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Uitnodiging Open Dag ‘Op weg naar de Floriade’
Op zaterdag 17 juni organiseert de Floriade Almere 2022 de Open Dag ‘Op weg naar de Floriade’.
Een Open Dag voor alle inwoners van Almere. Maar waarom? Iedereen heeft zo langzamerhand
wel een mening over de Floriade. Hele positieve, maar soms ook negatieve. Tijdens dit evenement
vertellen we je héél graag persoonlijk:
M waar Floriade Almere 2022 voor staat
M en wat er de komende jaren nu écht gaat gebeuren
Informatie uit de eerste hand. En natuurlijk kun je op deze dag met al je vragen en opmerkingen
bij ons terecht. Wij maken van deze Open Dag een bijzonder event, voor jong en oud. Kom ook!
De toegang is gratis!
Deze Floriade wordt anders dan de vorige edities. Het gebied wordt niet alleen klaargemaakt voor
een groot internationaal evenement, maar ook voor dé woonwijk van de toekomst. Een wijk waar
mensen in 2022 wonen en werken! Sterker nog: het wordt de groenste en gezondste stadswijk
die je je kunt bedenken. Op 17 juni kun je een rondleiding krijgen op het Weerwatereiland waar
de eerste vormen van deze stadswijk al zichtbaar zijn.
De Floriade wordt de komende jaren ook een belangrijke aanjager voor:
M het verbeteren van de werkgelegenheid in Almere en Flevoland
M het leveren van een bijdrage aan een groene en gezonde wereld
M het blijvend versterken van de toekomstkansen voor iedereen in Almere en Flevoland
Vele inwoners, bedrijven en verenigingen hebben hun steun al toegezegd aan deze Open Dag.
Zij vinden het ook van groot belang dat de Floriade deze Open Dag organiseert. Kom ook! Hoe meer
mensen er komen hoe beter, want alleen samen maken we het verschil.
Jouw komst wordt door ons zeer op prijs gesteld!
Met vriendelijke groet,

Jannewietske de Vries

Jan Willem Griep

Floriade Almere 2022 wordt een geweldige beleving met de pracht en kracht van bomen, bloemen en
planten. Miljoenen mensen zullen in 2022 verbaasd en geïnspireerd worden op de Floriade in Almere om
groener en gezonder te leven. Laat je op 17 juni alvast informeren, inspireren én verbazen!

Z.O.Z.

Wat kun je allemaal doen en meemaken?
Waar
Floriade-paviljoen aan de Sturmeyweg 15 te Almere. De toegang is gratis!
Datum en tijdstip
Zaterdag 17 juni van 13.00 - 17.00 uur. Kom op tijd! Voor bepaalde activiteiten verwachten
wij wachtrijen.
Voor wie
De Open Dag is er voor alle inwoners uit Almere. Neem gerust je buren, familie, vrienden,
kennissen en collega’s mee!
Programma
Het programma bestaat onder andere uit:
M Met de boot naar het Weerwatereiland voor een rondleiding
M Informatievideo in het Floriade-paviljoen
M Voor iedereen een gratis broodje gemarineerde wortel van de barbecue.
Laat u verrassen door de nieuwe uitdager van het broodje hamburger
M Kinderspeeltuin met groene attracties
M Horecaplein waar lokale ondernemers groene en gezonde
producten aanbieden
M Rondleiding in het voedselbos - een initiatief van WEERWOUD
M Lokaal groene energie produceren. Almeerse Wind is een lokale Energie
Coöperatie en vertelt u alles over dit lokale initiatief
M Stichting Groentje promoot meer biodiversiteit in Nederland met de
productie van cider van appels en peren
M Informatiestand van de Floriade Businessclub
M Restaurant Dubbel-Op maakt tapas waarin insecten zijn verwerkt.
Dubbel-Op werkt met biologisch producten die voor iedereen
toegankelijk zijn
M Bezoek de DRIJFVEER. De spiksplinternieuwe drijvende vergaderlocatie
met een inspirerende combinatie van natuur, design en moderne faciliteiten
M Biologisch wegen
Meer informatie
Bel voor meer informatie naar 036-8200303 of stuur een e-mail naar contact@ﬂoriade.nl.
Geef je mening
Nadat je op 17 juni alles hebt gehoord, gezien en geproefd, zijn wij ontzettend benieuwd wat je
van de plannen van de Floriade vindt. Je kunt je mening geven op deze Open Dag op een kort en
bondig vragenformulier.

