
 

ABO Reisje naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest 

ABO  organiseert op vrijdag 14 december een dagje uit naar de Orchideeën Hoeve in 

Luttelgeest die prachtig is omgetoverd in Kerstsfeer. 

 

Update!! 

Het dagje uit naar de Orchideeën Hoeve op vrijdag 14 december is volgeboekt. Maar er is 

een nieuwe kans om mee te gaan!!  ABO wil iedereen de kans geven om mee te gaan op dit 

leuke uitje en wil dat op donderdag 20 december nog een keer organiseren, maar dat kan 

alleen als de tweede bus vol is. 

Er staan nu 16 personen op de reservelijst en voor een volle bus hebben we nog 38 personen 

nodig. Dus als u mee wilt dan opgeven vóór 14 november bij Jan de Vries 0181 323681 of 

abo.devries@gmail.com 

 

Ontvangst in het Hart van Hellevoet vanaf 7.30 uur met koffie of thee. 

Vertrek uit Hellevoetsluis is om 8.00 uur. 

Programma ziet er als volgt uit: 

We bezoeken onder leiding van een gids de Orchideeën tuin, de Vlindertuin en de Regentuin. 

Ook het Jungle theater, de rupsenkwekerij, de Lorituin, de Zwevende Bloementuin en het 

Makirijk kunnen bezocht worden. 

Lunch (inclusief) wordt geserveerd rond 12.00 uur. 

Om 14.00 uur maken we een rondvaart door het natuurgebied Weerribben, 

(als er geen ijs op het water ligt) 

De rondvaart duurt 2 uur, inclusief 2 x koffie of thee met cake. De tocht gaat door Rietlanden, 

Hooilanden en Moerasbossen. 

 

 



Om 17.00 uur rijden we naar Biddinghuizen, waar het 3 gangen diner (inclusief) wordt 

geserveerd. Op het menu staat soep, een rundvleesschotel met verse groenten en mousse met 

slagroom. 

Terug in Hellevoetsluis rond 21.30 uur. 

Heeft u vervoer naar huis nodig, dan kunt u dat opgeven bij Jan de Vries. 

Kosten €3.00,- per persoon. 

Kosten  voor dit dagje uit: € 69,- per persoon. ABO donateurs € 66,- 

Dit is inclusief koffie/thee, lunch, diner en de bus met de gids. 

Opgeven bij Jan de Vries per e-mail aan abo.devries@gmail.com of telefonisch 0181 323681. 

In de periode tussen 20 en 30 oktober is Jan niet bereikbaar. U kunt u bellen met 06 30126 

133. 

Uw betaling kunt u overmaken t.n.v. ABO op NL89 INGB 0007 1337 38 met vermelding 

van: "orchideeën". 

  

 


