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Bloemendagen 2013

Zoals een ieder al wel weet
worden de Bloemendagen dit
jaar van zaterdag 27 april t/m
donderdag 2 mei gehouden.
Net als vorig jaar zijn we van
plan om weer een foto
tentoonstelling in de Burgerij te
organiseren. Het leek ons een
leuk idee, i.v.m. het aftreden
van Beatrix, om aandacht te
besteden aan onze Koningin,
de Bloemenkoningin. Vanaf
1960 zijn we hiermee begonnen
en de laatste verkiezing is een
mini miss verkiezing geweest.
Kom allemaal dus naar de
Burgerij om daar foto's van
onze Koninginnen te
bewonderen. Natuurlijk
besteden we ook aandacht aan
mozaïeken tijdens die
tentoonstelling.
Zondag 28 april wordt er in het
park aan de Vuurbaak weer een
leuke tentoonstelling gehouden
van o.a. oude ambachten. Er
wordt nog hard gewerkt aan de
invulling, binnenkort hierover
meer.

mozaïeken van vorig jaar maar
ook die van 20 jaar terug.
Misschien is het al opgevallen,
we hebben een compleet
vernieuwde website. Deze is
gebouwd door Paul Stroet hij
heeft ook de website van de
Sintmaarten school gebouwd en
het nieuwe gezondheidscentrum
van Limmen. We zijn trots op
het resultaat en tijdens de
informatie avond zal hij het
gedeelte voor de deelnemers
komen uitleggen. Dit jaar kunt
u heel gemakkelijk via de
website inschrijven, kleuren
bestellen en alles nog eens
nakijken.

Voorinschrijvingen
In december/januari hebben wij
weer om voorinschrijvingen
gevraagd. Dit jaar zijn voor het
eerst niet de gewenste 25
gehaald. Wat nu, zult u
denken? Tijdens de informatie
avond willen we dit gaan
bespreken. Wat we al wel
kunnen vertellen is dat we dit
jaar gewoon nog de route
aanhouden en niet gaan
Informatie avond
A.s. donderdag houden we een centreren.
informatie avond. Vanaf 20.00
Nieuwe prijs
uur beginnen we in Café de
Alle inwoners van Limmen
Lantaarn. LET OP: in het
krijgen deze week een leuke
voorcafé !
flyer in de brievenbus waarin
Zoals gewoonlijk worden hier
we iedereen oproepen om mee
films vertoond van de

info@bloemendagenlimmen.nl
www.bloemendagenlimmen.nl

te doen. Dit jaar hebben we een
leuke prijs die met sponsoring
van Slagerij Snel tot stand is
gekomen.
De prijs is een compleet
verzorgde barbecue voor 20
personen. De straat met de
mooiste aankleding en
bijpassend mozaïek, maakt kans
op deze heerlijke prijs.
Houdt de website in de gaten
voor de laatste ontwikkelingen
en nieuwtjes. Vanaf deze week
zal ook het deelnemers gedeelte
zichtbaar worden. Heeft u nog
vragen:
info@bloemendagenlimmen.nl
We hopen u te ontmoeten
tijdens de informatie avond
aanstaande donderdag 14
maart!

