
Live muziek
Op twee podia zal er een diversietijd aan muziek te gehore gebracht 
worden. Zo zullen er optredens zijn van ‘De Grolse Hofzangers’ uit 
Groenlo, ‘Popcorn’ pop- en musicalkoor uit Lochem en Blaaskapel 
‘De Knollen-trekkers’ uit Borculo. Samen zorgen zij voor sfeer en 
gezelligheid. Met tussen de twee podia gezellige biertafels om volop
te genieten van de zang en muziek.

Grote Borculose Taptoe
Aanvang 14.30, hoofdveld VV Reünie. 

• Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

• Chr. Muziek- en Showband Juliana, Amersfoort

• Chr. Muziek- en Showband Bernhard ( jeugdkorps), Amersfoort

• Schutterij De Eendracht, Ulft (met vaandelzwaaiers)

• Drumfanfare Euphonia, Eibergen (gem. Berkelland)

Zaterdagmiddag 27 juni Zaterdagavond 27 juni

Zaterdagmiddag 27 juni

Live muziek door ‘Boulevard’
Boulevard is een band die dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert. In deze 
periode zijn ze inmiddels in iedere uithoek van Nederland geweest en 
hebben zo ongeveer alle feesttenten wel een keer ‘op de kop’ gezet. 
De band viel altijd al op met hun verschillende shows, maakte een 
live-album, deed tv-optredens, deed meerdere theatertournees en 
begeleidde verscheidene nationale en internationale artiesten.

Van 14.30 tot 17.15 // hoofdveld VV Reünie // Organisatie: St. CSS

Van 21.00 tot 2.00 // Veemarkt // Organisatie: Horeca Borculo

Vanaf 21.00 // Veemarkt // Organisatie: Jeb!

Van 12.00 tot 18.00 // Veemarkt // Organisatie: SPB

Zaterdagmiddag 27 juni

toegang
gratis!

toegang
gratis!

Mega buiten bioscoop
Vrijdagavond 26 juni vindt de Caiway-buitenbioscoop plaats in het 
centrum van Borculo, waar op een megagroot scherm een actuele film zal 
worden afgespeeld. De ruimte gaat open om 21:00 uur, de film start om 
22:00 uur.  De toegang tot de bioscoop is gratis bij inlevering van 5 JEB-
munten. Heb je geen of niet voldoende JEB-munten bij de deelnemende 
winkeliers gespaard, niet getreurd, bij de kassa kun je JEB-munten 
bijkopen voor 1,- per stuk.  De bioscoopzaal heeft een maximum aantal 
bezoekersplaatsen. Toegang wordt bepaald op volgorde van binnenkomst, 
dus wees op tijd om teleurstelling te voorkomen. Minimumleeftijd is 16 
jaar. Kijk op de Facebookpagina van jeb! voor meer informatie.
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De Taptoe Borculo 2015 wordt mede mogelijk gemaakt 
door:

Hoofdsponsoren:
Graphics Group, Grolsch, Holland Pharma BV, Meilink 
Industriële Verpakkingen, Rietdekkersbedrijf Schepers 
BV

Overige sponsoren:
Ami Kappers, Autobedrijf Ruesink BV, Baks Logistiek, 
Business Club Contact (BCC), Body Check Sport & 
Healthcenter, Borculose Ondernemers Vereniging 
(BOV), Buitencentrum Kerkemeijer, Centrale IJkinricht-
ing BV, Chris’s Computer Solutions (CCS), Emté Super-
markt, Friesland Campina, Fam. den Hartog, Houthan-
del Kruize,  JKB Promotie, 
Kringloopwinkel Bohero, De Melktap, Multimate, 
Onderlinge Verzekeringsmij. Geesteren Gelselaar, Ra-
bobank Graafschap Noord, Radio Berkelland FM, Rauh 
Benelux BV, Scharenborg Assurantiën, 
Schuurman Schoenen, Stichting Fonds 2013, Vivante 
Bosman, Vrumona BV, Wian Afbouw BV,  IJsboerderij ’t 
Dommerholt, De Zonnebloem-afdeling Borculo

Overigen die medewerking verlenen:
Voetbalvereniging Reünie, gemeentebestuur van 
Berkelland, deelnemende korpsen, vele vrijwilligers en 
anderen, die op één of andere wijze hun medewerking 
verlenen.


