
Floriade 8 september 2022 in Almere 

Op het verzoek in de bus  -wie zou een verslag willen schrijven van deze daguitstap-  reageerden 

twee deelnemers. Beide stukjes volgen hier. Wim Vink leverde mij meer dan driehonderd foto’s, 

hieruit heb ik een keuze gemaakt. Het eerste verslag kwam meteen de volgende dag. 

Donderdag 08-09-2022  

Naar de Floriade in Almere met de gepensioneerden van het JBZ. 
’s Morgens op tijd uit bed, om 8:30 uur vertrekt de bus  vanaf station Oost in ’s-Hertogenbosch. 
Het regent pijpenstelen, dus vele komen aan gewapend met een paraplu of regenjas. 
De sfeer is gezellig we laten ons niet ontmoedigen door het weer. 
In de bus wordt er gezellig gekletst net een schoolreisje, maar dan voor senioren,  iedereen heeft er 
zin in. 
Tijdens de bustocht krijgen we ook nog een verrassing van het bestuur. 
Iedereen kreeg 20.00 euro terug omdat onze organisatie een aantal gratis entree kaartjes gekregen 
had. 
In briefjes van 20:00 euro wordt dit uitgedeeld in de bus, hilarisch net of je een snoepzak krijgt als op 
een schoolreisje. 
Toen we in Almere aankwamen was het droog en een uurtje later scheen de zon, een top dag en 
genoeg te bekijken. 
Je had er verschillende thema routes die je kon volgen. 
-Highlight route - bloemen route - de culinaire route - de kunstroute - de kids-route - de SDG-route 
- de bomenroute - de innovatieroute. 
 

 

 
Hogeschool Aedes Almere met gevelbeplanting  Bloemenperk 
Ingang Culinaire route, toekomstig voedsel    Kunstroute   Foto’s Wim Vink(WV) 



Een ieder kiest en zoek zijn eigen pad om al dit bijzonders te zien, eigenlijk is er zoveel te bekijken dat 
je het niet in een dag kan zien. 
Van onze buschauffeur hoorden we dat een kopje koffie /thee erg aan de prijs was, en dat was ook 
zo; sommigen van ons waren slim genoeg een eigen broodje en drinken mee te nemen van thuis. 
In een kabelbaantje kon je over het park om alles te zien van hogerop, voor diegenen die slecht ter 
been waren reed er een leuk treintje rond, er was aan iedereen gedacht. 
 

 
Kabelbaan langs al bewoond, beschilderd appartementgebouw    Treintje met 1 rolstoelplaats  F: WV 
 
Om 16:15 uur terug  bij de bus voor de reis naar het restaurant waar we gingen 
dineren. 
Dit was In café restaurant De Engel in de plaats Houten, het was een sfeervolle 
afsluiter van een mooie dag. 
Dit alles gecoacht onder de professionele leiding van ons gepensioneerden 
bestuur. 
Namens de groep bedankt, het was een dag met een klein gouden randje en dat 
alles in een heerlijk zonnetje. 
 
Ans Gloudemans-Hamers    Foto: Ans Gloudemans 

 

Tweede verslag  

Hallo beste pensionaten 

Op 8 september ben ik samen met mijn vrouw en de pensionaten van het Jeroen Bosch ziekenhuis 

naar de Floriade geweest in Almere Gezellig….alleen het weer leek tegen te gaan zitten. Toen we op 

de afgesproken plek aankwamen regende het stevig. Balen dus. 

Maar niet getreurd regenjas mee, en op naar Almere. Trudy kwam ook 2 oud collega’s tegen. Die dus 

tussen de pensionaten weer 1 van de jongste bleek te zijn. 

Een maal in de bus werden de gratis toegangskaarten uitgedeeld, daarna werd er gevraagd of 

iemand een stukje wilde schrijven voor op de website. Ik (Erik) werd vrijwillig aangewezen door de 

collega’s van Trudy. Thanks dames.  



In Almere 

aangekomen 

was het net 

opgehouden 

met regenen 

en kwam er 

een waterig 

zonnetje door. 

Mooi …en dus 

eerst maar aan 

de koffie. 

Lekker bakkie 

en de 

plattegrond 

bekijken wat 

we wilde gaan 

doen. 

Tegenover de 

koffie was een grote hal met allerlei mooie en inventieve vindingen omtrent het kweken en laten 

groeien van planten en gewassen. Proeverijen van champignons en heel veel mooie orchideeën.  



 

 

 



 

Toen we onderweg waren naar wat andere bezienswaardigheden werden we toegezongen door een 

koor.  Zij zongen een lied met een tekst 

die wij al lang wisten, er werd gezongen 

dat  Den Bosch mooier was dan Parijs. 

Natuurlijk is dat zo. Effe meezingen en 

weer verder. We hebben diverse landen 

bezocht zoals Japan, België, Suriname, 

Saudi Arabië en nog veel meer moois.  

 



De Hortus Avenue    Een van vele bruggen die blijven.         Foto’s Wim Vink 

Wat mij opviel is dat er heel veel mooi aangelegde tuinen waren met prachtige dahlia’s. Ik vind dat 

hele mooie bloemen. Mijn opa kweekte ze vroeger al en ik ben vaak in zijn tuin geweest, dus voor mij 

jeugdsentiment.  

 

 

  

Foto’s Liesbeth Verhoeven 

Dahlia uit de border tegenover de 
12m hoge corten-stalen mens- 
figuren bedekt met 10.000 bijen als  
icoon voor de toekomst van de  
groene stad. Beehold, Florentijn Hofman 
 
Maar aan alles komt een eind dus terug naar de bus. Er komen altijd mensen te laat. We vertrokken 
om 16:17 uur op weg naar Houten. Daar kregen we een maaltijd aangeboden. Toen iedereen weer in 
de bus zat, weer terug naar Den Bosch. Onderweg kwam de regen met bakken uit de lucht.  

Ik heb een leuke en gezellige dag gehad. Ik hoop jullie ook. 

Erik de Jonge 


