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Aan de omwoners van het Stadsblokken Terrein, Arnhem
Amsterdam, maandag 15 augustus 2016
Betreft informatie inzake het Oktoberfest Niederlande, editie Stadsblokken 2016

Geachte heer, mevrouw,
Via deze weg willen wij u informeren dat wij op 10, 11 en 12 november 2016 een evenement organiseren genaamd
Oktoberfest Niederlande dan wel Oktoberfest Arnhem op het Stadsblokken terrein.
Dit Oktoberfest is naar de Duitse traditie. Met gepaste trots melden wij dat Hofbräu München dan ook officieel
partner is van de organisatie. Een Oktoberfest zoals wij dat organiseren, is een culinair dan wel cultureel feest in een
grote feesttent. Een gezelligheidsevenement voor 18 tot 65+ waar uiteraard Hofbräu Bier, maar ook een Oktoberfest
Huisband, schitnzels, pretzels maar ook wijn en fris centraal staan.
U bent van harte welkom op het enige échte Oktoberfest Niederlande.
Check : www.oktoberfest-niederlande.nl , maar blijf ook op de hoogte via Facebook !
Voor u als omwonende is het goed om te weten dat de opbouw van de tent start op zondagmiddag
6 november. Het evenement op donderdag 10 en vrijdag 11 november begint om 17.00 uur en eindigt om 23.30 uur.
Het evenement op zaterdag 12 november begint om 15.00 uur en eindigt om 23.00 uur. De afbouw van de locatie
duurt tot maandagavond 14 november.
Tijdens het evenement is de geluidsoverlast beperkt, daar het feest plaats vindt binnen een tent. Wij hechten grote
waarde aan de veiligheid, waarvoor diverse maatregelen getroffen zijn. Op onze website treft u onze huisregels en
algemene voorwaarden aan. Mocht u overlast ondervinden, voorafgaand of tijdens het evenement, kunt u contact
opnemen met onze communicatie-afdeling op +31 (0) 88 600 55 05.
Heeft u vragen over de verleende evenementenvergunning of heeft u andere vragen? Ook dan verwijzen wij u graag
naar onze afdeling communicatie. U kunt een e-mail sturen naar info@oktoberfest-niederlande.nl.
Hartelijk dank dat wij in uw stad aanwezig mogen zijn. Wij zien u graag op ons feest.

Met vriendelijke groet,
Oktoberfest Niederlande

