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BESTE DORPSGENOTEN
Voor u ligt het programmaboekje van het Volksfeest van 2015. De bestuursleden van Stichting Volksfeest hebben veel plezier beleefd aan het organiseren
van dit driedaagse evenement. We gaan ervan uit dat we met elkaar het eerste
weekend van de bouwvak een prachtig feest gaan beleven.
Natuurlijk beginnen we traditiegetrouw met de optocht op vrijdag. Door de
vele positieve reacties van jullie over de rondgang door Duitsland zijn we ook
dit jaar weer in gesprek gegaan met onze buren uit Twist. Ik kan jullie vertellen
dat het enthousiasme bij hen even zo groot is als aan deze kant van de grens
en wij zijn er zeker van dat we elkaar, de toeschouwers en dus ook onze oosterburen zullen verrassen met een prachtige optocht.
Het Volksfeest is er voor iedereen! Ook deze editie staat bol van de activiteiten
voor jong en oud. De organisatie heeft rekening gehouden met alle leeftijden.
Dat betekent drie dagen vol met vertier voor iedereen. Dit allemaal in en om
het feestterrein op de velden van V.V. Schoonebeek. Een club die elke keer weer
hun volledige medewerking verleent aan dit mooie evenement. Super! Er is
weer gezorgd voor een mooi feestterrein inclusief een kermis, waar de jongste
jeugd op zaterdagochtend wordt vermaakt, de senioren op de zondagochtend
veel plezier gaan beleven en waar de hele familie op zondagmiddag vermaakt
wordt. En dan heb ik het nog niet gehad over de zaterdagmiddag: ook deze
middag zal een van de hoogtepunten van het weekend worden.
Rest mij nog om alle sponsoren te bedanken. Vele sponsoren hebben spontaan gereageerd op ons sponsorverzoek. Allemaal dragen ze het Volksfeest een
warm hart toe en zijn ze bereid daar op deze wijze invulling aan te geven. Het
bestuur van het Volksfeest is de sponsoren erg dankbaar voor dit gebaar.
Het Volksfeest gaat ook mee met de tijd. Naast een mooie site op internet hebben we nu ook een eigen facebookpagina. Hierop hebben we al veel volgers en
diegenen die onze pagina nog niet volgen, wil ik vragen er toch eens naar te
kijken. Veel belangrijke informatie wordt ook hier gedeeld. Volgen dus.
Nu is het aan ons allen om er een knallend mooi feest van te maken. Van de
optocht tot en met de zondagavond en met alles wat daar tussen in zit. Laat dit
Volksfeest onvergetelijk worden!
Het bestuur van stichting Volksfeest wenst iedereen een prachtige periode van
voorbereiding en een fantastisch feest toe!
Met vriendelijke groet,
Richard Eising
Voorzitter Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek
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Locatie
Alle festiviteiten zullen
worden gehouden in de
feesttent op Sportpark de
Gruinte van voetbal Vereniging Schoonebeek. Tenzij
anders vermeld.
Aalminksweg 3, Nieuw Schoomebeek

Kermis
Vanaf donderdag 16 juli
is er voor jong en oud
een grandioze kermis op
en om het feestterrein.
Deze is t/m zondag 19
juli te bezoeken.

consumptiemunten
Consumpties moeten betaald
worden met munten. Deze munten kosten €1,75 per stuk. Deze
munten zijn tijdens volksfeest
2015 het gehele weekend te gebruiken. Met deze munten kunt u
zowel eten als drinken kopen.
Er zijn diverse soorten eet- en
drinkgelegenheden aanwezig op
het feestterrein.
Munten zijn in te wisselen voor
geld tot in de nacht van zondag
op maandag 20 juli 2015 01:00
uur.

Invaliden
parkeerplaats
De invalidenparkeerplaatsen bevinden zich
bij de Dorpshoeve aan
de Europaweg 143a.
Tijdens de optocht kunt
u hier ook parkeren op
vertoon van uw invalidenpas.

foto en video
Het gehele weekend zullen er foto’s en video
gemaakt worden.
Voor het reserveren van de DVD kunt u nu
al terecht op onze website. Kosten: voorverkoop €12.50 per stuk.
De foto’s zijn te koop via Flexphoto.
www.flexphoto.nl
info@flexphoto.nl

Vragen?
Wij hopen dat alle informatie in het
programmaboekje of op de website
te vinden is. Mochten er toch nog
vragen zijn dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Saskia Schnoing
Tel: 0524-541106
Europaweg 154
7766 AP Nieuw Schoonebeek

algemene
informatie

volksfeest@nieuwschoonebeek.com
website: www.nieuwschoonebeek.com

Rook- en drankbeleid
In de feesttent mag niet worden gerookt, hiervoor is een
aparte ruimte buiten de feesttent ingericht. Onder de 18
jaar mag geen alcohol genuttigd worden. Ook is het niet
toegestaan om alcohol aan personen jonger dan 18 jaar te
verstrekken. Er zal hier streng op gecontroleerd worden. Bij
constatering kan de toegang voor onbepaalde tijd ontzegd worden. Kijk voor meer informatie omtrent deze en
andere regels op www.nieuwschoonebeek.com
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bands/artiesten
DJ ron buurman
HUIS DJ

DJ Ron Buurman is tijdens het Volksfeest 2015 onze huis
DJ. De meesten kennen Ron al van diverse feesten van
Rumah Pemuda, de Zwetser in Emmen en andere feesten in de regio. Vorig jaar was DJ Ron Buurman nog actief op het geweldige feest ter ere van het 200-jarige
bestaan van Nieuw Schoonebeek.
Je zou kunnen zeggen dat Ron ons wel bevalt! Vandaar
dat we hem ook voor het Volksfeest weer vastgelegd
hebben.

www.facebook.com/djronbuurman

ppm band

vrijdagavond 17 juli
In het grote woud van vele coverbands die Nederland
op dit moment rijk is, blijft PPM in staat zich op eigen
wijze te profileren. Ze zijn niet de zoveelste kopie van
een kopie. PPM koppelt kwaliteit aan performance middels een geheel eigen show met waanzinnige muzikanten en twee geweldige frontmensen!
Meest opvallend is hierin wel hun zangeres Loes. Stond
de band altijd al voor kwaliteit en performance, met
Loes is de performance naar ongekende hoogte gestegen. Met haar beeldschone verschijning, haar mooie
stem en haar opzwepende teksten blijkt ze de perfecte
aanvulling voor de band.

www.ppmband.nl

www.nieuwschoonebeek.com

PATER MOESKROEN

ZATERDAGMIDDAG 18 JULI (SCHOTS/IERS THEMAFEEST)
Trek je kilt aan of zet je groene hoed op en volg de regenboog naar de feesttent want zaterdagmiddag is het namelijk tijd voor een echt Iers/Schots
themafeest! De karavaan van Pater Moeskroen zal ons deze middag aandoen en de tent op zijn kop zetten! Aanstekelijke folk, knallende feestnummers en meeslepende ballades.
Pater Moeskroen is sinds hun oprichting in 1986 verantwoordelijk voor talloze, bij iedereen bekende hits waaronder: “Roodkapje”, “Hela Hola (tuthola)”, “Laat maar waaien”, “Dansen, dansen, dansen,” “Joost (is anders geaard)”
en hun jongste hit: “Zoveel mensen”.
Dresscode: Iers/schots!
www.patermoeskroen.nl
www.musicevent.com
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the dirty daddies

kiek now us

Deze jonge, 7-koppige spektakelband zorgt voor
een bijzondere show in de tent. Deze gasten zijn
de koningen van de medley, van Bon Jovi via Marco Borsato tot Michael Jackson. Binnen een minuut
vloeit de ene klassieker al weer over in de ander. Ze
spelen vol overgave alle hits die jong en oud de
dansvloer op krijgen. Het begrip ‘coverband’ krijgt
een totaal nieuwe lading: iedere hit vloeit na maximaal één minuut al naadloos over in de volgende,
alsof het ooit zo bedoeld was. De top 2000 die als
een tornado over een meezingende, springende
en hossende menigte dendert.

De kreet “In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier!” is wellicht de
meest gehoorde tijdens de optredens van
Kiek Now Us. De tekst komt natuurlijk uit
‘Hemel zonder bier’, een van de hits van
de band.

zaterdagavond 18 juli

Dus dansschoenen aan, keeltjes gesmeerd en genieten van de beste partyknallers die de wereld
heeft voortgebracht!
www.thedirtydaddies.coma consectetur porta.
www.musicevent.com
www.nieuwschoonebeek.com

zaterdagavond 18 juli

‘Kiek Now Us’, een onvervalste Rock & Rollband uit de Achterhoek, zal met knallende
dialectrock de tent op zijn kop zetten. Wat
we volgens de mannen van Kiek Now Us
mogen verwachten, is gemoedelijkheid,
gezelligheid en vooral heel veel energie.
En met de bek vol bier knap ie deur de
tent!
www.kiek-now-us.nl
www.musicevent.com

sjompiesingers

the originals

Het begon ooit als een grap in 1998
en is uitgelopen op een prachtig zeemans-shanty en feestkoor. Op de zondagochtend brengt het Shantykoor de
Sjompiesingers, uitgedost in piraten- en
bonte kledij, de handen van vele Nieuw
Schoonebekers op elkaar.

The Originals spelen alles wat jij wilt horen. Ze
laten jouw favoriete nummer zelfs bijna net zo
goed klinken als het origineel. De interactieve
live-act staat garant voor een muzikale belevenis
vol instrumentaal vuurwerk, vette muzikale verrassingen en een heleboel plezier. En dat alles op
verzoek!

Na het nuttigen van een heerlijke
brunch, onder begeleiding van de
Sjompiesingers, is het aan de iets minder jonge goden uit Nieuw Schoonebeek om te laten zien dat de voetjes
nog altijd van de vloer te krijgen zijn.
Aan de Sjompiesingers zal het in iedergeval niet liggen.

The Originals zijn de absolute top van de interactieve muziek, de vijf heren spelen al vele jaren
op alle podia van Nederland en daarbuiten. Zo
gingen ze als grondleggers van de stand-up pop
samen de halve wereld rond. Het is niet voor
niets dat juist The Originals worden gevraagd
om bijvoorbeeld strandfestival Zand in Almere
te openen.

www.sjompiesingers.nla consectetur porta.

www.theoriginalsmusic.nl
www.musicevent.com

zondagochtend 19 juli (senioren brunch)

www.musicevent.com

zondagagavond 19 juli
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Vrijdag
17 juli

Ochtend

06:30 UUR

HERAUTEN
9:30 UUR

GIGANTISCHE OPTOCHT

Middag
16:00 UUR FEESTTENT

PRIJSUITREIKING
DJ RON BUURMAN

avond

20:00 UUR FEESTTENT

AVONDPROGRAMMA:
PPM BAND
& DJ RON BUURMAN

zaterdag
18 juli

09:30 UUR FEESTTERREIN

KINDEROCHTEND

13:00 UUR FEESTTENT

zondag
19 juli
09:30 UUR FEESTTENT

SENIORENBRUNCH

MET DE SJOMPIESINGERS

13:00 UUR FEESTTENT

SCHOTS/IERSE THEMAMIDDAG

BUURTENCOMPETITIE
IK HOU VAN DE WERELD

DRESSCODE IERS/SCHOTS

verzamelen optocht vanaf het kerkplein

PATER MOESKROEN

20:00 UUR FEESTTENT

AVONDPROGRAMMA:
KIEK NOW US,
THE DIRTY DADDIES
& DJ RON BUURMAN

20:00 UUR FEESTTENT

AVONDPROGRAMMA:
THE ORIGINALS
& DJ RON BUURMAN
EINDE VOLKSFEEST

VUURWERKSHOW
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Op vrijdagochtend 17 juli 2015 worden alle
Nieuw Schoonebekers op tijd gewekt door
de Herauten te paard zodat iedereen zich
klaar kan maken voor de gigantische optocht.
De optocht start om 09:30 uur en duurt
tot in de middag. In de optocht zitten vele
praalwagens van volwassenen, jongeren,
basisschooljeugd en de verschillende buurten. Aangevuld met diverse omgebouwde

auto’s, zitmaaiers, brommers en andere motorvoertuigen en een scala aan fietsgroepen. Gemaakt door de inwoners uit Nieuw
Schoonebeek en omstreken. Tijdens de optocht zijn er in het centrum diverse activiteiten en is er livemuziek aanwezig.
De optocht gaat vanaf de kerk in het centrum over de Europaweg richting het oosten en door het Duitse Twist-Bult. Rond
12.30 uur is deze terug in het centrum van

vrijdag

17 juli
gigantische
optocht

Nieuw Schoonebeek. Vervolgens wordt
de tocht voortgezet richting het westen/
Schoonebeek. Zo’n vier kilometer verderop bij de Pandijk, halverwege richting
Schoonebeek, keert de hele stoet en eindigt deze rond 15.30 uur in het centrum
van Nieuw Schoonebeek. Er wordt geen
pauze gehouden tijdens de optocht. Sanitaire voorzieningen staan er “op Blick” en bij
“Café Juurlink”.

Tijdens de optocht moeten de deelnemers,
chauffeurs en voertuigen aan diverse eisen
voldoen. Kijk voor de regels en voorschriften op www.nieuwschoonebeek.com.
Na afloop van de optocht worden in de
feesttent alle prijzen uitgereikt voor de
mooiste wagens, auto’s, fietsen, straatversiering en straatverlichting. En natuurlijk
zijn er ook de publieksprijzen in verschillende categorieën.
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informatie optocht
Aanvoer en opstellen
Op vrijdag 17 juli vanaf 07:30 uur tot 09:00 uur wordt er opgesteld. Het vertrek van de optocht is om 09:30 uur. Het opstellen dient zoveel mogelijk rechts van de weg te gebeuren.
Kinderwagens <12 jaar (basisschool)(Rode nummers)
Vanaf de Europaweg via de Kerkenweg en de Carboonlaan naar de Molenaarslaan tot aan de
Europaweg.
Fietsers en brommers (groene nummers)
Vanaf de Europaweg via de Kerkenweg en de Huurdemanlaan naar de van Eklaan vooraan.
Jeugdwagens 12 t/m 18 jaar (gele nummers)
Vanaf de Europaweg via de Kerkenweg en de Carboonlaan naar de van Eklaan tot aan de
kruising met de Huurdemanlaan is de van Eklaan dan vol doorrijden naar de Molenaarslaan.
Grote wagens, auto’s en trikes (blauwe nummers)
A: Vanuit het westen via de Europaweg tot aan de afslag met de Molenaarslaan
B; Vanuit het oosten via de Europaweg naar Stheemanstraat en de Kerkenweg tot aan de
afslag met de Vierakkers.
Absoluut niet via de Europaweg en de Kerkenweg tegen het verkeer in!
ZIGEUNERWAGEN
Via de Europaweg en de Kerkenweg naar het kerkplein.
Veiligheid
De organisatie verzoekt u om aan de veiligheid van uzelf en anderen te denken. Meld onveilige situaties bij de verkeersregelaars of de organisatie. Chauffeurs dienen tijdens de optocht
alcoholvrij te blijven! Alle opgegeven voertuigen moeten voorzien zijn van startnummer die
alleen afgegeven wordt na inlevering van een geldig verzekeringsbewijs. Het geluid van een
voertuig mag het geluid van de voertuigen voor of achter zich niet overstemmen. Elke deelnemer is op de hoogte van het reglement zoals deze op www.nieuwschoonebeek.com vermeld staat en heeft een kopie hiervan in het voertuig hangen.
publieksprijs
Het publiek kan een stem uitbrengen op zijn/haar favoriete deelnemer. Dit kan dit jaar
alleen via onze facebookpagina. Ieder persoon kan maar 1x 1 stem uitbrengen! Er kan gestemd worden vanaf het begin van de optocht tot 15:00 uur. De publieksprijs staat los van
de Vak-jurering.
parkeren&afsluiting van de wegen
Aan de Kerkenweg zal een parkeerplaats in het weiland van Harbers zijn (oostzijde Kerkenweg) Daarnaast is er parkeergelegenheid nabij Blick en Koelveenweg. Borden zullen hier
naar verwijzen. Overige parkeerplaatsen zullen aangegeven worden door de verkeersregelaars op de Dordseweg en Stheemanstraat. Vanaf 07:00 uur zullen alle toegangswegen
afgesloten zijn. Vrienden en familieleden kunnen tot 08:30 uur via een parkeerkaart (op
onze website te verkrijgen) toegang krijgen tot de afgesloten wegen. Deze moeten dan zelf
een parkeerplaats regelen bij familie/vrienden in het dorp en mogen absoluut niet parkeren langs de route. Deze parkeerkaart kan (op kenteken) aangevraagd worden onze de
website.
afhalen startnummers
Op zaterdag 11 juli van 14:00 tot 16:00 uur moeten de startnummers door alle deelnemers
afgehaald worden. Bij gemotoriseerde voertuigen wordt het startnummer alleen afgegeven na afgifte van een geldig verzekeringsbewijs of deelname aan de collectieve verzekering. Zonder geldig verzekeringsbewijs kan er niet worden deelgenomen.

Sponsoren

VIA DEZE WEG WILLEN WIJ ALLE SPONSOREN BEDANKEN VOOR HUN
BIJDRAGE AAN HET VOLKSFEEST NIEUW SCHOONEBEEK 2015
• ROVA RIJPLATENVERHUUR B.V.
• DSM Nederland B.V.
• NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPIJ • CULTRO CULTUUR EN ELECTROTECHNIEK
• HEMME ICT
• RABOBANK EMMEN/COEVORDEN
• AUTORIJSCHOOL SCHULTE
• DOMESTA
• DRUKKERIJ HERMANS
• ITASS IT-WERKPLEKSPECIALIST
• PAT MAKELAARDIJ
• V.V. SCHOONEBEEK
• RESTAURANT GOOD FELLA’S
• BOUWBEDRIJF HERBERS
• ENGBERTS VERHUUR
• WEST AFBOUW
• GRONDVERZETBEDRIJF HEIJNEN
• SCHNOING SCHILDERWERKEN
• MEGA TEGEL EN SANITAIR COEVORDEN
• DE WOLFSHOEVE
• VOLKERS ADMINISTRATIES & CONSULTANTS • HOMAN ZONWERING / ROLLUIKEN / GARAGEDEUREN
• GROENMAAT HOVENIERSBEDRIJF
• MELODY EMMEN
• AUTOBEDRIJF FERDY SNIJDERS
• GERMES CULTUURTECHNIEK
• DAGCENTRUM DE BEEK
• MEPPELINK MECHANISATIE - LOON- EN GRONDWERKEN
• NL-HYDROSERVICE
• PLUS FISCHER SUPERMARKT
• PLATZER ELECTROTECHNIEK
• HOUKEMA TOOLS
• DORPSRAAD NIEUW SCHOONEBEEK
• KUIPERS & KOERS BOUW
• TEMMEN EN KOOP VLOERVERWARMIGSSPECIALIST • KBL BOUWSERVICE
• VODOZ MAKELAARDIJ
• Thuiscreche ena
• DE ZWARTE RACKER
• Update Discotheque meppen
• NEMACO
• Levelink Electro
• ML BETONBORINGEN & ZAAGTECHNIEK • Lubbers & Tienstra
17

kinderochtend

zaterdagochtend 18 juli

Natuurlijk wordt er ook een feestje gehouden voor de kinderen van Nieuw Schoonebeek, waarbij
de kinderen van verschillende leeftijden zich uitstekend kunnen vermaken. Deze kinderochtend
beloofd een spetterende happening te worden. Met alle kinderen van Nieuw Schoonebeek gaan
we op de zaterdagochtend verschillende hindernisbanen nemen. En niet zo maar hindernisbanen
kan ik u vertellen. Een klimwand, stormbanen, luchtkussens, alles is aanwezig om ook de kinderen
van Nieuw Schoonebeek een onvergetelijk volksfeest te bezorgen. Een ochtend die voor zowel de
jongste en de oudste kinderen zeer geschikt is. Een waar spektakel voor alle kinderen van 5 t/m 15
jaar. Voor kinderen tot 5 jaar zijn er springkussens.
Let op! Opgave is verplicht! Een opgavestrookje is o.a. te downloaden op onze website.

www.nieuwschoonebeek.com

buurten
competitie
zondagmiddag 19 juli

ik hou van DE WERELD
Een middag met gezelligheid, muziek en natuurlijk keiharde strijd tussen de buurten.
Onder begeleiding van een quizmaster, een DJ en diverse typetjes gaan
we deze middag op een ontdekkingsreis door de wereld. We starten om
13:00 uur op het kerkplein waar alle buurten en hun uitverkoren deelnemers zich verzamelen om vervolgens in een optocht richting de feesttent te vertrekken. Elke buurt heeft een land toegewezen gekregen dat
ze moeten uitbeelden. Hoe ze dit doen is geheel aan de deelnemers zelf,
zolang ze maar voorgegaan worden door een vlaggendrager met de
vlag van hun themaland. Kijk voor inspiratie eens bij de foto’s van 2010.
Aangekomen bij de feesttent zullen we starten met het spel. Het spel
bestaat uit verschillende blokken waarbij diverse vragen, doe-opdrachten en muziek centraal staan. Kijk op nieuwschoonebeek.com voor
meer informatieve over het spel.
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Lichtroute/buurtversiering
Een echt Volksfeest is natuurlijk geen feest
zonder straatverlichting en -versiering. Dus
hebben alle buurten in Nieuw Schoonebeek
de registers opengetrokken om hun straat zo
origineel mogelijk aan te kleden.
Vanaf woensdagmiddag 15 juli om 15:00
uur tot zondagavond 19 juli 24:00 uur is de
lichtroute en de straatversiering toegankelijk
voor publiek.
Snelheidsbeperking
Vanaf maandag 13 juli tot maandag 20 juli
zal de snelheid op de gehele Europaweg te
Nieuw Schoonebeek beperkt worden tot
maximaal 50 km/u. Hiervoor worden er borden geplaatst. De 30 km zone in de bebouwde kom blijft gehandhaafd. Ook is tijdens
deze periode een parkeerverbod langs de Europaweg van kracht.
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwschoonebeek.com

jurering
De start van de jurering van de straatversiering is op woensdagmiddag 15 juli vanaf
13:00 uur. ‘s Avonds worden er ook rondes
gemaakt door de vakjury om de straatverlichting te beoordelen.

instructies en voorschriften
Om ervoor te zorgen dat Nieuw Schoonebeek
niet verandert in een wirwar van draden met
straatverlichting of dat het hele dorp
tijdens de voorbereidingen zonder water of
stroom komt te zitten, zijn er een aantal
instructies en voorschriften..
Deze voorschriften
zijn te vinden op
onze website.

SCHITTERENDE
LICHTROUTE

GEWELDIGE
BUURTVERSIERING
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MERCHANDISE
verkrijgbaar in onze webshop

Premium kwaliteit T-Shirts
volwassenen- en kinderenmaten
WEBSHOP €7.50 KASSA €12.50

www.nieuwschoonebeek.com

heliKopterRondvlucht
WEBSHOP €30,00 KASSA €35.00

Parkeer- en Toegangskaarten
alleen via de WEBSHOP €2.00

TICKETS & verkoop
TICKET PRIJZEN

Vrijdag 17 juli 2015			

Voorverkoop

kassa

Gratis
Gratis

Gratis
Gratis

€7.50		

€10.00

Voorverkoop

kassa

• OPTOCHT
				
• PRIJSUITREIKING 				
MET DJ RON BUURMAN 		
• avondprogramma
			
PPM BAND & DJ RON BUURMAN

zaterdag 18 juli 2015			

• KINDEROCHTEND				
Gratis
Gratis
• SCHOTS/IERS THEMAMIDDAG		
€7.50		
€10.00
MET PATER MOESKROEN 		
• avondprogramma
			
€15.00
€17.50
Kiek Now us, The Dirty Daddies & DJ Ron Buurman

zondag 19 juli 2015			

Voorverkoop

kassa

• seniorenbrunch 55+ 		
€10.00
n.v.t.
met de Sjompiesingers --> LET op! kaarten alleen in voorverkoop VIA ONZE WEBSITE
• buurtencompetitie 		
Gratis
Gratis
“IK HOU VAN DE WERELD” 		
• avondprogramma
			
€7.50		
€10.00
the originals & DJ Ron Buurman
• VUURWERKSHOW				
Gratis
Gratis

Passe-partout - toegang tot de volgende evenementen: vrijdagavond,
zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondagavond
• passe-partout voorverkoop
€37.50
• passe-partout kassa	 		
€47.50

verkoopinformatie
Voorverkoop/WEBSHOP - om iedereen de kans te geven om hun tickets te bemachtigen, hebben we een voorverkoop ingesteld Via de website: www.nieuwschoonebeek.com. Hier worden de tickets tegen een
gereduceerd tarief aangeboden. Ook kan hier de merchandise besteld
worden. Let op de voorverkoop loopt tot 1 juNi
kassaverkoop - bij elk evenement (met uitzondering van de 55+
brunch) worden voor zover nog beschikbaar aan de kassa losse tickets verkocht.
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