
 

Vrijdag is het zover, dan gaat de zomervakantie van start! Na een lang schooljaar, 

met de nodige sportevenementen, kan iedereen van een welverdiende vakantie 

gaan genieten. De buurtsportcoaches luiden de vakantie in met twee spetterende 

activiteiten in de eerste vakantieweek. Op dinsdag 14 juli kun je in zwembad de 

Koekoek in Vaassen meedoen aan de Aquaparty. Woensdag 

15 juli staat bij het Kievitsveld in Emst de jongens tegen 

de meisjes op het programma. Lees verder op pagina 2. 

Spetterend de zomer in! 
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Buurtsportcoach Epe 

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 

Nieuwsbrief ontvangen?  

Stuur een email naar: 

https://twitter.com/BSCGemeenteEpe
https://www.facebook.com/BSCGemeenteEpe
https://www.facebook.com/BSCGemeenteEpe
http://www.facebook.com/CfOldebroek
https://twitter.com/CFOldebroek
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Vertrek Chantal 
Na een periode van twee jaar gaat Chantal Migo het team van buurtsport-

coaches in Epe verlaten. Chantal gaat zich volledig richten op haar werk-

zaamheden binnen Uniek Sporten en VSO het 

Prisma. Dit is waar haar hart ligt en binnen de-

ze organisatie heeft ze uitbreiding van uren 

gekregen. Vanaf deze plek willen we Chantal 

feliciteren met deze nieuwe uitdaging en tege-

lijk bedanken en al het goede wensen voor de 

toekomst. Chantal was vanaf de start van de 

buurtsportcoaches (september 2013) betrok-

ken bij het team. We zijn erg blij met alle ex-

pertise en ervaring die ze meebracht in de af-

gelopen jaren binnen ons team en op veel basis-

scholen. We zullen haar betrokkenheid, collegi-

aliteit en vakkennis missen binnen ons team!  

N I E U W S B R I E F  J U L I / A U G U S T U S  

Aquaparty 
Wie: groep 3 t/m 8  

Wanneer: dinsdag 14 juli 

Waar: Zwembad de Koekoek, Vaassen 

Hoe laat: 13:00 – 15:30 uur 

Kosten: € 2,50 per persoon 

Aanmelden: NAAM+LEEFTIJD vóór 10 

juli naar t.beekman@koppelepe.nl 

Wat moet je verder weten: Zwemdiplo-

ma verplicht; na afloop vrij zwemmen; 

VOL=VOL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongens VS Meisjes 
Wie: groep 3 t/m 8 

Wanneer: woensdag 15 juli 

Waar: Kievitsveld (Viskweekweg), Emst   

Hoe laat: 10:00 – 12:00 uur 

Kosten: geen 

Aanmelden: in tweetallen onder vermel-

ding van NAMEN + LEEFTIJDEN vóór 10 

juli naar bscactiviteit@gmail.com 

Wat je verder moet weten: Zwemdiplo-

ma verplicht; dresscode: meiden in het 

rood en jongens in het blauw gekleed; 

VOL=VOL 



P A G

Het was woensdagavond 17 juni een drukte van belang bij sv 

Wissel. Circa 40 personen, verdeeld over 24 partijen 

(waarvan 16 sportverenigingen) waren aanwezig bij het 

tweede sportcafé van dit jaar!  

SV Wissel was dit maal gastheer en onderdeel van het pro-

gramma was een rondleiding door Wilco Brummel over het 

sportpark. Later op de avond ging wethouder Robert Schol-

ten in op het sportbeleid in de Gemeente Epe en het sport-

plan 2020. Aansluitend werd door Siebren Groen toelichting 

gegeven op de activiteiten van de buurtsportcoaches de ko-

mende jaren.  

Na de pauze werd het thema Veilig Sportklimaat en de on-

dersteuningsmogelijkheden bij sportverenigingen behandeld. 

Onder het genot van een hapje en drankje was er na afloop 

ruimte om te ontmoeten. Vanaf deze plek willen we SV Wis-

sel nogmaals bedanken voor de gastvrijheid en goede zorg 

deze avond!  

Het volgende sportcafé zal in het najaar plaatsvinden bij 

Zwem- en Sportcentrum de Koekoek in Vaassen.  

Sportcafé druk bezocht! 

Kalender juli/augustus 
 

9 juli—Wielerronde Epe 

14 juli – Aquaparty 

15 juli – De jongens tegen de meisjes 




