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NIEUWSBRIEF
Afgelopen dagen … 

…werd er hard gewerkt om het 
festivalterrein op te schonen en klaar te 
maken voor aanstaand weekend. Mede 
dankzij de geweldige medewerking van 
onze buren van Debets Fruit, mogen we 
gebruik maken van hun aangrenzende 
wei en werden de nodige afscheidingen 
weggehaald. 

  

Zaterdag werden de vrijwilligers 
geïnformeerd en komende vrijdag wordt 
het grote overdekte podium geplaatst en 
de nodige voorzieningen aangebracht.  

Zoals eerder verteld kunnen auto’s 
geparkeerd worden op de grote 
parkeerplaats aan de andere kant van de 
spoorbrug. Fietsen en andere 
tweewielers  kun je stallen bij Debets Fruit. 
Let op het rijdend verkeer op de 
doorgaande weg van Klimmen naar 
Voerendaal! 

Bij de VVV hebben we goed festivalweer 
besteld. Wil je meer weten over de 
deelnemende bands, kijk dan op 
www.muziekcollectiefvoerendaal.nl en 
lees de voorgaande nieuwsbrieven. 

Tot ziens komend weekend! 

Bestuur, werkgroep, leden en vrijwilligers 
van het MuziekCollectief Voerendaal

Komend 
weekend …  
Muziekcollectief Voerendaal 
bestaat 40 jaar en laat in het 
tweedaagse festival 
MuziekVoer40 zien, dat ze 
groot kan zijn met haar eigen 
parels! Proeven, luisteren, 
zien en voelen. Kom 
zaterdag 17 en zondag 18 
september naar onze 
locatie aan de 
Valkenburgerweg 52 in 
Voerendaal-Barrier. Het wordt een editie 
als nooit tevoren. Onze muzikanten laten zich van hun beste 
kant zien met wel 10 optredens, die je gratis kunt bijwonen, 
inclusief een geweldige afsluiting op zondagavond. Twee 
dagen lang geniet je van muziek, lekker eten en drinken en 
gezelligheid. 

Met grote dank aan onze begunstigers en sponsoren: 

Gemeente Voerendaal 
Debets Fruit 

EHBO 
RVS Land Voerendaal 

FSI Fonds Sociale Instellingen 
Rob Emonts Keukens Landgraaf 

Kicken Transport Voerendaal 
Pompen Service Limburg Voerendaal 

Transcarbo 
Maessen Auto’s Klimmen 
Café ‘t Duvelke Heerlen 

Music House Guitars Arnold Smit 
De Gouden Harp Podiumverhuur 

Query Design Judith Eurlings 
Muziektrein Mirella Dohmen 
Brommelpop Anja en Pierre  

Reem Design Voerendaal 
Verkeersregelaars Piet Vincken 

Scouting Voerendaal  

& alle vrijwilligers.

http://www.muziekcollectiefvoerendaal.nl
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