
Beste mensen, 

Het is nu nog winter maar wij, van het promotie team Zomerprogramma, zijn alweer 
druk bezig met de voorbereidingen om aankomende zomer weer een mooi programma 
samen te stellen. Doet u mee?!
 
Voor wie?
Organiseert u een leuke activiteit of heeft u het idee een leuke activiteit te gaan 
organiseren deze zomer (juni t/m sept) in Wemeldinge dan kunt u mee doen met het 
Zomerprogramma. 

Wat is het Zomerprogramma?
Het zomerprogramma is een, inmiddels, bekend platform voor 
activiteiten die in Wemeldinge georganiseerd worden, zowel sportieve,
educatieve, informatieve als creatieve activiteiten.

Veel publiciteit!
Het Zomerprogramma zorgt voor veel publiciteit voor uw activiteit 
zodat uw activiteit flink onder de aandacht wordt gebracht bij zowel 
inwoners van de gemeente Kapelle als toeristen die in en om 
Wemeldinge verblijven. Denk hierbij aan een gratis vermelding in de 
Scheldepost en in het Zomerprogramma boekje dat wijd verspreid 
wordt, alsook op social media.

Kosten?
Leden van MKB Wemeldinge kunnen gratis deelnemen, voor niet leden vragen wij een 
kleine bijdrage van 25 euro. (als u een gratis activiteit aanbied vervalt deze bijdrage)

Hoe kunt u hieraan meedoen?
Dat is heel simpel! Op de website www.wemeldinge.info vraagt u een inlogcode aan, met 
deze inlogcode logt u in op de site. U gaat naar het kopje Evenementen Activiteiten, u drukt 
op de knop, activiteit toevoegen en vult de gegevens van uw activiteit in. Uw activiteit wordt 
dan automatisch opgenomen in het Zomerprogramma.

Wilt u meehelpen Wemeldinge een leuk en actief dorp te houden in de zomer én wilt u veel 
publiciteit voor uw eigen activiteit?! Meld uw activiteit dan zo snel mogelijk (in ieder geval 
vóór 1 april) aan op de website, www.wemeldinge.info. Twijfelt u of uw activiteit geschikt is,
of heeft u een andere vraag, neem dan contact op met een van de onderstaande personen van 
het promotieteam Zomerprogramma. 

Een zomerse groet, 

Annemiek Schouten, tel: 06-28715799
Corinne Steenks, tel: 06-36533605
Evelien Baartmans, tel: 06-28560427
Marina Hofs tel: 06- 46742039

Email: zomer@wemeldinge.info

http://www.wemeldinge.info/

