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Colofon

Anita Roulaux (DoeDagen)
Mieke Arts (DoeToer)
René Hendericks (DoeBoek)
Ruud Everaerts (Eindredactie)

Feestthema's
We hebben afgesproken om vooral de wijken zelf 
te laten bepalen hoe deze dag in te vullen en 
welk feest dat ze dan zouden willen. Zo blijft er 
ook voor anderen de ruimte om zelf in te vullen. 
De feestthema’s die zijn besproken zijn onder 
andere: Zomer Carnaval, Chinees Nieuwjaar, 
Kleurenfeest (uit India), Halloween.

Een aantal wijken heeft al de keuze voor het 
thema gemaakt:
- Zilvermeertje heeft thema Waterfeest;
- Annakamp heeft thema Vasteloavend Carnaval;
- Vossener heeft thema Springfeest.

Aanspreekpunten
Over de organisatie van de DoeDagen is deze 
informatie bekend:
Ilias is aanspreekpunt voor Jacx en Kandoen voor 
de Vossener en Ferron voor de Molenbossen
Brenda is aanspreekpunt voor JHB Hazekamp/ 
Centrum en Wallaby’s voor de Boekend.
Anita is aanspreekpunt voor Samen Sterk 
Annakamp in het Annakamp en het Zilvermeertje 
voor de Vastenavondkamp.

Uitreiking scepter BZW aan
wethouder Marij Pollux

Maandag 31 mei vierden de Blerickse Zomer 
Weken een bijzonder momentje. BZW riep 
wethouder Marij Pollux uit tot ambassadeur van de 
Blerickse Zomer Weken. Ze was al wijkwethouder 
voor Blerick.

In een bijeenkomst, geheel volgens de 
coronaregels, met anderhalve meter afstand en in 
de buitenlucht, werd het moment wat cachet 
gegeven door de uitreiking van een heuse BZW-
scepter. Een rijk versierde stok met de kleuren van 
het logo van de Blerickse Zomer Weken.

De werkgroepen hebben verteld wat ze aan het 
voorbereiden zijn. De wethouder werd verder 
geïnterviewd door het Kidspanel. Filmbeelden 
hiervan zullen in de toekomst verschijnen op het 
TikTok-kanaal van het Kidspanel.

De wethouder was enthousiast over het initiatief. 
Ze keek vol verwachting uit naar het programma 
waarover verteld werd, met de DoeDagen, de 
DoeToer en het DoeBoek. BZW heeft het plan ook 
volgend jaar weer actief te zijn, en dan iets te 
organiseren waarin de scepter wordt doorgegeven 
naar de volgende ambassadeur voor de BZW. Dan 
wordt letterlijk "het stokje doorgegeven".
Maar voor nu geldt: hou ons in de gaten. Nieuwe 
   updates zullen volgen. En wij zijn blij met onze 
      nieuwe ambassadeur!
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