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Geachte deelnemers, sponsors en andere belangstellenden,
1.

Het Spandoek staat aan de Noordervaart!

(als u dat nog niet gezien had J )
2. De ROUTE-folders zijn BINNEN!
We hebben er in principe 30 stuks per deelnemer.
Bel of email Marion Leijen : 06-23664604 of
cultuurindeschermer@gmail.com
voor een afspraak / aflevering.
De Routefolders zullen in de week VÓÓR de Kunstroute
ook HUIS-AAN-HUIS in de Schermer en omstreken
worden bezorgd.
Daarnaast zullen ze TIJDENS de Kunstroute óók in
voldoende mate op ALLE locaties liggen om mee te
nemen!
3. Onze website is nu ECHT bijna KLAAR!
De website www.cultuurplatformschermer.nl is compleet (99,8 %) en in de
lucht. Er zijn nog een paar oneffenheden maar die worden ook gerepareerd.
Dank je wel Green Mill pc J .

4. Op Facebook kunt u zien dat we al hard aan het posten zijn.
En wilt u GRAAG onze post’s LIKEN & DOORSTUREN aan vrienden en
bekenden en iedereen die de Kunstroute interessant zou kunnen vinden?
We hebben dus echt uw medewerking hierin nodig. Want we willen
ALLEMAAL zoveel mogelijk bezoekers !!
5. Ook de voorbereiding voor de Kick-Off is in volle gang!
Graag horen we of u WEL dan NIET aanwezig zult zijn. Dit in verband met de
logistiek / catering. Dus graag uw bericht: cultuurindeschermer@gmail.com
Hieronder staat de uitnodiging nog een keertje!

6.

Graag ook UW suggesties!

Als u suggesties heeft voor nog meer publiciteit en nog tips daartoe
heeft horen we dat graag! Bellen mag naar 06-23664004 maar het liefst
emailen naar cultuurindeschermer@gmail.com Dank u!

13. Dank u wel sponsors !
De Schermer Kunstroute 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:
onze VRIENDEN :
• OMC Machine-onderhoud, De Rijp
• Theo Groothuizen, Alkmaar
• Schuurman Brandbeveiliging, Oterleek
• Het Genot van Grootschermer, Grootschermer
• Café-Restaurant de Vriendschap, Driehuizen
• Bianca’s Brasserie, Oterleek
• Raadhuis Grootschemer, Grootschermer
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

En onze SPONSORS

Wordt vervolgd !
Hartelijke groet,
Cultuur Platform Schermer
• Marion Leijen
• Kees Paradies
• Janny Tensen
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