
 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer de hulp ingeroepen van de buurtsportcoaches 
en de gymnastiekverenigingen om zijn jongste pieten in de gemeente Epe te       
trainen. Zit je in groep 1 t/m 4? Doe dan mee aan de pietengym in, Vaassen (25 no-
vember), Epe (27 november) of Oene (2 december). Meer informatie hierover vind 
je op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Je kunt ja aanmelden door een mail te 
sturen met NAAM+GROEP+PLAATS naar bscactiviteit@gmail.com.                      
Let op, VOL=VOL.  
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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  

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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Grote opkomst sportcafé! 

Woensdag 28 oktober vond het der-
de sportcafé van 2015 plaats bij 
zwem- en sportcentrum de Koekoek 
in Vaassen.  

Naast kennismaken met het zwem- 
en sportcentrum stond de inputses-
sie van de gemeente Epe voor het 
Sportplan 2020 op het programma.  

De ruim 50 deelnemers konden in 
twee rondes meepraten over de on-
derwerpen ‘Maatschappelijke rol van 
sport’, ‘Samenwerking’, Accommoda-
ties’, Sport- en bewegingsstimule-
ring’ en Sporten voor iedereen’. Het 
conceptbeleidsplan zal te zijner tijd 
met de deelnemers gedeeld worden. 
Voor hele verslag + foto’s, klik hier. 

N I E U W S B R I E F  N O V E M B E R  

‘Ruim 50 

deelnemers 

konden 

meepraten 

over 

verschillende 

onderwerpen’ 

Kennismakingsles ism SV Gazelle 
In het kader van het 70-jarig jubileum van SV Gazelle worden deze week 
kennismakingslessen gymnastiek gegeven op basisscholen in Oene en Zuuk. 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 maken kennis met de onderdelen Airtrack 
(soort Tumblingbaan), trampolinespringen en Freerunnen. Trainers van SV 
Gazelle geven invulling aan de gymnastieklessen, waar dit niet mogelijk is 
treedt de buurtsportcoach als ambassadeur van de vereniging op. Na afloop 
van de les krijgt iedereen een flyer mee waarmee nog twee keer gratis mee-
getraind kan worden. De organisatie ligt in handen van SV Gazelle en        
HeelEpeBeweegt.  

Sportprijs Epe 2015 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe zal de sportprijs Epe 
2015 uitgereikt worden. Wie verdient deze prijs volgens u? Namen kunnen 
tot 30 november aangemeld worden bij wethouder Robert Scholten via 
rajscholten@epe.nl.  

De jury bestaat uit wethouder Robert Scholten, Dick 
van Veen, John Stegeman, Gerald Wagenaar en       
Siebren Groen. 

http://www.heelepebeweegt.nl/epe/sportenvrijetijd/laatste-nieuws
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BASE winnaar week van de scheidsrechter 

De Week van de Scheidsrechter vond dit jaar 
plaats van 3 t/m 11 oktober en de NBB heeft alle 
basketballverenigingen opgeroepen hun scheids-
rechters in de deze week te waarderen en bedan-
ken voor hun inzet. Diverse verenigingen hebben 
gehoor gegeven aan de oproep, de winnaar is ech-
ter Basketballvereniging Basketball All Stars Epe 
(BASE). Wat de jury bijzonder heeft gewaar-
deerd is dat BASE een actie heeft gedaan in het 
kader van waardering van scheidsrechter met een 

langdurig effect. BASE wint hiermee een clinic 
van EK-scheidsrechter Antio Sinterniklaas. Van 
harte gefeliciteerd en veel plezier met de clinic! 
Voor het hele artikel, klik hier. 

 

Tijdens de herfstvakantie vond de Mega apenkooi plaats in Epe en Vaassen. Het was een supergave dag 
waarbij ruim 74 fanatieke kinderen klommen, klauterden, renden, sprongen en rolden door de zaal! Klik 
hier voor meer foto’s.  

MEGA Apenkooi herfstvakantie succes 

https://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/nieuws/!/369/base-winnaar-week-van-de-scheidsrechter-2015
https://www.facebook.com/BSCGemeenteEpe/posts/878668858885537
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Nationaal Schoolontbijt 2015 

Seniorenmarkt ‘thuis wonen, nu en 

later’ 
Op 7 en 14 oktober 
werd door de gemeente 
Epe de informatie-
markt ‘thuis wonen, nu 
en later georganiseerd. 
Ook het team van   
HeelEpeBeweegt was 
hierbij aanwezig. Naast 
alle fysieke aanpassin-
gen is ook het sociale 
aspect en vitaliteit van 

grote invloed op dit 
thema. Daarom zijn 
geïnteresseerden geïn-
formeerd over het be-
lang van gezond en vi-
taal ouder worden en 
werd bekendheid gege-
ven aan de beweegmo-
gelijkheden in de direc-
te omgeving.  

ervaren gaan ook dit 

jaar van 9 tot en met 

13 november honderd-

duizenden kinderen 

samen op school ontbij-

ten. Zo'n 2.600 basis-

scholen in het hele land 

doen mee en dat bete-

kent dat 500.000 kin-

deren een ontbijtje 

krijgen. Het Nationaal 

Schoolontbijt is naast 

leuk ook leerzaam. Op 

de website staat voor 

alle basisscholen aan-

sprekend lesmateriaal 

voor alle groepen.   

Het materiaal bestaat 

uit filmpjes voor het 

digibord, klasopdrach-

ten en printbare werk-

bladen. Klik hier voor 

het lesmateriaal.  

Veel kinderen slaan ’s 

ochtends nog steeds 

hun ontbijt over, blijkt 

uit verschillende on-

derzoeken. Of ze ont-

bijten niet gezond. 

Terwijl juist voor 

schoolkinderen een 

goed ontbijt de beste 

start is. En het is ook 

nog eens leuk om samen 

te ontbijten. Om dat te 

N I E U W S B R I E F  

Data November / december 

13 nov –  Jubileumavond Gazelle Oene 27 nov—Pietengym Epe  

17 nov - Regionaal overleg freerunning 2 dec – Pietengym SV Gazelle Oene  

25 nov - Pietengym Agios Vaassen  30 dec – Oudejaars Zaalvoetbaltoernooi  

 

http://www.schoolontbijt.nl/lesmateriaal/



