Junglefreaks ontmoeten elkaar in de Orchideeën Hoeve
Je hebt geen reden om thuis te blijven
Ben je junglefreak en niet bang voor een uitdaging? Dan heb je redenen om in de
herfstvakantie naar de Orchideeën Hoeve te gaan. In het jungletheater mag iedereen
meedoen aan de ‘Junglefreakshow’. Voor avonturiers en junglefreaks, voor jou dus!
Er valt altijd wel wat nieuws te beleven in de Orchideeën Hoeve. Thomas Maarssen opent de deur
naar een echte theaterzaal, maar dan in junglesfeer. Met een tribune van boomstammen, ruwe
planken langs de wanden, junglelicht en junglegeluiden.
Entertainment
„Tijdens de ‘meet-and-greets’ merkten we al wel dat het showelement een succes is’’, vertelt
Thomas, ,,daarom hebben we de shows uitgebouwd tot een vast onderdeel.” Er is in het
jungletheater plaats voor wel 200 mensen. En dat is leuk, want in de herfstvakantie worden van al
die mensen - groot en klein - twee teams gevormd. Onder leiding van twee rangers nemen zij het
tegen elkaar op in de nieuwe Junglefreakshow met kennisvragen en uitdagingen. Als iedereen zit,
komen de rangers luid toeterend het theater binnen. Achter in hun jeep hebben ze een heleboel
spannende spelelementen verzameld. Deelnemers spelen onder meer het kokosnotenspel en
vrijwilligers laten zich uitdagen voor een eetproef: „Van een snoepje tot een meelworm”. Of voor
een ‘voelvraag’, waarbij ze niet kunnen zien, maar moeten voelen wat er in een voelblok verstopt
zit.
Spelenderwijs leren
Naast de vele dieren die in de tuinen leven, houdt de Orchideeën Hoeve veilig achter de schermen
terraria met reptielen. Alleen tijdens de shows worden ze door de rangers voor het voetlicht
gehaald en wordt hun verhaal verteld. „Het is entertainment, bedoeld om mensen aan ons te
binden, maar het is tevens een stukje educatie”, legt Thomas uit. „Wij hebben ook als taak het
publiek te vertellen dat reptielen geen huisdieren zijn en dat mensen ze daarom niet moeten
kopen.’’ Wie een koningspython of een vogelspin wél in het echt wil zien, heeft dus nóg een reden
om naar de Orchideeën Hoeve te gaan!
Puur genieten
Naast nieuwe zijn er ook de vertrouwde elementen, zoals het regenwoud, natúúrlijk de
orchideeëntuin en de tuin waar de lori’s zo uit je hand eten. En niet te vergeten de grootste
vlindertuin van Europa, met deze herfstvakantie nóg meer vlinders. Als je tijdens de wandeling
door de tuinen goed hebt opgelet, ben je al veel te weten gekomen over de natuur. Allemaal
informatie die van pas kan komen bij het beantwoorden van de vragen tijdens de
Jungefreakshow. Maar voor de ‘rangers in de dop’ is er ook een spannende speurtocht dwars
door de jungletuinen. En ben je dan nog niet moe van alle avonturen, dan kun je lekker ravotten in
de junglespeeltuin. Laat die grote mensen die je mee hebt genomen intussen maar even uitrusten
in de zwevende bloementuin.
Nog een reden om in de herfstvakantie naar de Orchideeën Hoeve te gaan? Het is er altijd lekker
droog en in sommige tuinen zelfs tropisch warm. Dus, weer of geen weer, trek je ‘ranger suit’ en
‘stoute schoenen’ aan en ga in de Orchideeën Hoeve de uitdaging aan!

