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Zondag 15-09-2019
vanaf 9.00 uur:

“Emsland-speed-rodeo-cup”
met westernpaarden

10.30 uur:

Kerkdienst voorafgaand aan de
Rheder Markt in de St. Nikolaus-kerk

vanaf 11.30 uur:

Jaarmarkt met “potten- en
pannenmarkt” Vlooienmarkt,
Kermis, muziek en
entertainment, Koopzondag
Expositie bos- en akkerbouwmachines

11.30 – 12.00 uur: Gratis gebruik van autoscooters en
kindercarrousels, gesponsord door de
“Verein für Handel, Handwerk und
Gewerbe (HHG) Rhede (Ems)“
13.00 uur:

Start van de 13e “Rheder Marktloop” bij het gemeentehuis

vanaf 14.00 uur:

Mini-graafmachine-park,
gezinsmiddag in de zalen en
horecagelegenheden
Fanfare van de Freiwillige Brandweer Ihlow
Blaaskapel Rhede
De Speellüe –
middeleeuswe marktmuziek

Kameelrijden

Maandag 16-09-2019
07.00 uur:

Grote vee- en paardenmarkt en
kleinveemarkt
Ontbijt op de Rheder Markt

08.00 uur:

Marktopening met stadsomroeper
Jan Veen uit Winschoten en voor
het eerst ook met de omroeper uit
Rhede en gasten uit bedrijfsleven,
politiek en samenleving
Aanslaan van een vat gratis bier
Jaarmarkt met
“potten- en pannenmarkt”

11.00 uur:

Verloting op de paardenmarkt, prijs
van meer dan 2.000 euro;
Veel hoofdprijzen, onder meer halve
varkens, vleespakketten, consumptiebonnen

vanaf 11.00 uur:

Kermis, muziek en entertainment
Inlossen van de Rheder markt cheques
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Marktoverzicht:
• Vlooienmarkt in de Kirchstraße op zondag 15 september. Vooraf aanmelden is niet nodig.
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Gemeente Rhede (Ems)
Telefoon: (0049) 49 64 – 91 82-0
www.rhedermarkt.de
E-Mail: conens@rhede-ems.de

• Jaarmarkt en “potten- en pannenmarkt“ in het centrum, zondag 15 september en op maandag 16 september. Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk t/m vrijdag 13 september, via tel. nr. (0049) 49 64 – 918 227.

Informatie over de paarden- en
veemarkt op 16-09-2019
Vee- en paardenhandelaren wordt verzocht voortijdig
contact op te nemen met de gemeente Rhede via tel. nr.
(0049) 49 64 – 918 227
Festnetz:
Handy:
E-Mail:

0 49 64 – 91 82 27
0 1 74 – 1 82 06 29
conens@rhede-ems.de

For nederlandse paarden houders:
Telefoon:
(0049) 49 64 – 91 82 27
Mobil:
(0049) 1 74 – 1 82 06 29
Toegang tot het terrein voor paarden, runderen,
schapen, ezels, geiten, alpacas, kleinvee enz. vanaf
6.00 uur.

