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Das Bentehaus

Op 
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groep?

Groepsaccommodatie tot 18 personen in Medebach,
Sauerland                                  www.dasbentehaus.nl
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De Buurtwinkel Epe        De Buurtwinkel Oene 
Klimtuin 54        Houtweg 3 
8162 ZT Epe        8167 PJ Oene 
Tel: 0578‐627233      Tel: 0578‐642240 

 

Gezellig boodschappen doen

De Buurtwinkel Epe | Klimtuin 54 | 8162 ZT Epe | Tel. 0578-627233
De Buurtwinkel Oene | Houtweg 3 | 8167 PJ Oene | Tel. 0578-642240

Themart
Administratiekantoor

Opstellen jaarrekeningen;
Belasting aangiften ondernemers;
Aangifte Inkomstenbelasting particulieren

Kuipersweg 27 Mob.06-54.794.375
8161 VX  EPE themart@outlook.com

 

  

Oranjeweg 67 - 8166 JA  Emst - Tel. 0578-661628 
I: www.develuwsewagen.nl  E: info@veluwse-wagen.nl

Gerrit en Petra Beets • Camping • Pension • Eetboerderij

Oranjeweg 67 - 8166 JA  Emst - Tel. 0578-661628 

Gerrit en Petra Beets • Camping • Pension • Eetboerderij

Van een ontspannende, tot een stevige (sport) massage

Rozenhof, Epe
Tel. 06 11185289

www.massagepraktijkjudithschut.nl

Sportmassage - ontspanningsmassage
bindweefselmassage - cuppingmassage

hotstonemassage - gezichtsmassage

H  de Graaf
Boven- en
ondergrondse infra

Herman de Graaf

Brouwerijstraat 27
8161 XP EPE
Tel. 06 22 23 79 62
Tel. 0578 616 894

V GM

C HECKLIST

A ANNEMERS 

GECERTIFICEERD

www.dijkstra-epe.nl
0578-61 44 08

Comfort.
Wij zorgen ervoor.

www.dijkstra-epe.nl
0578-61 44 08

Comfort.
Wij zorgen ervoor.

verbouwing?
Wie denkt er mee met mijn

Wie denkt er mee met uw verbouwing? Met die uitbouw of 
garage? En waar zit de vakman die helpt met vragen als:

• Wat kan er?
• Wat kost het?
• Wanneer kan het klaar zijn?
•  Heb ik een vergunning nodig?

Wilt u vrijblijvend spreken met een vakman die uw vragen 
beantwoordt en alles rondom de verbouwing regelt? 
Kies voor kwaliteit en bel met Van Norel Bouwgroep 
(0578) 615 311 of kijk op www.vannorel.nl 

Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook

Onderdeel Van Norel Bouwgroep

Van Norel
bouwservice

VoorwoordVoorwoord
Avondwandelvierdaagse Epe!!

In de week van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei a.s. organiseert de Wandelsportvereniging 
“WIOS Epe” de Avondvierdaagse in Epe. De start is ook dit jaar vanaf wijkgebouw “De 
Buurthoeve”, gevestigd in MFC Kleurrijk aan de Wachtenbergweg 19 te Epe. De te lopen 
afstanden zijn 4 maal 5 km of 4 maal 10 km.

Tijdens de Avondvierdaagse in Epe zullen dit jaar weer ruim duizend wandelaars van start 
gaan voor 4 maal 5 km of 4 maal 10 km. De grootste groep wordt dit jaar ook weer gevormd 
door de basisscholieren van alle scholen uit Epe, Oene en Emst. Daarnaast zijn trouwe 
klanten de Woonvormen Rütli, Het Slath, de Passarel, Viattence de nieuwe Antoniehof en 
vorig jaar ook enkele bewoners van Stichting De Opbouw – Zinderis. Vorig jaar heeft CBS Het 
Mosterdzaadje uit Gortel ook belangstelling getoond om vanaf 2019 deel te nemen aan de 
Avondvierdaagse. Hopelijk gaat dit lukken. We heten ze in ieder geval een zeer welkom!!
Maar ook u, als individuele wandelaar bent van harte welkom !!
Ze zijn er wel in tientallen, maar er kunnen er nog veel meer bij!!!
Dus inwoners van Epe, Oene en Emst, trek uw wandelschoenen aan en kom snel genieten 
van de mooie bossen die Epe rijk is!!

Voor de kosten hoeft u het niet te laten!!
Tijdens de voorinschrijving op woensdag 15 mei a.s. betaald u slechts € 4,50 voor vier heerlijke 
avonden wandelen in de bossen van Epe en omgeving.
Schrijft u in op de openingsavond dinsdag 21 mei, dan betaald u € 5,00

Ook dit jaar zal Albert Heijn Epe op woensdagvond weer zorgen voor een traktatie in het begin 
van de route. De traktatie zal dit jaar een gezonde traktatie zijn!!. Het Friethuys in Epe zal ook 
weer trakteren na afloop van de Avondvierdaagse. Alle deelnemers krijgen een tegoedbon 
die te verzilveren is voor een klein frietje of softijsje tot twee weken na de Avondvierdaagse. 

Heel Epe Beweegt, het sportplatform van de gemeente Epe is ook van de partij tijdens de 
Avondvierdaagse. Zij willen iets toevoegen rondom het thema gezonde voeding en sporten. 
De avondvierdaagse is een perfect evenement om hier op in te haken. Zij zullen op donderdag 
avond langs de route staan met drinkwater.
Zie verder ook het artikel elders in deze krant.

Verder doet Epe mee met de landelijke actie NederlandSchoon. Het doel is kinderen en 
hun ouders bewust te maken van (zwerf )afval, zodat ze hun eigen afval onderweg niet laten 
vallen, maar juist verzamelen in zakken en bakken. Na afloop van de Avond4daagse blijft dan 
minder zwerfafval op de route achter.

Mogen wij u ook dit jaar begroeten aan de start?
De deelname staat open voor een ieder vanaf vier jaar. Het is beslist niet zo, dat men lid 
moet zijn van een wandelsportvereniging of wandelsportbond, om deel te nemen aan de 
Avondvierdaagse. De vereniging stelt het zelfs prijs, dat ook veel niet-leden deelnemen en 
op deze manier kennis maken met de wandelsport.
Trouwens voor velen is de Avondvierdaagse de eerste kennismaking met de wandelsport. 
Ook buurten, verenigingen, clubs, families etc. zijn van harte welkom!!

Wij wensen u alvast veel wandelplezier!!

Het bestuur, 
van de Wandelsportvereniging “WIOS Epe”.

Kamperweg 79
8162 EM Epe

Tel: 0578-611132 / 06-20446313

Genietjedag

Rozeboom’s IJsspecialiteiten

Marktplein 4 
8171 CJ Vaassen

tel: (0578) 57 62 33
www.ijssalonrozeboom.nl

Bekijk deze krant digitaal

Ga naar www.digitaleversie.nl
en vul de volgende code in: 9E5440



 ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE
WAT U ALLEMAAL WETEN MOET.....

Deelname:
Staat open voor iedereen vanaf vier jaar. Dus zowel individueel, in 
gezins- of groepsverband, bijvoorbeeld scholen, verenigingen, clubs, 
rolstoelers, gezinsvervangende woonvormen, buurten etc. Om aan 
een Avondvierdaagse deel te nemen, behoeft men niet lid te zijn van 
een wandelsportvereniging of wandelsportbond (KWBN). Voor veel 
wandelaars is de Avondvierdaagse de eerste kennismaking met de 
wandelsport.

Voorinschrijving INDIVIDUELE WANDELAARS en inschrijfgelden:
WOENSDAG 15 MEI a.s. van 19.00 - 20.00 uur in het 
verenigingsgebouw “WIOS Epe”, Lohuizerweg 18, 8161 EX te Epe. 
Voorinschrijving heeft wel duidelijk zin! Dit voorkomt lange wachttijden 
op de openingsavond, dinsdag 21 mei. Tevens ontvangt men € 0,50 
korting op het inschrijfgeld en betaald men slechts € 4,50 p.p.
U hoeft zich dan de eerste avond (dinsdag) niet eerst te melden 
bij het inschrijfbureau. Indien men voorinschrijft ontvangt men 
tevens de route van de 1ste avond, een bewijs van inschrijving en 
de controlekaart voor de 1ste avond. U kunt dan 21 mei a.s. gelijk 
starten om 18.30 uur (10 km) en 18.45 uur (5 km).

Voorinschrijving SCHOLEN EN GROEPEN en inschrijfgelden:
Bij voorinschrijving VIA INTERNET (min. 11 pers.) € 4,25 p.p.
Bij voorinschrijving VIA DE BLAUWE EN WITTE TOEGEZONDEN 
FORMULIEREN 
(min. 11 pers.) € 4,50 p.p.

Voorinschrijving WOENSDAG 15 MEI 2019 van 19.00 - 20.00 uur in 
het verenigingsgebouw van “WIOS Epe”, Lohuizerweg 18 te Epe
Via internet ingeschreven dan 15 mei: inschrijfkaarten, 
routebeschrijving, wandeldiploma’s en producten NederlandSchoon 
ophalen (liggen klaar) en inschrijfgeld (contant) afrekenen.
Papierenversie (de normale manier) dan 15 mei: inschrijven, 
inschrijfkaarten, routebeschrijving, wandeldiploma’s en producten 
NederlandSchoon ophalen en inschrijfgeld (contant) afrekenen.

Na-inschrijving en inschrijfgeld:
Dinsdag 21 mei 2019, de openingsavond van 18.00 - 19.00 uur bij de 
startaccommodatie, wijkgebouw “De Buurthoeve”, Sportlaan 2, te Epe. 
U betaalt dan € 5,00

Afstanden:
4 x 5 km voor 4 t/m 7-jarigen (onder begeleiding) en 65-plussers;
4 x 10 km vanaf 8 jaar; Deze leeftijdsgrenzen zijn een advies. Alleen 
aan de minimum leeftijd 5 km - 4 jaar en 10 km - 8 jaar dient men zich 
te houden.

Startplaats:
MFC Kleurijk, wijkgebouw “De Buurthoeve”, Wachtenbergweg 19 te Epe

Parkeren:
Dient te geschieden o.a. op de parkeerplaats bij SV-Epe en Cialfo, 
zowel voor auto’s als fietsen. Volg hierbij de aanwijzingsborden en de 

aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Starttijden:
5 km start om 18.45 uur. De 10 km kan starten vanaf 18.30 - 19.00 uur. 
Vrijdag mag alles starten vanaf 18.15 uur, i.v.m. de intocht.

Verzamelplaats:
Scholen dienen zich te verzamelen op het schoolplein van de Hoge 
Weerdschool. Er zijn daar borden opgehangen met de namen van de 
scholen erop. 
Vanaf het schoolplein starten we alle avonden door het zijhek van het 
schoolplein, voor SV-Epe (boven)langs en dan de Wachtelenbergweg 
op.

Routeaanduiding:
Voor elke avond krijgt men een routebeschrijving mee. Verder 
worden de routes gemarkeerd met vierkante bordjes (10 x 10) in de 
kleuren rood (rechtsaf ), geel (linksaf ) en wit (rechtdoor).

Medische verzorging:
De medische verzorging is alle vier de avonden in handen van het 
Nederlandse Rode Kruis, afdeling Epe/Heerde.

Herinneringsmedaille: 
Met de fusie, sinds 1 januari 2015 van de twee landelijke 
wandelsportbonden NWB en KNBLO-NL tot de KWBN kwamen er ook 
totaal nieuwe medailles. Beide bonden hadden verschillende reeksen 
medailles. De nieuwe medailles zijn op voorraad voor de nummers 1 

t/m 25. Daarboven wordt nog 
de oude serie gebruikt.
We hebben nog een kleine 
voorraad van de oude serie 
van de nummers 5 t/m 25. 
Individuele wandelaars die 
graag de oude serie af willen 
maken, dan kan dat zolang de 
voorraad strekt.

Internetsite:
Ook dit jaar is er een leuke site met tips voor deelnemers, tips 
voor ouders, tips voor organisatoren en een overzicht van alle 
avondvierdaagsen in Nederland met data. De site is www.
avond4daagse.nl 

Inlichtingen: 
Voor nader inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat van de 
vereniging: H.Hanekamp, Allendelaan 84 te Epe, tel. (0578)613765 of 
a4d@wios-epe.nl of kijk op de website: www.wios-epe.nl
 

 

 

CIRCA DUIZEND CIRCA DUIZEND 
SCHOLIEREN TIJDENS SCHOLIEREN TIJDENS 

AVONDVIERDAAGSEAVONDVIERDAAGSE
De grootste groep deelnemers wordt jaarlijks gevormd door de 
basisscholen uit Epe, Emst en Oene. Sinds een flink aantal jaren 
zijn alle basisscholen uit Epe, twee uit Oene en twee uit Emst van 
de partij. Het aantal scholieren schommelt rond de 1000. De laatste 
drie jaar zaten we iets boven deze grens. Het aantal leerlingen op 
de basisscholen in de gemeente is de laatste jaren gedaald en zal 
naar verwachting de komende jaren ook bij de meesten dalen. Of we 
de 1000 leerlingen blijven halen is de vraag. Dan zal het percentage 
leerlingen per school moeten stijgen. Bij de meeste scholen neemt 
meer dan 50% van het aantal leerlingen deel en bij kleine scholen 
ligt dit percentage nog hoger! 

Vorig jaar rond de Avondvierdaagse heeft CBS Het Mosterdzaadje uit 
Gortel contact gezocht met ons via de mail. Zij hadden ook interesse 
om vanaf 2019 deel te nemen aan de Avondvierdaagse in Epe. Wij 
hopen dat ze er dit jaar bij zijn. Wij heten ze in ieder geval al van harte 
welkom en hopen dat zij ook vier dagen veel wandelplezier hebben.

De jeugd speelt ieder jaar een belangrijke rol bij de Avondvierdaagse. 
Ze trekken in grote getale de wandelschoenen weer aan en gaan 
volop genieten. Zij verheugen zich al weer op de vrijdagavond met, 
de traditionele intocht, met veel bloemen, snoep en misschien wel 
een gezonde traktatie en toeschouwers langs de route. Maar eigenlijk 
horen daar geen kinderen bij te staan. Dus geef je op bij jouw school. 
Loopt jouw school niet mee, dan kun je jezelf ook opgeven! Bij 
voorinschrijving krijg je een korting van € 0,50

 

 

 DUWERS GEZOCHT DUWERS GEZOCHT
Karakteristiek aan de Eper Avondvierdaagse is jaarlijks de deelname van 
een aantal bewoners van de Stichting Interakt Contour woonlocaties 
Epe (voorheen woonvorm Vijverhof-Rútli-de Weemekamp). Deze 
bewoners krijgen de mogelijkheid om weer deel te nemen. Weer of 
geen weer, zij zijn er altijd bij vanaf de eerste editie, om samen met de 
vele honderden andere wandelaars het evenement vorm te geven. 

Sinds 2002 zijn ook de bewoners van woonvorm “Het Slath” uit Epe 
weer van de partij. Het Slath, voorheen Lusthof behoorde tot eind 
jaren ’80 ook tot de vaste groep deelnemers. En alweer heel wat 
jaartjes is ook De Passerel van de partij. Deze groep groeit jaarlijks 
iets en momenteel nemen zij aan veel meer wandelevenementen 
deel, dan de Avondvierdaagse. Ook op de Boerenkoolwandeltocht, 
de Kuiertocht en de Veluwe Herfstkleurentocht mochten wij ze 
begroeten met een grote groep deelnemers op de 5 en 10 km. 

Sinds twee jaar zijn ook een aantal bewoners van Viattence de 
nieuwe Antoniehof van de partij. Ook zij beleven veel plezier aan de 
Avondvierdaagse. En vorig jaar enkele bewoners van Stichting De 
Opbouw – Zinderis (pand Woldyne).

Ieder jaar kan de woonvorm Stichting Interakt Contour weer op 
enthousiaste duwers(sters) rekenen. Zo ook hopelijk dit jaar weer. De 
heer Jan Loogman zal de duwersaktie weer coördineren. De andere 
woonvormen regelen de duwers zelf.

Wilt u ook een steentje bijdragen, om de bewoners weer vier 
onvergetelijke avonden te bezorgen, dan dient u contact op te 
nemen met: 
De heer J.P.G.Loogman, Colijnstraat 29 te Epe, tel. (0578) 616404

Opgelet!

VERENIGINGEN OPGELET!!

Organiseert u een evenement en 

wilt u gebruik maken van gratis 

aanplakbiljetten of programmaboekjes, 

neem dan vrijblijvend contact op met:

ABU Uitgeverij/Media Service b.v.
Grutbroek 30, 

7008 AM Doetinchem  
Tel. 0314-342207 

E-mail: info@abumediaservice.nl

Voor wandel-, sport-, toneelverenigingen, enz. enz.
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Tongerenseweg-Zuid 193
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GRONDVERZETBEDRIJF
      LOKHORST B.V.

Aannemen van grondwerken | Verhuur graafmachines

• Voor een kopje koffie
• Voor een diner

• Voor een overnachting
• Prachtig terras

Oostravenweg 8, 8162 PJ Epe
www.dewitteberken.nl

HUISREGELS OP DE ROUTEHUISREGELS OP DE ROUTE
Wij verzoeken u vriendelijk tijdens de deelname aan de Avondwandel-
vierdaagse bij de start & finish en op de parkoersen de volgende regels 
in acht te nemen:
 - Blijf op de paden lopen
 - Trek niet aan takken en struiken
 - Honden alleen aangelijnd toegestaan
 - Laat geen afval achter, langs en op de parkoersen, ook niet   
  de plastic hulsels van de rietjes, behorende bij de pakjes en   
  flesjes limonade
 - Verboden te roken in de bossen

Laten we er voor zorgen, dat de bossen na de Avondwandelvierdaagse 
net zo schoon zijn als ervoor!

 Routebeschrijving 1ste  avond Routebeschrijving 1ste  avond

DinsdagDinsdag 21 mei 201921 mei 2019

Wit bordje=rechtdoor
Geel bordje=linksaf
Rood bordje=rechtsaf

5 km
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
RD Klokbekerweg
LET OP! Dellenweg oversteken
RD Belvedereweg
RD Zandweg
LA Bordjes volgen tot
LA Renderklippenweg
LA Dellenweg
LET OP! Dellenweg oversteken
RA Bordjes volgen tot 
RA Vijverlaan
LA Kamperweg
RA Wachtelenbergweg
RAH bovenlangs SV Epe
Zijhek door van schoolplein Hoge 
Weerdschool

AFMELDEN BIJ HET INSCHRIJFBU-
REAU IN DE BUURTHOEVE.

10 km
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
RD Klokbekerweg
LET OP! Dellenweg oversteken
RD Belvedereweg
RD Zandweg
RA Bijsterbosweg
LA Sprengen
Bordjes volgen tot
LA Kooiweg
RD Renderklippenweg
LA Dellenweg
LET OP! Dellenweg oversteken
RA Bordjes volgen tot
RA Vijverlaan
LA Kamperweg
RA Wachtelenbergweg
RAH bovenlangs SV Epe
Zijhek door van schoolplein Hoge 
Weerdschool

AFMELDEN BIJ HET INSCHRIJFBU-
REAU IN DE BUURTHOEVE.

Rustplaatsen scholen/groepen:
 5 km:  Bij de Hertenkamp
 10 km:  Bijsterbosweg bij de   
  Sprengen

 Routebeschrijving 2e avond Routebeschrijving 2e avond 

WoensdagWoensdag 22 mei 201922 mei 2019

Wit bordje=rechtdoor
Geel bordje=linksaf
Rood bordje=rechtsaf 

5 km
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
LA Kamperweg
RA Vijverlaan
LA Zeuvenbargweg
LA Bordjes volgen tot
RA Kamperweg
LA Fietspad
Bordjes volgen tot
RD Ballastputweg
RA Wachtelenbergweg
RAH bovenlangs SV Epe
Zijhek door van schoolplein Hoge 
Weerdschool

AFMELDEN BIJ HET INSCHRIJFBU-
REAU IN DE BUURTHOEVE.

10 km 
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
LA Kamperweg
RA Vijverlaan
LA Zeuvenbargweg
RA Bordjes volgen tot de Ossenstal
RD Bordjes volgen tot 
Koekenbergweg
RD Fietspad
Bordjes volgen tot
RD Ballastputweg
RA Wachtelenbergweg
RAH bovenlangs SV Epe
Zijhek door van schoolplein Hoge 
Weerdschool

AFMELDEN BIJ HET INSCHRIJFBU-
REAU IN DE BUURTHOEVE.

Rustplaatsen scholen/groepen:
 5 km:  Koekenbergweg bij 
  Kamperweg
 10 km:  De Ossenstal

 Routebeschrijving 3e avond Routebeschrijving 3e avond 

DonderdagDonderdag 23 mei 201923 mei 2019

Wit bordje=rechtdoor
Geel bordje=linksaf
Rood bordje=rechtsaf

5 km
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
LA Bospad
RA Burg. v/d Feltzlaan
LA Bordjes volgen tot 
LA Lariksweg
RA Bordjes volgen tot Achteringang 
camping de Jagerstee
Rustplaats op sportveld
Vanaf Rustplaats LA bordjes volgen 
tot
LA Lariksweg
RA Bordjes volgen tot
RA Burg. v/d Feltzlaan
LA Burg. Renkenlaan
LA Tullekenlaan
Bordjes volgen tot RA Wachtelenberg-
weg
RAH bovenlangs SV Epe
Zijhek door van schoolplein Hoge 
Weerdschool

AFMELDEN BIJ HET INSCHRIJFBU-
REAU IN DE BUURTHOEVE.

10 km
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
LA Bospad
RA Burg. v/d Feltzlaan
LA Bordjes volgen tot
LA Lariksweg
RA Bordjes volgen tot
RA Koekenbergweg
LA Bordjes volgen tot Koekenbergweg 
RD Ingang camping de Jagerstee 
bordjes volgen tot rustplaats sport-
veld
Vanaf Rustplaats LA bordjes volgen 
tot
LA Lariksweg
RA bordjes volgen tot
RA Burg. v/d Feltzlaan
LA Burg. Renkenlaan
LA Tullekenlaan
Bordjes volgen tot
RA Wachtelenbergweg
RAH bovenlangs SV Epe
Zijhek door van schoolplein Hoge 
Weerdschool

AFMELDEN BIJ HET INSCHRIJFBU-
REAU IN DE BUURTHOEVE.

Rustplaats scholen/groepen:
 5 km:  Sportveld Camping de  
  Jagerstee
 10 km:  Sportveld Camping de  
  Jagerstee

Routebeschrijving 4e avondRoutebeschrijving 4e avond

VrijdagVrijdag 24 mei 201924 mei 2019

Wit bordje=rechtdoor
Geel bordje=linksaf
Rood bordje=rechtsaf 

5 km
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
LA Bospad en bordjes volgen tot
LA Burg. Tullekenlaan, deze laan blij-
ven volgen t/m voetpad
LA Officiersweg OP HET VOETPAD!
RA Burg. van Walsumlaan
LET OP BIJ HET OVERSTEKEN OFFI-
CIERSWEG!
RA Duisterstraat
RA Schietbaanweg 
LA Kolthovenweg
Let op! Tongerenseweg oversteken
Aan de overzijde RA op Fietspad
LA Voetpad
RA Bordjes volgen tot Wilgenweg
Bordjes volgen tot de Nieuwe Wis-
selse School
Opstellen voor het defilé.

Rustplaats scholen/groepen: 
Kolthovenweg of Nieuwe Wisselse 
School

10 km
Vanaf het schoolplein Hoge Weerd-
school het zijhek door
Bovenlangs voor SV-Epe heen
RD Wachtelenbergweg
LA Bospad en bordjes volgen tot
LA Burg. Tullekenlaan, deze laan blij-
ven volgen t/m voetpad
LA Officiersweg OP HET VOETPAD!
RA Burg. van Walsumlaan
LET OP BIJ HET OVERSTEKEN OFFI-
CIERSWEG!
RA Duisterstraat
LA Jachtlustweg
LA Dorperveldweg
LA Schotweg
RA Kolthovenweg
Tongerenseweg oversteken
Aan de overzijde RA op Fietspad
LA Voetpad
RA Bordjes volgen tot Wilgenweg
Bordjesvolgen tot de Nieuwe Wisselse 
School
Opstellen voor het defilé.

Rustplaats scholen/groepen: 
Kolthovenweg of Nieuwe Wisselse 
School

Feestelijke Intocht
Het opstellen en verzamelen van de 
wandelaars en de muzikanten zal weer 
plaatsvinden bij de Nieuwe Wisselseschool, 
hoek Oude Wisselseweg/Enkweg tussen 
19.30-20.00 uur. Om 20.00 uur precies 
vertrekt de optocht.
R.D. Enkweg
L.A. Korte Enkweg
R.D. Elisabeth Poststraat
R.A. Bongerdplein
R.D. van Zelmstraat
R.A. Emmastraat

L.A. Hoofdstraat
R.A. Markt/Stationsstraat 
L.A. tussen Markthal en Lindehove door
RD voor de DekaMarkt langs
Voor het bordes langs
Defilé bij Huis der Gemeente Epe
L.A. Parkweg
R.D. Slathstraat
L.A. Vlijtweg
R.D. Officiersweg
R.A. Wachtelenbergweg
RD Schoolplein Hoge Weerdschool
Afmelden en heri nnering ophalen.
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 FEESTELIJKE INTOCHT FEESTELIJKE INTOCHT
Op vrijdag 24 mei vindt de traditionele intocht plaats van alle 
deelnemers door het centrum van Epe, waarbij vanaf het bordes van 
Huis der Gemeente het defilé wordt afgenomen. 

Het opstellen en verzamelen van de wandelaars en muzikanten 
zal weer plaatsvinden bij de Nieuwe Wisselse School, hoek Oude 
Wisselseweg/Enkweg tussen 19.30 - 20.00 uur. 

Dit jaar hebben we drie gemeentelijke muziekverenigingen. Jong 
AMDG uit Kampen is dit jaar helaas verhinderd. WE ZIJN NOG OP 
ZOEK NAAR EEN VERVANGER. Heeft u een leuke suggestie? Mail 
dan naar a4d@wios-epe.nl 

Om 20.00 uur precies vertrekt de optocht. Vele wandelaars zullen 
hier weer in de bloemetjes gezet worden door ouders, vrienden, 
kennissen etc. 
Muzikale medewerking zal dit jaar verleend worden door:
* M.V. Prins Bernhard Emst
* M.V. Vriendschap Oene
Op het bordes van het Huis der gemeente is vanaf 19.45 uur de 
Koninklijke Harmonie uit Epe present.

“WIOS Epe” roept zoveel mogelijk mensen op, om vrijdagavond naar 
het centrum van Epe te komen om deze bonte stoet van wandelaars 
en muzikanten te aanschouwen. Om 20.00 uur precies vertrekt de 
stoet via Enkweg - L.A. Korte Enkweg - R.D. Elisabeth Poststraat - R.A. 
Bongerdplein - R.D. van Zelmstraat - R.A. Emmastraat - L.A. Hoofdstraat 
- R.A. Markt /Stationsstraat - L.A. tussen Markthal/Lindehove door – 
voor DekaMarkt langs - voor het bordes langs - L.A. Parkweg - R.D. 
Slathstraat  - L.A. Vlijtweg - R.D. Officiersweg - R.A. Wachtelenbergweg 
tot aan MFC Kleurrijk. Afmelden en herinnering ophalen.

Gerrie Fredriks liep vorig Gerrie Fredriks liep vorig 
jaar 40ste maal meejaar 40ste maal mee

Gerrie Fredriks liep vorig jaar voor de veertigste maal mee aan de 
Avondvierdaagse in Epe. Zij werd de laatste avond door familie, 
kennissen, de organisatie en Burgermeester Hans van der Hoeve in 
het zonnetje gezet!!

Welkom bij 
De Kribbe! 

In het zomerseizoen dagelijks geopend v.a. 10.00 
uur, in de zomermaanden juni, juli & augustus naast 

de kaart elke dag een andere weekmenu.

De Kribbe | Weerdseweg 6a | 7384 CJ Wilp
 0571 26 25 22 | info@dekribbe.nl  | www.dekribbe.nl

Koffie, thee & taart

Museum & terras 

(Personeels)feesten 

(Zakelijke)lunch & borrel 

Partijen & bijeenkomsten

  ANWB fietsknooppunt

Voet- en fietsveer Gorssel 

 TRAKTATIE VAN  TRAKTATIE VAN 
 ALBERT HEIJN UIT EPE ALBERT HEIJN UIT EPE
Tijdens ons jubileumjaar in 2010 (50-jarig bestaan van de vereniging) 
zijn we enkele weken voor de start van de Avondvierdaagse benaderd 
door Albert Heijn in Epe dat ze alle deelnemers op woensdag- en 
donderdagavond wilden trakteren op een pakje drinken met iets erbij. 
Intern overleg en in overleg met de basisscholen hebben we besloten om 
op dit aanbod in te gaan.

Het is een zeer geslaagde actie geworden en een ieder was een attent met 
deze geste. Het eerste jaar trakteerde Albert Heijn op twee dagen en in 
2011 met de 50ste Avondvierdaagse in Epe ook. 

Daarna en ook dit jaar zal Albert Heijn Epe weer van de partij zijn op één 
avond en alle deelnemers en begeleiders trakteren op een pakje drinken 
met iets erbij aan het begin van de route. De eerste vijf jaar lang heeft 
Bert Deterd deze sponsoring toegezegd namens Albert Heijn Epe. Van 
november 2014 tot april 2018 was filiaalmanager André Peters en hij 
heeft deze traditie voortgezet, waarvoor onze hartelijke dank namens de 
deelnemers en vele begeleiders. 
Sinds april 2018 zijn de filiaalmanagers Rob Michielsen en Maron van 
der Meer en zij gaan deze traditie voorzetten. In het kader van Gezonde 
Avondvierdaagse en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) uit Epe is de 
traktatie wel aangepast. Albert Heijn zal op de woensdagavond aan het 
begin van de route trakteren op een flesje water en een appel.

Ook het Friethuys 
trakteerde alle 
deelnemers…
Op 13 april 2016 is op 
spectaculaire manier 
het Friethuys Epe aan h
et Gruttersplein 2 g
eopend. Eigenaar was destijds 
de altijd enthousiaste oud 
Epenaar Wiljan Zweers. 
Sinds januari 2019 is Nanda van 
der Hoop de eigenaar. 

Ruim een week voor de start in 2016 van de Avondvierdaagse 
in Epe zocht hij contact met onze organisatie. Hij wilde graag alle 
deelnemers trakteren op een patatje !!
Na intern overleg en een mail naar de scholen zijn we ingegaan op 
het aanbod. De Avondvierdaagse staat de laatste jaren in het teken 
van gezonde voeding in de vorm van drankjes en traktaties tijdens 
de laatste avond. We hebben daarom gekozen voor een tegoedbon 
voor een gratis frietje of een softijsje.

Nanda heeft toegezegd de actie voor te zetten. Aan het eind van de 
Avondvierdaagse ontvangen alle deelnemers een tegoedbon voor 
een gratis klein frietje of softijsje.
De bonnen zijn tot 2 weken na de Avondvierdaagse te verzilveren.
  



 foto’s epe avond4daagse 2018 foto’s epe avond4daagse 2018 Deelname-
cijfers door de 
jaren heen:

Jaartal Aantal
1962 197
1963 407
1964 512
1965 675
1966 785
1967 814
1968 897
1969 1071
1970 1207
1971 1200
1972 1376
1973 1272
1974 1200
1975 1450
1976 1285
1977 1212
1978 1283
1979 1257
1980 1235
1981 1293
1982 1237
1983 1296
1984 1044
1985 1048
1986 1093
1987 1002
1988 948
1989 926
1990 944
1991 863
1992 782
1993 774
1994 772
1995 694
1996 759
1997 819
1998 788
1999 767
2000 854
2001 MKZ
2002 904
2003 908
2004 975
2005 1093
2006 1085
2007 1174
2008 1143
2009 1205
2010 1204
2011 1208
2012 1175
2013 1197
2014 1112
2015 1122
2016 1151
2017 1146
2018 1132
Totaal 56200

KWEKERIJ GROLLEMAN
Kerkweg 45, 8167 PG Oene
Tel.: 0578 - 641505
Fax.: 0578 - 641903
www.kwekerijgrolleman.nl
info@kwekerijgrolleman.nl

Kerkweg 45 | 8167 PG Oene | Tel. 0578-641505 | Fax 0578-641903
info@kwekerijgrolleman.nl | www.kwekerijgrolleman.nl

Prima aardappelen, 
van het Veluwse land

Diverse soorten in verpakking 
van 3 - 5 en 10 kg.

Henk van ‘t Hof
Dijkhuizerzandweg 13

8161 NS Epe
Tel. 0578 - 620180

Automaat open van maandag 
tot zaterdag van 8.00 - 21.00 uur.

Stegeman Schilderwerken
voor al uw binnen- en
buitenschilderwerk

en algehele wandafwerking

www.stegemanschilderwerken.nl
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Stegeman Schilderwerken
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Wat te doen bij 
weeralarmen?
De organisatie van de Avondvierdaagse heeft een protocol opgesteld, 
dat gehanteerd wordt op de dagen, dat de Avondvierdaagse in Epe 
gehouden wordt. Door inschrijving aan de Avondvierdaagse Epe, 
bent u als deelnemer verplicht gehoor te geven aan dit protocol. Dit 
geldt zowel voor verenigingen, groepen, basisscholen als individuele 
deelnemers op de 5 en 10 km

Hoe te handelen
Groepen, verenigingen, basisscholen zijn verplicht bij de inschrijving 
een contactpersoon door te geven die op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag in de week van de Avondvierdaagse 
beschikbaar is tussen 14.00 uur en 15.00 uur via telefoon en mail. 

Code geel:
Wordt er door de media (radio-krant-tv) code geel afgegeven dan 
zullen wij als organisatie alert zijn of er lokaal kans bestaat op extreem 
weer (onweer, wind of hevige regenval). Er kan besloten worden de 
10 km af te gelasten en alle deelnemers de 5 km laten te lopen.
Groepen, verenigingen, basisscholen zullen hiervan tussen 16.00 
en 17.00 uur op de hoogte gesteld worden via mail. Zij kunnen dan 
vroegtijdig regelen dat de rustplaats voor de 10 km vervalt. Individuele 
deelnemers kunnen dit lezen op de website van de vereniging 
(www.wios-epe.nl ) vanaf 16.00 uur en zal via de geluidsinstallatie 
omgeroepen worden vanaf 18.00 uur bij de startplaats.

Code oranje of rood:
Wordt via de media gewaarschuwd voor code oranje of rood 
dan worden alle contactpersonen van groepen, verenigingen, 
basisscholen tussen 14.00 – 15.00 uur gebeld door de organisatie. 
De organisatie zal aan de contactpersoon om een advies vragen, 
wat volgens u de beste keuze is, gewoon door laten gaan, de langste 
afstand (10 km) laten vervallen en de gehele avond af te gelasten.
Met al deze adviezen neemt de organisatie een besluit tussen 15.00 
en 16.00 uur en maakt deze kenbaar om 16.00 uur via de mail aan alle 
deelnemende groepen, verenigingen, stichtingen en basisscholen. 
Zij hebben dan nog voldoende tijd om hun deelnemers op de hoogte 
te stellen.
Mocht een groep, vereniging, stichting of basisschool het niet eens 
zijn met het besluit van de organisatie (bijvoorbeeld als er niet 
gekozen wordt voor gehele afgelasting van de avond) dan mogen zij 
zelf besluiten deze avond niet deel te nemen zonder dat dit gevolgen 
heeft voor medailles etc.
Individuele deelnemers dienen de website van de vereniging na 
16.00 uur in de gaten te houden van het besluit van de organisatie. 
Heeft u die mogelijkheid niet, dan kunt u na 16.00 bellen met de 
organisatie (0578) 613765.
Als besloten wordt een avond niet door te laten gaan, dan is een 
deel van de organisatie vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur aanwezig bij de 
startaccommodatie om deelnemers die het nieuws gemist hebben 
als nog te informeren.
Een besluit van een algehele afgelasting van één van de avonden 
om 16.00 uur wordt niet teruggedraaid, als op een later tijdstip code 
oranje of rood wordt ingetrokken.
 



Heel Epe Beweegt zet zich in 
voor een gezonde leefstijl!

Sinds september 2017 is de gemeente 
Epe JOGG-gemeente. JOGG staat voor 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De 
gemeente Epe wil samen met verschillende 
organisaties en partijen de jeugd van Epe 
op laten groeien in een gezonde omgeving. 
Om dit in gezamenlijkheid op te kunnen 
pakken, wordt er samengewerkt met onder 
andere scholen, sportclubs, huisartsen, 
buurtsupers en woningbouwverenigingen. 
Die samenwerking leidt tot betere sport-, 
beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer 
aandacht voor voeding en beweging. 
Binnen de gemeente Epe promoot Heel Epe 
Beweegt de gezonde en actieve leefstijl! Zo 
staat team Heel Epe Beweegt op donderdag 
23 mei tijdens de Avond4daagse in Epe langs 
de route om heerlijk, gezond drinkwater uit te 
delen en de lopers sportief aan te moedigen.

Team Heel Epe Beweegt

Avondvierdaagse in Epe
Het is weer tijd voor de Avond4daagse! Vier 
avonden lang gezellig wandelen, liedjes 
zingen en plezier maken samen met je 
vrienden uit de klas, sportclub of vereniging. 
Het meest gezellige wandelevenement van 
Nederland! 
Wandelen is één van de gezondste manier 
om te bewegen. Tijdens de avondvierdaagse 
in Epe zijn er ruim 1100 wandelaars die 
sportief 4 dagen lang de 5 of 10 kilometer 
lopen. De vierdaagse draait om lekker buiten 
bewegen. Daar past gezonde voeding bij. 
Wat geef je een kind, zodat hij of zij lekker 
kan lopen? En wat krijgen ze als beloning bij 
de finish? 

5 TIPS VOOR HET LOPEN VAN DE 
AVONDVIERDAAGSE:
1. Zorg dat de maag van tevoren 
 goed gevuld is.
2. Geef gewoon groente en fruit mee.
3. Geef eventueel een boterham mee.
4. Les de dorst met fris water.
5. Beloon je kind niet met snoep, maar met  
 een leuk cadeautje.

Drink water! 
Neem een flesje water mee en vul deze 
onderweg met kraanwater! 
Tijdens de avondvierdaagse in Epe zal het 
team van Heel Epe Beweegt langs de route 
staan op gratis kraanwater uit te delen! Je 
krijgt een lekker bekertje met water of je 
kunt je eigen bidon met water vullen! 

Gezonde avondvierdaagse en 
gezond trakteren

Geef je kind een gezonde traktatie:
• Fruit (bijvoorbeeld een appel, druiven,  
 radijsjes, wortelen, aardbeien, een stuk  
 meloen, sinaasappel, etc.) 
• Rauwkost: snoeptomaatjes,    
 snoepkomkommers, stukjes 
 komkommer, worteltjes, etc.
• Koekvarianten: rijstwafels, maïswafels, 
  mueslireep zonder suiker, fruitcake,   
 soepstengels.
• Suikervrije snoepjes zoals gedroogd fruit  
 of rozijntjes.

COLOFONCOLOFON
Uitgave: Wandelsportvereniging “WIOS Epe”

Realisatie:  ABU Uitgeverij/Media Service b.v., 
 Grutbroek30, 7005 AM Doetinchem 
 Tel. 0314-342207
 info@abumediaservice.nl

Fotografie: Archief ‘WIOS Epe’

Verspreiding:  ALL-INN verspreidingen BV Twello,  
huis-aan-huis te Epe, Emst en Oene 
in een oplage van 8000 exemplaren

Advertenties:  Tevens een dank aan een ieder die  
 op één of andere wijze haar of zijn  
 bijdrage heeft geleverd

Suikerklontjes testSuikerklontjes test
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Cola=8, Fanta=9, 7up=8, Spa Blauw=0, Red Bull=7, Capri Sun=5, Extran=10,
 Aquarius=5, AA=12, Appelsap=7, Chocomel=10, Fristi=8

Wandelen, joggen, fietsen of zwemmen
Hier onder staan een paar favoriete snoepjes, koeken en snacks. 
Kijk hoe lang je moet wandelen, joggen, fietsen of zwemmen om de 
calorieën die je binnen gesnoept hebt weer te verbranden.

4 DROPJES
100 gram dropjes (harkelijntjes zoet) bevat 325 
kcal.
Eén dropje weegt 7 gram. Het aantal calorieën per 
dropje is dan 23 kcal maal 4 = 92 kcal. Dus voor vier 
dropjes moet je maar liefst 25 minuten lopen om
 

1 KRAKELING
1 krakeling levert 80 kcal
 

1 HANDJE AMANDELEN
Een handje amandelen, ongeveer 25 stuks leveren 
176 kcal. Maar bedenk je wel dat je bij amandelen 
gezonde vetten en veel voedingstoffen binnen 
krijgt.

1 BONBON
1 bonbon bevat gemiddeld 65 kcal.
Het zal er een beetje vanaf hangen hoe groot hij is 
en waarmee hij gevuld is.

1 OREO KOEKJE
Je weet wel, ze zitten per vier in een pakje. Eén 
oreo levert 40 kcal. Als je ze alle vier op eet, ben je 
natuurlijk vier keer zo lang bezig.
 

2 SULTANA’S
Sultana’s worden vaak gezien als gezonde snacks. 
Kinderen krijgen ze vaak mee naar school. Maar 
één sultanakoekje levert wel 65 kcal. We rekenen 
hier het aantal minuten voor het branden van de 
calorieën van twee sultana’s.
 
 
1 APPEL, MET SCHIL
Een appel van medium formaat met schil 
levert gemiddeld 93 kcal. Maar een appel 
bevat, in tegenstelling tot de meeste koekjes, 
geen ongezonde vetten en wel vitaminen en 
mineralen.
 
 
1 GEVULDE KOEK
Een gevulde koek, met roomboter natuurlijk, 
levert 253 kcal per stuk.
 
 

1  PLAK CAKE
Een plak cake levert je gemiddeld 130 kcal. Het 
ligt er natuurlijk hier ook weer aan hoe dik je 
plak is, het aantal calorieën voor een plak die 
ongeveer 30 gram weegt
 
 

1 RIJSTWAFEL
Nee, neem dan een rijstwafel, die geeft je maar 
25 kcal. 
 



Verkeersregelaars op de weg, wat nu?
“Staat m’n verkeerslicht op rood, staat daar iemand in zo’n oranje geel vest met 
een driehoek erop te gebaren dat ik door moet rijden. ’t licht Is toch rood, dan 
moet ik toch stoppen?” 

“Kom ik aanrijden, verderop is een ongeluk gebeurd, volgens mij kan ik daar 
makkelijk langsrijden, ruimte genoeg, maar een politieagent  laat mij er niet door 
en geeft aan dat de weg is afgesloten en dat ik een andere route moet kiezen, ik snap dat niet”

“Elke dag rij ik hier rechtsaf naar huis, staat er een verkeersregelaar op de weg die gebaart dat ik 
hier niet in mag en rechtdoor moet gaan omdat de weg is afgesloten, wat moet ik nu?”

Regelmatig worden verkeersdeelnemers geconfronteerd met verkeersregelaars of politieagenten 
die verkeer staan te regelen op oversteekplaatsen of kruisingen bij bijvoorbeeld evenementen 
of verkeersongevallen, wegwerkzaamheden of zelfs afsluiting van wegen. Nog steeds is niet 
iedereen op de hoogte van de actuele verkeersregels rond verkeersregelaars of verkeer regelende 
politieagenten en weten dan ook niet precies hoe daar mee om te gaan. Hierbij een reminder.

In het RVV (Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens) staat:
“Weggebruikers zijn verplicht alle aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van 
gebaren worden gegeven door de daartoe bevoegde en als zodanig herkenbare verkeersregelaars”.

Daarnaast heeft de wetgever een volgorde van opvolging bepaald die afwijkt van de normale 
structuur van verkeersregels. Er is bepaald dat aanwijzingen van verkeersregelaars, politieagenten 
of ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee de hoogste prioriteit hebben. 

Wettelijke volgorde van opvolging 
1 Aanwijzingen van verkeersregelaar, politieagent of marechaussee
2 Verkeerslichten (rood, geel, groen )
3 Verkeerstekens (Borden en tekens op de weg)
4 Verkeersregels

Wordt er een stopteken gegeven op een plaats waar u normaliter niet 
mag stoppen, dan gaat die aanwijzing voor verkeerstekens of -regels.

 Dus krijgt u een aanwijzing 
om op te rijden bij een rood  
verkeerslicht, dan gaat die aanwij-
zing voor het verkeerslicht. 
Als er op een kruising tenminste 
1 herkenbare verkeersregelaar of politieagent staat zal dat 
betekenen dat deze daar het verkeer aan het regelen is. Deze 
regelaar heeft dan ook ALLE regie op die locatie.  Het maakt 

daarbij niet uit of de verkeerslichten aan of uit zijn. Verkeersregelaars zijn herkenbaar aan de geel-
oranje hes met reflecterende striping en driehoek symbool (Politie agenten zijn herkenbaar aan 
hun blauwe uniform, gele politie hes of gele politie verkeersjas.)

Veiligheid is de belangrijkste factor bij situaties waar verkeer regelend wordt opgetreden. 

Bij verkeersongevallen wordt vaak een weg of rijstroken (tijdelijk) afgesloten om veiligheid van 
slachtoffers en hulpverlening te waarborgen. 
Ook tijdens een (politie) onderzoek naar de exacte toedracht van een ongeval moet veilig gewerkt 
kunnen worden en moet men niet telkens gehinderd worden door passerende voertuigen.  Wanneer 
onbelemmerd onderzoek plaats vindt zal het weggedeelte sneller vrij gegeven kunnen worden.

Wandeltochten
Bij evenementen komen diverse verkeerstromen elkaar tegen of kruisen elkaar. 
Als er een paar honderd wandelaars op een weg lopen, is het niet verkeersveilig om daar (tijdelijk) 
gemotoriseerd verkeer toe te laten. Een verkeersregelaar zal dan bestuurders aanwijzingen geven 
of vragen om bijvoorbeeld een straat verder af te slaan. Parkeren of even stoppen om van heel 
dichtbij deelnemers te kunnen zien, moet ook verkeersveilig plaatsvinden, dus niet direct bij of op 
een oversteekplaats, kruising of dichtbij verkeersregelaars. Staat u (met uw voertuig) in de weg of 
te dichtbij, dan kunt u ook een aanwijzing verwachten om uw plaats vrij te maken en ergens anders 
veilig te parkeren.

Bron: Vrijwillig Clusterverkeer

Wilt u Spaans leren?
Kom dan bij Spaans TOtaal een cursus Spaans 
volgen.
Les bij een Spaanse docente, leerboek en 
uitleg in het Nederlands, kleine groepen of 
individueel, gratis proe� es.

Meer informatie? Bel 0578-661581
Vertaal- en adviesbureau Spaans TOtaal

Hoofdweg 40, 8166 AE Emst
T +31 (0) 578 661581
M +31 (0) 6 4022 4039
E info@spaanstotaal.nl

www.spaanstotaal.nl

Tel.: 0578-612862
Hardenbrink 7  

info@fysioplusepe.nl 
www.fysioplusepe.nl
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Het CJG wenst alle kinderen en ouders van 
Epe een gezellige Avondvierdaagse toe!

Voor al je kleine en grote vragen over 
opvoeden en opgroeien, www.cjgepe.nl

Veenweg 9 - 8162 RJ Epe  
Tel.: (0578) 61 29 78  

info@kampeerboerderijepe.nl
www.kampeerboerderijepe.nl

Veenweg 9 - 8162 RJ Epe  
Tel.: (0578) 61 29 78  

info@kampeerboerderijepe.nl
www.kampeerboerderijepe.nl

Ratelplein 3, 8161 HM Epe

DAG EN NACHT

SERVICE

* Elektra
* Sanitair
* Riolering
* Verwarming
* Waterleiding
* Dakbedekking
* Loodgieterswerk
* Schoorsteenvegen

Kweekweg 32
8161 PG Epe
Postbus 153
8160 AD Epe

Tel.: 0578 - 62 93 97
Fax: 0578 - 62 72 71
info@kramer-epe.nl

DAG EN NACHT

SERVICE

* Elektra
* Sanitair
* Riolering
* Verwarming
* Waterleiding
* Dakbedekking
* Loodgieterswerk
* Schoorsteenvegen

Kweekweg 32
8161 PG Epe
Postbus 153
8160 AD Epe

Tel.: 0578 - 62 93 97
Fax: 0578 - 62 72 71
info@kramer-epe.nl

Willem Tellstraat 66  •  Epe

0578 - 612 516  

“Met brood ontbijt, altijd een goede start”

Loon- en Grondverzetbedrijf
G. Tessemaker v.o.f.

Wij houden ons beleefd aanbevolen voor al uw 
loon- en grondwerk.

Arkemeenseweg 6a - 8167 LK Oene - Tel. 0578-641413



v a n  A . . . . Z

Computers, Scanners, Boeken, Anten-

nes, Bouwsets, 27 mc, Meetapparatuur, 

Speakers, Draad&kabel, Disco appara-

tuur, PC-toepassingen, Meten, Regelen en  

Registreren, Ontwerpen, Printproduktie, 

Assemblage, Besturingen en Componenten.

Stationsweg 43, 8166 KA, Postbus 19, 
8166 ZG EMST, Nederland, NL. (31)
Telefoon Verkoop : 0578-661559
Telefoon Industrie: 0578- 662130
Telefax: 0578-662124
www.elektronikadeweerd.nl

Voetproblemen?

Bel eens voor een afspraak bij ons podocentrum om tot een 
oplossing te komen. U wordt geholpen door een gediplo-
meerde Podotherapeut

 

 Podocentrum Epe  Podocentrum Emst  Podocentrum Vaassen
 Korte Veenteweg 13  Zuster van Rossumweg 25  Dorpsstraat 84
 8161 PC Epe  8166 JE Emst  8181 BT Vaassen
 T. 0578-628020  T. 0578-628020  T. 0578-628020


