Stempelkaarten voor Symphonica in Sporto zijn
verkrijgbaar in Bibliobeek en bij iedere
Symphonica-activiteit.
Bewegingsmeter vernield!
Op zondagochtend 6 april 2014 bemerkten we dat de
pijl van onze fonkelnieuwe bewegingsmeter was
vernield. Mocht je iets verdachts hebben gezien op die
zaterdagavond/nacht, laat het ons aub weten
We gaan ervan uit dat de lol van de vernielzucht er nu
van af is en dat iedereen vanaf 18-4 alleen nog maar
met trots naar de resultaten op de bewegingsmeter kan
kijken.
Finalist Brabantse Dorpen Derby
Zoals bekend zijn we een van de negen finalisten van de
Brabantse dorpenderby. Alleen samen kunnen we die
dorpenderby winnen. Heb jij al gestemd?
Stem op ons via: www.brabant.nl/dorpenderby
Stem op Symphonica in
Sporto en we maken kans op
€ 25.000,- wat we gaan
besteden aan de leefbaarheid
van Vierlingsbeek en
Groeningen
Hoe werkt het stemmen?
Tot 2 juni 's nachts kan er per e-mail worden gestemd
op Symphonica in Sporto. Tot 18 mei is dit zichtbaar.
Elke woensdag sturen we een update via Facebook en
Twitter. Vanaf 18 mei is niet meer te zien welke dorpen
aan kop gaan, zodat het spannend blijft. Het online
stemmen telt voor 40% mee bij de bepaling van de
top 3.
Een vakkundige jury, onder voorzitterschap van
gedeputeerde van de provincie Noord Brabant; Brigitte
van Haaften-Harkema, maakt tijdens de finale show op
7 juni 2014 een ranking van de 9 finalisten. Dit telt voor
60% mee bij de bepaling van de top 3.
Kijkers kiezen uit top 3
Tijdens de live tv-finale stemt de Brabantse kijker
vervolgens via telefoon of sms op de top 3 en bepaalt zo
wie de uiteindelijke winnaar van de Derby 2014 wordt.
Zowel de jury als de inwoners van Noord-Brabant
hebben dus een belangrijke stem in de keuze van de
finalisten.
Stem-uitslag week 15 Brabantse dorpenderby:
1:Maaskantje
1:Hoogerheide
Jouw stem maakt het verschil!!!
3:Boekel
4:Vierlingsbeek

