
UITNODIGING 2E HOLY MOLY INFORMATIEBIJEENKOMST 

Beste ondernemer, beste omwonende, 
Op 20 september jongstleden presenteerden wij de eerste ideeën en plannen voor het ‘Holy Moly Winterfestival’ tijdens 

een eerste informatiebijeenkomst in de filmzaal van Schunck Glaspaleis. Inmiddels zijn we als organisatie flink opgeschoten 
met de invulling van de pleinen en de programmering. De komende weken zetten we alle puntjes op de i. We informeren je 

nu alvast over de laatste ontwikkelingen en nodigen je tevens graag uit voor de tweede informatiebijeenkomst. 

In overleg en in samenwerking met gemeente Heerlen en centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad gaan we de periode van 

gezellige sfeer in de stad nog wat oprekken. Het park op het Pancratiusplein-Zuid openen we een week eerder en sluiten we 
een week later dan gepland. Op donderdag 7 december vindt de opening van het park plaats. De sluiting vindt plaats op 

zondag 7 januari 2018.  

Op vrijdag 15 december openen we Container City op de Bongerd en het Winter Food Truck Festival ‘Wheels ’n Bites’ op de 

tweede Bongerd. De opening wordt spectaculair. Met een zeer gerenommeerde, vrolijke en opzwepende Nederlandse, 
maar Engelstalige act die al heel wat prijzen in de wacht sleepte. Het slotfeest van deze area’s wordt al net zo’n spektakel en 

organiseren wij op Oudejaarsavond. Met een vuurwerk aan bekende DJ’s die voor één groot feest zullen zorgen. Voor het 

slotfeest werken we met een (lage) toegangsprijs. Dit in verband met crowdcontrol. Deze of volgende week maken we de 
programmering van deze avonden via de media en sociale media bekend. 

Op donderdag 16 november organiseren wij de tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers. We 

presenteren onder meer de tekeningen en het zeer gevarieerde programma van het Holy Moly Winterfestival. Je bent van 

harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Meld je aan! We organiseren een ochtend- en middagsessie. 

Donderdag 16 november 2017  |  Café van Popodium Nieuwe Nor  |  Pancratiusstraat 30 
Ochtendsessie: 10.30-12.00 uur  |  Middagsessie: 14.00-15.30 uur 

Ben jij ook van de partij? Laat het weten en meld je aan via Eva@Incredible.nl. Geef aan bij welke sessie je aanwezig bent. 
Bekijk intussen ook regelmatig de website www.holymolyheerlen.nl voor de laatste updates.  

Groet uit Heerlen! 
Incredible Event Builders

info@incredible.nl 

incredible.nl

045 207 80 17

Oliemolenstraat 60 
6416 CB Heerlen
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