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Bewoners en andere belanghebbenden rondom het Pieterskerkplein
Evenement Rrrollend Leiden
Omgeving rondom om het Pieterskerkplein

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand
Geachte bewoners, belanghebbenden,
Graag informeren wij u over de editie van Rrrollend Leiden dat op 1 t/m 3 juni 2018 gaat
plaatsvinden op het Pieterskerkplein. Drie dagen lang genieten van gezelligheid, Bourgondisch
eten en heerlijk drinken! Maar liefst +/- 20 foodtrucks en uit heel Nederland ‘rollen’ naar Leiden
om de heerlijkste gerechten voor u te bereiden zoals Culinaire Hotdogs, Black Angus burgers,
smoothies en Sticky ribs, voor ieder wat wils… Naast het heerlijke eten en drinken is er ook
plaats voor talent en vermaak op het evenement.
Tijden
Opbouw:
- Vrijdag 1 juni van 07.00 tot 16.00 uur
Openingstijden festival:
- Vrijdag 1 juni van 17.00 tot 23.00 uur
- Zaterdag 2 juni van 14.00 tot 23.00 uur
- Zondag 3 juni van 12.00 tot 21.00 uur
Opruimen:
- Zondag 3 juni van 21.00 tot 22.00 uur
- Maandag 4 juni van 06.00 tot 08.30 uur
Eindschoonmaak terrein:
- Maandag 4 juni van 12.30 tot 13.30 uur
Er is elke dag licht-versterkte achtergrondmuziek. * De muziek op het festival eindigt om 20.00

uur.

-

Vrijdag 1 juni van 17.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 2 juni van 14.00 tot 20.00 uur
Zondag 3 juni van 12.00 tot 20.00 uur

Wij proberen tijdens de op- en afbouw en het evenement zelf de overlast voor u tot een
minimum te beperken maar kunnen niet voorkomen dat u hiervan hinder ondervindt. Om de
hinder van de fietsen van de bezoekers te beperken zal de organisatie een fietsenstalling
plaatsen op ‘t Gerecht.
Contact en meer informatie
Als u vragen heeft over Rrrollend kunt u contact opnemen met We Love Festivals. Uw
contactpersonen zijn Freek de Romijn en Pim Kamerbeek. Tijdens kantooruren bereikbaar op
071-513 77 75 en buiten kantooruren of tijdens het weekend zelf op 06- 22 01 12 84 of 06- 41
32 72 81.
We Love Festivals hoopt iedereen een geslaagd evenement te kunnen bieden. Bedankt voor uw
begrip en medewerking!
Met vriendelijke groet,
Freek de Romijn en Trudy Kwik

Projectleiders Rrrollend Leiden

We Love Festivals
Delftse Jaagpad 7 | 2324 AA in Leiden
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