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Aan de bewoner[s] van dit adres

Onderwerp: Wijnhaven Festival zaterdag 18 juni 12.00 uur - 23.00 uur

Beste bewoner van het Maritiem District,

Het zal u vast niet ontgaan zijn, op 18 juni a.s. vindt voor de tweede keer het Wijnhaven Festival plaats. Graag informeren wij u 
bij deze over de organisatie en wat u die dag als bewoner van het gebied kunt verwachten. Bijgaand vindt u ook de folder van 
het Festival met hierin benoemd een groot deel van de activiteiten welke deze dag plaatsvinden met daarbij de locaties.
Het doel van dit Festival is om het Maritiem District als Haven van de Stad op de kaart te zetten en de aantrekkelijkheid en 
levendigheid van dit gebied te verbeteren.

Met veel enthousiasme wordt het Wijnhaven Festival momenteel voorbereid met medewerking van veel bewoners(verenigin-
gen), ondernemers en musea uit het gebied. Het Festival wordt dit jaar grootser opgezet, vorig jaar was meer een try-out. 
Hierdoor heeft sloepenhaven The Red Apple Marina, welke het Festival officieel organiseert, besloten om een productie-
bureau in te schakelen om alles soepel te laten verlopen. 

Op www.wĳnhavenfestival.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u op de hoogte gehouden worden via onze 
Facebookpagina www.Facebook.nl/wĳnhavenfestival  van alle nieuws omtrent het Festival. Leuk als u onze pagina liket!

Een goed bezocht Festival gaat uiteraard gepaard met extra drukte en geluid. Wij hopen dat u het als bewoner niet als 
overlast, maar als gezelligheid zult ervaren. Er zal ook wat live muziek zijn, maar zonder versterking en 's avonds zal er op 
Plein 40 een bijzondere licht- & dansvoorstelling genaamd "Merge". Deze voorstelling is wél met versterkt geluid.

Wij hopen uiteraard ook op uw komst! 
Nodig vooral uw familie, collega's of vrienden uit, want het belooft een mooie dag te worden waarmee u ook aan hen kunt 
laten zien hoe leuk dit gebied wel niet is en hoeveel verschillende dingen men hier kan doen. In totaal verwachten we deze 
dag zo'n 2.500 bezoekers. 

Op 18 juni 2016  om 12.00 uur bij The Red Apple Marina vindt de feestelijke opening plaats bij The Red Apple Marina door 
wethouder Pex Langenberg. Ook zullen dan de twee nieuwe bruggen hun officiële naam krijgen en zal de pre-opening van het 
Stripmuseum plaatsvinden. We zouden het heel leuk vinden als u hierbij aanwezig bent!

Met vriendelijke groet,  Sander Waterval

Wijnhaven Festival


