
  
 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER - AFTRAP “GROEN” JAAR IN PLANTIJ 
 
Het jaar 2020 is een jaar geworden waarin het voor de feestcommissie niet mogelijk is om grote feesten te organiseren. Nu 
we zoveel thuis zijn genieten we des te meer van dit wel heel bijzondere natuur- en waterrijke gebied. Daarom een ode aan 
de natuur. We willen er een groen jaar van maken en alle “oude” en nieuwe buren laten beleven dat wij wonen op het 
ritme van eb & vloed, daar waar water en land elkaar ontmoeten.  
 
WAT GAAN WE DOEN?
We beginnen met de aftrap van de Groene Burendag op zaterdag 26 september.  
Geen burendag zonder koffie van Pelican Rouge. Om het feestelijk te maken hebben  we Coffeelicious uitgenodigd 
om met de Cookiemobiel door onze wijk te rijden met heerlijke koeken. 

 
Per woning worden er 2 mokken uitgedeeld. In iedere mok zit een consumptiebon voor een kopje koffie en een koek. 
Neem deze mokken mee en kom naar de Cookiemobiel.  

o Tussen 10.00 en 10.20 uur op de hoek van de Tijpoort ter hoogte van nr. 15 
o Tussen 10.30 en 10.50 uur op de hoek van de Tijpoort en Eb 
o Tussen 11.00 en 11.20 uur op de hoek van de Tijpoort en Vloed 
o Tussen 11.30 en 11.50 uur op de hoek van de Tijpoort en Springtij 

Kies een locatie uit die het dichts bij je huis is. Zo voorkomen we een lange rij bij de koffie en de Cookiemobiel. 
 
Om ervoor te zorgen dat wij voldoende koffie en koeken in Cookiemobiel hebben willen we vragen om alsjeblieft voor 19 
september via feestcommissieplantij@gmail.com aan ons door of jullie een bakkie komen doen.  
 
BROCHURE 
De Stijlgroep landscape & urban design heeft op verzoek van Ellen Ravelli een mooie brochure samengesteld. Dit 
ontwerpbureau heeft destijds voor PlanTij een groenplan gemaakt met rietlanden, griendachtige houtopstanden, struwelen, 
moerasbossen en af en toe een groot open water. De brochure bevat veel foto’s en vertelt o.a. over het ontstaan, het 
gedachtengoed en de woonbeleving van PlanTij en er is aandacht voor de ecologie en beplanting. 
 
Ben je ook nieuwsgierig geworden naar deze brochure! Kom hem dan ophalen tijdens het koffie drinken op eerder 
genoemde tijden en plaatsen in PlanTij.   
 
VALT ER NOG WAT TE WINNEN? 
Door de lens van een camera kijkend ben je nog bewuster van de mooie locatie waar wij wonen. Doe mee met 
de fotowedstrijd. Stuur vóór 22 september jouw mooiste natuurfoto, gemaakt in PlanTij natuurlijk, naar 
feestcommissieplantij@gmail.com en maak kans op een leuke prijs. Zaterdag 26 september maken we bekend wie er 
gewonnen heeft. 
 
DE KOMENDE MAANDEN  
Het groene jaar krijgt natuurlijk nog een vervolg. Later meer daar over.   
 
Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 26 september tussen 10.00 en 12.00 uur.  
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