
De voorverkoop zal plaatsvinden op:
donderdag 1 september in de bar van It Geahûs van 19.00-20.00 uur
maandag 5 september in de bar van It Geahûs van 19.00-20.00 uur
donderdag 8 september in de feesttent van 14.00-15.00 uur

Toegangsprijzen
Kinderen (van leden) tot 12 jaar onder begeleiding, beide avonden gratis.
Kinderen die mee gaan naar het toneel wel melden bij de voorverkoop; zij hebben een 
entreebewijs nodig!

Entree donderdagavond
Leden van 12 t/m 17 jaar in de voorverkoop € 5,-
Leden van 18 jaar en ouder € 10,-
Niet-leden van 12 t/m 17 jaar in de voorverkoop € 10,-
Niet-leden van 18 jaar en ouder € 15,-
Na afloop toneelstuk 
Van 12 t/m 17 jaar € 5,-
18 jaar en ouder € 10,-

Entree vrijdagavond
Leden van 12 t/m 17 jaar in de voorverkoop € 5,-
Leden van 18 jaar en ouder € 10,-
Niet-leden van 12 t/m 17 jaar in de voorverkoop € 10,-
Niet-leden van 18 jaar en ouder € 15,-

Huishoudelijke mededelingen
De ingang naar het feestterrein is iets verplaatst. Het terrein is bereikbaar via het pad direct naast 
de Andreaskerk.  

Wellicht ten overvloede, maar we willen jullie er op attenderen dat er niet gerookt mag worden in 
de feesttent! Van de boete die je hiervoor kunt krijgen kun je bijna een dorpsfeest organiseren….
Er wordt een aparte rookruimte ingericht (maar we gaan ervan uit dat het prachtig weer is en dat 
we deze niet hoeven te gebruiken).



De optocht
route donderdagmorgen 8 september 2016: 

* Ds. Minnemawei (opstellen inzendingen buurten) 
* Master Lubwei (opstellen schoolwagens) 
* Eendrachtsweg (opstellen vrije inzendingen)

Start: 
 Master Lubwei 
 Koutenburg 
 Brandsmaloane 
 Greate Buorren East 
 Inialoane (tot Feanhústerpaad) 
 Feanhústerpaad 
 Ielke Boanstraloane 
 Inialoane 
 De Tuije 
 Mounehoek 
 Ljippestâl 
 Lytse Buorren 
 Greate Buorren West 
Pauze 
 Greate buorren East 
 Master Lubwei 
 Ds. Minnemawei (hier gaan de schoolwagens rechtdoor naar school, waar de kinderen 

van de wagens kunnen worden gehaald) 
 Iendrachtswei 
 Greate buorren East/West (tot Café De Beuk) 

route vrijdagavond 9 september 2016: 

* Inialoane (opstellen inzendingen buurten)
* Feanhústerpaad (opstellen schoolwagens en vrije inzendingen)

Start:
 Inialoane
 De Tuije
 Greate Buorren West
 Inialoane
Deze route doen we twee keer.

Aan het einde gaan de schoolwagens terug naar Feanhústerpaad. Daar kunnen de kinderen door 
hun ouders weer van de wagens gehaald worden. In verband met veiligheid mogen kinderen niet 
eerder van de wagen worden gehaald.


