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LODEWIJK HOEKSTRA
VERSPREIDT ZIJN GROENE
GELUK OP DE HOGE VELUWE!
Aan Lodewijk de eer om in het tv-programma ‘De Grote Tuinverbouwing’ wekelijks
een bezoek te brengen aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Lodewijk vertelt in zijn ‘Groene Geluk’ items alles over de geschiedenis van Het
Park. Boswachter Henk Ruseler neemt Lodewijk mee om alles te vertellen over het
mooie afwisselende landschap en natuurlijk de vele dieren die er leven, zoals herten,
moeflons, maar ook hele kleine dieren zoals kevers en sprinkhanen.
In samenwerking met Visit Veluwe koppelt Lodewijk de prachtige natuur en de
grote biodiversiteit van Het Park aan 21 plaatsen op de Veluwe. Tijdens die bezoeken staan geschiedenis, kennis, groen, water en doen centraal. Zo brengt Lodewijk
bijvoorbeeld een bezoek aan Apeldoorn bomenstad van 2018. Daarna bezoekt hij het
Paleispark achter Paleis Het Loo, laat hij boombunkers op het Stationsplein zien en
gaat hij met kinderen bomen planten.
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OVER DE GROTE TUINVERBOUWING

Het enthousiaste team van De Grote Tuinverbouwing is wekelijks op pad om een
tuin aan te pakken die hard aan verandering toe is. Terwijl tuinexpert Ivo Putman de
tuin flink onderhanden neemt, zorgt interieurstyliste Suzanne van der Hoeven binnen
voor een verrassende make-over.

Hier vind je een link om rechtenvrije
foto’s van De Grote Tuinverbouwing te
downloaden. Op al het beeldmateriaal
berust auteursrecht. De beelden zijn
alleen beschikbaar voor redactioneel
gebruik met een informatief karakter.

In de rubriek ‘Lodewijks Groene Geluk’ toert de populaire klimaat tuinman Lodewijk
Hoekstra wekelijks in zijn groene bus door het land om mensen op een plezierige
manier te leren over natuur, duurzaamheid en biodiversiteit. Kok Jeremy Vermolen
verwent het hardwerkende team op zijn eigenwijze manier en laat wekelijks zien
welke bijzondere gerechten je op de BBQ kunt maken en Rob Verlinden bespreekt
wekelijks de planten vragen van de kijker. Kortom: het complete team haalt alles
uit de kast voor een verrassende aflevering met een dankbare onthulling en uiteen
lopende reacties van bewoners!
Elke zaterdagmiddag om 17.00 uur en elke zondagochtend rond 9.45 uur te
zien op SBS6!

Download logo DGT
Download logo Veluwe
Download beeldmateriaal
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SOCIAL MEDIA
Hiernaast vind je enkele voorbeelden
voor een post op Facebook. Juist voor
social is het belangrijk dat iedereen
unieke content ontwikkelt. Dus ons
advies is om deze uitingen slechts ter
inspiratie te gebruiken en iets van je
eigen activiteit toe te voegen. Een tip
voor een goede post is om de interactie
aan te gaan met je volgers.

PROMOTIEPAKKET DE GROTE TUINVERBOUWING

VOORBEELD SOCIAL POST
Zorg dat je berichten bij de juiste doelgroep terechtkomen, via het juiste kanaal,
op het juiste tijdstip en met een bijpassende boodschap.

DIT IS EEN UITGAVE VAN VELUWE

4/5

UITZENDSCHEMA DE GROTE TUINVERBOUWING

Aflevering Uitzending zaterdag

Uitzending zondag
(herhaling)

Plaatsen

10

zaterdag 3 november 2018

zondag 4 november 2018

Arnhem- thema water Park Sonsbeek met beken, Watermuseum en regenton op school

11

zaterdag 10 november 2018

zondag 11 november 2018

Wageningen - Arboretum, paddenstoelen kwekerij

13

zaterdag 24 november 2018

zondag 25 november 2018

Rheden -Kasteel Middachten, Wijngaard Hof te Dieren

14

zaterdag 1 december 2018

zondag 2 december 2018

Nijkerk - Stoomgemaal Arkemheen, weidevogels/ganzen en nieuwe ecologische woonwijk

15

zaterdag 8 december 2018

zondag 9 december 2018

Loenen - de Loenense Waterval, Papiermuseum, Waterzuivering Eerbeek

16

zaterdag 15 december 2018

zondag 16 december 2018

Putten - Jeneverbessenbos

17

zaterdag 22 december 2018

zondag 23 december 2018

Deze bijzondere en feestelijke kerstspecial wordt in zijn geheel opgenomen in Het Nationale Park

20

zaterdag 12 januari 2019

zondag 13 januari 2019

nog niet bekend

21

zaterdag 19 januari 2019

zondag 20 januari 2019

nog niet bekend

23

zaterdag 2 februari 2019

zondag 3 februari 2019

nog niet bekend

24

zaterdag 9 februari 2019

zondag 10 februari 2019

nog niet bekend

26

zaterdag 23 februari 2019

zondag 24 februari 2019

nog niet bekend

27

zaterdag 2 maart 2019

zondag 3 maart 2019

nog niet bekend

29

zaterdag 16 maart 2019

zondag 17 maart 2019

nog niet bekend

30

zaterdag 23 maart 2019

zondag 24 maart 2019

nog niet bekend

32

zaterdag 6 april 2019

zondag 7 april 2019

nog niet bekend

33

zaterdag 13 april 2019

zondag 14 april 2019

nog niet bekend

34

zaterdag 20 april 2019

zondag 21 april 2019

nog niet bekend

35

zaterdag 27 april 2019

zondag 28 april 2019

nog niet bekend

36

zaterdag 4 mei 2019

zondag 5 mei 2019

nog niet bekend

38

zaterdag 18 mei 2019

zondag 19 mei 2019

nog niet bekend

39

zaterdag 25 mei 2019

zondag 26 mei 2019

nog niet bekend

De Hoge Veluwe
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