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FF FEEST op het plein

Zondag 5 september van 12.00-00.00 uur
  Na de fietstocht m.m.v. Dj Roan (gratis toegang)

  Met overdag een draaimolen en een springkussen voor de jonge gasten.

Maandag 6 september van 19.00-00.00 uur
  “Vogel natmaken” m.m.v. DJ Niels (toegang € 3,50 p.p.)

  Kinderdisco van 19.00-20.00 uur

Dinsdag 7 september
van 17.00-00.00 uur
  “Proud to be Fout” m.m.v. DJ Niels 

(€ 3,50 p.p.)  
Draag jij graag foute kleding? Dan is dit je kans… 
1e en enige prijs (20 consumptiemunten) voor 
de best, fout geklede feestganger

Dinsdag 7 september 
van 11.30-13.00 uur
  Lunchbuffet  

(€ 10,00 p.p. vanaf 13 jaar en voor 
kinderen t/m 12 jaar € 7,50 p.p.)

Woensdag 8 september
van 14.00-00.00 uur
  “Het échte Volksfeest” m.m.v. DJ Roan (toegang € 3,50 p.p.)

Kermismenu
op dinsdag en 

woensdag vanaf 13.00 

uur bij FF naar Steef
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Kaarten
  Passe partout Alle dagen 5 t/m 8 september incl. lunch op dinsdag € 20,00
  Passe partout Alle dagen 5 t/m 8 september excl. lunch op dinsdag € 10,00
  Kaarten zijn te reserveren t/m woensdag 08-09 tot 23.44 uur

Entree
Tickets voor iedereen verplicht, te koop via https://volksfeesthummelo.nl/toegang

Zondag toegang gratis  |  Maandag, dinsdagavond en woensdag € 3,50 p.p.  
|  Dinsdag lunch € 10,00 p.p. (t/m 12 jaar € 7,50  |  Kinderen t/m 12 jaar vrij 
entree (behalve met de lunch)  |  ZONDER TICKET GEEN TOEGANG

Covid 19
Coronatoegangsbewijs:

• Vaccinatiebewijs of • Herstelbewijs of • Testbewijs
• Legitimatiebewijs
Bezoekers hoeven GEEN 1,5 meter afstand te bewaren en hebben geen vaste 

zitplaats.

Tap sluit iedere dag om 23.45 uur; denk aan onze buren bij het weggaan.
Wij zijn gesloten van dinsdag 14 september t/m zondag 19 september, met uitzondering 

van zaterdagavond 18 september i.v.m. inleveren pakken kermis.

FF FEEST op het plein


