Bovenkarspel, donderdag 14 januari 2016

Aan de colleges van de gemeenten binnen de Westfriese Omringdijk,
Sinds 2 jaar organiseren we met vele vrijwilligers de Westfriese mini Flora in Bovenkarspel. Dit jaar is
de 3de editie met als thema de Westfriese Omringdijk. De bolbloemen tentoonstelling wordt
gehouden in de Trefferszaal van het Vereenigingsgebouw te Bovenkarspel van 25 t/m 28 februari.
We openen echter op woensdagavond 24 februari. De opening wordt verricht door de dijkgraaf. Na
de opening zal een van de geschiedkundigen van het HHNK iets vertellen over het ontstaan van de
dijk, het leven met een dijk en de kans op dijkdoorbraken. In de tent achter het Verenigingsgebouw
staat een waternood zolder opgebouwd om mensen binnen de omringdijk bewust te maken van het
leven onder de zeespiegel. Naast deze opening zijn er vele activiteiten waaronder een uitvoering van
Crescendo, modeshow, 400 jaar West-Friesland door het Westfries genootschap afdeling Kap en Dek,
Florabal voor de jeugd, tulpdopen, markt, smartlappen koren, films, foto`s en als afsluiting een echt
Westfries diner, hiervoor moet men zich opgeven.
Om alle gemeentes in de Westfriese Omringdijk er bij te betrekken zouden we graag een vlag van u
willen lenen van uw gemeente die in de Trefferszaal komt te hangen. Daarnaast zijn er van vele
prachtige en historische plekjes foto`s of maquettes te zien in de Trefferszaal. Al hebt u iets in uw
bezit wat u graag aan ons wilt uitlenen voor de tentoonstelling dan staan we daar altijd voor open,
graag zelfs. Wij gaan dan kijken of we deze kunnen verwerken in de bloementuin, in de
tentoonstelling of in een van de andere zalen of gangen van het Vereenigingsgebouw waar het
publiek door heen komt bij het bezoeken van de bloementuin en de tentoonstelling. Wij hopen op
uw medewerking.
Voor meer informatie over de Westfriese mini Flora kunt u kijken op www.westfrieseminiflora.nl of
op Facebook. U kunt de vlag opsturen naar Trude Buysman, de Gouw 11, 1611 BS Bovenkarspel.
Met vriendelijke groet,
mede namens de vrijwilligers
Trude Buysman
06-36171778
trude@westfrieseminiflora.nl

