
Van de bestuurstafel  
De voorbereidingen voor Flora 2015 zijn al weer in volle 
gang. Wij doen dat met een versterkt team, wij zijn vanaf 
nu met zijn zevenen, om nog beter alle activiteiten te laten 
verlopen. Naast het dagelijks bestuur Jac van der Geer, 
Maaike Tijsen en Astrid Keijzer zetten ook Maarten Corne-
lissen, Joke Wigbout, Regina Du Pau en Daphne Grin zich 
volledig in. 

Wat altijd erg leuk is om naar te buiten te brengen is het 
thema!  Dit jaar hebben wij gekozen voor ‘Wie gaat er mee 
naar Wieringen varen?’. Hier kwamen wij vrij snel bij omdat 
het  vooral leuk is om het over Wieringen te hebben in de 
vorm van geschiedenis, bloemen en visserij. Daarnaast 
ook een combinatie van de Bloemenvereniging Flora en 
de Vlootschouwcommissie om de steeds verdergaande 
samenwerking te benadrukken.
  
De kermis
Het is altijd een spannend moment zowel voor jong als 
voor oud, welke attracties zouden er dit jaar komen?! Er is 
al flink in de rondte gebeld voor  nieuwe attracties , welke 
dit uiteindelijk zullen worden maken wij zo snel mogelijk 
bekend.  Nieuw! Zoals u weet hebben wij altijd een verlo-
ting tijdens de sluiting, dit gaan wij vanaf Flora 2015 anders 
invullen. Dinsdag, de laatste dag, dus willen wij nog even 
dubbel genieten van de kermis want het duurt weer een 
jaar voordat hij terug komt. Daarom organiseren wij samen 
met alle kermisexploitanten leuke acties tijdens de kermis 
op dinsdag. Niet alleen vrijdag maar nu ook dinsdag wat 
extra’s, hoe leuk is dat? 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
De Bloementent
Een mooie traditie in het dorp: de straten versieren voor 
het meest gezellige evenement van het jaar! Gladiolen 
spelen hier in de hoofdrol, daarom kunnen die dit jaar via 
de Bloemenvereniging Flora gekocht worden. Hiermee 

steunt u de vereniging en heeft u prachtige gladiolen van 
een prima kwaliteit. U kunt ze vooraf bij ons bestellen en 
zodra de bloementent is opgezet, kunnen ze daar afge-
haald worden. Verder zijn we druk bezig met het beden-
ken van leuke activiteiten voor in de bloementent die te 
maken hebben met het thema. 

De markt
De markt vind dit jaar weer als vanouds plaats op de dins-
dag. Omdat uit ervaring is gebleken dan de dinsdag toch 
door de meeste inwoners van den Oever gewaardeerd 
wordt als marktdag. We hebben dit jaar de markt niet 
meer uithanden gegeven maar twee van onze bestuursle-
den zijn er druk mee bezig om diverse kraampjes, activitei-
ten en misschien wel een thema er aan te verbinden.

De financiën
Om alle activiteiten en andere belangrijke zaken goed te 
laten lopen om het weer een spetterend feest te laten 
worden zijn onze voornemens om de 
contributie bij te stellen. Dit voor-
stel zal kenbaar gemaakt worden 
tijdens de jaarvergadering die 
plaats vindt op maandag 9 maart 
vanaf 19:30 in Het Vikingschip. Wij 
stellen het zeer op prijs dat er 
zo veel mogelijk leden komen, 
op deze manier heeft iedereen 
de kans om zijn mening en/of 
ideeën te delen. Zo kunnen wij 
u betrekken bij de beslissin-
gen die genomen moeten 
worden en op deze manier 
zo veel mogelijk mensen 
tevreden te stellen. 

Vrijwilligers 
Naast de uitbreiding van het bestuur, waar we erg blij mee 
zijn, zouden we ook graag een uitbreiding van ons vrijwil-
ligersbestand zien. Er zijn nu jaarlijks zo’n 40 mensen die 
ons helpen met o.a. het rondbrengen van nieuwsbrieven 
en magazines, EHBO en diverse andere hand- en span-
diensten. Voor komend jaar zijn de volgende data zijn in 
ieder geval al bekend:  
•	 Contributies	lopen:	april	2015 
•	 Rondbrengen	stekjes: zaterdag	9	mei	2015 
•	 Ophalen	planten: woensdag	19	augustus	2015 
•	 Terugbrengen	planten: woensdag	26	augustus	2015 
•	 	Inrichting	tent: di.	19	t/m	do.	21	augustus	2015 
•	 Leeghalen	tent: woensdag	26	augustus	2015

Mocht u ons bij één of meerdere activiteiten willen 
helpen, dan horen we het graag.
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