De Beemster Bengel
"Thuis in de Beemster"

Gebeurtenissen in en nieuwtjes uit de Beemster
van, voor en over Beemsterlingen
Floraliafeest voor kinderen is genieten van genieten
Noordbeemster, 3 augustus 2016

In 1929 bedacht meester Weber
van de school in Noordbeemster
dat het goed idee zou zijn de
inwoners van deze Beemster kern
de liefde voor alles wat bloeit en
groeit beter bij te brengen en de
Floraliavereniging werd in dat jaar
opgericht. De leden, en die
meldden zich al heel snel, kregen
allemaal omstreeks mei drie
stekkies, knolletjes of zaadjes
uitgereikt en die mochten
gekoesterd worden tot de eerste
week van september, waarin een
tentoonstelling werd ingericht van
de verzorgde plantjes. En dat is
na 85 jaar nog steeds het geval.
Ook in 2016 werd de tentoonstelling met fleurige inzendingen gehouden en traditioneel werd voor
de kinderen op de zaterdagmiddag een feestelijk programma verzorgd.

Langs de wanden stonden op lange stellingen keurig naast elkaar de begonia's in potjes en de
dahlia's op hun steeltjes omdat dit knolgewas natuurlijk niet als hele plant kon worden
tentoongesteld.
De Floraliavereniging is geen buurtvereniging maar kent toch een actief bestuur, waarvan de leden
zich inzetten om in de eerste plaats zorg te dragen voor het uitdelen en weer inzamelen van de
plantjes en het organiseren van het jaarlijkse Floorweekend.

De Floraliavereniging wilde het feest niet alleen
voorbehouden aan alleen de kindertjes van de
leden, maar alle Beemster kinderen waren
uitgenodigd om in de 'Schouwburgzaal'van de
familie Ruijter aan de Middenweg het feest bij te
wonen. Dit keer een poppenkastvoorstelling en
daarna leuke spelletjes. Vele handen waren
ingezet om de jeugdmiddag handen en voeten te
geven. En dat was wel nodig want de zaal zat
propvol en heus niet alleen met kinderen maar
ook vele ouders, die hun kroost hadden
gebracht. Voor de kinderen was het genieten
maar voor de ouders was het dubbel leuk omdat
het kleine grut zo enthousiast reageerde op het
prachtige verhaal dat de poppenkastmijnheer
Eric (in het rode shirt) ze voortoverde.

De stemming in de zaal was verwachtingsvol en
het jonge publiek opgetogen. Er werd van plezier
zelfs een dansje ten beste gegeven
De voorzitter van de vereniging vertelde voor het
spel begon, dat er een kleine pauze zou zijn
waarin limonade zou worden geserveerd en
daarna kon het spel beginnen.

De inleiding liet meteen al verwachten dat het
een koninklijk verhaal zou worden. En jawel, de
kroon van de koning was gestolen, maar
gelukkig wist Jan Klaassen die na een spannende
zoektocht terug te vinden, waarbij hij door het
publiek met raad en antwoorden vurig terzijde
werd gestaan.

Nog even, voor met de spelletjes kon worden
begonnen, werden de prijzen uitgedeeld voor
ingeleverde tekeningen en plantjes. Er waren
heel wat cadeautjes uit te delen voor veel
categoriën. Het gebeurde zelfs dat in één gezin
de 1e, de 2e en de 3de prijs werd toevielen.

Na de prijsuitreiking mochten de bezoekers de
vele ingezonden bloemstukken en opgemaakte
vazen bewonderen.
Ook traditiegetrouw waren staaltjes van
activiteiten van wol, katoen, verf en
houtbewerking tentoon gesteld.

Spelletjes
Er was weer gelegenheid om aan veel spelletjes
mee te doen. De kinderen die nog geen
deelnemerskaart hadden konden die alsnog aan
schaffen en daarna was er van alles te doen. Een
lekker spelletje was het aanrijgen van een
dropveter met chipringetjes en heel moeilijk was
het opvangen van de staafjes. Door al die
gezelligheid draaide het Rad van Avontuur
draaide zoemend door.
Het was een heel genoeglijke middag, maar de
koek was nog niet op. 's Avonds was er muziek
en 'katknuppelen.
Op zondag ging het feest verder met een
optreden van het popkoor uit de Rijp en de grote
verloting

