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BESTE

LEDEN

Na een korte periode van
afwezigheid is de nieuwsbrief weer terug van weggeweest. We proberen u
ieder kwartaal op deze manier
op de hoogte te houden van
onze activiteiten. Het liefst
sturen we de brief per e-mail naar u toe. Als u hem op
papier heeft ontvangen, betekent dat dat we geen (goed)
e-mailadres van u hebben. Wilt u dat alsnog doorgeven
via kbloemenverenigingflora@outlook.com?

TERUGBLIK
We kijken als bestuur terug op geslaagde Flora- en
Visserijdagen. Het was na een regenachtige opening fijn
feestweer. In de bloementent was de diversiteit van de
ingeleverde planten prachtig tentoongesteld. Van
toegevoegde waarde was de tentoonstelling van 110 jaar
Flora- en Visserijdagen door de Historische Vereniging.
De kermis werd druk bezocht, zo ook de feesttent op de
kermis, waar de grootste klapper werd gevormd door de
vroegere BZN zangers Jan Keizer en Anny Schilder de
feestvreugde ondersteunden. De jaarmarkt op de dinsdag
is wederom goed bezocht. Er werd langs de
verscheidenheid aan kramen gezellig nagepraat over de
goed verlopen Flora- en Visserijdagen.

Met het ophalen van de contributie zullen we tevens
vragen de potten terug te geven. Wilt u ze alvast
klaarzetten? Wanneer u uw contributie al betaald
heeft, maar nog wel de potten heeft staan, vragen wij
u deze af te geven bij:
-

Hoge Poel 3 Den Oever
Bonkte Lieuw 16 Hippolytushoef
Westerlanderweg 112 Westerland

WORKSHOP
Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober hebben wij twee
herfstworkshops georganiseerd in ’t Span te Den
Oever. Deze workshops zijn gegeven door Miralda
Berghorst, zij heeft in de afgelopen jaren ook
bloemstukken gemaakt voor de inrichting van de
bloementent. In totaal hebben twintig enthousiaste
dames een prachtig bloemstuk gemaakt en mee naar
huis mogen nemen.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de vrijwilligers die
zich ook dit jaar weer hebben ingezet om het evenement
tot een groot succes te maken. Zij ontvangen altijd rond
deze tijd een attentie voor hun inzet.

CONTRIBUTIE
Nog niet alle contributie voor 2016 is opgehaald, we
zullen hiervoor dit jaar nog bij u langskomen.
U kunt voor die tijd de contributie van € 10 alvast via de
bank overmaken naar NL15 RABO 0370 3462 70 onder
vermelding van uw adres en/of lidnummer.

GROENE

POTTEN

In het afgelopen jaar hebben alle leden voor het eerst de
stekjes ontvangen in speciale ‘wedstrijdpotten’. Wat niet
voor iedereen duidelijk was, is dat de potten eigendom
van de vereniging blijven en we ze dus ook graag weer
terugontvangen.

Wat ons betreft een succes en zeker voor herhaling
vatbaar. We kunnen alvast bekendmaken dat we ook
een kerstworkshop gaan organiseren in dezelfde
opzet. De datums hiervoor zijn: vrijdag 9 en zaterdag
10 december. De zaterdag is inmiddels al vol,
opgeven voor de vrijdagavond kan via:
- Miralda.berghorst@gmail.com
- Kbloemenverenigingflora@outlook.com

