
 
 

14 september 2019 -> feest in Mortiere Middelburg! 
 

Het activiteitenteam van Wijkteam Mortiere bestaat uit bevlogen wijkbewoonsters die op 

vrijwillige basis activiteiten organiseren voor bewoners uit en rondom de wijk Mortiere in 

Middelburg. Naast de drie vaste jaarlijkse wijkactiviteiten is eind vorig jaar het idee ontstaan 

om een vierde jaarlijks terugkerende activiteit toe te voegen. 

 

Vorig jaar heeft het activiteitenteam een groot 

succes geboekt met het organiseren van een 

openlucht concert in het park van de wijk. Dit 

concert werd georganiseerd ter ere van de opening 

Rob Hoekestraat in de entree van de wijk, de zoons 

van wijlen Rob Hoeke gaven een daverend muzikaal 

optreden in de geest van hun vader voor de 

wijkbewoners en andere belangstellenden. 

 

Vanwege het grote succes vorig jaar, willen we er een jaarlijkse traditie van maken om 

telkens in het najaar een openlucht concert te houden in het park. Een avond vol Nederblues 

en Rock in een muziekwijk! We verwachten op zaterdag 14 september a.s. tussen 20.00 en 

23.00 uur rond de 200 volwassen bezoekers, uit de wijk maar ook rondom de wijk. Om het 

evenement laagdrempelig te houden en toegankelijk voor iedereen, vragen we geen entree 

en krijgen de bezoekers van ons gezellig een drankje. 

 

Om dit te kunnen realiseren als vrijwilligersorganisatie, vragen wij uw hulp als sponsor. 

Inmiddels hebben wij de toezegging dat de Gemeente Middelburg, maar ook het Consortium 

Mortiere (hoofdontwikkelaar) ons met een financiële bijdrage bijstaat. Maar dit is niet 

voldoende om het concert te realiseren en daarom dachten wij aan sponsoring van 

organisaties die nauw verweven zijn met onze wijk, waaronder u! 

 

Wij hopen zeer dat u ons initiatief financieel wil sponsoren en geven u dan ook ruimschoots 

de ruimte om uw organisatie op de gewenste manier zichtbaar te promoten tijdens het 

evenement. Denk bijvoorbeeld aan zichtbare banners aan, in en rondom het overdekte 

podium van 5x7m, een vermelding op de flyer met uw logo dat in de wijk en aan de 

toekomstige bewoners verspreid zal worden, etc.  

 

Uiteraard wordt ook de plaatselijke en landelijke pers door ons op de hoogte gesteld en 

uitgenodigd voor de muzikale avond in Mortiere. 

 

 

 Wij hopen van u te horen! 

 

  

 Meer informatie of sponsoren?  
 Rhona Duhen 

 Activiteiten- Wijkteam Mortiere 

 rhona@wtmortiere.nl 

 06-16467007 

 

 


