
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Epe werd de sportprijs Epe 2015 

uitgereikt. Voor deze prijs waren vijf genomineerden waar op gestemd kon worden: 

Chantal van Gortel en Rianka Kiezebrink, sv Wissel Elisa Dul, Tiemen van der Kolk 

en Basketball All Stars Epe. Uiteindelijk kreeg Elisa Dul de meeste stemmen en zij 

mocht zodoende de Sportprijs Epe 2015 in ontvangst nemen.  

Naast het uitreiken van de sportprijs werd ook de vrijwilligersprijs uitgereikt aan 

Johan Huiskamp. Wij feliciteren alle genomineerden en prijswinnaars met de waar-

dering voor jullie inzet en prestaties in het afgelopen jaar!  
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Nieuwsbrief Januari 

HeelEpeBeweegt 

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  

Nieuwsbrief ontvangen?  

Stuur een email naar: 

Elisa Dul wint Sportprijs Epe 2015! 

https://www.facebook.com/GemeenteEpe/
https://www.facebook.com/svWissel/
https://www.facebook.com/BASEpe/
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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Oudejaars Zaalvoetbaltoernooi 

Woensdag 30 december om 9:00 uur 

werd er afgetrapt op het traditio-

nele oudejaars zaalvoetbaltoernooi 

in de PWA hal in Epe 

Dit jaar deden meer dan 120 jonge-

ren mee aan het toernooi dat door 

HeelEpeBeweegt in samenwerking 

met het jongerenwerk van Koppel 

georganiseerd wordt.  

Het was een zeer geslaagd toernooi 

met veel mooie acties, reddingen en 

doelpunten en bovenal plezier!  

N I E U W S B R I E F  J A N U A R I  

‘Het was een 

zeer geslaagd 

toernooi’ 

EHBO herhalingscursus 
Op dinsdag 1 maart organiseert     

HeelEpeBeweegt in samenwerking met 

het Rode Kruis een herhalingscursus 

EHBO. Naast dat een deel van het 

HeelEpeBeweegt team hier aan mee 

doet zijn er nog plaatsen vrij voor 

mensen die ook nog op herhaling moe-

ten. 

 

Je moet rekening houden met een dag 

van 9:00 - 17:00 uur waarbij je ook 

nog vooraf je eigen kennis moet bij-

spijkeren n.a.v. een cursusmap.  

Ook wanneer je nu je EHBO diploma 

bij het Oranje Kruis hebt is het mo-

gelijk hier aan deel te nemen en je 

dus over te schrijven naar het Rode 

Kruis. 

 

Ben of ken jij iemand die herhaling 

nodig heeft of wil je meer informatie, 

dan kun je contact opnemen met Sie-

bren Groen via s.groen@koppelepe.nl 

of 06 33 60 80 82 

mailto:rhuberts@oldebroek.nl
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Pilot beweegt RSG N.O.-Veluwe 

N I E U W S B R I E F  J A N U A R I  

In het najaar van 2015 heeft de Pilot 

“Naschools sporten” plaatsgevonden in 

samenwerking met RSG N.O.- Veluwe 

en diverse sportaanbieders. Doel was 

leerlingen kennis te laten maken met 

verschillende sporten, de sportaan-

bieders en mogelijk toe te leiden naar 

passend sportaanbod.  

Elke dinsdagmiddag van 14.30-15.30 

uur stond er een sportactiviteit 

(freerunnen, badminton, bubbelvoet-

bal) op het programma. Onder de noe-

mer “Bewegen op Maat” ging de buurt-

sportcoach het gesprek aan met de 

individuele leerling om te kijken naar 

een beweegwens en werd er naar een 

passende oplossing gezocht. In 2016 

zal een passend vervolg gegeven wor-

den aan dit succesvol ervaren traject. 

Afgelopen week zijn op zes scholen 

weer pauze activiteiten van start ge-

gaan. Scholen die zich hiervoor heb-

ben aangemeld krijgen tot de voor-

jaarsvakantie wekelijks pleinactivitei-

ten die door de buurtsportcoaches 

worden ingevuld. Tijdens de pauze 

activiteiten worden sporten en spellen 

gedaan die eenvoudig zijn te kopiëren 

in eigen vrije tijd. 

Pauzeactiviteiten van start 

Agenda januari/februari 

11, 12, 13 en 15 januari—start sportinstuif trefbalspelen 

18 januari—Ketenaanpak senioren  

20 jan—Noordgouw Midwinter Survival 

26 jan - Overleg contactpersonen Sport HeelEpeBeweegt   

1, 2, 3 en 5 februari—start  sportinstuif Smashbal 


