
Hallo allemaal!

Hier alweer de tweede nieuwsbrief.

De drie werkgroepen laten weer

van zich horen: de groep DoeDagen, 

de groep DoeBoek en de groep

DoeToer.  

                          

                          Er is een afspraak gepland met Wil van

                          de speeltuin, om hier de afsluiting van

                          de DoeDagen te laten plaatsvinden.

                          De begroting voor Antares is zo goed als 

klaar, hier zal spoedig de definitieve aanvraag naar 

ingezonden worden. 

De organisatie is in handen van de wijken zelf, maar wij 

zorgen dat er een basispakket klaar wordt gemaakt, met 

bijvoorbeeld koffie en thee, bekers enzovoort. Bij de 

volgende afspraak gaan we gerichter met de wijken om tafel 

om de invulling compleet te maken.

Nr     Datum                 Wie                                    Waar
1.      28 juli                    Annakamp/ Samen Sterk Annakamp      School/ park 

2.        4 augustus

3.      11 augustus

4.      18 augustus           Hazekamp/ centrum / JHB

5.      25 augustus           Vastenavondkamp/ Zilvermeertje         Grasveld flat

6.        1 september

7.    vr 3 september        Speeltuin Tollenstraat                           Tollenstraat 

Vorige keer vertelden wij van de werkgroep 

DoeDagen (Anita, Saïd, Nadya, Ankie en Ilias Arssi) al 

over de feestthema's die de dagen kunnen krijgen. Nu 

delen we het schema, voor zover dat bekend is, over 

op welke dagen de activiteiten zullen plaatsvinden. 

Zes woensdagen, van 12:30 tot 17:00 uur, en een 

vrijdag. 

Op dit moment zijn er 3 weken vastgezet, er is 

contact gezocht met de Vossener, Klingerberg en 

Boekend. Zodra deze hebben laten weten de dagen te 

willen organiseren, kunnen we met deze wijken 

verder. 

Begroting is zo goed als klaar, daarnaast proberen wij 

per wijk straks te kijken wat er aan materialen al is 

om eventueel te laten roteren onderling. Van Aarts 

kids foundation is aangeschreven voor eventueel 

weer een sponsering van fruit van de DoeDagen. 
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DoeToer komt naar je toe deze zomer

Op 6 donderdagen vanaf 22 juli tussen 18:00 en 

20:00 uur zal de DoeToer van de Blerickse Zomer 

Weken een rondje maken door de Blerickse wijken; 

telkens op of nabij de locatie waar de week daarna 

op woensdag de DoeDagen plaats zullen vinden. 

De DoeToer geeft verenigingen en instellingen de 

kans om kennis te maken met de wijk. Tevens is het 

dé mogelijkheid om je aan de bezoekers (jong en 

oud) te laten zien en in gesprek te gaan met de 

bewoners. Ook wordt de DoeToer gebruikt om 

promotie te maken voor de DoeDagen.

Momenteel is de werkgroep bezig met het 

benaderen van de instellingen en verenigingen die al 

toegezegd hebben mee te willen doen, met de vraag 

hoe ze zich willen presenteren. Het is vaak leuk als 

het een actieve presentatie is. 

De werkgroep en de organisatie van de Blerickse 

Zomer Weken zal in eerste instantie zorgen voor de 

publiciteit vooraf; statafels, een mooie plek en de 

koffie, thee, limonade en koekjes voor de bezoekers. 

Mocht jij of je vereniging zich nog niet aangemeld 

hebben voor de DoeToer maar wel een of meerdere 

donderdagen erbij willen zijn; geef je dan nog op bij: 

miekearts11@gmail.com. 

Wees welkom!  

DoeBoek


