
    
 

             JAARGANG 12                                   Juli 2022 

                                                 

 
 
Attentie: kijk altijd even op de website voor mogelijke 
aanpassingen in de agenda. 
 
07 juli Méélse Skoets. 
13 juli Activiteit met fietsers woensdagmiddag. 
14 juli Inschrijving schieten met BBQ. 
21 juli Méélse Skoets. 
30 juli Schieten met BBQ. 
 
04 aug. Méélse Skoets. 
18 aug. Méélse Skoets. 
31 aug Natuurtocht. 
 
01 sept. Méélse Skoets. 
14 sept. Huifkartocht met BBQ. 
15 sept. Vrijwilligersmiddag. 
15 sept. Méélse Skoets. 
21 sept. Forelvissen. 
29 sept. Méélse Skoets (onder voorbehoud). 
 
 
 



Wekelijkse activiteiten: 
Fietsen.  :   Elke woensdagmiddag vertrek 13:30. D’n Binger.    
Fietsuitje:  Elke maandagavond vertrek 18.30, D’n Binger.                            
Jeu de boules: Elke dinsdagavond 19:00-21:00 uur Alexanderhof   
                              

 
 
SumUp betaalapparaat niet meer te gebruiken.  
In januari heeft het bestuur van de KBO Meijel besloten tot de 
aanschaf van een mobiel betaalapparaat, de SumUp. Daarmee 
wordt het gebruik van contant geld met de daaraan verbonden 
risico’s teruggedrongen. Vanaf februari is dit apparaat een 
aantal keren gebruikt bij de inschrijving van activiteiten. 
De exploitant van dit apparaat heeft echter in juni besloten haar 
diensten niet meer aan onze Ouderenvereniging aan te bieden. 
De officiële verklaring is, dat wij niet tot hun doelgroep 
behoren. De echte verklaring is, dat zij te weinig aan ons 
kunnen verdienen!  
Dit betekent, dat er vooralsnog bij de inschrijving voor 
activiteiten alleen met contant geld kan worden betaald!  
Het bestuur gaat op zoek naar een betaalbaar alternatief. 

 
Rabo Club Support actie. 

Ook dit jaar organiseert de Rabobank de Rabo 
Club Support actie. Onze vereniging heeft zich 
hiervoor, op uitnodiging van de Rabobank 

ingeschreven.  
Centraal thema daarbij is de door onze KBO aangegeven 
ledenwerfcampagne 2022.  
 



Hoe werkt het? 
De stemperiode loopt van maandag 5 september t/m         
dinsdag 27 september 2022.  

• Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen en moeten 
minimaal 12 jaar zijn.  

• Per lid kan men 3 stemmen uitbrengen op 
3 verschillende deelnemende verenigingen of stichtingen. 
Zodra bekend is, hoe je kunt stemmen, zullen we dit 
vermelden. We hopen ook dit jaar weer een mooi bedrag aan 
onze clubkas te kunnen toevoegen en danken onze leden 
alvast hartelijk voor hun stem op ons. 

 
Jumbo actie: Spek de kas. 

Ook dit jaar stelt de Jumbo Meijel verenigingen en 
basisscholen (Meijel, Helenaveen, Neerkant en 
Heibloem) in de gelegenheid zich in te schrijven 

voor de actie Spek de kas. Onze vereniging heeft zich hiervoor 
ingeschreven.  
De actie start op maandag 29 augustus en eindigt op zondag 6 
november. De uitreiking van de cheques vindt plaats op zondag 
20 november.  
Het werkt als volgt: Bij elke € 15,00 aan boodschappen ontvang 
je een unieke code (voucher) ter waarde van € 0,15.  
Die vouchers kun je deponeren in het kluisje bij KBO Meijel in 
de Jumbo winkel. Het nummer van ons kluisje is nog niet 
bekend, maar wordt z.s.m. bekend gemaakt.  
KBO Meijel zorgt voor het tijdig legen van het kluisje, het tellen 
van de vouchers en het inleveren bij het Jumbo-team. 
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer een mooi bedrag bij 
elkaar sparen.  
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 



 
 
Activiteit met de fietsers op 13 juli. 

Zoals in het vorige nieuwsblad reeds is 
aangekondigd wordt er samen met de fietsgroep 
van de KBO, die er iedere woensdagmiddag met de 
fiets op uit trekken, een excursie georganiseerd bij 
een wijngaard in Egchel. Daar aangekomen worden 

we ontvangen met koffie en iets lekkers. De heren Strijbos en 
Bouwmeester zullen ons rondleiden en tevens de nodige uitleg 
geven. Hierna is er gelegenheid om de wijnen te proeven. We 
proberen rond 16:15 uur klaar te zijn met het programma zodat 
we weer op tijd terug zijn in Meijel. 
We kunnen per fiets gaan of met de auto. Diegene die met de 
auto gaan verzoeken we om de chauffeur een kleine vergoeding 
te geven en wel € 2,00 per persoon. 
 
We vertrekken gezamenlijk vanaf het Alexanderplein. De 
fietsers vertrekken om 13:30 uur en de auto’s om 14:00 uur.  
 
De eigen bijdrage voor deze middag is € 6,00. 
Wanneer:  woensdagmiddag 13 juli 
Waar:    wijngaard in Egchel 
Kosten:          € 6,00 per persoon  
Extra kosten: € 2,00 te betalen aan de chauffeur 
Vertrek:          13:30 uur fietsers en 14:00 uur auto’s vanaf        
                         Alexanderplein. 
 
 
 



Koningschieten met BBQ.  
Evenals in 2021 gaan we op 30 juli weer een 
schietwedstrijd organiseren met aansluitend een 
BBQ. Dit zal gehouden worden bij het 
schutterslokaal van schutterij St. Nicolaas, 
Donkersveld 6. We worden ontvangen om 16:00 
uur met koffie/thee. Na de koffie starten we met de 

schietwedstrijd. Bij goed weer gaan we buiten onder de 
schietboom en anders binnen met de windbuks.  
Het is de bedoeling, dat we omstreeks 18:15 uur met de BBQ 
kunnen starten. Iedereen is welkom, ook de niet-schutters. We 
hopen, dat er veel “schutters” komen om de huidige koning van 
de troon te schieten. Diegenen, die willen schieten moeten zich 
wel ter plaatse kunnen legitimeren (rijbewijs, ID-kaart of 
paspoort). De instructies van de buksmeester moeten worden 
opgevolgd, aangezien gebruik wordt gemaakt van een 
vuurwapen. De schietwedstrijd wordt altijd onderbroken tussen 

18:30 uur en 20:00 uur voor oefenschieten van de 
eigen leden van de schutterij. 
We gaan er van uit, dat omstreeks 18:00 uur de 
nieuwe schutterskoning van KBO Meijel bekend 
gemaakt kan worden. Daarna kunnen we starten 

met de BBQ. 

Wanneer: zaterdag 30 juli 16:00 uur. 
Waar:   Schutt. St. Nicolaas Donkersveld 6. 
Inschrijven:  donderdag 14 juli om 14:00 uur in d’n Binger, zo                                                       

mogelijk gelijk betalen met gepast geld. 
Kosten:          alleen schieten: € 12,50 
          alleen BBQ:   € 25,00   
                        schieten en BBQ: € 30,00                                          
          2 consumptiebonnen inbegrepen. 



Natuurtocht. 
Op woensdag 31 augustus is de jaarlijkse 
natuurtocht gepland. De uitzetters van deze 
tocht, Ger Hendriks en Mart Rooijakkers, hebben 

het idee opgepakt om eens rond te struinen door Zuid-Limburg. 
We rijden met de bus rechtstreeks naar het zuiden, vanwaar de 
tocht gaat beginnen. Het ziet ernaar uit, dat het een 
interessante tocht wordt. Zij zullen ons weer laten genieten van 
de prachtige plekjes in de natuur.  
We vertrekken om 13:00 uur vanaf het Alexanderplein. 
Onderweg zullen we een stop maken voor koffie met iets 
lekkers. Evenals andere jaren willen we deze tocht omstreeks 
18:00 uur afsluiten met een koffietafel bij Grand Café Goejje.  
In het volgende nieuwsblad komen we hier nog op terug. 
Wanneer:  woensdag 31 augustus.  
Vertrek:  13.00 uur vanaf het Alexanderplein. 
 
Huifkartocht met BBQ. 

Op 14 september gaan we er ’s middags op 
uit met een huifkar.  
Hiervoor vertrekken we om 13:00 uur naar 
Someren. We maken een tocht bij het 
Keelven in Someren.  

Ook brengen we een bezoek aan klein Costa Rica, de meest 
bijzondere tropische vlindertuin van Brabant. Hier beleef je de 
wondere schoonheid van de tropen op meer dan 880m2. In de 
tuin groeien tropische bomen en planten. Ook leven er vele 
vlinders maar ook reptielen, vogels, vissen en schildpadden.  
Je waant jezelf in de tropen, waarbij je kunt genieten van 
aangename temperaturen. De vogels zitten niet in aparte 
volières, maar vliegen door de gehele tuin heen. Het kan dus  



zomaar zijn, dat er een vogel heel dichtbij u komt.  
Klein Costa Rica is geschikt voor ieder 
weertype en leuk om naar toe te gaan. 
De huifkar is voorzien van een lift, waardoor 
deze ook geschikt is voor mindervaliden en 

rolstoelgebruikers. Er kunnen maximaal 30 personen 
deelnemen. Deze middag wordt afgesloten met een heerlijke 
barbecue. 
In het volgende nieuwsblad zal er meer informatie zijn omtrent 
deze middag. 
Wanneer: woensdag 14 september  
Vertrek:         13:00 uur. 
 

 
 
Dorpsinfoloket Meijel. 
Elke maandag is er een gratis open inloopspreekuur van       
14:00 uur tot 15:00 uur in d’n Binger. Heb je overdag geen tijd?  
Dan kun je ook elke eerste dinsdag van de maand van  
19:00 uur tot 20:00 uur bij ons terecht. Iedereen is welkom 
tijdens deze inloopspreekuren. Loop gerust eens binnen met uw 
vraag!! 
 
Het Dorpsinfoloket Meijel is gesloten van 
1 augustus tot en met zondag 11 september 2022.  
Het 1ste spreekuur is weer op maandag 12 september van  
14.00 tot 15.00 uur.  
Heb je dringende vragen voor een van de adviseurs van KBO 
Meijel: dan kun je contact opnemen met mevrouw Lies 
Hanssen-van Enckevort, tel. 06 - 573.331.15. 



 

 
 
KBO kienen stopgezet. 
Zoals jullie al op onze website hebben kunnen lezen, is tot 
nader order besloten om te stoppen met het kienen op 
woensdagmiddag. De geplande kienmiddag van 20 juli gaat dus 
NIET door. We gaan ons beraden óf en hóe we eventueel verder 
willen met het kienen. Zodra er meer bekend is, laten wij dit 
weten via de site en het nieuwsblad. Uiteraard vinden wij het 
erg vervelend voor de deelnemers, maar we hopen snel met 
een oplossing te kunnen komen. 
 
Fietsuitje op de maandagavond of woensdagmiddag. 

KBO Meijel organiseert elke week 2 fietstochten, te 
weten het fietsuitje op de maandagavond.  
Het vertrek is om 18:30 uur bij d’n Binger. De lengte 
van de tocht is ca. 30 km met een stop voor een 

drankje, ongeveer halverwege.  
Op woensdagmiddag vertrekt er een groepje fietsers ook voor 
een rit van ca. 30 km door de prachtige omgeving van Meijel. 
Ook hierbij is een stop gepland op een gezellig terras. Deze 
fietstocht vertrekt om 13:30 uur bij d’n Binger.  
Meefietsen? Voor beide tochten geldt: opgeven is niet nodig. 
Zorg dat je op de aangegeven tijden aanwezig bent. 
 
Historische wandeling “Het verhaal van Meijel”.  

In samenwerking met Ben Bizzie, Heemkundevereniging 
Medelo en KBO Meijel worden er net zoals vorig jaar 
weer een paar historische wandelingen gehouden in het 



centrum van Meijel. Na de zeer enthousiaste reacties van de 
deelnemers van de eerste wandeling van begin mei, hebben we 
besloten om een 2e wandeling te organiseren. De deskundige 
gidsen van Medelo vertellen "het verhaal van Meijel" en leiden 
ons rond langs diverse interessante plekken. De wandeling 
duurt ongeveer anderhalf uur en na afloop is er koffie/thee met 
iets lekkers in de tuin van de Kapelanie in de Kalisstraat. 

Wanneer: vrijdagmiddag 8 juli. 
Vertrek:         13:30 uur bij museum Truijenhof. 
Kosten:         € 2,50 p.p. 
Opgeven / meer info:  Peter Knoops 06 -221.455.03 of  
                                         mail peterknoops57@gmail.com   
 
Attentie: Met de historische wandeling willen ook enkele 
bewoners van Sint Jozef wonen en zorg graag meegaan. 
Maar dan zijn er wel enkele vrijwillige ‘rolstoel-duwers’ nodig. 
Wie wil ons hiermee helpen?  
Graag opgeven bij bovengenoemd mailadres of  
Telefoonnummer. Alvast bedankt hiervoor. 
 

 
 
Inloopspreekuur computers, laptop, tablet of smartphone: 
Je kunt weer binnenlopen op ons wekelijkse gratis 
inloopspreekuur in d’n Binger op maandagavond van 18:30 uur 
tot 19:30 uur. Heb je een vraag of heb je hulp nodig, loop gerust 
binnen en bespreek het. Wij staan voor je klaar!! 
 
Het Inloopspreekuur is gesloten van 1 augustus tot en met 
zondag 11 september 2022;  



Het 1ste spreekuur is weer op maandag 12 september van 18:30 
tot 19:30 uur. Heb je een dringende vraag of problemen met je 
computer, laptop, tablet of mobiel: dan kun je een mailtje met 
vermelding van het probleem of vraag sturen naar: info@kbo-
meijel.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je 
opnemen. 
 
OVERIGE MEDEDELINGEN. 
 
Overleden leden.    
Dhr. Jan Strijbos.                                             
Dhr. Piet van Houts 
Mevr. Mia Korsten – Beenders.      
Dhr. Nico van Rijt 
Dhr. Jo Gielen 
 
Volgend Nieuwsblad en Magazine KBO-PCOB. 
Deze zullen verschijnen in het weekend 29/30 juli. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

1:VERSLAG VAN DE 5 DAAGSE VAKANTIEREIS NAAR ODOORN  
 
Maandag 16 mei:  
Met een luxe touringcar van de fa. Ghielen, met “onze eigen” 
chauffeur Marcel en na een korte onderbreking voor een kopje 
koffie met iets lekkers, kwamen we aan bij het 
openluchtmuseum Ellert en Brammert: vader en zoon reus. Het 
waren ruwe kerels, die een onderaardse hut hadden gemaakt 
op het grote heideveld, tegenwoordig bekend onder de naam 
Ellertsveld. Vanuit hun hut stroopten de beide rovers de 
omgeving af. Op een dag, toen vader en zoon door de heide 
struinden, bemerkten ze op de es van het dorpje Orvelterveen 
een knap, jong meisje: Marieke. Het arme meisje werd 
meegesleept naar het hol en moest daar zeven jaar lang het 
huiswerk verrichten. Toen wist Marieke eindelijk te ontsnappen. 
In het schooltje (wie paste er nog in de schoolbankjes?) vertelde 
een “Drentse schone” de hele legende. Na het diner hebben we 
nog met velen van het gezelschap een sjoelwedstrijdje 
gehouden. 
 
Dinsdag 17 mei: 
Vandaag stond een bezoek aan de Meyer Werft in Papenburg 
op het programma voor een 
2 uur durende excursie. De Meyer Werft is een van de grootste 
en modernste scheepswerven ter wereld. In de enorme 
productiehallen en bouwdokken worden al decennialang 
cruiseschepen voor internationale rederijen gebouwd. De 
excursie startte met een indrukwekkende film. In een van de 



ruimtes van het bezoekerscentrum staan 19 schaalmodellen van 
schepen. De voorbereiding en bouw van een cruiseschip duurt 3 
jaar. De schepen die de werf verlaten, moeten altijd over het 
smalle Eemskanaal naar de Noordzee worden getransporteerd. 
Omdat zo’n transport alleen kan met springvloed, is het slechts 
2 keer per jaar mogelijk om een schip te laten uitvaren. Een hele 
tocht van zo’n 40 km. Een hoogtepunt was een kijkje in de 
enorme productiehal 6 (75 meter hoog, 125 meter breed en 504 
meter lang) met een blik op een in aanbouw zijnde cruiseschip. 
Om het dok van deze productiehal te vullen met water ben je 
met een waterslang 41 jaar bezig! Wereldwijd werken er ca. 
3.625 mensen.  
Na een heerlijke lunch in Papenburg ging het richting 
Bourtange. Bourtange is een klein sfeervol vestingstadje. Dit 
vestingstadje is nog steeds bewoond. Heel leuk om over de 
vestingwal te lopen. De vesting is erg mooi gerestaureerd en 
heeft rond het centrale plein terrasjes en kleine winkeltjes. 
Onder het genot van een drankje was het heerlijk toeven onder 
de lindebomen.  
Na het eten kregen we een hilarische Drentse quiz 
voorgeschoteld. Wat hebben we heerlijk gelachen en gestoeid 
met de Drentse gezegden en spreuken. Een paar voorbeelden: 
“Gien poes meer hebb’n” betekent niet dat je dan muizen of 
ratten hebt maar “buiten adem zijn”;  

• “de knien lopn los in ’t hok” betekent niet dat de konijnen los 
in het hok lopen maar “ze draagt geen BH onder haar shirt”; 

• “ze hef ’t water in de kelder staon” betekent niet dat je hoog 
water in de kelder hebt maar “ze is in verwachting”.  

 
Woensdag 18 mei: 
Al vroeg vertrokken we richting Assen. Hier hadden we 2 uurtjes 



tijd om op eigen gelegenheid het centrum te verkennen. Het 
Assen van vandaag is een rustige, groene plaats met een aantal 
bezienswaardigheden. Zo is Assen, naast de TT ook bekend om 
het Drents Museum. Het beeld van Bartje is een bronzen 
replica. Bartje is bekend geworden door zijn legendarische 
uitspraak op het verzoek van zijn vader om een dankwoord uit 
te spreken voor de bruine bonen, die worden opgeschept door 
zijn moeder. De woorden "Ik bid niet veur brune bon’n" zijn 
inmiddels legendarisch geworden. 
“S-Middags zijn we op bezoek geweest bij boerin Agnes. Sinds 
haar deelname in 2007 aan het tv-programma ‘Boer zoekt 
Vrouw’, waarin zij als boerin een man zocht, zijn er voor haar 
heel wat deuren opengegaan. Ze doet er alles aan om het 
mooie vak van boer onder de aandacht te brengen. Met passie 
en gedrevenheid heeft zij haar boeren levensverhaal en van 
haar nieuwe bedrijvigheid verteld: het maken en proeven van 
advocaat het Drents Roomkaatje. Een zachte room advocaat die 
op ambachtelijke wijze in vijf verschillende smaken wordt 
gemaakt. We hebben ze alle 5 mogen proeven. Na afloop was 
het druk in het kleine winkeltje, waar bijna iedereen wel 1 of 
meerdere flesjes advocaat mee naar huis nam. Na een heerlijk  
diner en een wandelingetje hebben wij ons goed vermaakt op  
op de bowlingbaan. 
 
Donderdag 19 mei: 
Na het ontbijt hebben we samen met Klaas Jan, de eigenaar van 
het hotel, een mooie rondrit gemaakt door het prachtige 
landschap in de omgeving van Odoorn, Exloo en Borger. Een 
landschap dat zich kenmerkt door essen, zandverstuivingen, 
bossen, en heidevelden zoals het Molenveld, waar je de 
schaapsherder dagelijks kunt tegenkomen met zijn 



schaapskudde. Voor onze chauffeur Marcel en zijn bus waren 
zelfs de zandpaden geen probleem. Ook zijn we een stukje door 
het Lofargebied (grootste radiotelescoop ter wereld) gereden. 
De telescoop bestaat uit duizenden antennes die radiogolven 
uit het heelal opvangen. In het gebied zijn twee soorten 
antennes te zien: de sprietjes en de antennes in de zwarte 
dozen.  
’s Middags hebben we een bezoek gebracht aan het museum 
De Proefkolonie in Fredriksoord. Het is 1818 en Nederland 
‘staat in brand’. Napoleon heeft ons land als ‘Koninkrijk der 
Armen’ achtergelaten. De sociaal bewogen generaal Johannes 
van den Bosch komt als redder in nood met een ambitieus plan 
om de armoede in ons land te bestrijden door de stichting van 
landbouwkoloniën. Dit is het begin van de invloedrijke 
geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Als eerste 
wordt de Proefkolonie Frederiksoord opgericht. Op deze plek in 
Zuidwest-Drenthe staan 52 boerderijtjes klaar om de arme 
stedelingen te ontvangen. Hier kunnen ze op werk en onderdak 
rekenen. De kinderen gaan er verplicht naar school en er is een 
eigen ziekenfonds. Er komen kerken, winkels, scholen en zelfs 
rustoorden. Met deze sociale voorzieningen loopt de 
Maatschappij van Weldadigheid 80 jaar vooruit op de rest van 
Nederland en wordt daarmee beschouwd als de bakermat van 
onze verzorgingsstaat. 
’s Avonds hebben we, na het bekijken van een film over 
Drenthe, weer genoten van onze eigen Meijelse avond, 
muzikaal opgeluisterd door de aanwezige mannen van het 
Meijels Mannenkoor onder gitaarbegeleiding van ons aller Theu 
van Lierop.  
 



Vrijdag 20 mei: 
Na het ontbijt eerst de koffers in de bus en dan op weg naar 
Borger. Hier ligt bij het hunebedden museum het grootste 
hunebed van Nederland: meer dan 22 meter lang, het heeft de 
zwaarste deksteen van allemaal (20.000 kilo) en is als 
allereerste opgegraven (in 1685). Drenthe staat bekend om het 
aantal hunebedden, maar in deze 5-daagse reis hebben we 
slechts 2 andere hunebedden gezien.  
Onderweg terug naar Meijel hebben we in Hattem eerst nog 
een bezoek gebracht aan het bakkerijmuseum. De lunch was 
met diverse lekkere broodsoorten weer goed verzorgd. Na de 
lunch hebben we een leuke demonstratie gezien. Folkloristische 
tradities op het gebied van brood en banket stonden centraal. 
De humoristische bakker liet zien welke figuurtjes er voor 
diverse tradities gemaakt werden. De passie, enthousiasme en 
humor van de bakker was geweldig. De gemaakte figuren zijn na 
afloop van de show in de oven afgebakken en meegegaan naar 
Meijel. Om 18.00 uur waren we weer terug in Meijel, waar deze 
fijne, goed verzorgde reis afgesloten werd met een “brunch” in 
het Grand Café Goejje.  
 
Ter afsluiting is een bedankje voor de organisatoren van de WG 
KBO op Pad en Marcel Moonen, chauffeur/reisleider van 
Ghielen uit Beringe, voor de uitstekende verzorging van deze 
reis, op zijn plaats. Chapeau, voor herhaling vatbaar! De foto’s 
van deze vakantiereis kunt u vinden op de website kbo-meijel.nl 
onder het kopje foto’s. 
 
 
 
 



2 VERSLAG BEZOEK AAN DE FLORIADE. 
 
Op woensdag 15 juni brachten wij een bezoek aan de Floriade in 
Almere. Bij de inschrijving bleek dat er minder deelnemers 
waren dan verwacht. Echter met extra steun van KBO-Meijel en 
een kleinere bus van Ghielen vertrokken we om 8:00 uur met 19 
personen richting Almere. Om ca. 10:15 uur waren we ter 
plekke en iedereen kreeg een lekker lunchpakket mee om de 
dag te starten. Het was de bedoeling dat iedereen op eigen 
gelegenheid de Floriade zou bezoeken en dat we om 16:30 
weer bij de bus waren om aan de terugreis te beginnen.  
 
Het terrein was ingedeeld in 5 gedeelten, namelijk de Hortus 
Avenue, Urban District, Green Island, Utopia Island en ECO 
District. Het gehele park was rookvrij.  Je kon met de kabelbaan 
over het terrein om te genieten van een uitzicht op 35 meter 
hoogte. Ook kon men over het park toeren met een “Hop-on 
Hop-off” treintje. Zodra we het park binnenliepen was je 
eigenlijk al in het arboretum: een alfabetisch geordende 
bomen- en plantenbibliotheek. Verspreid over het gehele 
Floriade-park groeien bijna 2.000 bomen en honderdduizenden 
planten en bloemen. 
In het ruim 60-hectare grote Floriade-park valt veel te 
ontdekken. The Green House is de plek waar de Nederlandse 
glastuinbouw zich presenteert. Hier zagen we uiteenlopende 
innovatieve en duurzame inzendingen van de glastuinbouw. De 
hypermoderne kas is 1 hectare groot en 170 meter lang. Hier 
zag je het proces van zaadje of stekje tot groente en fruit of tot 
prachtige bloemen en planten. Ook de nieuwste innovaties en 
ontwikkelingen op het gebied van onder andere 
kringlooplandbouw, biodiversiteit en voedselvoorziening waren 



hier te zien. In het High Tech Green house kon je aan de hand 
van aardbeien, paprika’s, gerbera’s en potanthuriums zien hoe 
innovatieve en duurzame teelt eruitziet.  
 
Eigenlijk maak je op de Floriade een reis rond de wereld in één 
dag! Op de Expo kun je landenpaviljoens bezoeken waar landen 
hun cultuur, planten, bloemen en lokale innovaties laten zien 
voor groene steden. De Floriade staat vol met bomen, planten, 
bloemen en kruiden om te bewonderen en meer over te leren.  
In de inspiratietuin konden we zelfs vanaf een zitzak de wereld 
van groen aan ons voorbij laten gaan. Speciaal voor de kinderen 
waren er de luisterpalen. Hier kon men leren hoe planten, 
bomen en dieren de oplossingen geven voor de grote 
problemen van nu: vervuiling, stijging van de zeespiegel en het 
verdwijnen van planten en insecten. Ook was er 
een spiraalvormige stadstuin, hier zag je de ‘puzzelstukjes’ die 
samen een natuurlijke tuin vormen, door hergebruik van 
afgedankte materialen, oog voor bodemleven en aandacht voor 
inheemse dieren en planten. Via ‘de spiraal van het leven’ 
ervaar je jouw omgeving, van stoeptuin tot stadsrand. Hier liet 
men ons zien dat dit helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Het 
eerste puzzelstukje ligt vaak al direct voor je deur. Licht een 
tegel op, plant iets en kijk wat er gebeurt, daar bloeit de natuur 
van op! 
 
We wandelen verder langs de highlights van de Floriade, van 
unieke internationale landenpaviljoens tot het beste van 
Nederlandse bodem en prachtige bloemen en planten. We 
zagen ook hoe onze leefomgeving er in de toekomst uit zal zien? 
Wist je bijvoorbeeld dat je meubels misschien niet meer in 
elkaar hoeft te zetten, maar gewoon laat groeien, van 



zwammen! Ook was er een expositie van de regio Zundert. Deze 
regio is niet alleen de geboortegrond van een van Nederlands 
bekendste kunstschilders, Vincent van Gogh, maar ook van véle 
bomen. In deze regio vind je namelijk talloze boomkwekerijen. 
Bij Treeport Zundert zag je welke creatieve ideeën deze 
boomkwekers hebben voor duurzame woningbouw en hoe dit 
alles samenkomt op één plek.  
 
Ook waren er meerdere mogelijkheden van Tiny-Houses te zien, 
zelfs een Tiny-Church. In de Tiny Church en de tuin was van alles 
over spiritualiteit en duurzaamheid te zien en te beleven. Ook 
kon je hier een kaarsje laten branden voor een moment van 
bezinning. De Tiny Church draait mee met de zon om zo de 
maximale hoeveelheid energie op te vangen. Duurzaam, en 
symbolisch voor de energie die je ontvangt als je je richt op 
God. Rondom de Tiny Church waren drie routes, de 
beeldenroute, de spirituele route en de duurzaamheidsroute. 
 
De Aeres Hogeschool Almere was ook vertegenwoordigd op de 
Floriade. Zij leidt studenten op tot toekomstgerichte groene 
veranderaars. Wanneer er steeds meer mensen in de stad 
wonen, ontstaan er meer vragen op het gebied van natuur, 
leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. Er is 
kennis nodig om de groeiende steden leefbaar te houden. Zij 
hadden een prachtig gebouw ontwikkeld. Dit pand is bekroond 
met de Circulair Award 2022 en is de belichaming van het 
centrale thema van Floriade: ‘Growing Green Cities’. Het is 
toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit 
en gezondheid. Omdat het gebouw in gebruik is als hogeschool 
was het niet standaard toegankelijk voor bezoekers.  
 



Ook interessant was het gebouw Food Forum. Dit paviljoen gaf 
ons een beeld van hoe men in Flevoland leeft: ruim vier meter 
onder zeeniveau. De begane grond is licht en transparant als 
water. De ruimte bestaat grotendeels uit hergebruikte 
materialen. De eerste etage bestaat juist uit natuurlijk 
materiaal. Deze verdieping toont de vruchtbare Flevolandse 
bodem, maar dan op zeeniveau. Zo ervaar je hier de ruimte van 
Flevoland. Het paviljoen heeft bijvoorbeeld natuurlijke 
zonwering en ademende geveldelen. 
Groen, groener, groenst, de Floriade draait helemaal om alles 
wat groeit en bloeit en hoe dat onze manier van leven beter, 
leuker en gezonder kan maken. Kijk ook maar eens naar de 
foto’s van deze dagtocht op de website van de KBO-Meijel. 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen was het een zeer waardevolle 
dag. Deze dagtocht werd afgesloten met een lekkere brunch bij 
restaurant De Goejje waarna iedereen moe, maar voldaan 
huiswaarts ging. 
De foto’s van deze dagtocht kunt u vinden op de website kbo-
meijel.nl onder het kopje foto’s. 
 
 
 
 


