
Beste Edwin 

  

Hopelijk is alles rond het trouwen goed gegaan en loop je nu trots rond als nieuwbakken echtgenoot 

Even een verslag over mijn zoektocht naar jouw spullen: 

Speelwerktuigen: 

Dat is definitief bij de Gemeentelijke opslag geregeld. Zij hebben een brief van mij gehad met 
opsomming van de gewenste spullen. En daar heeft Siem Welp mondeling akkoord op gegeven 

Plantjes: 

Dat was al geregeld waar jij bij was bij tuincentrum Wolken en Baltus in Castricum 

Oranje Plastic verzamelcontainer 

Ik heb bij de Reinunie (Hr Dirk Diependaal)  geïnformeerd. Zij hebben deze oranje containers niet . 
Ook niet bij Groot in Heiloo waarnaar hij mij verwees. Ik ben op Internet gaan kijken Bij de organisatie 
die steeds reclame maakt voor het inzamelen van plastic met die oranje containers. Ik heb daar een e-
mail aan geschreven of zij ons aan zo’n container kunnen helpen. Doch ik kreeg een negatief 
antwoord. Men verwees mij naar afvalverzamelaars Doch op Internet zijn wel afvalverzamelaars te 
vinden doch geen een in onze regio met zo’n oranje container. 

Auto’s 

Het heeft door vakantie van de relatie die ik met een van hen heb, wat langer geduurd. Doch evenals 
het eerste bedrijf dat ik benaderde kreeg ik nul op rekest. De  eerste voelde er niets voor zijn (mooie) 
auto’s onbeheerd in het duin te zetten. De andere maakte problemen met de verzekering 

De parasol met met tafel en vier stoelen 

Alhoewel ik daar vorige week nog ben geweest om de catering van de opening en de sluiting  te 
regelen heb ik het vergeten aan Dick Lokhorst te vragen. Ik zal dat de volgende keer als ik er ben 
alsnog doen. 

Bouwhekken en zeil 

Nadat ik een gesprek met de eigenaar van het bouwbedrijf Neuteboom heb gehad ben ik niet meer zo 
zeker dat hij voor ons deze hekken gedurende 6 weken te beschikking heeft. Ik heb dat aan Ronald 
verteld en die houdt er rekening mee dat ze mogelijk elders vandaan (huren) moeten komen 

Kuubkisten 

Moet ik nog achteraan bij een tuinder in het duin doch zie daar weinig problemen in 

  

Tot zover mijn verslag, je hoort nog verder 

Jan Broekkamp 

  


