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Theaterstraat Ugchelen al een begrip
D

e organisatie van de Theaterstraat Ugchelen presenteert dit najaar weer een ,,veelzijdig en
hoogstaand cultureel programma’’. Zo staat er op de website www.theaterstraatugchelen.
nl te lezen. Op zaterdag 29 september wordt dit evenement (met een mix van cabaret, muziek,
theater en dans) voor de vierde keer gehouden, in huiskamers en garages van inwoners aan de
Ugchelseweg. Ook dit keer zijn er weer zestien locaties. ,,Kaarten zijn alleen te koop via de site.
Dat is dit jaar voor het eerst. Organisatorisch is dat makkelijker’’, legt Hans Huiskamp, lid
van de publiciteit- en de sponsorcommissie uit. Huiskamp verwacht geen problemen met de
,,lichtelijk’’ verhoogde prijs van een passe-partout. De kosten zijn 17,50 euro, daarmee kunnen
vier voorstellingen van een half uur worden bezocht. Eind juni startte de voorverkoop.
’’Binnen een week tijd waren 90 van de 500 kaarten verkocht. Ik verwacht dat tegen de tijd
dat de Zomerkrant Ugchelen uitkomt alle kaarten al zijn verkocht. Als het niet zo is moeten
we in actie komen.’’
Nieuw is dit jaar de combikaart
voor bedrijven: met een buffet
in de Hamermolen, het bezoeken
van voorstellingen en ontvangst
in de VIP-tent. Nu de gemeente
ook Theaterstraat Ugchelen minder subsidie verstrekt, onderzoekt
de sponsorcommissie andere mogelijkheden. Hans Huiskamp is dit
jaar de commissie komen versterken en is over de start niet ontevreden. ,,Ik vind het leuk om
het financieel haalbaar te maken.’’
Vanaf de eerste editie van de Theaterstraat komen er artiesten bij
hem en zijn vrouw Gerda over de
vloer.

Nina de la Croix

Van Dorpshuis
naar Stadssauna...
V

eel oude saunabezoekers hebben al weer de weg gevonden
naar Sauna & Bodycare Apeldoorn. De nieuwe uitbaters
zijn blij verrast en doen hun stinkende best om het deze bezoekers naar de zin te maken.
Het lijkt een echte uitdaging een
sauna te heropenen die tweeënhalf jaar geleden failliet ging, met
de concurrentie van moderne saunacomplexen bij Bussloo en Emst
om de hoek. Andries de Grip en
zijn partner Patty Beumer zijn
deze uitdaging aangegaan en zien
volop kansen om oude tijden te
laten herleven aan de Heemradenlaan.
23 jaar was Andries de beheerder
en pachter van dorpshuis Ugchelens Belang waar regelmatig grote

evenementen werden gehouden
en waar verschillende verenigingen te gast waren aan de gezellige bar. Een avontuur dat volgend
jaar februari eindigt als de huidige pachtovereenkomst afloopt.
Eigenlijk was de planning dat het
koppel zou gaan verhuizen naar
Altea in Spanje waar ze enkele
jaren geleden een appartement
kochten en een Horecazaak wilden beginnen. De economische
toestand in Spanje en de komst
van 2 kleinkinderen brachten

De vorige keer trad in de huiskamer Merlijn op, nu komt de Höllenboer met ,,Liedties en Stukkies in het Sallands dialect’’.
Voor aanvang van de voorstelling
wordt het vertrek zoveel mogelijk
leeggehaald en wordt karton op
de vloer gelegd. Huiskamp heeft
leuke ervaringen opgedaan met de
gasten. ,,Dan komen er mensen
binnen, die eerst rondkijken en
bijvoorbeeld zeggen: ,,Wat is dat
een mooi schilderij’’ of ze geven je
complimenten over je huis.’’

Een geboeid publiek

duo bagage uit Apeldoorn

In totaal bestaat de stichting uit
zo’n twaalf vrijwilligers. Behalve
eerdergenoemde commissies hebben de artiestencommissie en de
vrijwilligerscommissie belangrijke
taken. Dit jaar moest op zoek
worden gegaan naar een aantal
nieuwe locaties, omdat huizen te
koop staan en daar geen optredens konden worden ingepland.

Als opvulling doen nu onder meer
basisschool De Steenbeek en
woonzorgcentrum De Sprengenhof
mee. Beide weliswaar niet gelegen
aan de Ugchelseweg, maar wel
binnen loopafstand. Tijdens de
pauzes van de voorstellingen is er
op de centrale locatie muziek en
een optreden van de Ugchelense
toneelvereniging Ernst en Luim.

heid en een goede keuken zullen
beslist de sauna liefhebber terug
voeren naar de Heemradenlaan.

tjes in de sauna doorbrengen. De
openingsdag leek wel een reunie
van sauna bezoekers die in het
verleden Sauna Apeldoorn bezochten en veel oude gasten zijn
terug gekeerd en voelen zich weer
helemaal thuis.
U bent van harte welkom!

Patty en Andries toch aan het
twijfelen. Ze waren toe aan wat
nieuws en toen de sauna, die ze
in het verleden regelmatig hadden bezocht, in beeld kwam was
de keuze snel gemaakt.
De bedrijfsvoering in hun nieuwe
bedrijf blinkt uit door realisme,
zegt Andries. Dochter Daphne
verruilde haar baan als restaurantmanager bij de Wipselberg en
als kok werd Arnoud van Walchren binnengehaald. Hij groeide
op in de sauna van zijn ouders in
Houten en werkte in de keuken
van de Librije en de Echoput. Alleen verse producten wil Arnoud
gebruiken in zijn keuken en zijn
saté is een topper! De massagesalon, het domein van Yvonne en
Gert ten Have en de Beauty salon
van Niki Harwig maken het plaatje
compleet. De gemoedelijkheid van
het Dorpshuis binnen brengen, en
de combinatie van kleinschaligheid, optimale hygiëne, gastvrij-

We hopen, en zien het nu al gebeuren, dat er net als in het verleden vaste groepjes ontstaan die
op gezette tijden een aantal uur-

Bon Ballengooien:
bij besteding €5,vijftig cent korting

Bon Lucky Cranes:
tijdens het Zomerfeest
200 punten extra bij
inlevering 1000
punten

