
Uitnodiging VVOG-studiereis naar de Floriade 2022

Donderdag 9 juni 2022

Beste

Op donderdag 9 juni organiseert de VVOG een studiebezoek aan de Floriade (Almere, Nederland).
Om de interesse in te schatten werken we met een vroegboekkorting van 10% voor leden die zich inschrijven vóór 20/05/22, dus schrijf
je snel in om te genieten van deze korting.

Deze Expo vindt slechts om de 10 jaar plaats en toont alle facetten van de ‘groensector’ van zowel Nederland als over de grenzen heen. Het
centrale thema voor deze editie is: ‘Growing Green Cities’, ze konden geen beter thema verzinnen. Hoe we steden groener, gezonder en
leefbaarder maken wordt belangrijker dan ooit om een duurzame toekomst te garanderen aan onszelf en aan de volgende generaties.

Binnen dit thema ‘Growing Green Cities’ worden vier subthema’s naar voren geschoven waar extra op gefocust wordt:

Greening the City: meer groenvoorziening
Feeding the City: betere voedselvoorziening
Healthying the City: bewuster leven
Energising the City: slimmere energievoorziening.

Wij bieden de deelnemers een georganiseerde reis aan met vertrekpunt station Antwerpen-Berchem. Hier spreken we af tegen 8.00 uur
stipt. Van daaruit vertrekken we gezamenlijk met een bus richting het hoge noorden. Rond 21.00 uur verwachten we terug te zijn aan het
station Antwerpen-Berchem.

Deze dag voorzien wij een gegidste rondleiding met een expert ter plaatse, met de focus op het openbaar groen. Daarnaast is er op de
middag ook een warme lunch voorzien. Tijdens de namiddag geven we iedereen de tijd om de Floriade op zijn/haar tempo te bezoeken. ’s
Avonds kan iedereen op de Floriade nog dineren vooraleer we om 19.00 uur terug de bus op moeten huiswaarts.

Prijs met vroegboekkorting: €145 en na 20/05: €160
Deze prijs is inclusief transport, busversnapering (koek, fruit en drankjes), toegangsticket Floriade, gegidste rondleiding, lunch, begeleiding-
en organisatiekosten.
De reis kan tegen deze voorwaarden doorgaan van zodra er 30 deelnemers zijn. We zijn beperkt qua aantal deelnemers en daarom
genoodzaakt om maximaal 50 deelnemers mee te nemen voor deze studiedag. Om deze reden beperken we de inschrijvingen per stad of
gemeente tot 3 deelnemers.

Inschrijven
Om organisatorische redenen vragen wij om snel in te schrijven. Vroegboekkorting is mogelijk tot en met 20 mei 2022.
Na deze datum kan je nog inschrijven voor zover er nog vrije plaatsen zijn.



De praktische info krijgt u ongeveer een week voor het vertrek.

Klik hier om u online in te schrijven

Wij zien u graag op deze studiereis!

Groeten

Het VVOG-team
info@vvog.info

“Vind ons leuk op Facebook”
De VVOG kan je ook terugvinden op Facebook.  Graag delen en ons leuk vinden.
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