Droom weg in het sprookje dat Orchideeën Hoeve heet
Stap in de Winterdroom van 8 t/m 26 december
Vaste bezoekers kijken er al maanden naar uit. Houden de website in de gaten, volgen op
Facebook, liken het evenement. Gaat er al een jingle bell bij je rinkelen of heb je geen idee
waar dit over gaat? Kom, en stap binnen in de Winterdroom in de Orchideeën Hoeve!
Een wandeling door de Orchideeën Hoeve is altijd bijzonder, maar de sfeer in de decembermaand
is ongeëvenaard. „Dit trekt een nog grotere groep mensen en ze blijven terugkomen”, zegt Thomas Maarssen. Vorig jaar kwamen op het decemberevenement al ruim 30.000 bezoekers af. Om
de aantallen voor te blijven kunnen er 570 extra parkeerplaatsen worden ingezet en er worden dit
jaar maar liefst tien kaarsjesavonden gehouden. ,,Mensen uit alle windstreken bezoeken deze
avonden voor de sfeer, maar ook voor de ontmoeting”, weet Maarssen en hij vertelt enthousiast
hoe de Orchideeën Hoeve al decennialang bezoekers aan het wintergebeuren weet te binden.
Jungle all the way
Een kaarsjesavond is een feeërieke belevenis. Zo gauw het donker begint te worden zijn een tiental elfjes in de weer om langs de route talloze kaarsjes aan te steken en brandende te houden. Het
licht wordt gevangen in de waterdruppels van fonteinen en damp die uit bodem opstijgt. Bezoekers worden als in een droom door de sfeervol verlichte tuinen getrokken. Tot de basiselementen
behoren verder de kerstmarkt met ruim veertig stands van wisselende standhouders en de optredens van diverse koren. Vorig jaar nog werden daar de junglespeeltuin - die schaars verlicht nog
avontuurlijker is - en de overweldigende Zwevende Bloementuin aan toegevoegd. „Onder de
bloemenhemel kunnen bezoekers wat eten en drinken en genieten van de kerstkoren die daar tijdens de kaarsjesavonden optreden.” Nieuwste aanwinst is het jungletheater waar in december op
gezette tijden de interactieve ‘Jungle all the way’-show draait. „Een show met muziekfragmenten
en filmpjes en vragen toegespitst op kerst, bedoeld voor de doorgewinterde kerstliefhebber.”
Zinnenstrelende Winterdroom
Een bezoek aan de Orchideeën Hoeve in december is een zinnenstrelende belevenis. Het thema
van dit jaar is niet voor niets ‘Winterdroom’. „Zo gauw je binnenstapt sluit je de buitenwereld buiten en jaag je je dromen na.” Je ruikt de indringende geur van dennengroen, hoort de junglegeluiden en voelt de behaaglijke warmte. Je kunt proeven van de gerechten op de kerstmarkt of wat
drinken bij de tropische barretjes in de tuinen. Maar bovenal raak je niet gauw uitgekeken. Spotlights lichten bijzonderheden in de tuinen uit, zoals exotische vruchten of een bloeiende orchidee.
„En sta je in het schemerdonker in de Vlindertuin, dan is de kans groot dat je de Caligo vlinders
ziet dansen”, zegt Maarssen. „We hebben er speciaal voor december zeshonderd extra besteld,
omdat zij een half uur na zonsondergang hun liefdesritueel uitvoeren. Dat geeft ook ’s avonds
meer levendigheid, want andere vlinders laten zich dan minder zien.”

