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Planning dagen 
Er zijn twee excursiedagen gepland waarbij we maximaal 80 personen op 
één dag kunnen ontvangen.  
U heeft de keuze uit dinsdag 4 oktober of dinsdag 11 oktober 2022. 
Zoals gebruikelijk is de volgorde van inschrijving bepalend voor uw 
deelname. Uw deelname wordt per e-mail bevestigd. 
 
Programma van deze najaarsexcursie: 
10.00  - 11.00 uur: Ontvangst met koffie of thee en een Friese oranjekoek in het 

informatiecentrum van het Woudagemaal; 
11.00  - 12.00 uur: Rondleiding GROEP 1 met gidsen naar het Woudagemaal en aansluitend 

film en bezoek expositieruimte in het Infocentrum. 
Rondleiding GROEP 2 met gidsen naar film en bezoek expositieruimte in het 
Infocentrum en aansluitend rondleiding het Woudagemaal; 

12.00  - 12.30 uur:       Vrij bezoek Infocentrum; 
12.30 uur:   Vertrek naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest; 
13.30  - 14.30 uur: Broodmaaltijd in de Orchideeën Hoeve met diverse soorten brood, 

vleeswaren, kroket, kaas, zoetwaren, koffie/thee, melk of karnemelk; 
14.30  - 16.00 uur: Rondleiding met gidsen; 
16.00  - 17.00 uur: Drankje en warme hapjes ter afsluiting van deze excursie.  
 
Tips voor overnachtingen in Lemmer 
Hotel ’t Doktershuis, Nieuwburen 30 te Lemmer, tel.: 0514 85 01 61; 
Hotel Lemmer, Polderdijk 1 te Lemmer, tel.: 0514 53 30 90 (3 sterrenhotel); 
Hotel Iselman, Plattedijk 16 te Lemmer tel.: 0514 56 90 96. 
  
Route en Parkeren 
Parkeren is bij beide locaties gratis. 
Adres Ir. D.F. Woudagemaal, Gemaalweg 2 te Lemmer, tel.:  0514 56 18 14. Voor gedetailleerde 
parkeerinformatie zie bijgevoegde plattegrond. Er rijdt een shuttlebus voor ons vanaf het 
parkeerterrein, omdat de loopafstand naar het infocentrum ca. 10 minuten is. Indien u slecht ter been 
bent, mag u met de auto bij het Infocentrum parkeren (beperkt mogelijk!). Het parkeerterrein hebben 
wij met een beachflag aangegeven en VBG-borden verwijzen naar het Infocentrum. 
Adres Orchideeën Hoeve, Oosterringweg 34 te Luttelgeest (Flevoland).  
 
Eigen bijdrage en aanmeldingsformulier 
De eigen bijdrage voor deze excursiedag bedraagt € 36,-- per persoon. Museumkaart of VIP-kaart 
Bankgiro Loterij geven geen korting.  
Dieetwensen kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven. Wij geven dit door aan het restaurant. U 
dient zelf de bediening hierop te attenderen.  
Door invulling en ondertekening van het bijgaande aanmeldingsformulier met machtiging, schrijft u 
zich in voor deelname aan één van de twee dagen en machtigt u de penningmeester het bedrag na 
de dag van deelname van uw rekening af te schrijven.   
 
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk zondag 18 september 2022 in ons bezit te zijn.    
 
Onverhoopt afzeggen 
Indien u na de aanmelding onverhoopt verhinderd bent, meldt dit voor 30 september 2022. Na deze 
datum zijn wij genoodzaakt het bedrag deels te innen gezien de afspraken die wij hebben gemaakt. 
 
Wij ontmoeten u graag op 4 of 11 oktober a.s. in Lemmer en Luttelgeest. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de organisatoren van de  Activiteitencommissie,  
 
Joost Lobach  tel.: 06 836 916 11 / email: jhmlobach@gmail.com 
Piet Grutters  tel.: 06 128 134 60 / email: p.grutters@upcmail.nl  
 
 
Bijlage: Aanmeldingsformulier en parkeerplattegrond bij Woudagemaal 


