	
  

Marineterrein Amsterdam, augustus 2019

Geachte omwonenden en gebruikers van het Marineterrein Amsterdam,
Op 23, 24 en 25 augustus 2019 organiseren wij, in samenwerking met Bureau Marineterrein
in de binnenhaven naast Pension Homeland, de eerste editie van de Amsterdamse
Waterspelen. Het afgelopen jaar hebben we in een team van buurtbewoners en ondernemers
die zijn gevestigd op het Marineterrein gewerkt aan dit spetterende zomerweekend boordevol
bijzondere watersporten, bloedstollende races, innovatieve waterworkshops, live muziek,
heerlijk eten en vrij zwemmen voor jong en oud!
De Amsterdamse Waterspelen zijn voor álle Amsterdammers, maar voor omwonenden van het
Marineterrein in het bijzonder. Het programma vindt iedere dag plaats van
13:00 tot 23:00 uur. Speciaal voor de buurt gaan wij echter al eerder open. U bent dagelijks
vanaf 10:00 uur welkom op het Marineterrein voor diverse gratis jeugdclinics zoals zeilen,
kanovaren en suppen, maar ook voor de door 3 buurtbewoners georganiseerde
Zwemdriedaagse.
Kijk voor meer informatie over het programma en het inschrijven voor de diverse sporten en
clinics op www.amsterdamsewaterspelen.nl We hebben gezorgd dat er nog voldoende plekken
zijn voor buurtbewoners, maar wees er snel bij!
Tijdens de Amsterdamse Waterspelen is het Scheepvaartmuseum gratis toegankelijk bij het
fluisteren van het wachtwoord ‘Amsterdamse Waterspelen’ aan de kassa of het vertonen van
deze bewonersbrief.
De veiligheid op en rondom het terrein zal door ons, in samenwerking met Stadsdeel Centrum,
met zorg worden geregeld. Wij doen er met onze partners alles aan om mogelijke overlast tot
een minimum te beperken.
Mocht u ondanks alle maatregelen toch nog overlast ervaren gedurende het evenement, dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met de Gemeente Amsterdam via telefoonnummer
14020 of te mailen naar info@amsterdamsewaterspelen.nl . Wij proberen er dan alles aan te
doen om de overlast zo spoedig mogelijk te verhelpen. Ook voor alle overige vragen kunt u met
ons contact opnemen via info@amsterdamsewaterspelen.nl
Stephanie Chamoun, Yonina de Ruijter, Igor Sorko,
Kiki Stoffels, Koen Vollaers, Storm Vollaers
Team Amsterdamse Waterspelen

p.s. Op zondag 18 augustus vinden in het Sloterparkbad gratis toegankelijke clinics X-diving,
waterpolo, synchroonzwemmen en Bommetje plaats, zie voor inschrijven ook
www.amsterdamsewaterspelen.nl

