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Nieuws van uw bestuur
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om zo’n
groot feest als de Flora en Visserijdagen te organiseren. Gelukkig heeft de Bloemenvereniging Flora
in al die jaren van haar bestaan steeds weer op
vele vrijwilligers kunnen rekenen. En dat is maar
goed ook. Echter, zoals het bekende spreekwoord
luidt “vele handen maken het werk licht”.
Vandaar dat wij een oproep doen om de groep
vrijwilligers uit te breiden. Er is van alles te doen.
Plantjes ophalen, opbouwen in de tent, hand en
span diensten, gastheer of gastvrouw tijdens de
openstelling van de bloementent. Kortom veel
vrijwilligers werk. Zodra de tent is opgebouwd
begint het en is er veel hulp nodig.

Al van de woensdag vóór de Flora en visserijdagen tot enkele dagen na het grote feest.
Denkt u, het is eigenlijk wel leuk om een
steentje bij te dragen aan dit feest geeft
u zich dan op bij onze secretaris
Astrid, secretaris@floraenvisserijdagen.nl of via telefoonnummer
06-10671950. Heeft u bepaalde
voorkeur voor tijd, dagen en/
of werkzaamheden laat
dat dan ook maar
even weten dan
plannen we
dit in.
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Kleine kunstenaars
Op dit moment zijn 22 groepen schoolkinderen
bezig geweldige kunstwerken aan het maken.
Deze kunstwerken worden de ware blikvangers in
de bloementent. Maar dat gaat u uiteraard zelf ook
zien en beleven tijdens de Flora en visserijdagen.
Nieuwe leden
Het is u wel bekend dat we een vereniging zijn
met heel veel leden. En daar zijn we écht trots
op. In het voorjaar hebben we een kleine enquête
gehouden. Graag wilden we de gemiddelde leeftijd
van onze leden weten. Uit dit onderzoekje blijkt
dat de aanwas van jonge leden enigszins tegenvalt. Wij hopen dat daar verandering in komt.
Ook hier vragen we uw hulp voor. Heeft u kinderen, kleinkinderen of kent jonge mensen in uw
omgeving die nog geen lid zijn van de Bloemenvereniging flora, zouden wij het geweldig vinden
wanneer u deze aanspoort om zich op te geven,
secretaris@floraenvisserijdagen.nl. Misschien
is ook wel leuk om een lidmaatschap cadeau te
geven. De contributie is slechts € 8,-- per jaar.
Natuurlijk kunnen de nieuwe leden zelf aangeven
of zij wel of geen plantjes in het voorjaar willen
ontvangen.
Maak er een mooi feest van
Het bestuur heeft de meeste plannen voor een
geweldig feest bijna rond. Binnenkort kunnen
we via onze website www.floraenvisserijdagen.nl
bekent maken welke kermisattracties er komen en
het aantal marktkramen dat we kunnen verwachten. Wij als bestuur hebben er veel zin in. Wel een
beetje spannend zo’n eerste jaar dat wij het gaan
organiseren, maar we doen het graag.
Wij wensen u allen een geweldige zomer toe.
Maarten Weel, voorzitter

“tot de flora”

