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            Sprookjes

Trotse hoofdsponsor van:



De Zomerfeesten Epse staan weer voor de deur. De afgelopen maanden 
hebben wij met veel plezier het driedaagse dorpsfeest voorbereid voor jong 
en oud.  Natuurlijk weer met de -inmiddels traditionele- onderdelen als de 
fietstocht en de bonte avond, maar ook met nieuwe elementen zoals de  
ridder van Epse, passend bij het thema van 2017, namelijk Sprookjes. 
 
Naast de activiteiten voor jong en oud is er natuurlijk ook weer de kermis. 
Ook aan de inwendige mens hebben wij natuurlijk gedacht. Zo zullen er 
verschillende foodstands zijn voor een heerlijke snack of maaltijd. 
 
Dat is nog niet alles, want ook hebben wij een gevarieerd muzikaal  
programma weten samen te stellen. Zo kun je onder andere op de 
vrijdagavond genieten van de swingende coverband ‘Pokkenherrie’ en 
zaterdag van ‘Backsound’ met covers uit de top 2000. 

Wij wensen iedereen heel veel plezier tijdens de Zomerfeesten Epse 2017. 

Esther Reit / Yvette Dommerholt / Maarten Matti / Tom Meerbeek
Rutger-Jan Loenen / Jeroen Dik / Niels Beentjes / Joeri van Duuren 

P.S. Wij zoeken nog vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op de 
website en meld je aan. Wij kunnen je hulp goed gebruiken.

Laat u inspireren

Op zoek naar een badkamer of 

naar een nieuwe vloer? 

De laatste trends in badkamers, 

wand- en vloertegels en 

woonaccessoires zijn te zien bij ons 

in de showroom!

Zoekt u inspiratie of wilt u een 

afspraak, u bent van harte welkom 

in onze showroom in Deventer.

Stockholmstraat 2    7418 GG Deventer    Tel. 0570 622124

abcbadkamers.nl     

BADKAMERS



Vrijdag 16 juni

17.00 uur
De Ridder van Epse
Hindernisbaan.  
Deelname vanaf 12 jaar.

16.00 uur Live on stage: Duo Hekkelbarg
Aftrap van de Epse Zomerfeesten  
met oergezellige muziek.

16.00 uur
Vrijdagmiddagborrel
16.00 - 17.00 uur HAPPY HOUR 
2 drankjes halen, 1 drankje betalen.

18.00 uur
Talentenshow: Epse Got Talent
Doe gezellig mee met deze leuke kindertalenten-
show. Opgave via de website en op school.

 

21.00 uur Live on stage: Pokkenherrie
Supergezellige en swingende coverband.
 

Pokkenherrie
zomerfeestenepse.nl



Zaterdag 17 juni

14.00 uur

09.00 uur Fietstocht
Georganiseerd door oud-ondernemers ism 
de dorpsraad. Opgeven via de website.

 

15.00 uur
Stands met stilleven van sprookjes
Waan je in de wondere wereld van sprookjes. 
Locatie: rondom de volleybalvelden. Doe gezellig 
mee en schrijf je in op de website.

vanaf
14.00 uur

Kinderspelen
De speeltuinvereniging organiseert ook dit jaar 
weer fantastische kinderspelen. Mis het niet! 
Start 14.00 uur kinderen t/m groep 2.  
Start 14.30 uur kinderen groep 3 t/m 8.

21.00 uur
Feestavond met live:
DJ Riva Soull  

backsound
 

12.00 uur
Brunch met live on stage: Backsound
Akoestische coverband met de beste muziek 
uit de top-2000. Voor de brunch kun je je 
inschrijven op de website.

backsound
 

17.00 uur
Borrel met live on stage: Backsound
De akoestische coverband Backsound keert 
voor de tweede keer terug op het podium. 

19.30 uur
Bonte avond
Eén van de hoogtepunten van de 
Epse zomerfeesten.  Opgeven via de website.

Volleybal
Straat- en vriendenteams strijden om de 
eerste prjis. Inschrijven kan via de website.

14.00 uur



12.00 uur

13.00 uur Live: Piece of Cake jazzband
Dixieland brengt altijd gezelligheid! 
 

15.00 uur
Bingo
Ook dit jaar weer fantastische prijzen.  
Bingokaarten zijn te koop bij de kassa achter de 

17.00 uur
Live: Piece of Cake jazzband
Voor de tweede maal zal de Piece of Cake  
jazzband optreden.

Lazy
Sunday 18 juni
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Prijsuitreikingen
Onderdeel Dag Wanneer
Ridder van Epse vrijdag 16 juni Tijdens de eerste pauze van Pokkenherrie
Talentenshow vrijdag 16 juni Direct na afloop van de talentenshow
Fietstocht zaterdag 17 juni 17.30 uur
Volleybal zaterdag 17 juni 17.30 uur
Kinderspelen zaterdag 17 juni 17.30 uur
Bonte avond zaterdag 17 juni 21.30 uur
Taartenbakwedstrijd zondag 18 juni 14.00 uur

13.00 uur
Cupcakes versieren
Doe mee met de cupcake versier wedstrijd. Voor 
kinderen van 1 t/m 14 jaar. Meer info op de website.

Taartenbakwedstrijd
Heel Epse bakt. Kinderen kunnen ook  
meedoen. Opgeven via de website.

 

Ballonnenartiest & schminkenOok op zondag:



Huifkar

Opstapplaatsen 

1.  ‘t Wansinkhof

2. Hoek Het Wilgert/ 
     Buitenkamp

3. Speeltuin  
     Korenkamp

4. Hassinklaan t.h.v.  
     J vd Hoevenschool

Op zondag 18 juni rijdt 
de huifkar door het dorp 
om je van en naar de 
Zomerfeesten te 
brengen. 

In het dorp worden vier 
opstapplaatsen gemaakt.

De huifkar rijdt van 11.45 tot 17.45 uur.

Kinderspelen

Op zaterdagmiddag 17 juni kan je weer meedoen aan de kinderspelen. 
De kinderspelen worden georganiseerd door de Speeltuinvereniging Epse. 

Dit jaar pakken wij samen groots uit met diverse springkussens en 
spectaculaire attracties. 

Voor de peuters en kleuters zijn er simpele Hollandse spelletjes (blikgooien, 
balspellen etc). De kinderspelen vinden plaats op het sportveld naast de 

volleybalvelden.

Mini motoren
De allerkleinsten kunnen 

‘racen’ op het Zomerfeesten 
Epse circuit. Drie mini 

motoren staan klaar voor 
kinderen van 3 t/m 5 jaar.

Toezicht van een ouder is 
verplicht. 



SponsorsPlattegrond
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Informatie
Breekmunten 
Op de Epse Zomerfeesten kunnen de drankjes uitsluitend worden betaald met 
breekmunten. Deze zijn op twee plaatsen op het feestterrein te koop. Bij de 
ingang en bij de bar. Ook dit jaar kunnen teveel gekochte hele munten weer 
worden ingeleverd bij de kassa. Let wel: dit kan tot zondagmiddag 
(18-06-2017) 16.00 uur. Halve munten worden niet teruggenomen. 

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.  

Sponsors

Vrijdag 
16 juni

Zaterdag
17 juni

Zondag
18 juni

Bekijk 
het hele 

programma 
op de 

website!

16.00 uur

Happy Hour 2=1
 

16.00 uur
Live on stage: 
Duo Hekkelbarg

17.00 uur
De ridder van 
Epse

18.00 uur
Talentenshow: 
Epse Got Talent
 

21.00 uur
Live on stage: 
Pokkenherrie
 
 

09.00 uur
Fietstocht

12.00 uur
Brunch met live on 
stage: Backsound

14.00 uur
Volleybal 

14.00 uur
Kinderspelen 

15.00 uur
Stands met 
stilleven van 
sprookjes

17.00 uur
Borrel met live on 
stage: Backsound

20.00 uur
Bonte avond

21.30 uur
Feestavond met 
DJ Riva Soull

12.00 uur
Taartenbak-
wedstrijd
 

13.00 uur
Cupcakes versieren

13.00 uur
Live: Piece of 
Cake Jazzband

15.00 uur
Bingo 

17.00 uur
Live: Piece of 
Cake Jazzband

Ook op zondag:

Lazy
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Zomerfeesten Epse

Alle genoemde tijden zijn onder voorbehoud.
 

Schminken
& 

Ballonenartiest
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