
IN EPSE EN JOPPE

ELKAAR
ONTMOETEN

Een samenwerkingsverband van
inwoners en professionals uit Lochem

WWW.LOCHEMDOET.NL WWW.LOCHEMCULTUREEL.NL

WILT U MENSEN ONTMOETEN OF VRIJWIL-
LIGER WORDEN? KOM IN ACTIE! KIJK OP:

contact

Wilt u mensen ontmoeten of vrijwilliger worden?
Kom in actie! kijk op: www.lochemdoet.nl en www.lochemcultureel.nl 

Mail:     Website:   
Rita Beuving: r.beuving@kpnmail.nl   www.epsejoppe.nl/dorpsraad
info@epsejoppe.nl    www.facebook.com/dorpsraadepsejoppe

In dit kerkgebouw worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd.

Iedere maandagavond is er Yogales van 18.30 uur 
-19.45 uur. Bent u geïnteresseerd in Yoga? Bij inter-
esse kunt u contact opnemen via tel. 06 - 18735591. 
Meer informatie treft u op www.yogaberrydeventer.nl.

Elke woensdagmiddag 14.00 uur – 16.00 uur. Is 
handwerken een van uw hobby’s? De handwerk-
groep is actief in de Opgang. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen via tel. 06 13624763 of 
via henkenrietje@lijbrandt.nl.

KERKGEBOUW DE OPGANG

Theatergroep uit Epse. Voor iedereen uit Epse en omstreken om naar te kijken of mee te 
spelen. Zie www.tgsequoia.nl.

THEATERGROEP SEQOIA

Bent u geïnteresseerd in sportieve activiteiten om fit te blijven,of om klaar te zijn voor 
sneeuw? Doe dan mee aan (sneeuw)fit buitentrainingen o.a. nordic walking vanaf de 
Zessprong Joppe. Training op woensdag- en zaterdagmorgen ’s winters 9.00 uur tot 
10.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.sneeuwfitzutphen.nl

SNEEUWFIT JOPPE

Houdt u van rennen, lopen en fietsen in teams? Sluit dan eens aan tijdens een van de 
activiteiten van Trim- en ATB club Gorssel/Joppe. Meer informatie over het aanbod 
treft u op www.sport-88.com

SPORT 88 GORSSEL/JOPPE

Nationale vereniging De Zonnebloem organiseert allerlei uitjes en activiteiten.
Gasten en vrijwilligers zijn welkom. Informatie via tel. 06 - 13624763 of via
henkenrietje@lijbrandt.nl.

VERENIGING DE ZONNEBLOEM, AFD. GORSSEL 

Elke zaterdag om 8.30 uur vertrekt een groep enthousiaste sporters vanaf de school 
in Joppe voor een uur sporten in het bos. Het is een afwisselend programma, voor 
iedereen op eigen niveau. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. Voor informatie 
kunt u bellen met Trees Oosterwegel tel. 06 - 23474504

TRIMGROEP JOPPE

Bent u geïnteresseerd in een cursus rondom het gebruik van een AED? Kijk dan op 
www.aedepsejoppe.nl voor het aanbod cursussen. Bij vragen kunt u contact opnemen 
via tel. (0575) 494106 of 06 - 10816125 of stuur een mail naar d.j.teslaa@planet.nl. 

STICHTING AED EPSE/ JOPPE

Informatie via www.geldersemidwinterhoorngroepen.nl.

JOPPE BLOAZERS (MIDWINTERHOORNGROEP)

Elke donderdag van 19:30 uur - 21:30 uur. Bent u geïnteresseerd in biodanza? De biodanza 
groep is actief in de Opgang. Kom gerust langs voor een proefles. Neem vooraf even contact 
op via tel. 06 - 31335955 of stuur een mail naar kamst@home.nl. Algemene informatie is 
te vinden op www.biodanza.nl.

Het hele jaar door kunt u bij de tennisbanen jeu de boules spelen. Sluit eens aan op 
dinsdagmiddag om 14:00 uur, of bel met Bernard Vonk tel. (0575) 490500.

JEU DE BOULES EPSE



Ferovid mollorpore, utat litatquis molore.ALLE
INITIATIEVEN 
OP EEN RIJ

In het Wansinkhof in Epse worden diverse activiteiten georganiseerd.
Elke doordeweekse ochtend van 10.00 uur – 11.30 uur: Koffiedrinken voor         
bewoners en mensen die komen binnenlopen (Krant aanwezig).

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur– 16.00 uur: Klaverjas- en bordspelmiddag.
Iedere 3e dinsdag van de maand van 14.00 uur-14.45 uur: Willy Nijman 
(Graafschap Bibliotheken Gorssel Lochem) is aanwezig om te helpen met het 
digitaal bestellen van boeken en bij problemen met de laptop, tablet en/of mobiele 
telefoon. In de hal zijn kasten met zwerfboeken aanwezig;
Iedere woensdagmiddag 14.30 uur - 16.30 uur: Soos, met koersballen of een 
andere activiteit, zoals bloemschikken, schilderen, sjoelen of iets dergelijks. Kom 
gerust eens binnenlopen!
Elke 3e woensdagavond: Prik een Vorkje mee: Vanaf 17.30 uur inloop, de maaltijd 
begint om 18.00 uur (werkgroep vanuit de Dorpsraad) Van te voren opgeven bij:
Jannie Hietbrink: tel. (0575) 491992 mail: janniehietbrink@gmail.com of Riet      
Wichers: tel. (0575) 492820 mail: agwichers@kickmail.com.

Op de donderdagmiddagen worden beweegactiviteiten opgestart. Wilt u informatie, 
vrijwilliger worden, bijpraten, of mensen ontmoeten en een kop koffie komen 
drinken? Dan bent u op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 11.30 uur van harte 
welkom, of bel Gerry Brinks tel. 06 - 57 20 47 99, of Mientje van Ommen tel.
 06-22 51 47 74.

ONTMOETINGSRUIMTE EPSE IN HET WANSINKHOF

SV Epse is een grote Omnivereniging waar diverse sporten worden georganiseerd.        
Men kan kiezen uit onderstaande sporten:

Gymnastiek. Naast gymnastiek voor jongeren is er op woensdag van 9.30 uur – 10.30 
uur Fit en Fun 55+ gym met koffiedrinken na.

SPORTVERENIGING EPSE

Dit is een gezellige familieclub waar goed hockey wordt gespeeld. Wilt u meer weten 
over deze club en hoe u de club kunt ondersteunen? Neem dan contact op via info@
hcepse.nl of kijk op www.hcepse.nl.

HOCKEYCLUB GORSSEL/EPSE

Bent u geïnteresseerd in tennis? Kom dan eens langs tijdens een van de activiteiten 
van Tennisvereniging Epse. Voor meer informatie kunt u kijken op ww.sites.google.
com/site/tennisverenigingepse. Bij vragen kunt u contact opnemen via tel. 06 -38 92 
38 94 of via secr.tcepse@gmail.com.

TENNISVERENIGING EPSE

Iedere 2e woensdagochtend van de maand 9.30 uur – 11.30 uur
Repaircafé (werkgroep vanuit de Dorpsraad). Deze club is op zoek naar vrijwilligers 
die willen meehelpen met het repareren van (oude) voorwerpen. Bezoek de kantine 
voor meer informatie over dit initiatief.
1x in de 2 maanden op de vrijdagavond  van 19.30 uur – 23.00 uur
Club Hassink in Epse is een tienersoos voor de jeugd vanaf de middelbare school. 
Voor meer informatie zie Facebook: hassink epse, of Instagram: clubhassink.epse.
Enkele vrijdagavonden om 20.00 uur
Dans mee met de Gorsselse Boerendansers. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Interesse, neem dan contact op via tel. (0575) 493582 of a.vlekkert@chello.nl.

KANTINE VAN SPORTHAL EPSE

De speeltuinvereniging Epse onderhoudt 2 mooie speeltuinen in Epse. Ook organ-
iseren ze diverse activiteiten. De speeltuinvereniging is op zoek naar vrijwilligers 
voor o.a. onderhoud aan de speeltoestellen, gras maaien, opruimen enzovoort. Ook 
bij activiteiten vragen we praktische ondersteuning voor de bestuursleden. Wilt u 
graag vrijwilliger worden bij deze vereniging? Neem dan contact op via info@speel-
tuinverenigingepse.nl of kijk op www.speeltuinverenigingepse.nl.

SPEELTUINVERENIGING EPSE

Wilt u als vrijwilliger helpen koningsdag in Epse tot een succes te maken? Neem dan 
contact op met info@zomerfeestenepse.nl. Voor vragen en informatie kunt u ook een 
kijkje nemen op de website www.koningsfeestepse.nl.

KONINGSDAG COMMISSIE

Volleybal: Het plezier in volleybal en de teamgeest staan 
voorop.

Badminton: Een tak van sport voor jong én oud.                   
Informatie via tel. (0575) 494254.

Bridge: Houdt u van bridgen? Wellicht is de bridgeclub 
in Epse dan iets voor u.  voor informatie kunt u contact 
opnemen met (0575) 491951.

Voetbal: Een kleinschalige, warme familievereniging met een dorps karakter. Een club 
met oog voor normen en waarden. Het plezier in het spelletje staat voorop. Meedoen is 
hier nog echt belangrijker dan winnen.
Groenploeg elke maandag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur
Naast sporten is SV Epse ook op zoek naar vrijwilligers die de velden e.d. onderhouden. 
Bent u geïnteresseerd in een van de sporten? Of wilt u aan de slag als vrijwilliger? Neem 
dan contact op via tel. (0575) 492162 of kijk op www.svepse.nl.

Het grote dorpsfeest in Epse wordt georganiseerd door de Zomerfeesten Epse. Wilt 
u helpen als vrijwilliger rondom de zomerfeesten? Neem dan contact op met info@
zomerfeestenepse.nl. Voor vragen en informatie kunt u ook een kijkje nemen op de 
website www.zomerfeestenepse.nl

STICHTING ZOMERFEESTEN


