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Eindelijk, we mogen weer!
Van 17 t/m 19 juni vinden de Zomerfeesten weer plaats. Eindelijk, we mogen 
weer! Na twee jaar geen Zomerfeesten in Epse pakken we dit jaar flink uit! 

Er is volop live muziek tijdens de Zomerfeesten. Voor ieder wat wils. Dit jaar 
staan er DJ’s, zangers en fantastische bands op het podium.

Verder zijn er het hele weekend festiviteiten en activiteiten op en rondom het 
feestterrein met op elke dag leuke activiteiten voor jong en oud.
 
Naast een grote feesttent kleden wij het feestterrein aan met diverse 
foodstands, springkussens voor de kinderen, minicars voor de kleine 
coureurs, een rodeostier voor de ‘dare devils’, een karaoketent voor de 
talenten uit het dorp en een gamezone voor de jeugd met daarbij
uiteraard ook een ‘chillhoek’. 

Wij wensen iedereen fantastische Zomerfeesten toe!

Namens de organisatie;

Caroline van Vilsteren
Maarten Matti
Jeroen Dik 
Karel Brinkman
Jacco Teunissen  
Taco Provily
Joeri van Duuren

www.zomerfeestenepse.nl

Sponsors bedankt!

Ook in 2022 is LoooX Bathrooms weer hoofdsponsor van de Zomerfeesten 
Epse. Met de stijlvolle badkamercollectie creëert LoooX het woonkamergevoel 
in de badkamer. Bekijk meer op www.looox.nl
 
Wij danken alle sponsoren die de Zomerfeesten Epse mede mogelijk maken. 
Door de sponsoring kunnen wij leuke (kinder)activiteiten gratis voor het dorp 
aanbieden tijdens de Zomerfeesten.

LoooX Bathrooms is de trotse hoofdsponsor 
van de Zomerfeesten Epse 2022

www.zomerfeestenepse.nl
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Oldtimershow
Op zaterdagmiddag kunnen 
autoliefhebbers hun hart 
ophalen. Dan is er namelijk 
een oldtimershow met klassieke 
auto’s. Rijdend erfgoed van 
dichtbij bekijken, dit is je kans. 
Uiteraard zijn de eigenaren van 
de auto’s aanwezig om je alle 
ins- en outs te vertellen over de 
klassiekers.

Klassieker en oldtimershow 
Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur naast de volleybalvelden op het 
sportcomplex van Epse. 
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Programma vrijdag 17 juni
Pianoshow van Andy Dellenoy 

Op vrijdagmiddag beginnen de Zomerfeesten. Andy 
Dellenoy zorgt met zijn pianoshow voor een feestelijke 
aftrap. Beleef het: ‘Crazy Pianos’ in Epse!

Maak je eigen Zomerfeesten t-shirt 

Ontwerp en maak je eigen t-shirt. Het mooiste t-shirt 
wint een mooie prijs!

Samen patat eten 

Wat is er nu leuker dan om met al je vriendjes samen te 
eten. Alle kinderen kunnen gratis patat komen eten!

Kindertalentenshow 

Tijdens de kindertalentenshow is het podium voor de 
kinderen. Doe gezellig mee! 

Feestavond met coverband ‘Flame’

FLAME COVERBAND staat voor een energieke en interactieve show, waarbij je 
wordt meegezogen in een wereld van vele muzikale hoogtepunten die elkaar in 
razend tempo zullen opvolgen. 

De professionele lichtshow, podium uitstraling en weergaloze medley’s / mash 
up’s maken de show geheel van deze tijd en een genot om naar te kijken en 
luisteren.

FLAME “NEXT LEVEL” : Be part of it, so you won’t be missing it!
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16.00 uur

16.00 uur

Aanmelden via de website

Aanmelden via de website

17.00 uur

Aanmelden via de website

18.30 uur

Vrijdag 17 juni 21.00 uur
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Programma zaterdag 18 juni
Fietstocht 

Start de dag goed en begin met een mooie fietstocht in 
de regio. Startpunt: feestterrein

Brunch 

Eet gezellig mee met een heerlijke brunch. 
De brunch wordt verzorgd door No11 uit Deventer.

Volleybaltoernooi 

Op de zaterdagmiddag houden we weer een volleybal-
toernooi. Doe mee met je vrieden of straat.

Boogschieten 

Vader, broer, zus of opa...? Wie daag jij uit voor een  
wedstrijd boogschieten?

www.zomerfeestenepse.nl

10.00 uur

12.00 uur

Aanmelden via de website

Aanmelden via de website

13.30 uur

13.30 uur
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Kinderspelen

Op zaterdagmiddag kan je weer meedoen aan de kinderspelen. Dit jaar pakken 
wij samen weer groots uit! Voor de peuters en kleuters zijn er leuke (Hollandse) 
spelletjes.  Voor de oudere kinderen is er onder andere een uitdagende storm-
baan. Mis het niet en geef je snel op via www.zomerfeestenepse.nl
De kinderspelen vinden plaats op het sportveld naast de volleybalvelden.  

De Speeltuinvereniging Epse verzorgt al jaren de kinderspelen tijdens de 
Zomerfeesten. Maar de Speeltuinvereniging organiseert het hele jaar door 
veel meer leuke activiteiten.  
 
Meer weten? Kijk dan op www.speeltuinverenigingepse.nl

www.zomerfeestenepse.nl

Zaterdag 18 juni 13.30 uur

vol=vol

Aanmelden via de website
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Programma zaterdag 18 juni
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Zaterdag 18 juni 19.00 uur

Zaterdagmiddag = feestmiddag.. Met Roy Otters, Willem Wolda en een  
verrassingsact! Zorg dat je erbij bent!

Zaterdag 18 juni 16.00 uur

Nog maar één keer gehouden, maar nu al niet meer weg te denken uit het  
programma van de Zomerfeesten: de Muziek Quiz. Schrijf je team snel in via de 
website! Hier wil je bij zijn!!!

Zaterdag 18 juni 21.00 uur

We sluiten de zaterdag knallend af met 
een feestavond met DJ Yannick. Waar DJ 
Yannick ook komt, hij zorgt voor feest, 
chaos en alle handjes in de lucht! 
Zodra de muziek aan gaat weet je dat 
DJ Yannick achter de draaitafel staat!

Aanmelden via de website
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Programma zondag 19 juni
Cupcakes versieren 

Dit jaar is er weer de cupcake versierwedstrijd voor
alle kinderen.

Minidisco 

Dans mee op je favoriete nummer tijdens de minidisco. 
Vergeet je zelfgemaakte t-shirt niet aan te trekken, want 
je kan een prijs winnen voor het mooiste shirt!

Bingo 

Op de zondagmiddag staat de gezellige bingo weer 
gepland. Speel mee voor mooie prijzen!

www.zomerfeestenepse.nl

11.00 uur

12.00 uur

Kaarten te koop bij de munten

13.00 uur
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Knallende afsluiting met ‘Proud Herrie’

De swingende coverband ‘Proud Herrie’ is de afluiter van de Zomerfeesten.  
Deze coverband met blazers speelt lekkere dansbare muziek, soms in een 
eigen jasje gestoken of een andere tekst, maar altijd swingend!

www.zomerfeestenepse.nl

Zondag 19 juni 15.00 uur

Aanmelden via de website
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i hate it when i’m singing a song and  
the artist gets the words wrong 

Dit jaar hebben we een echte karaoke club op het feestterrein. 
Zing in de tent je favoriete nummer! Zing je vals? Geen probleem want;  

What Happens At Karaoke Stays At Karaoke
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Chillen in ‘The Hangout’
THE

Hangout

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

Minicars voor de kinderen
Kinderen kunnen dit jaar gratis gebruik maken van 
minicars.Deze zullen elke dag op bepaalde tijden 
gebruikt kunnen worden. 
 
Op het feestterrein kun je elke dag zien hoe 
laat er gereden kan worden. 

De minicars zijn geschikt voor kinderen tot en met 5 jaar.

Boogschieten
Op zaterdag en zondag kun je tijdens de 
Zomerfeesten Boogschieten.  
Op zaterdag kun je boogschieten bij 
de volleybalvelden en zondag op het 
feestterrein zelf. 

Wie daag jij uit?
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Locatie
De Zomerfeesten worden gehouden op het feestterrein aan Het Wansink in 
Epse, naast de speeltuin.

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 of bij de bar. De munten kosten €2,50 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 feestterrein 
niet toegestaan.

Openingstijden feestterrein
Vrijdag 17 juni | 16.00 uur - 01.00 uur
Zaterdag 18 juni | 09.45 uur - 01.00 uur
Zondag 19 juni | 10.45 uur - 19.00 uur

Informatie

Inschrijven 
Let op: dit jaar is het mogelijk om je in te schrijven tot 14 juni.

www.zomerfeestenepse.nl www.zomerfeestenepse.nl

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 
feestterrein, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt 
mogen worden door de Stichting Zomerfeesten Epse, zonder dat hier 
rechten aan ontleend kunnen worden.

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



zie jij wie <18 is?

help je ons mee?
pak alvast je ID!

Het barpersoneel

van de Zomerfeesten Epse

twijfelt ook

Dit programmaboekje is gedrukt door Drukkerij Robine uit Twello.


