
WOORD VAN DE  

VOORZITTER 
8 Juni is het zover! Het Zomerfestival komt eraan! 

Na veel inspanning hebben wij als BIZ bestuur een 

goed gevoel over een succesvolle Zomerfestival. Nu 

nog mooi weer en het plaatje is compleet.  

Met vriendelijke groet, 

Guido Bokstijn 
                           Voorzitter BIZ Weimarstraat 

 

 

Zomerfestival 8 juni 2019 
Van 11.00 tot 17.00 uur 
Heeft u nog ideeën voor invulling van het festival 

dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.  

 

Rad van Fortuin 
Voor het rad van fortuin zijn 
wij opzoek naar: 
 3 Lieftallige jongedames 

die tegen een vergoeding 
de quizmaster kunnen 
assisteren. Dus heb je 
een dochter, nichtje of 
buurmeisje die dit leuk vindt dan ontvangen we 
graag een bericht van haar. 

 Ondernemers die prijzen ter beschikking willen 
stellen voor de prijzentafel. Ideeën: Mooie 
plant of bloemen, Geurtje, Goodiebags, Levens-
middelen(pakketjes), Bedrukte Shirts, Cadeau-
bonnen, Een diner(bon), Electrische apparaten, 
Kaarsjes:; andere leuke ideeën t.w.v. ±  €25,-.  
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Foodtrucks 

 
Zoals u weet heeft het bestuur dit jaar het plan  

gevat, om tegemoet te komen in de kosten voor de 

huur van foodtrucks, voor onze eigen ondernemers. 

Echter, liggen de kosten hiervan ver boven het  

budget. De eigen bijdrage zal te hoog zijn, waardoor 

verkoop via een truck niet rendabel is. Daarom zal 

het plan vooralsnog dit jaar niet doorgaan.  

 

Stroom 

Wilt u tijdens het festival stroom 

leveren aan onze gasten, dan 

kunt u hiervoor een vergoeding 

krijgen van € 20,-. Hiervoor is 

een maximum bedrag gebudgetteerd. Aanmelden 

kan via het formulier schriftelijk of per mail. 

 

Kraamverhuur 
via Fresh events. 
(zie poster) 

Draai snel om! 

SAVE THE DATES 7 EN 8 JUNI   



 
 

 
 
 
 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Schoon Heel en Veilig 
         Gebruikt u de buiten beter app. al?  

         https://www.buitenbeter.nl/ 

Contact  
BIZ Weimarstraat 

Weimarstraat 187 

2562 HG  DEN HAAG 

info@weimarstraat.nl 

www.weimarstraat.nl 

Poster 

Beste collega’s, 

Hierbij wil het bestuur vriendelijk doch dringend  

verzoeken de poster(s) zichtbaar op te hangen, zodat 

alle klanten en voorbijgangers (ook onze potentiele  

klanten) deze kunnen zien. 

Niet vergeten! Op zaterdag 18 mei a.s.  

organiseert “EIGENWIJS WEIMAR”  
De buurt brunch van 11.00—14.00 uur.  

Boekids UP 

9 juni 
Boekids Festival  

10 juni 

https://www.denieuweregentes.nl/index.php?id=5&L=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2019&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1620&cHash=677a41ac28dc43c765ac2b5893602925
https://www.denieuweregentes.nl/index.php?id=5&L=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2019&tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1620&cHash=677a41ac28dc43c765ac2b5893602925

