker@stad.gent

Dirk Bogaert, kabinet Schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent
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