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Nieuws van uw bestuur
Ik ben geen mens van achteruitkijken. Toch wil ik
nog even een blik over de schouder werpen naar
2011. Het was voor Jannie, Sjoerdje, Niels, Jan,
Hans en al die vrijwilligers niet eenvoudig om de
draad op te pakken. Toch hebben ze het gedaan,
dat is zeker een groot compliment voor hen allen.
Vanaf november 2011 heeft uw bloemenvereniging Flora een nieuw bestuur. U hebt het kunnen
lezen in de lokale media. Natuurlijk moesten we
als bestuur wennen aan elkaar, maar met veel
blijde zin en enthousiasme groeien we al behoorlijk naar elkaar en zijn opbouwend bezig met
goede plannen voor de toekomst.
Vooruitkijkend, want dat heeft toch mijn voorkeur,
zijn er inmiddels heel wat punten aangepakt. Ten
eerste zijn de taken over alle bestuursleden verdeeld. Ieder heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en geeft hier invulling aan in overleg
met het voltallig bestuur.

bakje koffie of een drankje. Kortom veel veranderingen op het feestterrein in het centrum van Den
Oever.
Graag wil het bestuur ook meer contact met haar
leden. Vandaar dat wij bezig zijn om de leden-administratie op te waarderen. Wij willen dan ook graag
van alle leden (wanneer aanwezig) hun e-mail adres
ontvangen zodat wij onze nieuwsbrieven, die er
zeker komen, digitaal kunnen verzenden.

Met elkaar zijn we tot een aantal wijzigingen
gekomen v.w.b. de invulling van het Floraterrein
in het dorp. En zijn we in goede harmonie met de
Vlootschouw gekomen tot het aanvragen van één
vergunning voor de gehele Flora en Visserijdagen. De horeca anticipeert daarin maar vraagt
wel hun eigen vergunning aan.
De kermis, de zweefmolen komt weer op haar
eigen plek, hoekje Laan Blois/Gasthuisweg.
De bloementent gaat naar het beging van
de Laan Blois en de feesttent van Kasteleen
komt met een vergroot terras op het plein
achter de Dekamarkt. De oliebollen- en
snoepkraam gaan weer naar de Gasthuisweg.
		

De Jaarmarkt, deze gaat weer
naar de dinsdag. Tijdens
deze dinsdag is Kasteleen
met het vergroot terras
open voor een
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En wij willen graag ook de leeftijd van onze leden
weten zodat we in de toekomst ons programma
kunnen afstemmen op onze doelgroep. Wilt u hiervoor het antwoordstrookje invullen en afgeven.
U kunt de gegevens ook mailen secretaris@floraenvisserijdagen.nl.
Kortom er gebeurt veel en wij hopen dat het een
nieuwe stap is naar een zo compleet mogelijk
feest, een feest waar Wieringen en vooral ook Den
Oever trots op was, is en kan zijn. Meer nieuws in
de volgende nieuwsbrief. Bezoek ook onze website
www.floraenvisserijdagen.nl
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