Aan de inwoners van Orvelte,

Geachte heer/mevrouw,
Op zondag 23 juni organiseert Stichting Het Drentse Landschap, in samenwerking met de Orvelter
Poort en de OMO, het festival Ons Drenthe in Orvelte. Ter ere van ons 85-jarige bestaan keert het
festival weer terug naar Orvelte en hopen we samen met u een mooie dag neer te zetten met
activiteiten voor jong en oud. Door middel van deze brief willen we u graag informeren en van harte
uitnodigen voor Ons Drenthe.
Op 23 juni kunnen bezoekers van 11.00 tot 16.00 uur genieten van allerlei doe en beleef activiteiten
op het gebied van erfgoed en cultuur(historie), in de meest brede zin van het woord. Het wordt een
dag voor jong tot oud, voor de doener en de stille genieter. Het festival is gratis toegankelijk en er
wordt uitgegaan van maximaal 5000 bezoekers. Festival Ons Drenthe zal niet onopgemerkt
voorbijgaan. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te
houden.
Door middel van afzettingsmateriaal zal het festivalgebied afgesloten worden voor auto’s.
Auto’s kunnen parkeren op p1 en p2, mocht de parkeergelegenheid niet voldoende zijn dan kan
worden uitgeweken naar omliggende weilanden. Om ervoor te zorgen dat het parkeren zonder
problemen verloopt zijn er verkeersregelaars aangesteld om dit te begeleiden. Ook is er een centralist
aanwezig in geval van calamiteiten.
Het opbouwen van het festivalterrein staat gepland voor zaterdag 22 juni vanaf 12.00 uur. Op zondag
23 juni worden alle activiteiten afgebouwd en op maandag 24 juni rond 12.00 uur worden de tenten
afgebouwd. In verband met de veiligheid is het niet mogelijk om op 23 juni, tussen 10.00 – 16.00 uur
met de auto Orvelte binnen te rijden. We hopen op uw begrip hiervoor.
Voor de organisatie van het festival hebben wij WAUW Effect uit Emmen gevraagd ons te
ondersteunen. Heeft u vragen of opmerkingen over het festival, dan mag u deze mailen naar:
info@wauw-effect.nl. Op de dag van het festival kunt u met vragen, opmerkingen of klachten terecht
bij de organisatie via het telefoonnummer (+31) 6 – 81 97 04 04.
In het geval van een calamiteit, op of rondom het festivalgebied, kan er gebeld worden met de
centralist, tel: (+31) 6 – 15 04 02 65.
We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en graag tot ziens op het bruisende festival
Ons Drenthe!
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