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Onderwerp Bezoek aan de Floriade Expo in Almere op dinsdag 13 september 2022 
“Een geweldige dag vol (BAM) groen”  
 

Geachte heer / mevrouw,  
 
Voor de najaar bijeenkomst gaan we een bezoek brengen 
aan de Floriade Expo 2022 in Almere om te genieten van de 
wereldse tuinen, groene kunst, lekker eten, duurzame 
innovaties en een te gek, groen (BAM) programma. 
 
Het motto van de Floriade luidt “Een geweldige dag vol 
groen”. Op het ruim 60 hectare grote park valt veel te 
ontdekken. Van hypermoderne zonnedakpannen tot 
verbazingwekkende verticale geveltuinen en van de nieuwste 
snoeitechnieken tot de beste manier om tomaten te kweken. 
Wandel je eigen route, sluit aan bij een rondleiding of volg 
één van de routes die Floriade aanbiedt. 
 
Ga heerlijk genieten in alle rust van de natuur op het terrein, 
bezoek boeiende paviljoens met presentaties en tuinen 
vanuit landen over de hele wereld. Loop door het 
inspirerende arboretum, geniet van authentieke muziek. 
Maak een luchttoer met de kabelbaan en overzie alles. Kijk 
voor veel meer informatie op de website: www.floriade.com. 
 
Komt u ook om er een geweldige dag vol (BAM) groen van te 
maken? 
 
Op dit grote terrein kan veel gewandeld worden, dus trek 
makkelijke schoenen aan! 
Er zijn wel rolstoelen beschikbaar en maar redelijk ter been 
zijn is aan te bevelen. 
 
Het programma is als volgt: 
 
10.00 – 11. 00 uur: Ontvangst met koffie/thee en Floriade- 
   gebak in de Orangerie; 
11.00 – 12.30 uur: Rondleidingen (zie aanmeldingsformulier); 
12.30 – 13.30 uur: Lunch op eigen gelegenheid met gebruik 
   van een voucher; 
13.30 – 16.30 uur: Vrij rondwandelen, alles bekijken, elkaar 
   ontmoeten, bijpraten; 
16.30 – 18.30 uur:` Aperitief met drankjes (2x) en aansluitend 
   3-gangen diner in de Orangerie en koffie 
   ter afsluiting van de dag. 


