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Het komt steeds dichterbij, de tijd gaat snel! We zijn druk
aan het vergaderen en er komen steeds meer leuke ideeën
naar boven. We vertellen u dan ook graag onze voortgang
v oor het meest vrolijke feest van het jaar.

Gladiolen

Het regelen van de attracties voor dit jaar is bijna rond, daarom houden wij dit nog heel even voor ons. Verder kunnen
wij u wel melden dat wij Johan Blokker als adviseur benoemd
hebben voor de kermis. Omdat hij jaren ervaring heeft op het
gebied van kermissen leiden leek ons dit een slimme beslissing om op deze manier samen te kunnen werken.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld over de mogelijke gladiolenverkoop. Wij willen dit jaar het dorp weer als
vanouds versieren met bloemen aan de huizen, zodat straten weer opfleuren met prachtige bloemstukken gemaakt
door de bewoners. Om dit te realiseren kunt u op dinsdag
en woensdag voor de flora in de bloementent een gladiolen
pakket a € 10,00 ophalen. In dit pakket zitten 25 gladiolen en
een blok oase, geschikt om aan de muur op te hangen, Zo
kunt u heel eenvoudig zelf u bloemstuk steken en ophangen,
en zo versieren we met elkaar het hele dorp. Bijgevoegd vind
u een bestel strookje zodat ook uw gladiolen pakket voor u
klaar staat.

De Bloementent

De markt

De kermis

De indeling van de bloementent is zo goed als klaar en
dat beloofd zeker wat! Even
een opfrissertje: ‘Wie gaat er
mee naar Wieringen varen’ is
het thema voor 2015. Het is
dan ook net of je op Wieringen van vroeger bent als je in
de in De Bloementent loopt,
staat of zit, kan allemaal. Maar
Beloperone guttata
wat is De Bloementent zonder bloemen? We hebben dit
jaar gekozen voor de Blauwe
Petunia surfinia en de Beloperone guttate (garnalen plant).
Het leuke is dat wij het thema
van de visserij voor 2015 bekend mogen maken, dat is:
‘De Garnaal’. Daarom vinden
wij het zo leuk om naast de
Petunia een Garnalenplant
Beloperone guttata
aan te bieden, zo komen de
Vlootschouwcommissie en
de Bloemenvereniging Flora
tot een leuke samenwerking.
Deze stekjes ontvangt u in
het weekend van 9 mei. In
de week vóór het evenement
kunnen de bewoners van
Den Oever de plantjes in De
Bloementent brengen. Op de
rest van Wieringen worden
ze opgehaald. Het is ook toe- Petunia surfinia blau
gestaan om eigen planten bij
ons in te leveren. Alle ingeleverde planten worden gejureerd,
zo kunt u naast dat u onze tent opfleurt ook nog mooie prijzen winnen. Ook hebben wij alle scholen weer benaderd om
mee te doen aan de versiering van De Bloementent.

Er komen steeds meer toezeggingen van marktliederen, dat
gaat helemaal de goede kant op!De markt vindt plaats op de
dinsdag van 14:00 tot 20:00 uur. Wij vinden dat een marktverloting niet kan ontbreken dus zorgen wij i.s.m. de markt
voor drie verlootrondes. Één om 16:00 uur, één om 18:00 uur
en één om 20:00 uur. U kunt zelf bepalen bij welke trekking
u uw lootje gebruikt, er komen drie verschillende tonnen om
de lootjes in te leveren en dan ook drie leuke prijzen. Bij de
laatste trekking, die tijdens de afsluiting van het evenement
plaats vind, is de hoofdprijs te winnen. In een van onze latere nieuwsbrieven meer informatie over de te winnen prijzen.

De financiën

Tijdens de jaarvergadering is er ingestemd om de contributie
te verhogen naar € 10,00. De stijgende kosten voor alle verplichtingen, veiligheid van mensen en verkrijgen van vergunningen, zorgt er ieder jaar opnieuw voor dat we als vereniging steeds meer professionele bedrijven moeten inhuren,
om dit feest doorgang te laten vinden. Gelukkig hebben we
ook de steun van vele vrijwilligers om dit mede te realiseren
waar ook wij trots op zijn

Activiteitenmiddag/avond voor onze leden

IJsheiligen begint dit jaar op maandag 11 mei, daarna krijgen
we geen nachtvorst meer dus kunnen we officieel beginnen
met planten! Daarom leek het ons leuk om daar iets mee te
doen. Zoals u weet word er elk jaar een activiteit georganiseerd voor onze leden. Dit jaar organiseren wij op zaterdag
9 mei een Flora workshop ‘Zomerplanten in basket maken’.
Deze workshop gaat Tina de Jong geven in het atelier ‘Huis
van de Wadden’ aan de Hofstraat 114 in Den Oever. U kunt
er voor kiezen om s’middags van 15:00 tot 17:00 uur deel
te nemen of in de avond van 19:00 tot 21:00 uur. De prijs
voor de Flora workshop bedraagt € 29,50,- voor onze leden
van Bloemenvereniging Flora en € 32,50 voor niet-leden. Het
is natuurlijk op elk moment mogelijk om lid te worden en zo
alsnog van het leuke leden-prijsje gebruik te kunnen maken.
U wordt verwelkomt met een kop koffie of thee, wij hopen
graag u creatieve kant te mogen zien op zaterdag 9 mei! Bijgevoegd het inschrijfformulier voor de Flora workshop: “ Zomerplanten in Basket maken”

