
Hallo allemaal,

Wij van het Doeboek willen jullie graag op dehoogte brengen van de stand van
zaken binnen dezewerkgroep.

Wist je dat?

- Djamilla onze nieuwe aanwinst is binnen de werkgroep?
- Wij al een regelement voor ons Doeboek hebben opgesteld?
- René al van zeven drukkerijen reacties heeft gehad?
- Wij al heel veel nieuwe ideeën hebben voor het Doeboek?
- Wij al een aantal enthousiaste kinderen hebben voor ons kids-panel?
- Wij binnenkort met het kids-panel gaan brainstormen?
- Vrijwilligers van de JHB al druk bezig zijn met nieuwe verzinsels voor in het Doeboek?
- Wij nog veel meer in petto hebben, maar dit nu niet verklappen?

Wij hopen dat jullie hier veel van geleerd
hebben en de volgende keer komen wij met
nieuwe berichten! Tot de volgende
nieuwsbrief!

Groetjes,

Werkgroep Doeboek

René, Marleen en Djámilla

Hallo allemaal!
Met trots presenteren we hierbij 
de eerste nieuwsbrief die hoort bij 
de Blerickse Zomer Weken. Hierin 
willen we jullie iedere maand op de 
hoogte gaan houden over hoe het gaat met de 
organisatie van dit evenement.
Er zijn drie werkgroepen actief: de groep DoeToer, 
de groep DoeDagen en de groep DoeBoek.
Die laatste groep licht hieronder een tipje van de 
sluier op, over waar ze mee bezig is. Van groep 
DoeToer was nog geen informatie bekend. Groep 
DoeDagen stuurde een uitgebreid overzicht, waaruit 
we hier rechts enkele hoofdpunten citeren. => 

                         Anita, Saïd, Nadya, Ankie en Ilias Arssi
                         vormen de werkgroep DoeDagen en
                         hebben vastgesteld op welke dagen 
                         en tijden de DoeDagen zullen plaats-     
                         vinden, en in welke wijken.
Bedoeling is vooral de wijken zelf te laten bepalen hoe 
deze dagen in te vullen en welk feest dat ze dan 
zouden willen. De feestthema's die zijn besproken zijn 
onder andere: Zomer Carnaval, Chinees Nieuwjaar, 
Kleurenfeest, Waterfeest en Halloween. 
Drie weken zijn er nu vastgezet en er is contact 
gezocht met de wijken Vossener, Klingerberg en 
Boekend, met de vraag of zij willen helpen orga-
niseren. "Als we dat weten, kunnen we verder," meldt 
de werkgroep. Volgende keer meer!
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