rondom de uitvoeringen in Vredepeel

Geachte bezoeker,
Deze week gaat u genieten van ‘Weg uit de Peel’, de heel ‘sPeelciale’ toneelvoorstelling naar het boek en onder regie van
Jacques Vriens, geproduceerd door Stichting de Theatermakers. Hopelijk kijkt u daar net zo naar uit als wij.
Omdat deze uitvoering plaatsvindt in een heel bijzonder ‘theater’, midden in de Peel op militair terrein, informeren we u
via deze mail over de regels die rondom de voorstellingen gelden. Wij vragen om uw medewerking om zo de overlast
voor de omgeving te minimaliseren en de veiligheid te maximaliseren. Lees deze informatie daarom alstublieft grondig?
We spelen op het terrein van de Luitenant Generaal Bestkazerne. De ingang voor het bezoeken van onze voorstelling is
echter niet de hoofdingang van de basis. Om bij onze ‘speelplek’ te komen neemt u de afslag naar Raceway Venray zoals
is aangegeven in de bijgevoegde routebeschrijving. Het adres voor in uw navigatiesysteem:
Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn (LB). U kunt de (bruine) bordjes ‘Raceway Venray’ en onze extra wegbewijzering volgen.
Aangezien we op militair terrein spelen dient u zich te kunnen legitimeren aan de ingang van het terrein. Zorgt u er
alstublieft voor dat u uw paspoort / ID-kaart / rijbewijs bij de hand heeft om opstoppingen te voorkomen. Tevens wordt
u aan de poort verzocht om uw toegangsbewijzen te tonen. Deze toegangsbewijzen worden aan de ingang van het
speelgebied nogmaals gecontroleerd d.m.v. scanners. Houd uw (geprinte!) kaarten dus paraat!
Overige zaken waaraan iedereen die bij de voorstellingen betrokken is zich moet houden, u als publiek dus ook, zijn
opgenomen in de onderstaande briefing van defensie:

Algemene Voorwaarden en huisreglement
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2.
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Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn
met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel en OKD op te volgen. Het is verboden om wapens, op
wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren.
Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een
voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan
bij de Koninklijke Marechaussee.
Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te
hebben, te verhandelen of te bewerken. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de Koninklijke
Marechaussee.
Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd dan wel verwijdering vindt plaats indien:
- Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
- Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het
evenemententerrein;
- Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte
worden gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.
Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij worden verwijderd.
Het personeel die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel
en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.
Bij calamiteiten waarschuwen wij de Koninklijke Marechaussee.
Roken is alleen toegestaan op de aangegeven plekken die voorzien zijn van rookzuilen.

In aanvulling hierop zijn er nog wat aandachtspunten waarmee u rekening moet houden:
Voor mensen die slecht ter been zijn hebben we een aparte ‘kiss & ride-zone’ gecreëerd.
Deze is dus alléén bestemd voor het afzetten van mensen die het terrein met een rollator of rolstoel op komen. Wij
begeleiden deze bezoekers naar de horecatent of tribune. De auto’s worden verderop het terrein geparkeerd op
aanwijzing van defensiemedewerkers. Omwille van de vlotte doorstroming is deze ‘kiss & ride-zone’ dus echt alléén
bedoeld voor het afzetten en ophalen van mensen die slecht ter been zijn!
U kunt voor aanvang, in de pauze en na afloop in onze horeca-tent terecht voor een drankje. Hiervoor kunt u bij de tent
aan de ingang van het speelterrein (dus niet aan de poort van defensie) consumptiemunten kopen. Deze munten zijn
alleen geldig bij uitvoeringen van ‘Weg uit de Peel’ en na afloop niet meer inwisselbaar. Munten kosten € 2,- per stuk. Er
zijn ‘hele’ munten (rood) en ‘halve’ munten (geel). Wijn en Radler kosten namelijk 1½ munt.
Om 19.30 uur gaan de tribunes open. Deze zijn dan alleen toegankelijk door de ‘middelste ingang’, dus niet via de
zijkanten. Onze stagemanagers geven u hiervoor aanwijzingen. De voorste rijen zijn in principe gereserveerd voor
mensen in een rolstoel.
De toegangskaarten zijn niet ‘op stoelnummer’ dus er zijn geen vaste plaatsen: Door de opstelling van de tribunes en het
decor is namelijk elke stoel een goede stoel.
Aanvang van de voorstelling is om 20.00 uur, einde voorstelling om ± 22.30 uur, er is (rond 21.15 uur) een pauze.
Wij verzoeken u om zo min mogelijk afval te veroorzaken. Mocht u toch iets weg moeten gooien dan staan daarvoor
voldoende afvalzakken op het speelterrein.
Eten en drinken is op het speelterrein en de tribunes NIET toegestaan. Ook van thuis meegenomen waren mogen niet op
de tribune worden genuttigd. Bij de horecatent zijn voldoende lekkere drankjes te bestellen voor aanvang, in de pauze en
na afloop van de voorstelling.
Indien het weer een veilige voorstelling niet toelaat dan wordt deze vooraf geheel geannuleerd. Dit maken wij zo snel
mogelijk bekend via de website (www.weguitdepeel.nl), e-mail, de nieuwsbrief en Facebook. We proberen u in dat geval
op een andere datum te laten genieten van ‘Weg uit de Peel’. Dat zal op een andere locatie dan Vredepeel zijn. Als dit
voor u niet mogelijk is, krijgt u de helft van het geld voor uw kaartje terug.
Indien we een voorstelling vanwege extreme weersomstandigheden vóór de pauze moeten afbreken dan proberen we de
voorstelling op een andere dag te hervatten. Lukt dat niet dan krijgt u de helft van het door u betaalde entreegeld retour.
Als we genoodzaakt zijn de voorstelling in of ná de pauze af te gelasten dan vindt er geen inhaaluitvoering en/of restitutie
plaats. Wij vragen om uw begrip hiervoor, wij hebben immers geen invloed op de weersomstandigheden...
Bij regen gaat de voorstelling gewoon door. We raden u aan om in dat geval geschikte kleding mee te nemen of aan te
trekken. Er is een beperkte hoeveelheid poncho’s te koop op het speelterrein. Het gebruik van paraplu’s is tijdens de
voorstelling in het geheel niet toegestaan.
Het koelt flink af ’s avonds. Er is een aantal lekker warme fleece-dekens beschikbaar (die we na afloop weer graag
terugkrijgen). We hebben echter niet voor iederéén een dekentje. Als de weersverwachting aangeeft dat het koel wordt
dan kunt u zich daar natuurlijk ook op kleden. Lange mouwen en broeken zijn, met het oog op mogelijk rondvliegende
beestjes, sowieso verstandig…
Het maken van foto-, video- en/of geluidsopnamen op het gehele (militaire) terrein is niet toegestaan.
Natuurlijk zet u voordat de uitvoering begint uw telefoon even (helemaal) uit…
In geval van calamiteiten wordt u verzocht de aanwijzingen van onze backstage-medewerkers, herkenbaar aan gele
hesjes en defensiepersoneel, op te volgen. Voor aanvang van elke voorstelling wordt hierover meer informatie gegeven
door de productieleiding.

Voor vragen kunt u op het terrein terecht bij onze medewerkers die herkenbaar zijn aan hun rode polo’s met ‘Weg uit de
Peel’-opdruk. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar hulp, bijvoorbeeld de EHBO.
Op het terrein is ook ons ‘spelersdorp’ gevestigd. Dit deel van het terrein is dan ook echt alléén gereserveerd voor ‘cast en
crew’.
Twee heel speciale leden van de cast bevinden zich ook op het speelterrein: Er is een speciale ruimte voor het paard en de
geit die een belangrijke rol spelen in ‘Weg uit de Peel’. Het verzoek is om deze dieren met rust te laten zodat zij zich
optimaal kunnen voorbereiden op hun spel van die avond…

Er zijn voor de uitvoeringen in Vredepeel GEEN kaarten te koop aan de ingang van het terrein.

Stichting de Theatermakers stelt zich niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies of de beschadiging van uw
persoonlijke eigendommen op en rond de speellocatie. Ook voor letsel kan Stichting de Theatermakers niet aansprakelijk
gesteld worden. U betreedt het terrein en de tribune op eigen risico.

Als iedereen zich aan de bovenstaande ‘sPeelregels’ houdt, dan staat vrijwel niets een bijzondere theater-ervaring meer
in de weg: Wij wensen u een heel fijne voorstelling van ‘Weg uit de Peel’ en kijken er naar uit om u op onze tribunes te
verwelkomen.

Met hartelijke Peelgroeten,

Jacques Vriens : Script en regie
Bas Leenders : Productie en promotie
Casper Vriens : Technisch ontwerp en realisatie

Routebeschrijving naar Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD
Ysselsteyn (LB)
Vanaf Gemert:
Rijd naar Elsendorp.
Op de rotonde rechtsaf (N277)
In De Rips rotonde rechtdoor.
Passeer de hoofdingang van de Lt Gen
Bestkazerne aan uw rechterkant.
Na ± 3.700 meter ziet u de afslag (rechtsaf,
Bakelsedijk) naar Raceway Venray
Na 0,5 km bent u aan de poort van het
terrein gearriveerd

Vanaf Nijmegen
→ A73 richting Venlo
Volg knooppunt Rijkevoort over de A73 richting Venlo
Neem na 19 km afslag 9 Venray
Ga na 0,5 km linksaf op de Deurnseweg (N270) richting Deurne
Neem na 5,3 km de eerste afslag op de rotonde de Peelweg (N277)
Ga na 2,5 km linksaf de Bakelsedijk op
Na 0,5 km bent u gearriveerd.
Vanaf Eindhoven
→ N270 richting Helmond
Neem na 29 km de derde afslag op de rotonde (N277) richting Uden
Ga na 2,5 km linksaf de Bakelsedijk op
Na 0,5 km bent u gearriveerd.
Vanaf Venlo
→ A73 richting Nijmegen
Neem na 18 km afslag 9 Venray
Ga na 0,5 km linksaf de Deurneseweg op (N270) richting Venray
Neem na 2,2 km de tweede afslag op de rotonde (op de Deurnesesweg N270) richting Deurne
Neem na 5,3 km de eerste afslag op de rotonde (de Peelweg N 277) richting Uden
Ga na 2,5 km linksaf de Bakelsedijk op
Na 0,5 km bent u gearriveerd.

Zorgt u ervoor dat u legitimatiebewijs EN toegangsbewijzen bij de hand heeft bij aankomst?
Omdat alle bezoekers zich moeten kunnen legitimeren aan de ingang van het terrein willen we proberen de
doorstroming op deze manier zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

