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Beste bewoner(s) van de winkelkern Voerendaal,

Na een aantal jaren van succes (en afwezigheid), organiseert Stichting Voerendaal Promotie ook dit jaar weer de gezellige
jaarmarkt in Voerendaal. Ditmaal onder de noemer ‘Zondig va Voelender’ om er naast de drukbezochte markt ook voor en
mét Voerendaal een ‘ouwerwets gezellige’ zondag van te maken. 

Op zondag 26 juni (ezelsbruggetje: jaarlijks de week ná vaderdag) worden bezoekers onder andere getrakteerd op
een gevarieerde braderie, amusement, leuke (kinder)attracties én live muziek. Vanaf 11:00 uur is het centrum gratis
toegankelijk waar een ruim aanbod aan marktkramen gepresenteerd wordt en het Kerkplein ruimte biedt aan kinderen
om hun oude speelgoed etc. te verkopen, clown Orvik zal de kinderen hierbij �ink opvrolijken.

In samenwerking met café ’t Brandhüske wordt het pleintje tegenover omgetoverd tot een heus horecaplein waar tot
22:00 uur live muziek ten gehore wordt gebracht, raadpleeg hiervoor onze socials of website (www.voerendaalpromotie.nl)

PARKEERVERBOD
Wij vragen u rekening te houden met het dan geldende parkeerverbod en wegafzettingen. Op de doorgaande weg
van het Kerkplein geldt van zaterdag 25 juni 23:00 uur tot zondag 26 juni 18:00 uur een parkeerverbod. Op 1/3 deel van
de parkeerplaats op het Kerkplein geldt dit parkeerverbod vanaf zaterdag 25 juni 18:00 uur en op de parkeerplaats van
Porta Ventura geldt het parkeerverbod tot zaterdag 26 juni 23:00 uur.

De doorgaande weg is vanuit de Spekhouwerstraat vanaf 18:00 uur weer toegankelijk. De wegafzetting tussen nr. 2 & 3
blijft tot 23:00 uur gelden. Mochten er vragen zijn, of er doen zich problemen voor, vragen wij u om eerst telefonisch contact
met ons op te nemen.

Hopelijk mogen wij u ook als bezoeker verwelkomen op de jaarmarkt en hopen op uw begrip en medewerking.


