DORPSFEEST RUISCHERBRUG E.O
“VAKANTIE”
Dorpsfeestcommissie Ruischerbrug e.o. in samenwerking met EMS en BSV Ruischerbrug
Secretariaat:
binysterkenburg@hotmail.nl
Meerpaal 328
9732 AT Groningen
info@dorpsfeestruischerbrug.nl
http://dorpsfeestruischerbrug.nl/
WOENSDAG 30 mei T/M ZONDAG 3 juni 2018
Het programma is over een aantal dagen verdeeld, en ziet er als volgt uit:
Woensdagmiddag

30 mei 15.00 tot 17.00 uur vrij entree.
Voor de kinderen een spectaculaire middag met de Crazy Jeugdshow in de feesttent
die op het Tarweplein staat.
13.00 uur
55+ gaat met een bus van het bus museum naar Oosterwijtwerd. Daarvandaan start
een rondvaart op een partyboot door Appingedam.
De eigen bijdrage hiervoor is € 5,00.
19.00 tot 20.00 uur vrij entree.
Dansvoorstelling dansgroep
Opgave & betaling kunt u doen op de dagen van kaartverkoop in het
Speeltuingebouw (zie onderaan formulier).

Donderdagavond

31 mei Aanvang 20.30 uur.
De Toneelvereniging EMS Ruischerbrug speelt het openluchtspel
“Ze kunnen de pot op”.
Dit optreden vindt plaats in de speeltuin aan de Woldweg 41.
De kaarten voor dit spektakelstuk kosten € 7,50

Zaterdagmorgen

02 juni

09.45 tot 13.00 uur.
De optocht van wagens en andersoortige vehikels gaat langs de Rijksweg en door
Noorddijk, Ruischerbrug , Ruischerwaard en Klein Harkstede

Zaterdagavond

02 juni

20.00 tot 00.30 uur. Prijsuitreiking ca. 20.45 uur
De prijsuitreiking van de mooiste praalwagens en de overige groepen (fietsers e.d.) uit
de optocht, de straatversiering en de erebogen.
Uiteraard hopen we op een grote opkomst en een geweldig feest met

Nederlands succesvolste partyband

TOF!
De entree van het feest is € 10,= kinderen t/m 12 jaar gratis
Zondagmiddag

03 juni

14.00 tot 16.00 uur.
Nasoezn

KAARTVERKOOP
Kaartverkoop vindt plaats in het speeltuingebouw aan de Woldweg 41 op:
Woensdag 16 mei van 19.00 tot 20.30 uur.
Donderdag 17 mei van 19.00 tot 20.30 uur.
Kaarten 55+ middag € 5,00
Kaarten Toneel
€ 7,50
Kaarten feestavond € 10,00
Voor alle evenementen zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar

