Beste genodigde,
Passie voor planten, dat hebben wij. En die passie willen wij graag doorgeven. Daarom organiseren
wij dit jaar een evenement rondom de internationale Fascination of Plants Day. De verjaardag van de
plant zeg maar. En dat willen wij graag samen met u doen!
We nodigen u met veel plezier uit om aanwezig te zijn tijdens:

Het EU land- en tuinbouwdebat 2019
met kandidaat Europarlementariërs
Het debat vindt plaats op donderdagavond 16 mei 2019 van 19.00 uur – 23.00 uur in een
fascinerende plantenkas op het Plein in Den Haag.
Aan de hand van stellingen uit de hele plantenketen vragen wij de kandidaat Europarlementariërs
van alle politieke partijen om hun visie op de land- en tuinbouw. Aan het debat nemen onder andere
de VVD, CDA, FvD, SGP, D66 en PvdA deel. Mogelijk sluiten andere politieke partijen ook nog aan.
Vlak voor de Europese verkiezingen is dit een mooie gelegenheid om te ontdekken waar de
verschillende partijen staan en hoe zij onze sector vertegenwoordigen binnen Europa. Tijdens het
debat is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Programma:
19.00 uur
19.30 uur

21.30 uur
23.00 uur

Inloop
Debat met verschillende kandidaat Europarlementariërs:
 VVD - de heer Huitema
 CDA - mevrouw Schreijer- Pierik
 FvD - de heer Eppink
 SGP - de heer Ruissen
 D66 - de heer Nedersight
 PvdA - mevrouw Wolters
 PvdD - de heer Van der Wel
Toost op de plant en mogelijkheid tot het ontdekken van de fascinerende
plantenverhalen in de kas
Einde

Data en locatie:
Donderdag 16 mei 2019 van 19.00 – 23.00 uur
Plein, Den Haag
Aanmelden:
Graag vernemen wij of u aanwezig bent bij Het EU land- en tuinbouwdebat. U kunt dit doen door uw
aanwezigheid door te geven via ons aanmeldingsformulier. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden.
Hebt u vragen, neem dan contact op met Plantum via 0182-688668 of stuur een mail naar
fopd@plantum.nl. Informatie vindt u ook op www.fopd.nl, inclusief het hele programma van de
activiteiten rondom de internationale Fascination of Plants Day.
Wij zien ernaar uit u op 16 mei 2019 te mogen begroeten in de fascinerende wereld van planten!

Met vriendelijke groet,

