
3 oktober 2016  
Evaluatie  theetuinen route 25 september jl  

Terugblik:   

*  goeie publiciteit 
* vindbaar op internet  
* gasten stellen hun eigen route samen 
* aanvang event 11.00 uur prima 
* sluiting event zou eventueel naar 17.00 uur kunnen 
* viel op dat de theetuinen de Greidhoeke relatief minder bezoekers kregen dan de 
NW hoek 
   Oorzaak? Mensen komen op een geconcentreerd geheel af (clusters). De tuinen in 
de      
   Greidhoeke liggen te ver bij elkaar vandaan.  
   Wellicht moet er ‘iets’ te beleven zijn 
* optie om er twee dagen van te maken  

Vooruitblik: 

 Volgend jaar een herhaling: 25 juni 2017 van 11.00 tot 18.00 uur 
 Ook in 2017 wordt er een kaartje gemaakt met de diverse theetuinen erop 

vermeld. Nummering aanbrengen. Flyer op de foldermarkt  verspreiden zodat 
men alvast op de hoogte is.  

 Past het woordje ‘route’ wel? Het gaat erom dat de pleisterplekken blijven 
hangen. Het zijn allemaal  plekken met een verschillend karakter. ‘Route’ is een 
woord dat marketing technisch prima is. Besloten wordt om dit zo te houden naar 
de media toe.  

 OPEN DAG is bedoeld om de aandacht er op te vestigen. Iets speciaals leveren. 
Iets extra leveren. Uitpakken op eigen manier. Besloten wordt dat dit door een 
ieder persoonlijk wordt opgepakt.  

 Voorstel: fianciën bij Uytland en Greidhoeke neerleggen. Die zouden het 
gezamenlijk kunnen financieren en het bedrag eventueel kunnen verdubbelen via 
het klikfonds.  
Dit kan alleen als alle recreatieondernemers lid gaan worden van Uytland c.q 
deelnemer gaan worden bij de Greidhoeke. Oproep om dit vooral wel te gaan 
doen! 

 Nieuwe tuinen die op de volgende flyer kunnen komen: Theetuin Tzum, 
Kloostertuin Oosterbierum, Bartlehiem.  

Nacht van de nacht: hier kunnen ook theetuinen aan meedoen. Voorbeeld: Aerdenplaats, 
Oude Bildtzijl: mensen komen in de tuin om de stilte, de nacht en de geur de ervaren. 
Daarna gaan ze naar een schuilkerkje om daar het geluid van diverse klankschalen te horen.  
Als er theetuinen zijn die mee willen doen, dan graag op korte termijn Douwe Gerlof 
Heeringa berichten. Hij gaat er dan voor zorgen dat jou evenement meegenomen worden in 
de algehele publiciteit.  



Tjitske Bootsma (theetuin Wolkom Easterwierrum) heeft haar locatie voor deze avond 
aangeboden, waarvoor dank. Het volgende overleg zal plaatsvinden bij de Brinkhoeve te 
Wier. Datum volgt.  

 

 

 


