
 

Deze week gaat de zomervakantie van start in de gemeente Epe. Na een jaar vol 

gave (sport) activiteiten gaat ook het team van Heel Epe Beweegt er even tussen 

uit. Van 15 juli t/m 15 augustus zijn we afwezig. We wen-

sen iedereen een fijne, sportieve vakantie toe en zien jullie 

graag terug in het nieuwe schooljaar! 
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Contactgegevens 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siebren 

Groen, s.groen@koppelepe.nl  

Volg ons: (klik op de link om naar de site te gaan) 

@BSCGemeenteEpe 

facebook.com/BSCGemeenteEpe 

www.heelepebeweegt.nl  

Zomervakantie van start 

Nieuwsbrief ontvangen? 

Stuur een email naar: 

https://twitter.com/BSCGemeenteEpe
https://www.facebook.com/BSCGemeenteEpe
https://www.facebook.com/BSCGemeenteEpe
http://www.heelepebeweegt.nl/epe/sportenvrijetijd
http://www.facebook.com/CfOldebroek
https://twitter.com/CFOldebroek
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Sportief Zuukerfeest 
Op 24 juni vond het Zuukerfeest 

plaats. Het team van Heel Epe Be-

weegt nam het sportprogramma voor 

de kinderen uit Zuuk voor haar reke-

ning. Voor de onderbouw waren er 

allerlei leuke waterspellen te doen als 

sponzenrace, beachbal schieten en 

waterestafette. De bovenbouw kon 

meedoen met flessenvoetbal, trefbal 

en bubbelbal!  

N I E U W S B R I E F  J U L I  H E E L E P E B E W E E G T  

Bijeenkomst CP sport 
Twee keer per jaar overlegt het team van Heel Epe 

Beweegt met contactpersonen van de basisscholen. 

Woensdag 22 vond de tweede bijeenkomst van dit 

jaar plaats.  

 

Ervaringen delen en wensen en behoefte inventarise-

ren staan centraal bij dit overleg. Samen met de 

aanwezigen werd teruggeblikt op alle activiteiten in 

het  afgelopen halve schooljaar en werden de plan-

nen voor komend schooljaar gedeeld. 

‘Ervaringen 

delen en 

wensen en 

behoeften 

inventariseren 

staat 

centraal’ 

Sportcafé: save the date! 

Op woensdagavond 26 oktober, van 

19:30 – 22:00 uur, vindt het volgende 

sportcafé plaats. We zijn dan te gast 

bij SV Vaassen, Woenstijnweg 67, 

8172CN in Vaassen.  

 

Definitieve agenda en uitnodiging vol-

gen in september. Aanmelden kan via 

s.groen@koppelepe.nl.  
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Terugblik pauzeactiviteiten 

N I E U W S B R I E F  J U L I  H E E L E P E B E W E E G T  

Afgelopen schooljaar hebben we op 

verschillende basisscholen een perio-

de pauzeactiviteiten georganiseerd. 

Tal van nieuwe en oude spellen werden 

met enthousiasme door de kinderen 

op de scholen ontvangen.  

Nationale Sportweek 2016 ‘Ik neem je mee’! 

Van 17 t/m 25 september 2016 is het weer de Nationale Sportweek. De Natio-

nale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland 

sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en be-

wegen is. De Nationale Sportweek valt samen met het moment waarop veel ver-

enigingen en clubs hun deuren opnieuw open zetten; het sportseizoen gaat weer 

beginnen. Daarom vieren we tijdens de Sportweek in september in heel Neder-

land de start van het nieuwe sportseizoen! 

In de gemeente Epe gaan wij een huis-aan-huis verspreide sportkrant uitbrengen 

met het aanbod van en informatie over de 

lokale sportaanbieders. Hierover hebben 

alle sportaanbieders al informatie ont-

vangen, we ontvangen graag input zodat 

we de sport breed onder de aandacht 

kunnen brengen deze week. 

 

Agenda 

9 juli—start zomervakantie  

12 juli—Aquaparty 

15 augustus—deadline aanleveren input flyer 

22 augustus—start schooljaar 

22 augustus—deadline input aanleveren NSW krant 

17 –25 september—Nationale Sportweek 2016 

26 oktober—Sportcafé SV Vaassen 

‘In de 

gemeente Epe 

‘gaan wij een 

huis-aan-huis 

verspreide 

sportkrant 

uitbrengen’ 


