
Kaarten worden gescand

De ingang van het terrein is op het 

parkeerterrein aan de Albert 

Plesmanweg 23 naast het museum- 

terrein van de stoomtrein Goes-Borsele.  

Hier worden de kaarten gescand, 

waarna u naar de tribunes kunt 

wandelen. Het terrein is open om  

19.00 uur. De tribunes vanaf 19.15 uur.  

Voordat u op de tribune gaat, kunt u 

consumptiemuntjes kopen voor de 

horecastand van Uitspanning  

De Goederenloods. Wij raden u aan  

om dit te doen zodat u ook in de pauze 

snel geholpen kan worden.

 

Vrije zitplaatsen

De twee overdekte tribunes hebben 

geen genummerde zitplaatsen.  

U mag zelf een plaats kiezen. 

KOM MET DE FIETS OF TE VOET

Wij raden u aan om zoveel mogelijk met 

de fiets of lopend te komen. Hiermee 

komt u ook het dichtst bij de ingang van 

het festivalterrein. De fietsparkeerplaats 

is links op het parkeerterrein.

PARKEREN

Voor wie met de auto komt: U kunt 

parkeren op het parkeerterrein naast de 

Stoomtrein Goes-Borsele, Parkeerterrein 

bij Bax Music shop en bij Dek 

opleidingen. U wordt vanaf de Albert 

Plesmanweg door een verkeersregelaar 

aangestuurd waar u terecht kan. 

Hiernaast een overzichtskaartje met de 

verschillende locaties.

Kleding

Het spektakel is op één locatie en u zit 

op een overdekte tribune. Ons advies is 

om een trui of jas mee te brengen. In de 

avond kan het afkoelen.

 

Pauze en duur voorstelling

De voorstelling duurt ongeveer 3 uur, 

inclusief een pauze. 

Roken

Roken is verboden op het gehele terrein.

 

Slecht weer

Vanaf windkracht zeven en bij extreme 

regenval kunnen de voorstellingen in  

de openlucht niet doorgaan. Dit wordt 

voor aanvang beoordeeld. Als een 

voorstelling wordt afgelast, onder- 

zoeken we of er een extra voorstelling 

op zondag 4 september kan worden 

ingelast. Als dat het geval is, kunt u  

de kaarten omruilen. Restitutie is  

niet mogelijk.

 

Wij wensen u een prettige voorstelling,

 

Met vriendelijke groet,

Het Goes-Europa team

Beste heer/ mevrouw,

 

Komende week is het zover: van dinsdag 30 augustus tot  

en met zaterdag 3 september zijn er zes voorstellingen  

van het openluchtspektakel “In het spoor van de stier”.  

En u bent één van de bezoekers. Daarom ontvangt u  

deze mail met informatie. Lees dit bericht goed door!
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