
ℹ️ BAND BATTLE & HOLLANDSE AVOND 

Wij kunnen niet wachten tot het vrijdag is, want dan start onze eerste feestavond! Hieronder 
belangrijke informatie voor vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. 

BELANGRIJK 

✅ De weersvooruitzichten zijn top! Wij hebben genoeg drank, personeel en niet te vergeten heerlijk 
koud bier uit de tappen. 

✅ Op het “festivalterrein” is een BUITENBAR aanwezig! Deze is beide dagen speciaal vanaf 19:00 tot 
21:00 uur geopend. Dus wil je NIET in de rij staan met je ticket kom alvast om 19:00 uur! De tent 
opent om 20:00 uur haar deuren. 

✅ Ook hebben wij op het festivalterrein een eetgelegenheid om de lege magen te vullen, smakelijk! 

✅ Kom met dit mooie weer op de fiets en parkeer deze in onze aangegeven fietsenstalling. LET OP 
er is een beperkt aantal parkeerplaatsen voor auto’s. 

  

📍BEREIKBAARHEID 

Sportpark Zuid, Nijerf 1, 6562 KW te Groesbeek 

🚲 Fiets 

Heel goed idee! Natuurlijk parkeer jij het dichtste bij de entree. Vergeet de fiets niet op slot te zetten 
want wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.   

🚕 Taxi & wegbrengen/ophalen 

Er is een kiss & ride zone ingericht aan de straat. Regel je taxi voor de terugreis van tevoren. Het 
programma eindigt op vrijdag & zaterdag om 01:00 uur  

🚫 Het Nijerf is tijdens de evenementen een EENRICHTINGSWEG. Het is VERBODEN om via de 
Nieuwe Drulseweg na 125 meter het Nijerf in te rijden. Alle auto’s komen dus via de Koningin 
Wilhelmina weg naar sportpark Zuid.  

🅿️ Er is een beperkt aantal parkeerplekken aanwezig!  

TICKETVERKOOP 

🎫 Deurverkoop 

Er zijn alleen nog tickets bij de entree te verkrijgen. Let wel, deze zijn duurder op de dag zelf. Koop ze 
dus in de voorverkoop. 

 
 



E-ticket 

🎫 Print je e-ticket uit of zorg dat je hem digitaal hebt klaar staan op je telefoon. En zorg er 
natuurlijk ook voor dat je de juiste tickets van de juiste dag bij je hebt.   

NIET TOEGESTAAN 

🚫Meegebrachte drank- en etenswaren zijn niet toegestaan op het terrein. Hetzelfde geldt voor 
eigen krukken en stoelen, hier hebben wij allemaal voor gezorgd! 

🚭ROKEN IN DE TENT IS VERBODEN  

⚠GEEN ALCOHOL ONDER DE 18 #NIX18 

MUNTVERKOOP 

💰Consumptiemunten koop je bij de KASSA rechts op het terrein. Pinnen? Ja, graag! Vanaf 00:30 tot 
01:15 kunt u munten inleveren bij de kassa. Eigenlijk is dit niet nodig want deze munten zijn ook 
geldig bij ons in de kantine en kosten dus ook slechts €2!  

ALLEEN MUNTEN ZIJN GELDIG, BONNEN ZIJN NIET TOEGESTAAN! ETEN KAN MET CASH OF MUNTEN 
BETAALD WORDEN. 

GEVONDEN VOORWERPEN 

🧢Lever ze in bij de security bij de toegangspoort. Hierna worden ze op kantoor verzameld en kun je 
de volgende dag bellen of jouw eigendommen gevonden zijn. 

DENK AAN DE MEDEMENS 

🤫Denk aan de buurt bij het verlaten van het terrein en het naar huis fietsen! Vergeet je afval niet 
weg te gooien in een daarvoor bestemde prullenbakken. 

TOT SLOT 

🥳Wij als organisatie hebben er super veel zin in! Ook de verschillende bands, presentatoren, 
artiesten, dj’s en gastoptredens zijn erop gebrand om er een onvergetelijk weekend van te maken 
samen met jullie! 

GEEN KAARTJE? 

🎫Ben jij nou de enige van je vriendengroep, familie, sportteam, collega’s of familie zonder 

kaartje🤦♂!? Bestel jouw ticket dan snel via www.detreffers.nl  

Passe-Partouts of kaarten voor de Band Battle zijn te bestellen tot vrijdag 21 juni 17:00u. Hollandse 
avond tickets, mits het niet eerder is uitverkocht, tot zaterdag 22 juni 17:00u 

 

🤩Tot vrijdag en/of zaterdag!🤩  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.detreffers.nl&data=02%7C01%7C%7Ce4b18a89ccd34c01065f08d6f58721a8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636966358059618922&sdata=ULjGRuTv51d0tWSyFzPLrgItTF%2FrQnF04MvK1ayNbaI%3D&reserved=0


 


