27 - 28 - 29 AUGUSTUS 2022

KERMIS ZWOLLE

Beste Zwollenaren,
Eindelijk, het kan weer! We gaan een bijzondere Zwolse Kermis tegemoet. Niet alleen omdat we er met z'n allen drie jaar op hebben
moeten wachten, maar bovenal omdat we tevens het 100-jarig jubileum van basisschool St. Ludgerus gaan vieren. Kortom, één groot
feestweekend! De vrijdagavond staat in het teken van de reünie, waar oud-leerlingen en -leerkrachten weer samenkomen. Vervolgens
zetten we op zaterdag het reguliere Kermisweekend voort. Bij deze nodigen we je uit om dit feestweekend samen te vieren. Check het
programma op de achterzijde, laat de voorpret alvast beginnen en dan begroeten we je graag op 26, 27, 28 en 29 augustus. Tot dan!
Feestelijke groet, het bestuur van Feestvereniging Zwolle

mededelingen
Veel oud leerlingen van basisschool St. Ludgerus hebben een uitnodiging
ontvangen voor de reünie en de brunch van het 100-jarig jubileum van de
basisschool. Helaas is de uitnodiging niet bij iedereen aangekomen. Daarom willen
wij iedereen in deze uitnodiging oproepen om je alsnog aan te melden voor de
reünie op vrijdag 26 augustus en brunch op zondag 28 augustus. Aanmelden kan
tot 1 augustus via www.100jaarludgerus.nl. Check tevens deze website, Facebook
of Instagram voor het hele programma van het 100-jarig jubileum.
Ook deze Kermis dient iedereen een leeftijdsbandje te dragen. Zonder bandje
worden geen alcoholische dranken verkocht. Het bandje is verkrijgbaar aan de
muntenkassa.
Wij zijn tijdens de Kermis telefonisch bereikbaar op het nummer: 0653696718.
Bij geen gehoor: 0630933928.
Volgend jaar wordt de nieuwjaarsparty gehouden op zaterdag 7 januari, het
Meifeest op 5, 6 en 7 mei, en de Kermis op 26, 27 en 28 augustus 2023.
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www.feestverenigingzwolle.nl
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ZATERDAG 27 AUGUSTUS
10.00 uur - Optocht met versierde fietsen en wagentjes (09.45 uur opstellen)
Met de optocht trappen we de Kermis af! Op de basisschool wordt in de week
voorafgaand aan de Kermis tijd besteed om samen je fiets of wagentje te
versieren. Na de optocht zal voorzitter Derck Hulshoff de Kermis officieel
openen. Vervolgens beginnenom 11.30 uur de kinderspelen, het vermaak voor de
allerkleinsten en het ringrijden voor pony’s en paarden.

13.00 uur - De Zwolse Buurtbattle
We gaan weer de strijd met de buurten aan en gaan zien wie zich na ‘Gasten 3
Hook’ dit jaar de beste buurt van Zwolle mag noemen. Om 15.30 uur vindt de
prijsuitreiking plaats.

Wouter van der Goes

21.00 - Feestavond met Radio 2 DJ
en de band
Dus trommel je kameraden uit de hele Achterhoek op en maak er een mooie avond van!

Livin Room!

zondag 28 augustus
11.00 - 12.30 uur - Brunch

Het jubileum wordt op zondag afgesloten met een lekkere brunch in de
feesttent. Opgeven kan nog tot 1 augustus via 100jaarludgerus.nl

13.00 uur - Zeskamp - Jeugd van 7 t/m 15 jaar en volwassen vanaf 16 jaar
Als een goede bodem is gelegd, starten we met de zeskamp. Geef je team vóór 21
augustus op via zeskamp@feestverenigingzwolle.nl en strijd mee voor de
grootste beker! Het inschrijfgeld bedraagt €15,-.

15.00 uur - Kaartje leggen in de kleine tent

17.00 uur - Feest in de tent met Curls on Fire
Dit jaar beginnen we het feestje op zondag lekker op tijd en daarna trekken we
de zondag door tot een uur of tien. Op tijd een goed feestje in de tent én op tijd
naar huis, zodat we maandagochtend fris en fruitig de boemel in kunnen!

maandag 29 augustus

08.00 uur - Afhalen van Koningstrio 2019

Op maandagochtend halen we Koning Robert Wellink, Koningin Simone
Terbraak en Jeugdkoning Daniël Schuurmans af met de boemelexpress.

10.30 uur - Start vogelschieten voor zowel mannen, vrouwen als de jeugd
We gaan strijden om de titel van Koning, Koningin en Jeugdkoning(in). Hoe zal
het Koningstrio van 2022 eruit zien? Als alle vogels zijn neergehaald, wordt het
feest in de tent voortgezet en opgebouwd tot het hoogtepunt van de Zwolse
Kermis, de huldiging van het kersverse Koningstrio! Het Huisorkest zal voor de
allerlaatste keer de huldiging muzikaal begeleiden, samen met De Buren.

21.00 uur - Feestavond voor het Koningstrio
We gaan nog één keer met z’n allen naar ’t Strootman om de Kermis goed af te
sluiten! Samen met DJ Super Luucks sluiten we het feestweekend af!

