
PROGRAMMA
VOLKSFEEST 2022
NIEUW-SCHOONEBEEK
W O E N S D A G  2 7  J U L I
T / M  Z O N D A G  3 1  J U L I



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD....5

ALGEMENE INFORMATIE....6

BANDS/ARTIESTEN....8

PROGRAMMAOVERZICHT....12

OPTOCHT....14

SPONSOREN....17

KINDEROCHTEND....18

BUURTENCOMPETITIE....19

LICHTROUTE/STRAATVERSIERING....20

MERCHANDISE....22

TICKETS & VERKOOP....23

PAG:2

2022



PAG:3

2022



PAG:4

2022



VOORWOORD
Voor u ligt het programmaboekje van het Volksfeest van 2022. Door alle lockdowns en 
andere coronamaatregelen komt het Volksfeest later dan verwacht, maar dit jaar gaan we 
dan toch echt met elkaar feestvieren. We gaan de verloren tijd inhalen met een spetterend 
evenement.
 
De bestuursleden van Stichting Volksfeest hebben met veel plezier hun uiterste best ge-
daan om een fantastisch programma te organiseren rond dit mooie, driedaagse evenement. 
We gaan ervan uit dat we met elkaar het eerste weekend van de bouwvak een prachtig 
feest gaan beleven. 

Ook nu beginnen we traditiegetrouw met de optocht op vrijdag. Dit jaar is er weer de 
rondgang door Duitsland georganiseerd. Onze oosterburen zijn wederom erg enthousiast. 
Gezien het enthousiasme waarmee verschillende groepen weer praalwagens aan het ma-
ken zijn, zullen we het publiek aan beide zijden van de grens weer gaan verrassen met een 
prachtige optocht.

Het weekend staat weer van de activiteiten. Elke dag is er iets te doen op de velden van 
V.V. Schoonebeek. Een club die elke keer weer hun volledige medewerking verleent aan dit 
mooie evenement. Super! De organisatie is er wederom in geslaagd om activiteiten voor 
jong en oud te organiseren. Activiteiten waarbij de organisatie rekening heeft gehouden 
met alle leeftijden. Dit allemaal in en om het feestterrein 

Ook bij deze editie van het Volksfeest is er een kermis op het feestterrein.  De jongste jeugd 
gaat leuke dingen doen op zaterdagochtend, de 55-plussers van het dorp gaan een plezieri-
ge bijeenkomst beleven op de zondagochtend en de hele familie wordt op de zondagmiddag 
vermaakt. 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 spon-
soren erg dankbaar voor dit gebaar. 

Ik wil u graag wijzen op de prachtige website en de facebookpagina en instagramaccount 
van Stichting Volksfeest. Op de pagina leest u de laatste informatie, zijn kaarten voor de 
dagdelen te bestellen en zijn leuke Volksfeest 2022 gerelateerde kleding en spullen te 
koop voor een warme herinnering aan dit fantastische feest. Velen van u volgen ons op de 
social media. Deel alle informatie zodat veel mensen weten van de prachtige activiteiten in 
Nieuw-Schoonebeek. Delen en verspreiden dus.

Nu is het aan ons allen om er een knallend mooi feest van te maken en feest te vieren.  
Van de optocht tot en met de zondagavond en met alles wat daar tussen in zit. Laat dit 
Volksfeest wederom onvergetelijk worden!

Het bestuur van Stichting Volksfeest wenst iedereen een prachtige periode van voorberei-
ding en een fantastisch feest toe! 

Met vriendelijke groet,
Richard Eising
Voorzitter Stichting Volksfeest Nieuw-Schoonebeek
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INVALIDENPARKEERPLAATS
De invalidenparkeerplaatsen 
bevinden zich bij de Dorps-
hoeve aan de Europaweg 145. 
Tijdens de optocht kunt u hier 
ook parkeren op vertoon van 
uw invalidenpas.

LOCATIE

KERMIS

Alle festiviteiten zullen wor-
den gehouden in de feesttent 
op Sportpark de Gruinte van 
Voetbal Vereniging Schoone-
beek. Tenzij anders vermeld.
Aalminksweg 3, Nieuw Schoomebeek 

Vanaf donderdag 28 juli is er 
voor jong en oud een grandio-
ze kermis op en om het feest-
terrein. Deze is t/m zondag 31 
juli te bezoeken.

STUDIO VOLKSFEEST
Zender Studio29 draait vanaf 
27 juli tot 1 augustus onder 
de naam Studio Volksfeest 
de meest gezellige muziek. 
Luister gerust eens mee op 
105.8Mhz
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VRAGEN
In de afgelopen maanden hebben we 
al veel vragen beantwoord. Veel van 
deze vragen plaatsen we ook op onze 
website, uiteraard met de antwoor-
den erbij. 

Kijk dus altijd eerst op: 
nieuwschoonebeek.com
Is je vraag dan nog niet beantwoord 
dan kun je altijd een email sturen 
naar: 
Volksfeest@nieuwschoonebeek.com

PINNEN EN CONTANT

CONSUMPTIEMUNTEN

Op het festivalterrein kan je zowel 
contant betalen als pinnen bij de 
kassa en muntenbalies voor de 
entreekaarten. 

Geld pinnen kan niet.

Consumpties moeten betaald 
worden met munten. Deze munten 
kosten €2,50 per stuk. 

Je kunt de munten contant betalen 
of pinnen bij de muntenbalies op 
het festivalterrein, geld pinnen kan 
niet.

Munten kunnen tot uiterlijk maan-
dag 01 augustus 2022 01:00 uur 
ingewisseld worden bij de mun-
tenbalie
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BANDS
&ARTIESTEN
Net als alle voorgaande edities is ook dit Volksfeest er alles aan gedaan 
om weer de allerbeste bands en artiesten te boeken. Bij het boeken wordt 
er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de bands en artiesten, 
maar ook dat er een repertoire is die zowel jong als oud moet aanspreken. 

Door de samenwerking met en advies van Carlo Roelofs van Viking Enter-
tainment zijn we er zeker van, dat we een super strakke programmering 
van hoge kwaliteit kunnen presenteren! Dit is de voorgaande edities wel 
bewezen. Denk alleen al eens terug aan de vorige editie met o.a. de Origi-
nals en niet te vergeten the Dirty Daddies. Wat een show was dat! 

Het is dan ook niet voor niets dat veel bands steeds meer inzetten op 
kwaliteit, niet alleen van zang en muziek maar ook in decor en show. We 
kunnen beloven dat er op dat gebied nog een aantal nieuwe sensaties 
voor de bezoekers te wachten staan!

Als je nog geen kaarten heb, koop deze dan nog aan de kassa op het 
feestterrein! Want deze bands en artiesten wil je niet missen; zeker niet 
tijdens het Volksfeest in Nieuw-Schoonebeek!
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HUIS DJ

dj Ron 
Buurman
Wegens overweldigend succes is 
Ron Buurman ook dit Volksfeest 
weer onze resident DJ, onbetwiste  
stemmingbewaker en redder in nood.

Ron is van vrijdagmiddag tot 
zondagnacht te vinden in de feesttent. 
Hij zal dagelijks als eerste de tent 
openen om deze vervolgens als laatste 
te sluiten.

De meesten zullen Ron de afgelopen 
decennia regelmatig zijn tegen gekomen 
in de diverse horecagelegenheden. Van 
Boogie bar tot De Zwetser en natuurlijk op 
diverse tentfeesten waaronder het 
Volksfeest in Nieuw-Schoonebeek.

Tegenwoordig treedt hij veel op met de 
Buurman & Buurman show. Zijn buurman
Bernard is dit Volksfeest echter verantwoor-
delijk voor het licht & geluid. Ron zal het dus 
alleen moeten doen. Het zal ons dan ook niet 
verbazen als Ron een extra spotlight toebe-
deeld krijgt.
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PROOST! - ZONDAG 31 JULI
PROOST! neemt je mee naar de gezelligste 
kroeg van Nederland! Elke feesttent of fes-
tival wordt binnen 1 minuut omgetoverd 
tot één grote stamkroeg!

Laat de tap maar stromen, bestel zoveel 
mogelijk drank en ga samen met jouw 
vrienden compleet uit je dak tijdens een 
feest der herkenning!

 In een onnavolgbare show met de grootste 
hits en niet te vergeten een explosie aan 
special effects wordt je kéér op kéér ver-
rast! Zingen alsof je leven ervan afhangt.
Springen tot je benen je niet meer kunnen 
dragen.

JACKFIRE - VRIJDAG 29 JULI

BLACK TIE MONKEY SQUAD 
ZATERDAG 30 JULI

Vier ervaren en talentvolle muzikanten met 
een unieke liveshow. In een rap tempo vol-
gen de grootste hits elkaar op, verpakt in 
verrassende medleys. Zowel Golden Oldies 
als de beste dance hits van nu komen aan 
bod met de energieke en verpletterende 
eigen stijl van Jackfire. 

Verwacht een spectaculaire show met 
duivels stevige rocktracks, afgewisseld met 
engelachtige ballads. Het publiek zal een 
“moment of fame” ervaren met de mee-
zing knallers en guilty pleasures. Voeg hier 
nog de spontane en gevatte humor van 
Jackfire aan toe en beleef een onvergetelij-
ke liveshow.

Een muzikale sensatie waarin good vibes 
en interactie met het publiek op de eerste 
plaats staan. Combineer dit met een tot 
in de puntjes uitgewerkte liveshow en het 
voelt alsof je een internationaal popconcert 
beleeft!

Het zorgvuldig gekozen repertoire zorgt er-
voor dat zelfs de muurbloempjes tot leven 
komen. Van Dance tot Disco, van Ronnie 
Flex tot Robbie Williams en van Bieber tot 
Bon Jovi.

Een smeltkroes van verschillende stijlen 
verpakt in een BTMS jasje. De ultieme live 
experience voor jong en oud.
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THE BOYBAND BATTLES 
ZATERDAGMIDDAG 30 JULI

WIESNHAMMER 
ZATERDAGMIDDAG 30 JULI

Wie zong er niet mee met de hits 
van The Backstreet Boys, Take That, 
N*SYNC, One Direction en Boyzone, en 
zwijmelde weg bij een poster van de 
verschillende boybands? Tijdens een 
optreden van The Boyband Battles 
komen ze allemaal voorbij!

Met drie ervaren tiroler ‘rotten’ uit het vak bij 
elkaar, vermeng typische steirische accor-
deon met interactieve live-zang en échte 
drums en dan krijg je een formatie die té gek, 
of -zoals de Duitsers zeggen- ‘der Hammer’ 
wordt genoemd!

ANNEMIEK DRENTH 
SENIORENBRUNCH | ZONDAG 31 JULI

ORLANDO UITENWERF 
ZATERDAGMIDDAG 30 JULI

Met een eigen Drènts repertoire - 
aanvullend met een Engels/ Neder-
lands repertoire. De ideale arties voor 
een sfeervolle  seniorenbrunch

De uit Suriname afkomstige zanger is 
een grote bekendheid in de regio. Orlan-
do zal ons tijdens de foute party voorzien 
van de broodnodige Nederlandstalige 
hits
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HERAUTEN
AANVANG: 06:00 UUR
LOCATIE: NIEUW-SCHOONEBEEK

GIGANTISCHE OPTOCHT
AANVANG: 09:30 UUR 
TOT +/- 15:00 UUR
LOCATIE: EUROPAWEG

PRIJSUITREIKING OPTOCHT 
& STRAATVERSIERING
AANVANG: 16:00 UUR 
LOCATIE: FEESTTENT

VRIJDAG 29/07 ZATERDAG 30/07

JACKFIRE & 
DJ RON BUURMAN
AANVANG: 20:00 UUR 
LOCATIE: FEESTTENT

VRIJ TOEGANKELIJK

VRIJ TOEGANKELIJK

VRIJ TOEGANKELIJK

ENTREE MET TICKET

KINDEROCHTEND
AANVANG: 09:30 UUR
LOCATIE: FEESTTENT

FOUTE PARTY:
GLOW IN THE DARK

AANVANG: 13:00 UUR 
LOCATIE: FEESTTENT

BLACK TIE MONKEY SQUAD 
& DJ RON BUURMAN
AANVANG: 20:00 UUR  
LOCATIE: FEESTTENT

OPGAVE VERPLICHT

ENTREE MET TICKET

DJ RON BUURMAN | THE BOYBAND BATTLES 
WIESNHAMMER | ORLANDO UITENWERF

ENTREE MET TICKET
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OVERIGZONDAG 31/07

JURERING 
STRAATVERSIERING
De start van de jurering van de straatver-
siering is op woensdagmiddag. ‘s Avonds 
worden er ook rondes gemaakt door de 
vakjury om de straatverlichting te beoor-
delen.
27 JULI 14:30 UUR

LICHTROUTE 
& STRAATVERSIERING
VAN 27 JULI 14:30 UUR
TOT 31 JULI 23:59 UUR

KERMIS
VAN 28 JULI 15:00 UUR 
TOT 31 JULI 23:59

VRIJ TOEGANKELIJK

VRIJ TOEGANKELIJK

OPGAVE VERPLICHT

ENTREE MET TICKET

ENTREE MET TICKET

SENIORENBRUNCH
MET ANNEMIEK DRENTH
AANVANG: 09:30 UUR 
LOCATIE: FEESTTENT

BUURTENCOMPETITIE
TENT OPEN 13:15 UUR
AANVANG: 13:30 UUR  
LOCATIE: FEESTTENT

ENTREE MET TICKET

PROOST! 
&DJ RON BUURMAN
AANVANG: 20:00 UUR 
LOCATIE: FEESTTENT

ENTREE MET TICKET

VRIJ TOEGANKELIJK

VANAF 55+

PROGRAMMA
OVERZICHT

PAG:13

2022



GIGANTISCHE 
OPTOCHT
VRIJDAG 29 JULI
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Op vrijdagochtend 29 juli 2022 
worden alle Nieuw Schoonebeekers 
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 volwas-
senen, jongeren, basisschooljeugd 
en de verschillende buurten. Aange-
vuld met diverse omgebouwde
auto’s, zitmaaiers, brommers en an-
dere motorvoertuigen en een scala 
aan fietsgroepen. Gemaakt door de 
inwoners uit Nieuw-Schoonebeek 
en omstreken. 

De optocht gaat vanaf het centrum 
over de Europaweg richting het 
westen/Schoonebeek. Zo’n vier 
kilometer verderop bij de Pandijk, 
halverwege richting Schoonebeek, 
keert de hele stoet en rond 12.30 
uur is deze terug in het centrum 
van Nieuw-Schoonebeek.  Vervol-
gens wordt de tocht voortgezet 
richting het oosten door het Duitse 
Twist-Bult en de optocht eindigt 
rond 15.00 uur in het centrum van 
Nieuw-Schoonebeek. 

Er wordt geen pauze gehouden 
tijdens de optocht. Sanitaire voor-
zieningen staan er “op Blick” en bij 
“Café Juurlink”. Tijdens de optocht 
moeten de deelnemers, chauffeurs 
en voertuigen aan diverse eisenvvol-
doen. Kijk voor de regels en voor-
schriftenvop 
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 publieks-
prijzen.
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AANVOER & OPSTELLING PUBLIEKSPRIJS

VEILIGHEID

AFHALEN STARTNUMMERS

Op vrijdag 29 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 mo-
gelijk rechts van de weg te gebeuren.
START RICHTING WESTEN
Kinderwagens <12 jaar (basisschool) (start-
nummer rood)
Vanaf de Europaweg via de Kerkenweg en de 
Carboonlaan naar de Van Eklaan tot aan de 
Europaweg.
Kruising Van Eklaan met de Huurdemanlaan vrij 
houden. 
Fietsers en brommers  (startnummer groen)
Vanaf de Europaweg via de Kerkenweg en 
de Huurdemanlaan naar de Molenaarslaan 
vooraan. 
Jeugdwagens 13 t/m 17 jaar  (startnummer 
geel)
Vanaf de Europaweg via de Kerkenweg en de 
Carboonlaan naar de Molenaarslaan  tot aan de 
kruising met de Huurdemanlaan, is de Mole-
naarslaan vol dan aansluiten in de Van Eklaan. 
Grote wagens, auto’s en trikes  (startnummer 
blauw)
Vanuit het oosten Europaweg tot aan de Ker-
kenweg
Vanuit het westen via de Europaweg naar de  
Dordseweg, Boôvenen, Stheemanstraat, Euro-
paweg tot aan de Kerkenweg. 
Zigeunerwagen (startnummer goud)
Via de Europaweg en de Kerkenweg naar het 
kerkplein.

Het publiek kan per categorie een stem 
uitbrengen op zijn/haar favoriete deelne-
mer. Dit kan dit jaar via onze website of 
via stembriefjes die uitgedeeld worden 
onder de toeschouwers. Er kan gestemd 
worden vanaf het begin van de optocht 
tot 15:00 uur. De publieksprijs staat los 
van de vakjury.

De organisatie verzoekt u om aan de vei-
ligheid van uzelf en anderen te denken. 
Meld onveilige situaties bij de verkeers-
regelaars of de organisatie. Chauffeurs 
dienen tijdens de optocht alcoholvrij te 
blijven! Alle opgegeven voertuigen moe-
ten voorzien zijn van het startnummer 
dat 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. De bestuurder dient in 
bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Elke deelnemer is op de hoogte van het 
reglement zoals deze op www.nieuw-
schoonebeek.com vermeld staat en heeft 
een kopie hiervan in het voertuig hangen.

Op zaterdag 23 juli van 13:00 tot 16:00 uur 
moeten de startnummers door alle deelnemers 
afgehaald worden. Bij gemotoriseerde voertui-
gen 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.

INFORMATIE 
OPTOCHT

PARKEREN & AFSLUITING WEGEN
Aan de Kerkenweg zal een parkeerplaats 
in het weiland zijn (oostzijde Kerkenweg). 
Daarnaast is er parkeergelegenheid nabij 
Blick en Koelveenweg. Overige parkeer-
plaatsen zullen aangegeven worden door 
de verkeersregelaars op de Dordseweg en 
Stheemanstraat. Vanaf 07:00 uur zullen 
alle toegangswegen afgesloten zijn. Vrien-
den en familieleden kunnen tot 08:30 uur 
via een parkeerkaart 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 par-
keerkaart kan  aangevraagd en gedown-
load worden op onze website.
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ONZE
SPONSOREN

PARKEREN & AFSLUITING WEGEN

Sponsoren zijn hard nodig om de gratis evenementen tijdens het Volksfeest te kunnen 
bekostigen. Denk hierbij aan de straatversiering, lichtroute en optocht. Maar ook zeker aan  
het organiseren van een kinderochtend en de buurtencompetitie. Ook bezorgen we alle 
senioren, zieken en mindervaliden afkomstig uit Nieuw-Schoonebeek een attentie. Door de 
bijdrage van onze sponsoren kunnen ook mensen die fysiek, mentaal of financieel niet in 
staat zijn om naar de betaalde evenementen te komen alsnog een fantastisch Volksfeest 
beleven. Deze activiteiten worden volledig uit sponsoring en een deel uit de verpachting 
gefinancierd.

AAFKE’S CREATIES
ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR 
M. SNIPPE
AUTORIJSCHOOL SCHULTE
B&B RECYCLING
BBQTIME.NL
BOOMKWEKERIJ KLEIN STAPEL
BOUWBEDRIJF HERBERS
BOUWBEDRIJF STRIPER
BOUWDIENST BREMMER
BOUWGROEP EMMEN
CAPELLE RECYCLING
CATERING VAN DER VEEN
D&G TECHNIEK
DA MARKANT
DAGCENTRUM DE BEEK
DRUKKERIJ HERMANS
DUIJNDAM MAKELAARDIJ
ENGBERTS VERHUUR
EUVERMAN INTERNATIONAL
F. HANKEN ADMINISTRATIE
FYSIOTHERAPIE BACK2MOTION
G&W BRINK IJZER- EN METAALHANDEL
GANKEMA BETONBORINGEN
GERMES CULTUURTECHNIEK
GEVEL TECHNIEK DRENTHE
GRONDVERZETBEDRIJF HEIJNEN
HAARSTUDIO ROZEMAN

HELLER & HELLER
HOUKEMA TOOLS
HUIS-EXPERT
INTERO INTEGRITY SERVICES
J. KAMST GRONDVERZET
JAGER SOLUTIONS
KAPSALON ESTÉ
LAMBERS CULTUURTECHNIEK  
& BOOMROOIERIJ
LEK VASTGOED
LOON- EN GRONDVERZET WOLKEN 
MEPPELINK 
MOFIN ADVIES & ADMINISTRATIE
PLUS FISCHER B.V.
RADIO HENNIE EN BENNIE
REINDERS ASSURANTIEN
RHODODENDRONKWEKERIJ KERPERIEN
ROVA RIJPLATENVERHUUR
SCHOONEX REINIGINGSSYSTEMEN
SLOMP PVC VLOEREN
SWANINK TECHNOLOGY COEVORDEN BV
TROOSTGESCHENK.NL
VAN WINDEN CARAVANS
VOLKERS ADMINISTRATIES
ZINQ
ZORGVOORZIENING DE ZWARTE RACKER
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ZATERDAGOCHTEND 30 JULI | 09:30 UUR

KINDER-
OCHTEND
Natuurlijk wordt er ook een feestje gehouden voor de kinderen van Nieuw-Schoone-
beek, waarbij de kinderen van verschillende leeftijden zich uitstekend kunnen vermaken. 
Deze kinderochtend beloofd een spetterende gebeurtenis te worden. 

Voor kinderen tot groep 6 is er een spectaculaire show van goochelaar Lucas van Dijk. 
Met een koffer vol trucs die hij aan de kinderen zal leren zodat ze thuis ook kunnen 
goochelen! 

Met de oudere kinderen vanaf groep 6 gaan we lasergamen. Er zal een echte lasergame 
arena opgezet worden met bunkers, verlichting, een rookmachine en natuurlijk span-
nende lasergame muziek! Zorg dat je gemakkelijke en sportieve kleding aan hebt zodat 
je goed kunt springen, rennen en rollebollen! 

Let op: Opgave is verplicht! Een opgavestrookje is te vinden op onze website.
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BUURTEN
COMPETITIE
ZONDAGMIDDAG 31 JULI | 13:30 UUR

EEN MIDDAG MET GEZELLIGHEID, MUZIEK
EN NATUURLIJK KEIHARDE STRIJD TUSSEN DE BUURTEN.
Het zal moeilijk zijn om het succes van de buurtenmiddag van 2015 te evenaren, toch 
gaan we een poging doen. Daarom gaan wij deze editie voor de herkansing en zullen 
de buurten gaan strijden in een leuke, interactieve, goed lopende quiz genaamd “Ik hou 
van Holland”. Nee, grapje natuurlijk. Nadat de vorige editie van de buurtenmiddag niet 
zo ging zoals wij als bestuur, maar ook jullie, hadden verwacht slaan we dit jaar een 
andere, maar vertrouwde weg in.

De wisselbeker zal dit keer gaan naar de buurt met de meest verrassende, leuke en ori-
ginele act. De playbackshow keert terug van weggeweest! We verwachten grote namen 
onder de acts, zullen de Egelantiers hun beste dansers weer inzetten? Doen de Dolly 
Dots Nieuw-Schoonebeek weer aan tijdens hun wereldtournee? Of zal Abba eenmalig 
weer bij elkaar komen? We gaan het zien. 
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LICHTROUTE
&STRAAT-

VERSIERING
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Een echt Volksfeest is natuurlijk geen 
feest zonder straatverlichting en -ver-
siering. Dus hebben alle buurten in 
Nieuw-Schoonebeek de registers openge-
trokken om hun straat zo origineel moge-
lijk aan te kleden. Vanaf woensdagmiddag 
27 juli om 14:30 uur tot zondagavond 31 
juli 24:00 uur is de lichtroute en de straat-
versiering toegankelijk voor publiek.

SNELHEIDSBEPERKING
Vanaf maandag 25 juli t/m maandag 1 
augustus zal de snelheid op de gehele Eu-
ropaweg te Nieuw-Schoonebeek beperkt 
worden tot maximaal 50 km/u. Hiervoor 
worden er borden geplaatst. De 30 km 
zone in de bebouwde kom blijft gehand-
haafd. Ook is tijdens
deze periode een parkeerverbod langs de 
Europaweg van kracht.

JURERING
De start van de jurering van de straatver-
siering is op woensdagmiddag 27 juli vanaf 
14:30 uur. Ook ‘s avonds vanaf 21:00 uur 
worden er rondes gemaakt door de vakjury 
om de straatverlichting te beoordelen.

INSTRUCTIES EN VOORSCHRIFTEN
Om ervoor te zorgen dat Nieuw-Schoone-
beek niet verandert in een wirwar van dra-
den 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 web-
site. 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
www.nieuwschoonebeek.com
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€ 7,50 
VVK: € 5,00

€ 1,00 
VVK: GRATIS

€ 17,50 
VVK € 12,50

€ 25,00 
VVK € 20,00

*VVK = voorverkoop
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REGULIER
GRATIS
GRATIS 

 
€ 15,00 

TICKETS
& VERKOOP
Om iedereen de kans te geven om hun tickets te bemachtigen, hebben we een 
webshop opgezet: nieuwschoonebeek.com. Ook de merchandise kan hier be-
steld worden. De bestelde artikelen kunnen vervolgens op een van de ophaalda-
gen opgehaald worden in de kantine van v.v. Schoonebeek. 
 
Op moment van uitgave zijn de tickets en mechandise enkel nog voor de regu-
liere prijs te koop aan de kassa (OP=OP). Vervolgens enkel nog tegen regulieren 
prijs en allee in beperkte mate tijdens de ophaaldagen en aan de kassa.

*** DE BESTELDE ARTIKELEN ZIJN OP VERTOON VAN HET BESTELBEWIJS AF TE 
HALEN IN DE KANTINE VAN V.V. SCHOONEBEEK OP DONDERDAG 23 JUNI EN 
VRIJDAG 24 JUNI VAN 18:00 T/M 21:00 EN ZATERDAG 25 JUNI VAN 13:00 T/M 
16:00. TIJDENS DE OPHAALDAGEN KUNNEN OOK NOG TICKETS EN MERCHAN-
DISE CONTANT OF PER PIN GEKOCHT WORDEN. 

VRIJDAG 29 JULI 
• OPTOCHT
• PRIJSUITRIJKING 

MET DJ RON BUURMAN

• AVONDPROGRAMMA 
JACKFIRE & DJ RON BUURMAN

VOORVERKOOP
GRATIS
GRATIS 

 
€ 12,50

REGULIER
GRATIS
€ 12,50 

€ 17,50

ZATERDAG 30 JULI 
• KINDEROCHTEND
• THEMAMIDDAG  

PROUD TO BE FOUT | NEON EDITIE 
RON BUURMAN, THE BOYBAND BATTLES,  
ORLANDO UITENWERF, WIESNHAMMER

• AVONDPROGRAMMA 
BLACK TIE MONKEY SQUAD & DJ RON 
BUURMAN

VOORVERKOOP
GRATIS
€ 10,00 

€ 15,00

REGULIER
€ 15,00
GRATIS 
€ 15,00

ZONDAG 31 JULI 
• SENIORENBRUNCH
• BUURTENCOMPETITIE
• AVONDPROGRAMMA 

PROOST! & DJ RON BUURMAN

VOORVERKOOP
N.V.T.

GRATIS 
€ 12,50
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CONTACT INFORMATIE
Stichting Volksfeest Nieuw-Schoonebeek

Europaweg 154
7766 AP Nieuw-Schoonebeek

TELEFOON: 06 - 51 41 91 94

Volksfeest@nieuwschoonebeek.com
www.nieuwschoonebeek.com

Volgend volksfeest:

2026 
2030


