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Zomer in Gelderland
komt naar Barlo!
Van 5 t/m 30 augustus trekt
de zomerkaravaan van
Omroep Gelderland weer de
hele provincie door en op
maandag 19 augustus is het
de beurt aan Barlo.

Om 18:20 uur begint de live uitzending van
Zomer in GLD op TV Gelderland.
Het Zomer in Gelderland - Barlo team krijgt ‘s
morgens tussen 9:00 en 9:30 uur, tijdens de radio
uitzending, te horen wat de opdracht van de dag wordt.
Om aan deze opdracht te voldoen en voor de parade
tijdens de TV uitzending zoeken we Barloërs die
overdag mee willen helpen d.m.v. bouwen, leveren van
bouwmaterialen, vervoer, creatief meedenken e.d..

Een team van 10 (ex)Barloërs staat klaar om zoveel
mogelijk geld op te halen voor het goede doel en om de
titel ‘Mooiste plaats van Gelderland’ binnen te slepen.

Bij deze dan ook de oproep: lijkt het je leuk om (achter
de schermen) mee te werken, om het programma tot
een succes te maken voor Barlo, meldt je dan aan bij
één van de teamleden of door een e-mail te sturen naar
zomer@barlo.nl

Om zo hoog mogelijk te eindigen moeten ze de opdracht die ze van de radioverslaggever krijgen zo goed
mogelijk uitvoeren. Via radio Gelderland en internet
wordt het team de hele dag gevolgd en in de avond
wordt er afgesloten met een live tv-uitzending.
Het door Barlo gekozen goede doel is een nieuwe
terrasparasol voor het toekomstige Oranjeverenigingsterrein op de locatie Groot Deunk.
Vanaf 9:00 uur vindt, op 19 augustus, de uitzending van
radio Gelderland al plaats vanaf boerderij de Neeth.
Eén van de doelen die gehaald moet worden is om
zoveel mogelijk bezoekers bij de live tv uitzending
te krijgen. Als het aantal bezoekers van 300 gehaald
wordt levert dat de eerste € 300,- op.
De telling zal om 18:00 uur plaatsvinden.
Het is dus belangrijk dat het publiek dan aanwezig is.

“Iedereen is van harte welkom
om te komen Nazomeren,
direct na de tv-uitzending
op het terras van “de Neeth”

“

Via de Facebook pagina “Zomer in Gelderland - Barlo”
zijn de ontwikkelingen de komende tijd te volgen.
Direct na de tv-uitzending gaan we, op het terras van
de Neeth, Nazomeren, om te toosten op de (hopelijk)
goede afloop. Daarbij is ook iedereen van harte welkom!

Maandag 19 augustus
- publiek aanwezig:
vanaf 17:30 uur
bij boerderij de Neeth
- 18:00 uur
telling van het
aanwezige
publiek

Het Zomer in Gelderland – Barlo Team
Staand van links naar rechts: Patrick Ikink, Ruud Demkes, André Duenk, Peter Ligterink
Zittend van links naar rechts: Laura Brethouwer, Marit Luiten, Gerdienke van Eerden, Anke Fukkink.
Ontbrekend op de foto: Nelleke Houwers, Leon Jentink

Tijdens de Zomer in
Gelderland dag op de hoogte blijven?
Volg ons op Facebook: Zomer in Gelderland - Barlo
Via Facebook zullen we gaandeweg de dag
waarschijnlijk oproepen doen voor hulp, materialen, e.d..
Op de pagina zullen foto’s en filmpjes geplaatst worden van het verloop van de dag.
Tijdens de dag kan ook telefonisch met ons contact op worden genomen via: 06-12022714

vormgeving: comvorm.com

