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Geniet weer van een ouderwets gezellige 
contactdag! We starten op zaterdag 13 
november in het Noorden van ons land 
in de prachtige Orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest!

De vereniging nodigt haar leden van 
harte uit voor deze dag!

Het doel van deze dag is een ongedwongen 
samenzijn, het kennismaken met lotgenoten 
en het uitwisselen van ervaringen en tips.

Datum, locatie en programma

Datum: Zaterdag 13 november 2021 vanaf 
circa 10:00 uur tot 17:00 uur

Locatie: De Orchideeën Hoeve, 
www.orchideeenhoeve.nl 
Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

Programma en tijdstippen:
• Vanaf 10:00 uur bent u welkom en staat 

de koffie klaar. 
• Tot de lunch is er de gelegenheid voor een 

gezellig samenzijn. 
• De lunch wordt tussen 12:30 en 14:00 uur 

geserveerd. 

• Na de lunch kunt u deelnemen aan een 
rondleiding of kunt u zelf invulling geven 
aan de middag.

• Vanaf 15:30 uur tot circa 17:00 uur kunt u 
gezamenlijk nog iets drinken en gezellig 
napraten.

De Orchideeën Hoeve is geheel overdekt. 
Ook met slecht weer gaat deze dag door. Er 
zijn voor u geen kosten verbonden aan deze 
dag, uitgezonderd uw eigen reiskosten.

De Orchideeën Hoeve

De Orchideeën Hoeve is de grootste 
tropische trekpleister van Europa. De 
Hoeve bestaat uit een orchideeëntuin, een 
‘zwevende’ bloementuin, de vlindervallei, 
de Lori tuin, het Amazone regenwoud, het 
mangrovebos speelpaleis, de Citruslaan, 
het jungletheater het Makirijk en de 
stokstaartjestuin. Ook is er een moderne 
(bloemen)winkel, een sfeervol serrerestaurant 
en de orchideeënkwekerij.

Contactdag Orchideeën Hoeve Luttelgeest, 
zaterdag 13 november 2021
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Meldt u snel aan!

U kunt zich tot en met 6 november 2021 
aanmelden via huntington@adminapn.nl of 
telefonisch via 0344-84 92 21, ons Backoffice 
in Tiel. Geef ook uw eventuele dieetwensen 
en/of allergieën door. 

Let op! De Orchideeën Hoeve laat mogelijk 
minder bezoekers toe dan normaal. Meldt u 
dus snel aan!

Bent u op de dag zelf onverhoopt verhinderd 
en heeft u zich wel aangemeld, meldt 
dit dan bij Nanneke Brummer, Landelijk 
Bureaumedewerker: 06 111 85 645

Namens de Commissie Contactdagen
Ina van Keulen, Janny Roskam en 
Lenie van Ginneken

Afmelden bij verhindering op 
de dag zelf


