
 

Voorverkoop Stageline (4 september 2021) 

Zaterdag 4 september 2021 is een entreekaart vereist voor toegang tot ‘Stageline’. Om er voor te 

zorgen dat inwoners uit Langezwaag en Jonkersland een kaart kunnen bemachtigen, werken we met 

een voorverkoop. De voorverkoop vindt plaats op twee manieren 

- Tot en met 31 augustus 2021 via een aanvraag per whatsapp en een betaalverzoek 

- Op 2 en 3 september 2021 via een fysieke verkoop in de feesttent op het Paradyske 

 

Aanvraag per whatsapp 

Wil je 100% zeker zijn dat je een kaart krijgt, stuur dan uiterlijk dinsdag 31 augustus een whatsapp 

naar Bart Boersma (06-250 66 765) waarin je de volgende gegevens vermeldt: 

- Aantal kaarten (maximaal 5) 

- Namen van de bezoekers 

- Adres waar de kaarten kunnen worden afgegeven (alleen in Langezwaag of Jonkersland) 

 

Je krijgt dan een betaalverzoek. Nadat je hebt betaald, worden de kaarten op 1 of 2 september op 

het aangegeven adres afgegeven. Berichten na 31 augustus worden niet meer behandeld. Wel kun je 

dan de kaarten via de fysieke voorverkoop aanschaffen. 

Voorverkoop op 2 en 3 september 2021 in de feesttent  

Op donderdag 2 en vrijdag 3 september 2021 verkopen we de kaarten in de feesttent aan de kassa. 

We zijn dan aanwezig tussen 19.00 – 20.30u. Je betaalt contant of per pin (pin-automaat aanwezig). 

We registreren de naam van degene die de kaarten koopt en er zijn maximaal 5 kaarten per persoon 

verkrijgbaar. Als we twijfelen of de kaarten voor inwoners van Langezwaag of Jonkersland zijn, dan 

behouden we ons het recht te vragen wie de bezoekers zijn. 

Corona-check & testen 

Naast de entreekaarten heb je voor toegang – zowel zaterdag als zondag – ook een QR-code nodig 

voor de corona-check, alsmede een legitimatiebewijs. Als je je moet laten testen, dan zou je dat op 

zaterdag tussen 16 – 19u kunnen doen. Dan ben je op tijd voor de zaterdag en als je op zondag op tijd 

komt is de QR-code ook dan nog geldig. Overigens is testen gratis. De test kunt je aanvragen via 

www.testenvoortoegang.org. Maak tijdig een afspraak! 

Meer informatie over testen vind je op: https://corona.steffie.nl/nl/modules/testen-voor-

toegang/#!/1675/stap-1.html  

Contact met het bestuur  

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met het bestuur van de Floralia op (rechtstreeks of 

via info@floralia.frl) of met een van de bestuursleden. 

Bestuur van Floralia 

Bennie Arends, Bart Boersma (voorzitter), Paul Caesar, Klazina van Es, Wietske Huisman, Rigt de 

Kroon, Amarens Rorije, Evert van der Werf (penningmeester) 
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