
Beste Ronald, 
 
Even een ‘update’, afgelopen maandag ben ik met Jan op pad geweest en dat heeft één en 
ander opgeleverd. Zo kunnen we, naar alle waarschijnlijkheid, wat spullen van de 
gemeentelijke opslag te leen krijgen alleen moeten die in de 1e week augustus wel vervoerd 
worden naar het terrein. Ook is er een tuinbedrijf bereid om een tuintje aan te leggen in het 
werk. Voor nu heb ik automobielbedrijf Thissen bereid gevonden om 1 a 2 dus 2 auto’s te 
leveren en heb ik Jan gevraagd zijn contact te raadplegen om er twee bij te versieren. De 
eenpersoonskassa staat voor de 1e maal in de witte verf in Den Haag en de twee 
persoonskassa gaan we waarschijnlijk vanavond anders morgen avond te Bodegraven in 
elkaar klussen. Ik heb bouwhek dekkleden inclusief brandweer voorschrift voor festivals 
besteld voor 4,99 en die haal ik zelf op in de week van de bouw. Ook ga ik met een busje 
zoals nu de planning is op 4 augustus met de kassa’s en dekkleden richting Heemskerk. 
Tevens hopen we dat de houtboer te Heemskerk (Multimade), die er niet was, twee mooie 
verkiezingsborden sponsort. Te vervoeren in de week van de bouw. Een glasbak of plastic 
flessenbak wordt lastiger maar ook daar hebben we een hogerop adres en Jan zou daar het 
eerste contact mee maken.  
 
Voor de vergadering van 1 juli met PWN is mijn vraag, willen jullie PWN, de boswachter in 
het bijzonder, vragen of hij nog steeds wat levende geitjes zou kunnen regelen, met wat laag 
hekwerk/prikkeldraad voor in het werk? 
 
Ik heb gasterij de kruisberg benaderd, tot op heden zonder resultaat, om een parasol met 
reclame en 1 tafel voorzien van 4 stoelen te leveren. Zijn er insiders die daar de gasterij 
makkelijk toe overhalen? 
 
Misschien heeft PWN ook een kettingslot om met een goede ABUS ‘ofzo’ de hekken te 
sluiten in de avond.  
 
Hebben jullie misschien plakletters of iets dergelijks toevallig zodat ik een bord kan maken 
waar de deelnemende ondernemers opstaan? 
 
Je liet doorschemeren misschien voor de manifestatie een klein containertje te plaatsen, kan 
prima in het werk!! Dat je het weet!:-) 
 
Tot zover, 
 
Een vriendelijke groet! 
 
Edwin. 
 
 
 


