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Zomerfeest 2012
Het Zomerfeest in Ugchelen gaat zijn 7e 

editie beleven dit jaar en weer probeert 
de organisatie het feest wat meer inhoud te 
geven als het vorige jaar. Met de uitbreiding 
van de Braderie op de zaterdag en de komst 
van meer oude ambachten, gaan we het stuk 
Ugchelseweg vanaf het Bikkertje tot voorbij 
Back in Town, ook dit jaar weer, bij ons bra-
derieterrein aantrekken. 

Henry de Witte van het AVIA benzinestation werkt 
fantastisch mee door op zaterdag zijn tankstation 
te sluiten om ruim baan te maken voor het Zee-
manskoren festival en de oude ambachten. Wij zijn 
hem daar natuurlijk heel erkentelijk voor!! Een 

verandering dit jaar is dat de braderie op vrijdag 
start om 16:00 uur en dat het verkeer tot 14:00 uur 
ongestoord door ons dorp kan rijden. Dus het ben-
zinestation van Henry is op vrijdag, tot twee uur, 
ook vanuit de dorpszijde te bereiken.

Grote verloting
Een grote verloting met fantastische prijzen is ook onderdeel van dit 7e Zomerfeest. Op vrij-

dag en zaterdag kunt u bij diverse kramen en bij de dames van de jubileumcommissie, loten 
kopen á 1 euro per stuk. 

Jubileumkraam
Zoals u elders in deze krant heeft kunnen lezen bestaat de ver-

eniging Ugchelens Belang in het najaar 100 jaar. Bij de jubile-
umkraam van Ugchelens Belang zijn hele leuke cadeaus te koop. 

Het koektrommeltje met de Ugchelse Honderdjes, en een mooie golfparalu in 
de groen-wit-blauwe  kleuren van Ugchelen.  Natuurlijk is ook de heerlijke 
wijn met de pakkende naam “Dorpsgevoel Ugchelen” op deze kraam te koop. 
Rode, witte of rosé wijn die heerlijk is om te drinken en de vriendelijk prijs 
heeft van € 3,95 per fl es. Als speciale aanbieding tijdens het Zomerfeest 
bieden we 3 fl essen wijn (naar eigen keuze) aan voor 11 euro. Cadeauver-
pakkingen zijn ook op de kraam verkrijgbaar. Wilt u niet wachten met het 
kopen van deze heerlijke Ugchelse wijn? Bij de C1000 van de familie van de 
Heuvel is hij ook verkrijgbaar.

Omleiding buslijn 10
tijdens Zomerfeest
Speciaal voor het Ugchels Zomerfeest is er voor Stadsbus lijn 10 een aangepaste route ge-

maakt. Deze omleiding geldt voor donderdag 19 augustus 16.00 uur t/m zaterdag 21 augus-
tus einde dienst.

De stadsbus rijdt dan de volgende route: Ugchelseweg richting Ugchelen; r.a. Laan van Westenenk; l.a. Euro-
paweg; l.a. Ugchelsegrensweg; r.a. Brouwersmolenweg; l.a. Hoog Buurloseweg; l.a. Hoenderloseweg; r.a. G.P. 
Duuringlaan; r.a. Keienbergweg; r.a. Hoenderloseweg; l.a. Hoog Buurloseweg; r.a. Brouwersmolenweg; l.a. Ug-
chelsegrensweg; r.a. Europaweg; r.a. Laan van Westenenk en l.a. Ugchelseweg richting centrum Apeldoorn. 

VERVALLEN HALTES HIERDOOR ZIJN:
Derk Kamphuisweg beide richtingen, Richtersweg, Hulkestein, G.P. Duuringlaan (U.B.), de Kei en Ugchelse-
grensweg. Er zullen een aantal tijdelijke haltes worden geplaatst.

De Zomerfeestcommissie bedankt Syntus voor de bereidwillige medewerking om het Ugchels Zomerfeest tot 
een succes te maken.

Hartelijk dank
Hopelijk zal ook dit jaar het Ugchelse Zomerfeest met 

het Wielrennen, het Zeemanskoren festival en met alle 
andere activiteiten weer goed verlopen. 

Dit zal mede te danken zijn aan onze sponsoren en de bereidwillige 
medewerking van de Gemeente Apeldoorn, de afdelingen:
• Openbare Werken (O.W.): Team Bereikbaarheid • Financiën en Onder-
steuning • Stadsdeel West • Stadsdeel Noord-West, Centrum • Stads-
deel Zuid-Oost en Dorpen • Publieksdienst (PD): J.Z.V.-Openbare Orde 
en Veiligheid.

De Ugchelense Zomerfeestkrant is een bijlage van Het Apeldoorns Stadsblad

 Oplage:  70.000 exemplaren. 

 Redactie:  Wilma van Dijk en Wim de Grip

 Advertentie-acquisitie:  Ronald Diets, Wegener Media

 Vormgeving:  Dick Huis in ‘t Veld, Wegener Media Operations 

Met speciale dank aan:   Wim de Grip en Mike Heemsbergen, alsmede het voltallige bestuur van 
ondernemersvereniging Ugchelen Plaza en de Stichting Zomerfeest Ugchelen.

Colofon

Futurumshop.nl 
Ronde van Ugchelen 
wielrennen
18:00 uur Dernykoers Nieuwelingen
18:45 uur Amateurs
20:30 uur Dernykoers prominenten
21:15 uur Fun race     
        
parcours: centrum van Ugchelen !! Molecatenlaan, Baze-
molenweg, M. Orgeslaan, MARKENDOEL, Methusalemlaan, 
DIRK KAMPHUISWEG, Ugchelseweg, Molecatenlaan.

Vanaf 16:00 uur
 - Braderie Ugchelen Plaza
 - Demonstraties, modeshow
 - Grote verloting.
 - Culinaire verrassingen
 - Kermis
18:30 uur Dameskoor Knap Eigen Wijs
20:00 uur  Perfect Show Band

22:30 uur  Belle Perez

 - Kermis
 - Braderie van 11:00 tot 18:00 uur
 - Oude Ambachten en terrassen
 - Pony’s rijden voor de kinderen
 -  Zeemanskoren festival  

12:00 tot 18:00  
20:00 uur  Hike
21:00 uur  John Denies

22:30 uur  Monique Smit

VRIJDAG 16 AUGUSTUS

ZATERDAG 16 AUGUSTUS

DONDERDAG 16 AUGUSTUS

Christiaan Geurtsweg 24 - 26 • 7335 JV  Apeldoorn
055 - 5414089 (dag en nacht) • www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl

Mijn uitvaart is in vertrouwde handen

Zaterdag na het Zeemanskorenfestival, rond 18:15 uur, 
vindt de trekking plaats van de mooie prijzen zoals één 
minuut gratis winkelen bij de C1000, een tuinset van Huis 
56, een fi ets, en veel andere mooie prijzen.  
De moeite waard dus om een aantal loten te 
kopen!!!

3 fl essen wijn  (naar keuze)
11.00

Speciale aanbieding


