MEIFEEST ZWOLLE
13 - 14 - 15 MEI 2022

Beste Zwollenaren,
Het is eindelijk weer zover! Na twee jaar van afwezigheid kunnen we eindelijk weer uitkijken naar één van de leukste feestjes
van het voorjaar. Ons eigen festivalterrein 't Strootman ligt er perfect bij en dat betekent dat we in mei weer drie dagen
ouderwets feest kunnen vieren. Wees welkom op 13, 14 en 15 mei en dan maken we er samen een onvergetelijk weekend van!
Bekijk op de achterzijde het programma van dit weekend en laat de voorpret alvast beginnen. We zien elkaar op 't Strootman,
tot dan!
Het bestuur van Feestvereniging Zwolle

mededelingen
Zwolle krijgt een eigen vlag! Om Zwolle meer op de kaart te zetten en de
herkenbaarheid en saamhorigheid van Zwolle te verbeteren, is een Zwolse vlag
ontworpen. Een vlag die door heel Zwolle uitgehangen kan worden tijdens Zwolse
feesten. Op het Meifeest kun je de vlag bewonderen en middels een formulier laten
weten dat jij er eentje wilt!
Ook dit Meifeest dient iedereen een leeftijdsbandje te dragen. Zonder bandje
worden geen alcoholische dranken verkocht. Het bandje is verkrijgbaar aan de
muntenkassa. Nog geen 25 of heb je het geluk dat je er nog jeugdig uitziet?
Neem je ID-kaart mee!
Wij zijn tijdens het Meifeest telefonisch bereikbaar op het nummer: 0653696718.
Bij geen gehoor: 0630933928.
De Kermis wordt dit jaar gehouden op 27, 28 en 29 augustus.

Contactgegevens
www.feestverenigingzwolle.nl
Secretariaat
Maike Beernink
Vredenseweg 107
7141 MB Groenlo
Rekeningnummer
NL06 RABO 0117309710

Vrijdag 13 mei
20.30 uur - Das Zwolsche Bierfest
We trappen het Meifeest af met een gouwe ouwe, Das Zwolsche Bierfest is terug
van weggeweest. Op vrijdagavond toveren we de tent om tot Duitse Tiroler
Festhalle! De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Die Schluchtenkracher,
Duitser wordt het niet! Daarnaast vindt deze avond een verloting plaats van
fantastische prijzen. De organisatie van 100 jaar St. Ludgerus verloot o.a. een
ballonvaart, een weekendje weg en een gevulde koelkast! Leg de portemonnee
met kleingeld dus alvast klaar en winnen maar!

Koop online je ticket en je bent verzekerd van een plekje in de tent. Er zijn
zowel zitplekken als sta-plaatsen. Wil je verzekerd zijn van een zitplekje aan
één van de biertafels? Kom dan op tijd! Tickets kosten €10,- en zijn te koop via:
https://feestverenigingzwolle.eventgoose.com

Zaterdag 14 mei
13.00 uur - Vermaak voor jong en oud
Op zaterdagmiddag is er voor iedereen wat te doen op 't Strootman. Er is een
heus timmerparadijs, je kunt je laten schminken, je eigen cup-cake
versieren in de Heel Zwolle Bakt arena of je kunt het voetvolleyparcour
afleggen en de beste tijd neerzetten. Wie weet ben je sneller dan je papa,
mama, broer of zus!

21.00 uur - Feestavond
's Avonds is het weer ouderwets feest in de tent. Met muziek van de band

HIKE
kan er gedanst en gesjanst worden. De entree is €10,- en je koopt je kaartje
voor de zaterdagavond gewoon aan de deur.

Zondag 15 mei
13.00 uur - Volleybaltoernooi
Op zondagmiddag wordt er gestreden om de prijzen in het volleybaltoernooi.
Geef je team op via volleybal@feestverenigingzwolle.nl

15.00 uur - Bingo en kaartje leggen
Voor wie zijn kansen bij het volleyballen laag inschat, is er een goed alternatief
waar ook grote prijzen te winnen zijn, namelijk bij de Bingo.
Het inschrijfgeld bedraagt €7,50.

16.00 uur - Feest in de tent
Als de prijzen bij de Bingo vergeven zijn en de winnaars van het
volleybaltoernooi bekend zijn, zetten we het feestje voort in de tent waar DJ
Hanssie weer alles uit de kast trekt voor een goeie afsluiter van het weekend!

