
 
 

 

  Bezoek orchideeënhoeve in Luttelgeest. 
 
Wat is het toch gezellig om met een groep Vrouwen van Nu op stap 
te gaan. Donderdag, 12 december vertrokken we om 13.00 uur met 
de bus van de fa. van Diepen uit ’t Veld met 38 vrouwen naar 
Luttelgeest in de Noordoostpolder. Daar aangekomen, dronken we 
eerst koffie met wat lekkers erbij. 
Daarna kon je de kas met de prachtig planten, bloemen, vlinders, 
vogels e.a. bekijken. Binnen was ook een gezellige markt met 40 
kramen. Om 17.00 uur gingen we aan tafel voor de 
boerenkoolmaaltijd en een lekker toetje en genoten we van een 
brassband. 
Ondertussen was het donker geworden en na het eten gingen we de 
kassen weer in, waar alles toen  verlicht was. Men was 2 ½ uur bezig 
geweest om alle kaarsen en lichtjes aan te steken. Echt een lust voor 
het oog. Sprookjesachtig mooi!!! 
Een aanrader om daar eens naar toe te gaan en niet alleen met kerst. 
Gezellig zaten we in groepjes nog na te genieten met een drankje, 
koffie of chocomel. En toen vertrok de bus weer richting Abbekerk, 
waar we door de buschauffeur weer keurig afgezet werden. 
Het was weer een mooi uitje en dit keer met een “verlicht” gouden  
randje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Op 3 december zijn we met 21 vrouwen naar de bioscoop in Schagen 
geweest. De film “Last Christmas”, met de muziek van George 
Michael, was voor de pauze niet wat we er van verwacht hadden, 
maar daarna nam het verhaal een verrassende wending en was het 
toch nog een mooie film. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

De film vertelt het verhaal van een ongelukkige vrouw wier leven een andere 
wending krijgt als ze een leuke nieuwe man ontmoet. Emilia Clarke en Henry 
Golding spelen de hoofdrollen. 

De muziek van de in 2016 overleden zanger zou op het album komen waar 
George tot vlak voor zijn dood aan werkte. ,,Een van de liedjes die we gebruiken 
is een van die nummers en het is een prachtig liedje", zei regisseur Paul Feig 
eerder in een interview met de BBC over het nummer This is how we want you 
to get high. De zes minuten durende track is op het eind van Last Christmas en 
tijdens de aftiteling te horen. 

 


