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Stuknummer: 14.118991 

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
Stuknummer: 14.118991 

Van: Ard Smid <ard.smid@quicknet.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 december 2014 12:40 
Aan: postbus8 
CC: Kees Francis; Ria Hoogland 
Onderwerp: Monument Dirkshorn 

GEMEENTE SCHAGEN Aan: postbus8 
CC: Kees Francis; Ria Hoogland 
Onderwerp: Monument Dirkshorn 

ING - 9 DEC 2014 

Geachte Burgemeester Wethouders en Gemeente Raad, 
AFD: 
4arrierrs~rret-4 ' 

Mei comité wil ik U vragen om de belettering op het Monument 
op te knappen , het is een blamage als ik zie dat de cijfers ZEER onduidelijk 
zichtbaar zijn, uiteraard kunnen wij niet zelf met een stift dit gaan veranderen 
, tevens er is ook geen afsluitend overleg meer geweest, daar had ik dit kunnen 
aan geven (evolueren). 

Dikshorn December 2014 

Groetend A Smid . 

Kees Francis 
Ria Hoogland 
Ard Smid 

fįk 
GRATIS animaties voor je e-mail Klik hier! 

Dit e-mai lber icht is gecont ro leerd op virussen met Avast ant iv i russof tware. 
www.avas t .com 
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Lucien Kortenaar 

Van: Ria Hoogland <ria.hoogland@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 9 december 2014 21:11 
Aan: Ard Smid 
CC: postbus8; Kees Francis 
Onderwerp: Re: Monument Dirkshorn 

Is dit schrijven al verzonden? 

Op dinsdag 9 december 2014 heeft Ard Smid <ard.smid@quicknet.nl> het volgende geschreven: 

Geachte Burgemeester Wethouders en Gemeente Raad, Namens het 4 
Mei comité wil ik U vragen om de belettering op het Monument 
op te knappen , het is een blamage als ik zie dat de cijfers ZEER onduidelijk 
zichtbaar zijn, uiteraard kunnen wij niet zelf met een stift dit gaan veranderen 
, tevens er is ook geen afsluitend overleg meer geweest, daar had ik dit kunnen 
aan geven (evolueren). 

Dikshorn December 2014 

Groetend A Smid . 

Kees Francis 
Ria Hoogland 
Ard Smid 

GRATIS animaties voor je e-mail Klik hier! 

g ï : Dit e-mai lber icht is gecont ro leerd op virussen met Avast ant iv i russof tware. 
www.avas t .com 
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