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Betreft: 36-Jarige Pleinfestival Kaatsheuvel

Geachte omwonende,

Het jaarlijkse Pleinfestival staat weer voor de deur en vindt dit jaar plaats op donderdag 23 mei, vrijdag 24 mei, zaterdag 25 mei en 

zondag 26 mei. Evenals de afgelopen jaren is het Anton Pieckplein het decor voor het dit jaar 36-jarige Pleinfestival.

Vier dagen feest

Op donderdagmiddag wordt begonnen met de Efteling Familiemiddag. Een programma voor het hele gezin. 

Donderdagavond is de Kick Off! met diverse bandjes uit de regio. 

Vrijdagmiddag is er de Efteling Seniorenmiddag met o.a. een bingo en een optreden.

Vrijdagavond is gereserveerd voor de Pleinparty. Q-Music – De Foute Party zal dan de tent op zijn kop zetten. 

Op zaterdagmiddag is er Pleinergy. Een evenement voor de jeugd met veel doe- probeer- en luisterdingen. 

Zaterdagavond is het als vanouds Meezingfestijn en op zondagmiddag wordt het Pleinfestival afgesloten met het Braderiefestival. 

Het volledige programma leest u in onze eigen Pleinfestivalkrant en op onze website www.pleinfestivalkaatsheuvel.nl

Festivaltent

De tent zal ook dit jaar weer terugkeren. Het open karakter van het Pleinfestival wordt wel behouden door de wanden van de tent 

zoveel mogelijk open te laten. Mits de omstandigheden en/of activiteiten het toelaten.

Opbouwen Kermis & Braderiefestival

Vanaf maandag 20 mei wordt de kermis opgebouwd op het Anton Pieckplein. Het gedeelte van Marktstraat/ Berndijksestraat is van 

20 t/m 28 mei afgesloten voor verkeer. Voor het jaarlijkse braderiefestival wordt gebruik gemaakt van het Anton Pieckplein, 

Hoofdstraat en Peperstraat. ’s Morgens tussen 06.00 en 12.00 uur worden de kramen, attracties ed. opgebouwd. 

’s Avonds tussen 18.00 en 24.00 uur wordt het terrein weer ontruimd en opgeruimd. De braderie duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Parkeren voor omwonenden

De bovengenoemde straten worden vanaf zaterdagnacht 24.00 uur volledig afgesloten. 

Er wordt een omleiding ingesteld. Op zondag 26 mei geldt een parkeerverbod en is het niet toegestaan om over het terrein te rijden. 

Alle omwonenden van het braderieterrein verzoeken wij daarom vriendelijk de auto vanaf zaterdagavond 25 mei elders te parkeren.  

Vanwege veiligheidsredenen is het festivalterrein afgesloten. Uiteraard hebben wij ervoor gezorgd dat uw woning bereikbaar blijft.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en hopen u te mogen begroeten tijdens het Pleinfestivalweekend. Uiteraard doen wij onze 

uiterste best om een goede buur te zijn en de overlast tot een minimum te beperken.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen hebt kunt u altijd contact met ons opnemen via info@pleinfestivalkaatsheuvel.nl of bellen op 

06-41 565 838. Tijdens het festival kunt u ook altijd één van onze bestuursleden aanspreken. Deze zijn te herkennen aan hun rode jas 

met Pleinfestivallogo.

Met Pleinfestival-groeten,

Bestuur Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel


