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Bloemendagen 2013

De meeste inwoners van
Limmen weten het ondertussen
wel, de Bloemendagen zijn een
week uitgesteld. Zelfs de
Bloemendagen van Anna
Paulowna volgen ons. Gelukkig
zijn de weersvoorspellingen
prima.
Ondanks dat de datum een
week verschoven is en het nu in
de meivakantie valt hebben we
maar enkele afvallers. Er zijn
ploegen die misschien wat
mensen tekort hebben en
ploegen die dit jaar niet mee
kunnen doen, is het geen goed
idee om die samen te brengen?
Daarom een oproep aan die
prikploegen die verlegen zitten
om hulp, geef het per e-mail
aan ons door. De prikkers die
dit jaar niet meedoen en wel
eens willen spieken bij ander
prikploegen kunnen zich ook bij
ons opgeven. Wij brengen ze
dan met elkaar in contact.
Een soort vreemdgaan maar
dan legaal.

Ritshulp gevraagd
Ritsen vindt plaats vanaf
zaterdag 20 april en gaat door
t/m zaterdag 27 april. Vanaf nu
is het mogelijk om via de
website aan te geven op welke
dag/dagdeel en met hoeveel
personen jullie ons komen
helpen met ritsen.
Nageldistributie:
Nageldistributie vindt plaats op
zondag 28 april. Iedereen
ontvangt hier een persoonlijke
uitnodiging voor met daarop
een tijd wanneer de nagels
opgehaald kunnen worden.
Indien een ploeg de nagels pas
later in de week nodig heeft
dan kan dat ook aangegeven
worden op de website.

info@bloemendagenlimmen.nl
www.bloemendagenlimmen.nl

Nieuwe prijs
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. Er zijn al
enkele inschrijvingen hiervoor
ontvangen!

Route
We hebben de route voor dit
jaar ingekort. De route gaat niet
meer door Kerkweg Noord,
langs de Wieken, de
Vredeburglaan, Lage Weide en
de driehoek Visweg, Pagenlaan.
Vanaf de Koningsdam is de
Prijsuitreiking:
route verlegd: stukje
Dit jaar valt onze opening en
Brugstraat, linksaf
prijsuitreiking op 4 mei,
Vredeburglaan, rechtsaf de
dodenherdenking. Wij
Meidoornlaan in en dan naar de
respecteren dat en verschuiven Clusiuslaan.
daarom de kindermiddag en het
prikkersbal. De kindermiddag
Spelden
zal zijn van 16.00 - 17.00 uur.
Zijn verkrijgbaar vanaf volgende
Belangrijke data's
Dit is inclusief de prijsuitreiking week bij Fa. Stuifbergen en bij
Inschrijven/bestellen:
voor de junioren.
Erik Groot, Ostara 6.
Het opgeven van het
De prijsuitreiking voor de
werkstuk/stratenversiering/
volwassenen vindt plaats in de Heeft u nog vragen:
bloemsierkunst en het bestellen
Burgerij. Zaal gaat open om
info@bloemendagenlimmen.nl
van de nagels kan nog tot en
21.00 uur en we beginnen om
met zondag 14 april, dat is
21.15 uur met de prijsuitreiking.
dit weekend dus. Daarna wordt
Succes met de voorbereidingen
de link gesloten.

