
Als Opperdepop VIP kunt u in  

de VIP-AREA tussen 17:00 en 00:00 

uur extra genieten van het festival.  

Koop uw VIP-ticket voor € 225,- en  

profiteer onder andere van:

•	 	Welkomstco
cktail	bij	on

tvangst	

inclusief	fo
tomoment

•	 	Gehele	avon
d	onbeperk

t	bier,	 

wijn	en	fris
	

•	 	Diverse	hap
jes	en	oeste

rs	

geserveerd
	door	oeste

rmeisjes.

•	 	Vanaf	19:00
	uur	ruime	k

euze	 

uit	vele	stre
etfoodgerec

hten	in	 

het	VIP	Foo
d	Court

•	 	Uitgebreid	d
essertbuffe

t	en	

ijstaarten	v
anaf	22:00	

uur

•	 	Diverse	Lat
e	Night	Sna

cks	(vlees/

vega)	tot	23
:30	uur

Reserveer een tafel voor 10 personen, 

inclusief eigen bediening, amsuses en 

sushi/sashimi voor € 2.950 en ontvang 

van Opperdepop een fles Magnum 

Champagne cadeau!

STICHTING TAAI

Stichting TAAI heeft als doel 

wetenschappelijk onderzoek te stimuleren 

naar de ongeneeslijke ziekte Cystic Fibrosis, 

ook wel bekend als CF of Taaislijmziekte, 

door middel van financiële bijdragen. Er 

is al veel baanbrekend onderzoek gedaan 

met prachtige resultaten, maar nog niet 

genoeg! Stichting TAAI streeft ernaar om 

wetenschappelijk onderzoek naar betere 

behandeling en uiteindelijk genezing 

van Cystic Fibrosis de bevorderen en te 

ondersteunen.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID

Het adres van Opperdepop Festival is 

Pluk van de Pettefletpad, Bergschenhoek, 

gelegen in het Annie M.G. Schmidtpark. 

De ingang van het festival ligt aan de 

parkzijde van de Raadhuislaan. Wanneer je 

via deze straat het park betreedt, kom je 

vanzelf bij de ingang. Voor parkeren is het 

navigatieadres Tobias Asserlaan, 2662 SB 

Bergschenhoek. Vanaf deze locatie rijdt de 

pendeldienst die u voor de deur afzet.

Ontvangst met cocktail en luxe hapjes

VIPONTVANGSTOM  17:00 UUR

WWW.OPPERDEPOPFESTIVAL.NL

ZATERDAG 11 SEPTEMBER

ALAIN CLARK

ANDRÉ HAZES

NEDERPOP ALL STARS

Stichting TAAI ontvangt een  

substantieel deel van het bedrag.  

De stichting heeft de ANBI-status.

Kijk voor meer informatie op:

www.opperdepopfestival.nl/stichting-taai
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