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Voorwoord
Van 14 t/m 16 juni vinden de Zomerfeesten Epse weer plaats. Dit jaar 
is het ons weer gelukt om een leuk programma samen te stellen voor 
jong en oud. 

Eén van de nieuwe onderdelen is de Muziek Quiz. Het is helaas niet  
meer mogelijk om je hiervoor nog op te geven, maar wij adviseren je om 
zeker een kijkje te komen nemen hoe de teams het er vanaf brengen!

Het hele weekend is er weer live muziek op het feestterrein. Dat begint 
vrijdag al. Dan draait DJ Jochem 2 uur lang foute hits, guilty pleasures  
en meezingers tijdens de Foute Uren. Op vrijdagavond zet DJ Riva Soull 
het feestterrein op z’n kop. Op zaterdagmiddag toveren wij de feesttent 
om in een grote pianobar. Vraag je favoriete song aan bij de toetsenist. 
‘s Avonds gaat het dat eraf met de band KatZmaV. 

De zondag hebben wij uitgeroepen tot Family Sunday. ‘s Ochtends is 
er een cupcake versierwedstrijd en een taartenbakwedstrijd. Om 12.00 
uur start de kindertheatershow en om 13.30 uur zal Kabouter Plop de 
leukste kinderliedjes ten gehore brengen. 

Dit is slechts een klein deel van het programma. Het complete 
programma lees je in dit boekje en op de website zomerfeestenepse.nl

Wij wensen iedereen fantastische Zomerfeesten toe!

Namens de organisatie;

Esther Reit / Maarten Matti / Jeroen Dik / Joeri van Duuren

Epse
Zomerfeesten   +31(0) 570 610071    info@looox.nl    looox.eu /loooxbathrooms

www.zomerfeestenepse.nl
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Bouwopdracht
Support je volleybalteam
Nieuw dit jaar tijdens de Zomerfeesten is de groepsopdracht waaraan je 
voorafgaand aan de Zomerfeesten met de straat of een groep vrienden 
al kan werken.  Dit jaar was het volleybaltoernooi in een recordtempo 
vol. De inschrijvingen bestaan uit straten en vriendengroepen. Deelna-
me aan het volleybaltoernooi is slechts voor zes personen uit de straat 
of vriendengroep. Met deze opdracht kunnen meerdere mensen actief 
deelnemen aan een onderdeel van de Zomerfeesten.

De opdracht luid:
Support je volleybalteam op de meest 
creatieve en ludiek manier.

Gaan jullie voor een mobiele tribune of 
een groot spandoek met 
opbeurende yell? 

Schrijf je in en doe mee met je straat 
of groep! Het team met de meest 
aansprekende, indrukwekkende 
en originele supportact wint een grote prijs.

Aanmelden via de website

www.zomerfeestenepse.nl

Sponsors

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl
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Programma vrijdag 14 juni
Opening Zomerfeesten Epse 2019 | 16.00 uur 
Op vrijdagmiddag beginnen de Zomerfeesten. Om 
16.00 uur is het feestterrein geopend en beginnen we 
met een Happy Hour.

Het foute uur met DJ Jochem | 16.00 uur 
Hits en ‘foute’ meezingers volgen elkaar in rap  
tempo op. 100% feestgarantie. Vraag je plaat alvast 
aan via www.zomerfeestenepse.nl/fouteuur

Limbo dansen | 17.00 uur 
Limbo dansen... gooi de heupen maar los! 
Het enige spel waarbij je de lat hoger legt, door 
hem lager te leggen.

Feestavond met DJ Riva Soull | 20.30 uur 
Allround DJ Riva Soull neemt de eerste feestavond 
voor zijn rekening.

Kindertalentenshow | 18.00 uur 
Tijdens de kindertalentenshow zullen kinderen voor 
spetterende optredens zorgen. Doe gezellig mee! Dat 
mag natuurlijk alleen of met een groep. 

100% feest met DJ Riva Soull

Op vrijdagavond staat de DJ Riva Soull op het podium. Vorig jaar was DJ 
Riva Soull er ook en toen werd het feestterrein op z’n kop gezet! 
Met een gevarieerde mix van pop, rock en dance weet deze DJ de 
feeststemming er goed in te krijgen. Mis het niet en zorg dat je erbij bent.

DJ Riva Soull | vrijdag 15 juni | 20.30 uur

Aanmelden via de website

Aanmelden via de website

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl
JOPPELAAN 5, GORSSEL 
TEL 0575 492263
WWW.EETCAFE-DEHOEK.NL

VIEREN?
Verjaardagen, jubilea,
recepties, bedrĳ fsfeesten

Feestje
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Programma zaterdag 15 juni
Fietstocht | 10.00 uur 
Begin de tweede dag van de Zomerfeesten sportief 
met een mooie fietstocht.

Brunch | 12.00 uur 
De brunch start om 12.00 uur en duurt tot 13.30 uur. 
De brunch wordt verzorgd door No11 uit Deventer.

Volleybaltoernooi | 14.00 uur 
Op de zaterdagmiddag staat het jaarlijkse 
volleybaltoernooi weer op het programma.

Kinderspelen | vanaf 14.00 uur 
Op zaterdagmiddag kan je weer meedoen aan de 
kinderspelen. De kinderspelen wordt georganiseerd 
door de Speeltuinvereniging Epse. 

De kinderspelen voor groep 3 en hoger beginnen 
om 14.00 uur en de kinderspelen voor de peuters en 
kleuters (t/m groep 2) begint om 14.30 uur.

Muziek Quiz | 19.30 uur 
Nieuw dit jaar tijdens de Zomerfeesten is de Grote 
Epse Muziek Quiz. In vier rondes strijden 11 teams 
om de eerste prijs.

KatZmaV in de feesttent

Op zaterdagavondstaat de band KatZmaV op het podium. Twee 
aanstekelijke en uitermate aantrekkelijke frontmannen, een uitbundig 
toeterende blazerssectie en een retestrakke rhytmsection. Een garantie 
voor een geweldige feestavond!

KatZmaV | zaterdag 16 juni | 21.00 uur

Pianobar XXL met pianist Philip Homburg | 17.00 uur 
Sing us a song piano man. Welkom in de enige echte 
pianobar van Epse. Toetsenist Philp Homburg speelt 
alle verzoekjes uit zijn repertoire.

Aanmelden via de website

Aanmelden via de website

Aanmelden via de website

Helaas al vol

Helaas al vol

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl
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Cupcakes versierwedstrijd | 11.00 uur 
Dit jaar is er weer de cupcake versierwedstrijd voor 
alle kinderen.

Taartenbakwedstrijd | 11.30 uur 
Wie bakt de lekkerste taart van Epse en omgeving.  Alle 
mama’s, papa’s, kinderen, opa’s, oma’s, buurtmannen 
en buurtvrouwen  mogen 1 taart inleveren.

Kinder theathershow | 12.00 uur 
Maître Pierre is al ruim 45 jaar succesvol als artiest 
en staat garant voor Top entertainment voor kids. 
Mis de theatershow niet en neem papa, mama, 
opa en oma natuurlijk ook mee!

Bingo | 14.30 uur 
Op de zondagmiddag staat ook de gezellige bingo 
gepland. Ook dit keer kun je weer mooie prijzen 
winnen.

Kabouter Plop | 13.30 uur 
Dans en zing mee met Kabouter Plop. 
Na het optreden kun je met Kabouter Plop op de foto. 
Neem je papa, mama, opa en oma ook gezellig mee!

Kabouter Plop komt naar Epse!

Voor alle lieve 

kindertjes uit Epse en omgeving 

Kabouter Plop 

zondag 16 juni | 13.30 uur

Family Sunday
Programma zondag 16 juni

Aanmelden via de website

Aanmelden via de website

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl

SOCIAAL EN 
DUURZAAM 
VERVOER
100% ELEKTRISCH PERSONEN/
ROLSTOELVERVOER
BESTUREN MET B-RIJBEWIJS
MAATWERK
VOLLE ACCU IN 2 UUR
ACTIERADIUS 190 KM
(WERKELIJK 150 KM)

H4MOBILITY.NL
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Sponsors Food and Drinks
Kaldi 
There’s a little love in every cup

Stokes BBQ  
Voor de ‘Real American Kitchen’

De Tosti Van 
Voor de allerlekkerste tosti’s

Culinaire Vetvijver Epse 
Vers gemaakte patat en bruin fruit

Churros 
How do you like them?

Culinaire  
Vetvijver  Epse

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl

Tijdens de openingstijden van het feestterrein zijn ook de foodstands 
open, zodat je niet naar huis hoeft voor een hapje. 

Natuurlijk kun je voor alle drankjes weer terecht bij de grote bar in de 
feesttent. De bar wordt voor een groot deel gerund door vrijwilligers. 
Zin om een bardienst mee te draaien? Geef je dan als vrijwilliger op via 
de website.



Epse
Zomerfeesten

Epse
Zomerfeesten

Epse speeltent: Game & Play

Nieuw op de Zomerfeesten Epse is de speelhal. In de speel hal kun je 
je uren vermaken. Zo kun je bjivoorbeeld je  flipper skills  laten zien op 
een van de flipperkasten of tegen je vader, broer of vriend racen in de 
Formule 1 simulator. Maar er is meer... Want in de speeltent kun je ook 
air hockeye spelen, racen in de arcade racer en quizzen op de Photo 
Play machine. Kortom, genoeg Game & Play plezier voor jong en ouder! 
 
Alle spellen die gespeelt kunnen worden in de speeltent zijn gratis! 
 
Om de speeltent waarin de Formule 1 simulator staat open te kunnen 
doen is er toezicht nodig. Hoe meer vrijwilligers wij vinden, hoe langer 
de Formule 1 simulator tijdens de Zomerfeesten op kan blijven. Help je 
ons mee? Meld je dan aan als vrijwillger op de website.

Family Sunday
Zondag 16 juni is voor de hele familie!

Zondag 16 juni wordt het één groot (kinder)feest op de Zomerfeesten. 
Deze dag staat vol met optredens en activiteiten voor kinderen.
 
Programma zondag 16 juni
11.00 uur - Versieren Cupcakes
11.30 uur - Taartenbakwedstrijd (opstellen taarten)
12:00 uur - Kinder theatershow
13:30 uur - Kabouter Plop
14:30 uur - Bingo
 
Wil je meedoen met het versieren van de 
cupcakes en met de taartenbakwedstrijd? 
Geef je dan op via de website. 
www.zomerfeestenepse.nl 
 

Kleurrijke activiteit georganiseerd door kindercentrum.nl 
kindercentrum.nl zal op de zondagmiddag een kleurrijke activiteit ver-
zorgen voor alle kinderen. Neem je creativiteit mee en wij zorgen voor 
de rest.... Natuurlijk mogen papa en mama ook bewonderen waar je 
neem bezig bent, dus neem die zeker mee. Wij zien je graag op zondag 
16 juni, aanvang 14.30 uur, tot dan!
  
 

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl
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Sponsors

Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van ons restaurant.

WE GAAN ER WEER IETS MOOIS VAN MAKEN!

Volg ons via social media of kijk op onze website om op de 
hoogte te blijven van de laatste vorderingen en updates.

Joppelaan 100  •  7215 AE Joppe  •  Tel. 0575-494206
www.bosrestaurant.nl

Voor meer informatie:

www.famegroep.nl

/famegroep

/company/fame-groep/

FAME ontwikkelt toekomstgerichte 
integrale woonconcepten en 
arrangementen als alternatief 
voor het traditionele verpleeg- 
en verzorgingshuis

#vanverblijfnaarwonen

www.zomerfeestenepse.nl

Sponsors
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Schoonheidssalon
Klein Rozenoord

Schoonheidssalon
Klein Rozenoord

Schoonheidssalon
Klein Rozenoord

harsen | epileren | verven van wimpers en wenkbrauwen
 manicure | gezichtsbehandeling

Adres: Deventerweg 73  |  7214 DB Epse 
Telefoon: 0575-490 622  |  Mail: salon@kleinrozenoord.nl

Prijsuitreikingen

Onderdeel Datum en tijd Locatie

Limbodanswedstrijd 14 juni 17.50 uur Feesttent

Kindertalentenshow Direct na afloop Feesttent

Volleybaltoernooi 15 juni 17.30 uur Feesttent

Bouwopdracht 15 juni 17.30 uur Feesttent

Kinderspelen 15 juni 17.30 uur Feesttent

Muziek Quiz Direct na afloop Feesttent

Cupcakes versieren 16 juni 11.50 uur Feesttent

Taartenbakwedstrijd 16 juni 11.50 uur Feesttent

Chillen in ‘The Hangout’

www.zomerfeestenepse.nl

THE

Hangout

Speciaal voor de jeugd is er dit jaar ‘the Hangout’. Chill en relax 
met al je vrienden en stream via wifi je favoriete muziek naar de 
geluidsinstallatie. 

De Grote Epse Muziek Quiz

11 teams strijden om de felbegeerde eerste plaats. Welk team gaat er 
met de eerste prijs en de eer naar huis?! 
 
Helaas is het niet meer mogelijk om je voor de Muziek Quiz in te 
schrijven. De Quiz bestaat uit alleen maar luistervragen, dus ook als 
toeschouwer kun je gezellig meedoen.

Muziek Quiz | zaterdag 15 juni | 19.30 uur
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Gezocht: vrijwilligers (m/v)
De Zomerfeesten Epse worden door vrijwilligers georganiseerd. Naast 
de vrijwilligers die de Zomerfeesten organiseren zijn er nog veel meer 
vrijwilligers nodig om het driedaagse dorpsfeest ook daadwerkelijk te 
laten plaatsvinden. Lijkt het je leuk om samen met een grote groep dit 
evenement in goede banen te leiden? Meld je dan aan en kom naar één 
van de opbouwdagen. 
 
Te vervullen functies
-  Bardienst 
-  Helpen met de op- en afbouw 
-  ’s Avonds veld opruimen 
-  Organisatie volleybal 
-  Zaterdagochtend opbouw volleybalveld  
-  Fotograaf 
-  Toezicht minikarts
-  Toezicht Formule 1 simulator

Profiel
Stressbestendig is niet nodig, want waar je een handje tekort komt 
helpt een andere vrijwilliger je graag mee zodat de klus geklaard wordt. 
Flexibiliteit is een pré, maar om iedereen flexibel te maken starten we 
altijd met een paar rek en strek oefeningen.

Functie-eisen
- Minimaal één rechterhand
- In bezit van een goed humeur 
   (er kan worden gevraagd naar referenties)

Help jij mee?
Help ons mee tijdens de op- en afbouw van het dorpsfeest. Op  
onderstaande dagen is alle hulp welkom. Laat ons even weten of je 
meehelpt door het formulier op de website in te vullen.
 
Opbouwdagen  Tijd   
Maandag 10 juni 18.00 uur - 22.00 uur  
Woensdag 12 juni 13.00 uur - 16.00 uur (grote tent opzetten) 
Woensdag 12 juni 18.00 uur - 22.00 uur 
Donderdag 13 juni 18.00 uur - 22.00 uur

Afbouwdagen 
Zondag 16 juni  vanaf 18.00 uur 
Maandag 17 juni vanaf 10.00 uur 
Dinsdag 18 juni 10.00 - 12.00 uur (grote tent afbreken)  
 
Tijdens de op- en afbouwdagen ben je van harte welkom om ons te 
helpen op het feestterrein. Voor de op- en afbouw van de grote tent is 
alle hulp welkom.

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl
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Speeltuinvereniging Epse: speel je mee?

De Speeltuinvereniging Epse verzorgt al jaren de kinderspelen tijdens de 
Zomerfeesten. Ook dit jaar is er weer van alles te doen op zaterdagmiddag 
op het veld naast de volleybalvelden. Voor de peuters en kleuters tot en 
met groep 2 zijn er allerlei leuke spelletjes rondom het thema (voet)bal en 
voor de kinderen vanaf groep 3 zijn er spectaculaire attracties en 
springkussens.

Behalve het organiseren van de kinderspelen tijdens de Zomerfeesten, 
doet de speeltuinverenging in Epse nog veel meer. De vereniging beheert 
en onderhoudt de twee speeltuinen in Epse, aan het Wansink en de 
Korenkamp. Daarnaast worden er gedurende het jaar allerlei activiteiten 
gehouden voor de leden, maar vaak ook voor alle kinderen in Epse. Zo 
organiseert de Speeltuinvereniging de jaarlijkse lampionoptocht, 
filmmiddag, de palmpaasoptocht en het eieren zoeken, zwemfestijn en 
natuurlijk het paasvuur en de bijbehorende fakkeloptocht.

Al ruim 150 gezinnen in Epse zijn lid van de speeltuinverenging, voor 
slechts 25 euro per jaar voor het hele gezin, kunt u dat dat ook worden. 
Daardoor kunnen al deze activiteiten georganiseerd worden en de 
speeltuinen onderhouden worden. Dit jaar wordt de speeltuin aan de 
Korenkamp zelfs compleet vernieuwd. Na anderhalf jaar voorbereiding, 
zijn er voldoende middelen beschikbaar om de speeltuin te voorzien van 
allemaal nieuwe speeltoestellen én een multicourt met tribune! In de 
nieuwe speeltuin vindt u straks onder meer een waterspeeltoestel, 
kabelbaan, peuterzone met allerlei toestellen, dubbele schommel en 
een prachtig groot combitoestel.

Meer weten over de Speeltuinvereniging Epse of lid worden? 

Breekmunten
Op de Zomerfeesten Epse kunnen de drankjes en het eten bij de 
foodstands uitsluitend worden betaald met breekmunten. Deze zijn te 
koop bij de ingangstent en bij de bar. De munten kosten €2,20 per stuk.
 
Pinnen
Op het feestterrein kun je bij de muntverkoop pinnen. Het is ook 
mogelijk om contant geld te pinnen op het feestterrein.
 
NIX18
Het nuttigen van alcoholische dranken onder de 18 jaar is op het feest-
terrein niet toegestaan.

Openingstijden feestterrein
Vrijdag 14 juni | 16.00 uur - 01.00 uur
Zaterdag 15 juni | 09.30 uur - 01.00 uur
Zondag 16 juni | 10.00 uur - 19.00 uur

In verband met de op- en afbouw is het veld naast de speeltuin aan Het 
Wansink van 10 t/m 18 juni beperkt of niet toegankelijk.

Informatie

Inschrijven 
Let op: dit jaar is het mogelijk om je in te schrijven tot 12 juni.

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl
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Huisregels
In verband met uw en onze veiligheid dient u zich, als bezoeker van de 
Zomerfeesten Epse,  te houden aan het opgestelde huisreglement. 

• Volg de aanwijzingen van de beveiliging op 
• Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht 
• Geen alcohol onder de 18 jaar 
• Geen wapens en geen drugs  
• Geen ongewenste intimiteiten of hinderlijk gedrag  
• Geen agressie of discriminatie 
• Geen overlast door dronkenschap 
• Geen eigen consumpties meenemen 
• Geen glaswerk/bierfles op het terrein 
• Geen overlast voor de buurt 
• Er kan/mag gefouilleerd worden 
 
Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld 
voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die je als 
bezoeker mocht ondervinden. 
 
Je stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden op het feest-
terrein, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen 
worden door de Stichting Zomerfeesten Epse, zonder dat hier rechten 
aan ontleend kunnen worden.

www.zomerfeestenepse.nl

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 
Zet- en drukfouten voorbehouden.


