UITNODIGING

MEIFEEST ZWOLLE

25 - 26 - 27 MEI 2018

Beste Zwollenaren,

De lente is in volle gang en dat betekent
dat het leukste feestje van het voorjaar
er weer aankomt, het Zwolse Meifeest!

In het weekend van 25, 26 en 27 mei
aanstaande begroeten we je graag op ons
mooie feestterrein ´t Strootman om er
samen een mooi weekend van te maken!

Dit jaar is niet alleen de uitnodiging in een
nieuw jasje gestoken, ook de aftrap van het
Meifeest op de vrijdagavond is nieuw!
Trommel je vrienden, buren, collega´s en
familie op en kom samen naar de tent om
te proosten, bij te praten en een dansje te
wagen.

Bekijk het programma dat is samengesteld
en kom alvast in de stemming. Wij wensen
jullie allen een heel mooi weekend toe!
Graag tot dan!

Bestuur Feestvereniging Zwolle

VRIJDAG 25 MEI

21.00 uur - Das Großes Zwolse Bierfest
Op vrijdagavond trappen we het Meifeest af met een nieuw onderdeel. Het Duitse
Oktoberfest is overgevlogen naar Zwolle en de maand mei vinden wij uitermate geschikt
voor het vieren van een goed feestje. Met muziek van de Radje Platje Discoshow DJ’s gaan we
samen in Duitse stijl proosten op onze mooie Zwolse gemeenschap.

Reserveer samen met vrienden, buren, collega’s of familie, ongeacht de grootte van de groep,
een tafel en daarmee ontvang je loten. Met deze loten maak je ieder uur kans op leuke
prijzen tijdens een spectaculaire loterijtrekking. De eerste loterijtrekking is om 21.30 uur, dus
zorg dat je er bent en houd je loten bij de hand! Wil je deze avond je outfit aanpassen aan het
thema? Leuk! Maar uiteraard is niets verplicht.
Een tafel reserveren kan door te mailen naar bierfest@feestvereniging-zwolle.nl. Laat weten
voor hoeveel personen je een tafel wilt reserveren. Let op: Je ontvangt enkel loten en maakt
dus alleen kans op prijzen, wanneer je een tafel hebt gereserveerd!
01.30 uur - Einde avondprogramma

Das Großes Zwolse Bierfest

Reserveer een tafel
en je ontvangt loten voor
de loterijtrekking

Daarmee maak je kans op
geweldige prijzen

Entree €10,- p.p.
Inclusief 1 munt en
garderobe

Meifeest Zwolle

25 - 26 - 27 MEI 2018

PROGRAMMA
MEIFEEST ZWOLLE
ZATERDAG 26 MEI

13.00 uur - Playbackshow
Op zaterdagmiddag laat de basisschooljeugd zich van hun beste kant zien
tijdens de Playbackshow! Wil je meedoen? Opgeven kan tot 18 mei
aanstaande via playbackshow@feestvereniging-zwolle.nl. Om 16.30 uur
volgt de prijsuitreiking en daarmee is om 17.00 uur het middagprogramma ten einde. De winnaars van de Playbackshow mogen
zondagmiddag nogmaals optreden in de tent!

21.00 uur - Feestavond
Zaterdagavond barst het feest los met de Harreveldse band

Kom dus met je vrienden naar ´t Strootman voor een gezellige avond! Om
01.30 uur is het tijd voor een lekker patatje of visje waarna we de avond
afsluiten.

ZONDAG 27 MEI

12.00 uur - Volleybaltoernooi
Ga met jouw team de strijd aan tijdens het volleybaltoernooi en
verover de grootste beker! Het inschrijfgeld bedraagt €15,- en opgeven
kan tot 20 mei aanstaande via volleybal@feestvereniging-zwolle.nl
13.00 uur - Bingo in de kleine tent
Een ieder die het leuk vindt mee te doen met de bingo is van harte
welkom. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 en daarmee zijn dit jaar
wederom mooie prijzen te winnen!
15.00 uur - Kaartje leggen in de kleine tent
Neem je eigen speelkaarten mee en kaarten maar. Tijdens de bingo en het
kaarten wordt een kop koffie met cake en daarnaast enkele hapjes
aangeboden door de Feestvereniging. Drankconsumpties zijn uiteraard
voor eigen rekening. Deze middag is de kleine tent rookvrij!

15.30 uur - Feestmiddag
We proosten nog één keer en sluiten het Meifeest af met muziek van DJ

16.30 uur - Uitslag volleybaltoernooi
De prijzen voor beste volleybalteams van Zwolle 2018 worden uitgereikt
en vervolgens mogen de winnaars van de Playbackshow nogmaals
optreden in de tent!

20.00 uur - Afsluiting Meifeest 2018
Zondagavond is het Meifeest ten einde. De Timp en Vishandel Bomers zijn
tot 20.00 uur geopend.

Mededelingen
Dit Meifeest introduceren wij onze nieuwe
reden voor een extra groot feest!
‘Feestvereniging Zwolle Munt’. Deze munt
dient vanaf dit Meifeest als standaard munt
voor zowel het Meifeest als de Kermis in
Zwolle. Oude munten zijn uiteraard nog in
te wisselen voor deze nieuwe munten bij de
Lijkt het jou gaaf om samen met Zwolse medemuzikanten op te
muntenkassa.
treden in de Zwolse feesttent?
In 2019 bestaat het Zwolse Meifeest 85 jaar,

Zwolle Live
Meld je dan aan!

Aanmelden doe je via zwollelive@kpnmail.nl
Of het laat het ons weten tijdens het Meifeest!
Organisatie Zwolle Live 2019
Simone Terbraak, Ulrike Terbraak, Fred Ueffing, Bart Ueffing, Arno te Braake, Nele ten Have

Wij wensen iedereen een fijn Meifeest toe!
Graag tot ziens!
Het bestuur van Feestvereniging Zwolle

Secretariaat: Geke Tokamp
tel. 0544-465197
www.feestverenigingzwolle.nl
Rekeningnummer:
NL06 RABO 0117 3097 10

Ook dit Meifeest dient iedereen een leeftijdsbandje te dragen. Zonder bandje worden geen
alcoholische dranken verkocht. Het bandje is
Wij zijn tijdens het meifeest telefonisch
verkrijgbaar aan de muntenkassa.
bereikbaar op nummer 06-53696718 b.g.g.
06-22882780

De Kermis wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 augustus.

