
Open tuinendag bij VTV Tot Nut en Genoegen 2016
Het plan is om op zaterdag 9 juli 2016 van 12;30 tot 18;00 uur een voor 
iedereen toegankelijke open tuinendag te organiseren, waarbij de dag extra 
aantrekkelijk wordt gemaakt met diverse activiteiten.
* Leden van de tuinvereniging kunnen vrijwillig hun tuin open stellen voor publiek en 
kunnen dan aan de bezoekers vragen beantwoorden en de bijzonderheden van hun tuin 
aanduiden. 

* De bezoekers krijgen bij binnenkomst een plattegrond waarop duidelijk zichtbaar is welke 
tuinen meedoen. Ook worden voor de herkenbaarheid, bij alle deelnemende tuinen, aan 
het pad een deelnamevlaggetje opgehangen. 

* Alle deelnemers met een tweede hobby (bv. tekenen schilderen, houtdraaien, fotografe-
ren) wordt gevraagd dit te laten zien in hun eigen tuin. 

* Aan de deelnemers wordt gevraagd voor op het foldertje met de plattegrond een korte 
beschrijving van de bijzonderheden in de tuin en hun eventuele tweede hobby een of twee 
regeltjes te schrijven. 

* Om aandacht voor deze dag te vragen komen er postertjes welke we in de woonwijken (bij 
winkeliers, tuincentra, openbare gebouwen etc.) proberen op te hangen. Aan de Kanaalweg 
en het toegangshek komen spandoeken. Ook proberen we publiciteit te krijgen via de huis 
aan huisbladen en Radio Rijnmond. In publiciteit opnemen dat bij regen deze dag wordt 
verzet naar zaterdag 16 juli.

* De ingang en het eerste deel van het hoofdpad wordt aangekleed met planten en bloe-
men. De werkploegen wordt gevraagd de paden extra aandacht te geven.

* Aan alle leden wordt gevraagd om de heggen langs de paden te versieren met bloemen. 

* De Oranjerie wordt bemand. Hier komt een kraam waar plantjes en stekjes te koop wor-
den aangeboden. Aan alle leden wordt gevraagd hiervoor stekjes enz. te leveren.

* In overleg met Tonny zal het clubhuis en het terras worden opengesteld voor bezoekers.

* De kinderactiviteitencommissie zal worden gevraagd met een plan te komen. Suggestie: 
laat iemand de gezichten van kinderen schminken.

Natuurlijk staan wij open voor meer leuke ideeën om deze dag te doen sla-
gen. Wij hopen en denken dat door deelname aan deze dag het verenigings-
leven een positieve stimulans kan krijgen.

De opentuinendagcommissie: 
Marianne Meinster, Wil Petiet, Vivien Cook, Cecile Rietveld en Kees Rietveld


