Komt uw straat op nummer 1???
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Is uw straat de beste??
Net als een aantal jaren geleden komt ook dit jaar de initiatiefgroep van De Smederijen naar u toe.
We willen dit jaar, samen met u, een meerkamp organiseren. Deze bestaat uit diverse activiteiten die op
6 verschillende dagen gehouden wordt.
Per straat gaan we onze talenten showen en onze krachten bundelen.
Iedereen, van 0 tot 100 jaar, kan aan één of meerdere activiteiten mee doen.
Per activiteit zijn er punten voor de straat te verdienen die bij elkaar worden opgeteld.

Op zaterdagmiddag 31 maart doen wij, duidelijk zichtbaar als initiatiefgroep, een rondje Verzetsbuurt en komen
ook bij u in de straat.

Aan het eind van het jaar, half oktober, weten we middels een grote finale en tevens eindfeest, welke straat
“de beste is”.

De initiatiefgroep zal ondersteunend zijn in de hele meerkamp maar zonder uw bijdrage (in denk- en/of doevorm) gaat het niet lukken!

Dit zijn de activiteiten waar wij aan denken:
kleurwedstrijd
beachvolleybal
jokeren/klaverjassen
sjoelen
playstation spelletjes
voetbal
dammen/schaken
hersengymnastiek
…………………………………….

10 april komen de voorbereiders bij elkaar om verder vorm aan ieder onderdeel te geven.

Wellicht heeft u zelf nog een prachtige aanvulling. Dat horen wij graag op 31 maart.

Wat vragen wij aan u:
Aan welk onderdeel wil uw straat meedoen?
Wie gaat, samen met anderen, 1 onderdeel verder voorbereiden?

Mocht u 31 maart niet in de buurt zijn, dan kunt u zich altijd aanmelden via smederijverzetsbuurt@gmail.com.
Wij zijn er zeker van dat in elke straat mensen zijn die mee kunnen doen. Dit zal naast veel positieve strijd
natuurlijk ook een groot gevoel van saamhorigheid en gezelligheid opleveren.
Zorg dat wij als buurt laten zien waar we goed in zijn! We zien u graag op de 31ste.
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