Wandelen in EPE
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Organisatie “WIOS Epe”

5 en 6 oktober 2019
Secr.: Allendelaan 84, 8161 DC Epe. Tel. (0578) 613765 of secretaris@wios-epe.nl. 19e uitgave, oplage 10.000 exemplaren.

Vishandel Jaap de Graaf
Tel: 06-51228884
Wij staan:
- donderdag: van 8.00 tot 18.00 uur in ‘t Centrum van Heerde
- zaterdag: markt in Vaassen

EPER TAXI CENTRALE
H. Stoevenbeld

UW TAXICENTRALE VOOR:
• Taxivervoer & groepsvervoer
•
•
•
•

Zieken-en rolstoelvervoer
Trouw-en rouwvervoer
Directievervoer
Koeriersdiensten
• Airportservice

Genietjedag
Kamperweg 79
8162 EM Epe
Tel: 0578-611132 / 06-20446313

0 5 7 8 - 6 1 2 4 2 4

Aannemen van grondwerken
Verhuur graafmachines

Wie denkt er mee met mijn

verbouwing?
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?

Ook leveren
wij zand, grond
en grind

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

GRONDVERZETBEDRIJF

LOKHORST B.V.
www.lokhorstbv.nl

Tongerenseweg-Zuid 193
8162 SC Epe

Postbus 355
8160 AJ Epe

T 0578 - 61 29 70
F 0578 - 62 78 73

info@lokhorstbv.nl

Van Norel
bouwservice

Onderdeel Van Norel Bouwgroep

VOORWOORD

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

WITTEVEEN
WITTEVEEN
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

TRACTOREN EN
TRACTOREN
WERKTUIGENEN
WERKTUIGEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TUINEN PARKMACHINES
STALINRICHTINGEN
STALINRICHTINGEN
STAALCONSTRUCTIES
STAALCONSTRUCTIES

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Comfort.
Wij zorgen ervoor.

www.dijkstra-epe.nl
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl

Een warm
welkom
in onze
showroom!

0578-61 44 08

Welkom
bij Vérian
Welkom
bij Vérian

Zorg (thuis)
met
een
warm hart!

Op een prachtige locatie, gelegen aan de bosrand van Epe/Wissel, vrij van het
verkeer ligt de Kampeerboerderij “De Berghoeve”, welke beide dagen weer
als start- & finish locatie zal fungeren voor onze Veluwe Herfstkleurentocht.
De uitgezette routes gaan afhankelijk van de te lopen afstand door prachtige
bossen, heidevelden, natuurgebieden, gelegen op de landgoederen Welna,
Tongeren en “Het Geldersch Landschap”. De omgeving rond de startplaats
is zo mooi dat we kiezen om alle rustplaatsen bij de start- & finishlocatie te
houden. Er worden een drietal lussen uitgezet van 10 km en twee lussen van
5 km.
Nieuwe route voor de 5 km en 10 km (eerste gedeelte)
Dit jaar gaan we de routes van de 5 km en het eerste gedeelte van de 10 km
wijzigen. We gaan de route zo aanpassen, zodat zij ook over het Vlonderpad
komen.
De routes zijn gemarkeerd met gekleurde bordjes, rood bordje met witte R
betekent rechtsaf, geel linksaf en wit rechtdoor. Verder krijgt u een beknopte
routebeschrijving mee, maar deze is wel voorzien van een informatieblad
over paddenstoelen. Ook zijn er vele andere “zoekplaatjes” beschikbaar bij de
inschrijftafel.

Ook dit jaar is het mogelijk om in te schrijven via de website van de vereniging.
Wandelaars die hier gebruik van maken hoeven niet te wachten bij het
inschrijven. Als er voldoende gebruik van gemaakt wordt, komt er een aparte
inschrijftafel voor de voorinschrijvingen via de website. Uw inschrijfkaart ligt
daar klaar voor U.

Graag tot ziens op 5 en/of 6 oktober 2019
Het bestuur,
van de Wandelsportvereniging,
“WIOS Epe”.

Breekhamer huren?
Wij verhuren een breed assortiment gereedschap en machines.

vanaf

24,20

Dit doen wij voor alle doelgroepen van 0-100 jaar.

Bel voor meer informatie 7 dagen per week
onze Zorgcentrale: 088 126 3 126
of mail naar welkom@verian.nl / www.verian.nl

Inschrijven via de website www.wios-epe.nl heeft voordelen!

Naast het wandelen zijn er bij de start-, rust-, en finishlocatie weer diverse
nevenactiviteiten. Hier zijn we mee begonnen tijdens ons 40-jarig jubileum
in 2000 en zullen we ook dit jaar voortzetten. Wij zullen weer onze uiterste
best doen, om er voor u een gezellige dag van te maken.
Mogen wij u ook (weer) begroeten?

Reserveer uw breekhamer direct online op:

bruggemankachels.nl

Ook dit jaar geldt: “De gezinskaart is een extra stimulans om het eerste
weekend van oktober er gezellig met uw gezin (oma/opa, kinderen en
kleinkinderen e.d.) te komen wandelen in de mooie omgeving van Epe.

Aan de wandeltocht kan men recreatief in gezins-, familie-, of vriendenverband
worden deelgenomen. Ook kan men er rustig individueel wandelen op uw
eigen gekozen afstand in uw eigen tempo. Er zijn genoeg medewandelaars
en vrijwilligers op de route, zodat u zich niet alleen hoeft te voelen in de
bossen. Ook Nordic Walkers zijn van harte welkom!! Van deze uitnodiging
wordt door Nordic Walkers ruimschoots gebruik gemaakt. Daarnaast kan
er deelgenomen worden in verenigings- of groepsverband. Kortom iedere
vorm van wandelen is welkom tijdens de Veluwe Herfstkleurentocht.

Bij Vérian leveren we dagelijks met 1500 collega’s een
waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze
cliënten. Met elkaar leveren we de beste zorg thuis.
Altijd met persoonlijke aandacht en toewijding. Met
als uitgangspunt dat onze cliënten zoveel mogelijk
hun eigen leven kunnen leiden en de zorg en
ondersteuning krijgen die bij hen past.
Vérian biedt de volgende vormen van zorg:
•
(specialistische) Verpleging & Verzorging;
•
Nacht- en waakzorg;
•
Huishoudelijke Ondersteuning;
•
Jeugdgezondheidszorg;
•
Thuisbegeleiding;
•
Maatschappelijk Werk;
•
Personenalarmering en
•
Diëtetiek.

T: 0570-531019
Van Dongenstraat 38 Broekland

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober a.s. organiseert de Wandelsportvereniging “WIOS Epe” haar 58e Veluwe Herfstkleurenwandeltocht te
Epe/Wissel.
In dit weekend kan er weer gewandeld worden door de prachtige bossen
van Epe en omgeving. De vereniging heeft een vijftal routes uitgezet
variërend van 5 t/m 30 kilometer. Streven is altijd om rond de 1000
deelnemers te halen in het weekend, maar het weer is een belangrijke
factor bij deze wandelevenementen. Vorig jaar waren er 933 deelnemers
en de laatste keer dat we boven de 1000 deelnemers zaten was in 2015
met 1232 deelnemers.

Korting voor gezinnen
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per persoon. Wil men na afloop van de
wandeling een leuke herinnering ontvangen in de vorm van een medaille
betaalt men € 1,50 extra. We hebben een leuke serie herinneringen
op voorraad, enkele nog eigen ontwerp. We laten dit jaar weer een
standaardmedaille maken, maar wel met een eigen kleurenafbeelding in
relatie met de wandeltocht. Deze medailles zijn met een halskoord. Leden
van erkende wandelsportbonden (KWBN-SGWB) hebben € 1,00 reductie op
het inschrijfgeld.
Verder kent de vereniging de gezinskaart. Deze gezinskaart geeft een
flinke korting op het inschrijfgeld voor gezinnen. De vereiste is wel dat een
gezin bestaat uit minimaal 4 personen, waaronder 1 kind en 1 volwassen en
maximaal 7 personen. Zij betalen slecht € 10,00 per gezin, exclusief eventuele
herinneringen. Bij meer dan 7 personen koopt men twee gezinskaarten of
één gezinskaart los kaartje erbij. Voor leden is dit bedrag zelfs € 7,50.
Er worden jaarlijks ongeveer 30 gezinskaarten verkocht !!

Eperweg 35 | 8181 EV Heerde | T. 0578 691717

REGLEMENT
Algemeen

Horst, keurslager

Horst, keurslager

Horst, keurslager

Deze wandeltocht wordt georganiseerd door de wandelsportvereniging “WIOS
Epe”, die is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Alle reglementen, richtlijnen en bepalingen van de KNWB zijn op deze wandeltocht van
toepassing. Iedere deelnemer(ster) wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.
Deelname is op eigen risico.

Brinklaan 7
8161
CW Epe
Brinklaan
7
Tel.
0578-621274
8161 CW Epe

Brinklaan 7
Tel. 0578-621274
8161 CW Epe
info@horst.keurslager.nl
www.horst.keurslager.nl
info@horst.keurslager.nl
Tel. 0578-621274
www.horst.keurslager.nl
/keurslager.horst
/keurslager.horst

info@horst.keurslager.nl
Datum
De 58e Veluwe Herfstkleurenwandeltocht wordt gehouden op zaterdag 5 oktober
www.horst.keurslager.nl
en zondag 6 oktober 2019. Het betreft een eendaagse wandeltocht, die 2 dagen georganiseerd wordt!!

/keurslager.horst
Afstanden

Men heeft de keuze uit de volgende afstanden:
5 km : minimum leeftijd 4 jaar		
(± 70 minuten wandelen)
10 km : minimum leeftijd 8 jaar		
(± 130 minuten wandelen)
15 km : minimum leeftijd 10 jaar
(± 3 uur wandelen)
20 km : minimum leeftijd 12 jaar
(± 4 uur wandelen)
30 km : minimum leeftijd 12 jaar
(± 6 uur wandelen)
Voor de 10-15-20 km is er halverwege de route een rust opgenomen bij de startlocatie. De 30 km heeft twee keer een rust bij de startplaats.

Inschrijvingen

Men kan zich op de volgende manieren inschrijven:
- via de website www.wios-epe.nl
- door middel van het inschrijfformulier volledig ingevuld op te sturen naar het
secretariaat van de vereniging, Allendelaan 84, 8161 DC EPE. U, vindt het
inschrijfformulier elders in deze krant.
- telefonisch bij het secretariaat (0578) 613765
- 5 en 6 oktober aan de start bij het inschrijfburo, welke geopend is vanaf 8.30 uur
tot 14.30 uur.

“Met brood ontbijt, altijd een goede start”

Willem Tellstraat 66 • Epe

Inschrijfgelden kan men overmaken op:
ING Bank:
NL46 INGB 0001 0243 85 t.g.v. “WIOS Epe” te Epe,
Willem Dreeslaan 237 te Epe
Rabobank Epe: NL87 RABO 0317 5063 58 t.n.v. “WIOS Epe” te Epe,
Willem Dreeslaan 237 te Epe
Inschrijfgelden kan men ook aan de start voldoen.

0578 - 612 516

Gezinskaart

Het inschrijven met gezinskaart komt er op neer, dat gezinnen (oma/opa, kinderen
en kleinkinderen e.d.) van 4 t/m 7 personen, onder wie minimaal 1 kind en 1 volwassene in kunnen schrijven voor € 10,00 per gezin (exclusief herinneringen). Voor
leden bedraagt dit zelfs € 7,50. Bij meer dan 7 personen maakt men gebruik van 2
gezinskaarten of één gezinskaart en een los kaartje.

Herinneringsmedaille:

Medailles zijn beschikbaar voor een meerprijs
van € 1,50 per stuk bovenop het inschrijfgeld.
Men heeft de keus uit circa 6 verschillende medailles. Dit zijn geen standaard medailles, maar
naar eigen ontwerp van de vereniging in relatie
met de wandeltocht. Er zijn er nog enkele op
voorraad. Vanaf 2013 laten wij een standaardmedaille maken met halskoord met een kleurenafbeelding die betrekking heeft op de wandeltocht.

Deelname

De deelname staat open voor iedereen vanaf vier jaar. Honden toegestaan, mits
aangelijnd. De deelname is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Voor de viervoeters zal er weer een gratis traktatie zijn aangeboden door Dier All-in uit Epe. Ook
Nordic Walkers zijn van harte welkom!

Starttijden

Er kan gestart worden vanaf 9.00 uur tot uiterlijk voor de:
30 km: tot 10.00 uur
20 km: tot 12.00 uur
15 km: tot 13.30 uur
10 km: tot 14.00 uur
5 km: tot 14.30 uur

Wandelboekjes

Deze kunt uzelf verzorgen, plaatjes, stempels en pennen liggen in voldoende mate
gereed. Groepen graag gebundeld. Deze zullen door ons afgetekend worden.

Routes

De startplaats is gelegen in een rustige,
natuurlijke omgeving bij de “Tongerense
Berg”
Van daaruit zijn drie gevarieerde routes
van 10 km en 2 routes van 5 km uitgezet, waarmee alle afstanden tot 30 km te
combineren zijn. De routes gaan grotendeels door de bosrijke omgeving.

Routeaanduiding

De parkoersen zijn duidelijk gemarkeerd
met vierkante bordjes in de kleuren
rood, geel en wit.
Een wit bordje betekent:
rechtdoor
Een geel bordje betekent: linksaf
Een rood bordje betekent: rechtsaf
met een witte letter R erop
Bij splitsingen van afstanden treft u duidelijke splitsingsborden aan. Verder krijgt u een beknopte routebeschrijving mee.

Startplaats

Als startplaats zal beide dagen fungeren de Kampeerboerderij “De Berghoeve”, Veenweg 9, 8162 RJ te Epe/Wissel. De startplaats ligt aan een prachtige bosrand, circa
5 km vanaf het centrum van Epe, geheel vrij van het verkeer en beschikt over een
grote speelweide.

Privacywet: Bij de inschrijving hebben wij uw naam, adres, postcode en woonplaats
nodig. Deze gegevens bewaren we één jaar en worden dan vernietigd. We gebruiken deze gegevens ook om u de komende jaren (5 jaar) uit te nodigen voor wandeltochten van onze vereniging. Wilt u dit niet, geef dit dan door bij de inschrijving.

Inschrijfgelden

Vaassen | Tel: 0578 571 202
info@notariaatvaassen.nl | www.notariaatvaassen.nl

€ 3,50 per persoon voor alle leeftijden
Leden van erkende wandelsportbonden (KNWB en SGWB) hebben € 1,00 reductie
op bovengenoemde inschrijfgelden op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart 2019.

KINDERFEESTJES
1 april tot 1 oktober:

Kom spelen
in de leukste
binnenspeeltuin
van Emst!
1 oktober tot 1 april:

DAGELIJKS wo-vr-za-zo

Ook buitenspelen: trampolines – luchtkussen - pannaveld

www.heggiesspeelschuur.nl
Langeweg 14, 8166 GT Emst, T 0578 - 613936

www.zandhegge.nl

HOE TE BEREIKEN
Vanaf de A28
Amersfoort - Zwolle, afslag Epe/Nunspeet - Oost
Vanaf de A50
Arnhem - Zwolle, afslag Epe/Nunspeet
• Voor een kopje koffie
• Voor een diner
• Voor een overnachting
• Prachtig terras

Vanaf deze afslagen borden richting Epe volgen
totdat u grote borden tegenkomt met de tekst:
“Wandeltocht WIOS EPE”. Deze borden zijn circa 50
x 70 cm groot en wit van kleur met blauwe opdruk.

Oostravenweg 8, 8162 PJ Epe
www.dewitteberken.nl

Fietsers kunnen het beste bordjes volgen richting Wissel en vervolgens de
VVV-borden met de tekst “Campings Wissel”, gevolgd door bordjes met de
tekst Kampeerboerderij “De Berghoeve”.
Let op! Navigatie instellen op Veenweg of Boerweg Epe/Wissel en niet op
Veenweg te Vaassen. Daar is ook een Veenweg!!

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

Plattegrond

Wij houden ons beleefd aanbevolen voor al uw
loon- en grondwerk.
Adres Lokhorst accountancy & advies B.V.
Parkweg 10
8161 CK Epe

Telefoon 0578 - 614 161
E-mail
info@lokhorst-epe.nl
Website www.lokhorst-epe.nl

IBAN
NL02RABO0162660774
Arkemeenseweg
6a - 8167 LK Oene - Tel. 0578-641413
K .v.K . nr.
59321245
BTW-nr.
NL 853421158B01

09-11-11 10:53

Adres Lokhorst accountancy & advies B.V.
Postbus 15
8160 AA Epe

Telefoon 0578 - 614 161
E-mail
info@lokhorst-epe.nl
Website www.lokhorst-epe.nl

IBAN
K .v.K . nr.
BTW-nr.

NL02RABO0162660774
59321245
NL 853421158B01
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Medische verzorging
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Mocht u onverwacht iets overkomen,
hetzij blaren, kramp, schaafwond of iets dergelijks. Beide dagen is het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Epe/Heerde aanwezig om u te helpen.
Fotografie
Al vele jaren wordt er tijdens de Veluwe Herfstkleurentocht door ons foto’s
gemaakt en op onze website geplaatst. Door zeer veel mensen wordt dit
gewaardeerd. Tijdens de wandeltocht wordt er vaak gevraagd een foto te
maken van vrienden, vriendinnen, groepen, stellen etc. Ook dit jaar doen wij
dit weer. Mocht u een foto van uzelf op deze website zien staan, waar u bezwaar tegen heeft dan kunt u een mailtje sturen naar privacy@wios-epe.nl
met vermelding om welk album het gaat (belangrijk om dat de albums de
zelfde foto nummers hebben) en welk foto nummer dan zullen wij er voor
zorg dragen dat of de foto verwijderd wordt of dat u onherkenbaar wordt
gemaakt. Ook gebruiken we de foto’s elk jaar om deze krant te voorzien van
foto’s. Wilt u dit niet geef het dan door aan privacy@wios-epe.nl

Aanwijzigingen van de leiding en politie dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden sturen wij u op verzoek kosteloos toe.

briefpapier_lokhorst_accountancy.indd 1

Consumptieprijzen
Zowel op de startaccommodatie als op de rustplaats(en) hebben wij de verkoop in eigen handen, zodat wij alles tegen vriendelijke verenigingsprijzen
kunnen aanbieden.

Leiding
Medewerkers van onze organisatie zijn tijdens de wandeling herkenbaar aan:
Algeheel leider: rood shirt met opschrift organisatie en blauwe jas.
Medewerkers in de buitendienst dragen blauwe poloshirt en jas met verenigingsnaam en eventueel een oranje veiligheidsvest.

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden sturen wij u op verzoek kosteloos toe.

briefpapier_lokhorst_accountancy.indd 1

Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte aanwezig waar u uw auto, autobus of fiets
kunt parkeren.
Volg hierbij de aanwijzingen op van onze medewerkers.

09-11-11 10:53

felen

Openbaar vervoer
Degene die met het openbaar vervoer komen, kunnen hierover inlichtingen
krijgen bij het secretariaat. Vanuit Zwolle en Apeldoorn moet u Veluwelijn
204 hebben van Syntus.
U, moet uitstappen bij Halte “De Klaarbeek”.
Van daaruit is het circa 5 km lopen naar de startplaats, maar u kunt ook gebruik maken van een pendeldienst tegen een kleine vrijblijvende vergoeding.
Deze rijdt alleen als u zich van te voren, doch uiterlijk vrijdag 4 oktober voor
21.00 uur aanmeldt bij het secretariaat van de vereniging, met vermelding
van de aankomsttijd.

nieuwbouw - verbouw - onderhoud - renovatie
Klarensweg 6 - 8161 RW Epe
Telefoon 06 - 51 16 78 72

Nadere inlichtingen
Heeft u nog openstaande vragen, neem dan gerust contact op met het
secretariaat van de vereniging:
Allendelaan 84, 8161 DC EPE.
tel. (0578)
613765 of hkt@wios-epe.nl 
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Tevens verzorging van uw bouwaanvraag mogelijk
Tevens verzorging van uw bouwaanvraag mogelijk

Stationsweg 37 8166 KA Emst

Tel.: 0578-662196

Stationsweg
37 8166 KA
Emst 0578-662196
Tel.: 0578-662196
Stationsweg 37 8166
KA Emst
Tel.:

Info@aannemersbedrijfkeizer.nl
www.aannemersbedrijfkeizer.nl
Stationsweg
37 8166
KA Emst 37
Tel.:8166
0578-662196
Stationsweg
KA
Emst Tel.: 0578-662196
Info@aannemersbedrijfkeizer.nl
www.aannemersbedrijfkeizer.nl
Info@aannemersbedrijfkeizer.nl
www.aannemersbedrijfkeizer.nl
Info@aannemersbedrijfkeizer.nl
www.aannemersbedrijfkeizer.nl
Info@aannemersbedrijfkeizer.nl
www.aannemersbedrijfkeizer.nl

Benu Apotheek Noord Veluwse
Hoofdstraat 56

Kwalitaria Delifrance

Markt 6 | 8161 CL Epe | Tel. 0578 - 745 038

8162 AK Epe

T: 0578 - 61 22 33
F: 0578 - 61 20 04

E: noordveluwse@benuapotheek.nl

Openingstijden

• Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.30 uur
• Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

VOORDELIG WANDELEN MET DE GEZINSKAART!!!
De invoering van de gezinskaart komt voort, na opmerkingen door deelnemers aan de inschrijftafel
tijdens de Veluwe Herfstkleurentocht te Epe/Wissel (2009) over de hoogte van inschrijfgelden. In Epe
en wellicht ook andere plaatsen komt het dikwijls voor, dat er later op de dag ingeschreven wordt door
gezinnen met kinderen die 1 of 2 maal per jaar deelnemen aan een georganiseerde wandeltocht. Zij
zijn geen lid van en wandelsportorganisatie, maar trekken er een paar keer per jaar op uit met 4 tot
7 gezinsleden als er ergens een wandeltocht in de buurt is. Zij waren in 2009 vaak tussen € 15,00 en
€ 25,00 kwijt aan inschrijfgeld als de kinderen na afloop ook nog een herinnering wilden.
Deze gelegenheidswandelaars ervaren deze inschrijfgelden als hoog en maakten daarover opmerkingen
aan de inschrijftafel. De inschrijfgelden zijn dit jaar verhoogd met € 0,50 per deelnemer. De prijzen van
de gezinskaarten worden niet verhoogd!!

www.kulturhusepe.nl

Stationsstraat 25 - 8161 CP Epe
T 0578 616775

Heuvellaan 1, 8162 CT Epe
Tel. 0578 - 577 927

‘TIPPEL INN’

www.osteopathie-epe.nl

Diverse belegde broodjes
van snacks tot buffet

Nieuwe cv-ketel nodig?

Kwaliteitscafetaria

Kies dan voor de beste.

J gv"ELI "y gpuv"cnng"mkpf gtgp"gp"
qwf gtu"xcp"Gr g"ggp"i g| gnnki g"
J gthuvmngwtgpvqej v"vqg#

Het CJG wenst alle kinderen en ouders van
Epe een gezellige Herfstkleurentocht toe!
J gv"ELI "y gpuv"cnng"mkpf gtgp"gp"
qwf gtu"xcp"Gr g"ggp"i g| gnnki g"
J gthuvmngwtgpvqej v"vqg#

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

’Tippel-Inn’

ATAG i-Serie; Comfort & Rendement
De nieuwste cv-ketel in het ATAG-assortiment is als
‘Beste uit de Test’ naar voren gekomen in de
Consumentenbondtest van januari 2017.
Uitblinkend in warmwaterrendement en
warmwatercomfort: Het bewijs dat comfort en
energiezuinigheid uitstekend samengaan.

Voor veel individuele wandelaars en volwassen zal 3,50 euro geen enkel probleem zijn, ook al omdat
zij veelal lid zijn van een wandelsportorganisatie en dan slechts 2,50 euro betalen. Maar voor gezinnen
met kinderen wel!! En het komt steeds vaker voor dat alleen de kinderen ingeschreven worden en de
ouders niet, of te wel zwart meelopen als begeleiding.

ATAG mag opnieuw en al voor het achtste jaar op rij
als Nederlandse cv-ketelfabrikant het predicaat
‘Beste uit de Test’ voeren.

Het bestuur van “WIOS Epe” heeft in 2009 het voorstel gedaan om een gezinskaart in te voeren. Na een
proefperiode is de gezinskaart in 2011 officieel ingevoerd bij wandeltochten onder auspiciën van de
OWB. Nu alle bonden gefuseerd zijn per 1 januari 2015 naar de KWBN, gaan wij als vereniging hiermee
gewoon door.

Installatiebedrijf Tiemens
Hoofdweg 39
8166AC EMST
0578-660360
06-19434797
www.tiemensinstallatie.nl

Er worden jaarlijks ongeveer 30 gezinskaarten verkocht. Zij hadden een flinke korting op het
inschrijfgeld. We mogen wel concluderen dat de gezinskaart een succes is met onze wandeltochten !!

Familie van Schoonhoven
Krugerstraat 31 8172 BE Vaassen
tel. 0578-571936 • info@tippelinn.nl

www.tippelinn.nl

H E N K VA N ‘ t H O F
a a r da p p e l h a n d e l

Verse
eieren
verkoop

Xqqt"cn"lg"mngkpg"gp"i tqvg"xtci gp"qxgt"
qr xqgf gp"gp"qr i tqgkgp."y y y 0eli gr g0pn

Dijkhuizerzandweg 13, 8161 NS EPE
0578-620180 henkvanthof@planet.nl
Xqqt"cn"lg"mngkpg"gp"i tqvg"xtci gp"qxgt"
qr xqgf gp"gp"qr i tqgkgp."y y y 0eli gr g0pn

bouwbedrijf

eurink bv

EPE 0578.620504

www.reurink.nl
Het inschrijven met gezinskaart komt er op neer, dat gezinnen (oma/opa, kinderen en kleinkinderen
e.d.) van 4 t/m 7 personen, onder wie minimaal 1 kind en 1 volwassene in kunnen schrijven voor
€ 10,00 per gezin (exclusief herinneringen). Voor KWBN-leden bedraagt dit zelfs € 7,50. Bij meer dan
7 personen maakt men gebruik van 2 gezinskaarten of één gezinskaart en een los kaartje.
Dus (gezinnen) kom allen gezellig genieten van de mooie Herfstwandeling op zaterdag 5 en/of
zondag 6 oktober a.s. door de fraaie natuur die Epe en omgeving rijk is.

Nieuwbouw
verbouw
oNderhoud
Bouwend Nederland

de vereniging van bouw- en infrabedrijven

VEREENVOUDIG HET INSCHRIJVEN
Schrijf vooraf in via de website www.wios-epe.nl
ONDERHOUD GEBOUWEN - KLEINE VERBOUWINGEN
VLOEREN LEGGEN - TIMMERWERK - BADKAMERS
AFBOUW - KEUKENS - KOZIJNEN - TEGELWERK

Epe - Emst - Vaassen
Tel. 0578 - 662505 | Mob. 06 - 53554400
E-mail: b.s.montage@hetnet.nl
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• Interne
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Tel: 06-53417398
Email: info@hbvbeveiliging.nl
• www.hbvbeveiliging.nl
Email: info@hbvbeveiliging.nl • www.hbvbeveiliging.nl

Groen Uitzendburo BV

Themart

Administratiekantoor

Sinds tien jaar is het mogelijk in te schrijven via onze website. Ieder jaar wordt hiervan gebruik
gemaakt, maar nog lang niet optimaal zoals met de Boerenkoolwandeltocht die wij in januari
van elk jaar organiseren.
Het voordeel is dat uw inschrijfkaart al gereed ligt
bij aankomst aan de inschrijftafel. Wij gaan, indien
er voldoende wandelaars gebruik van maken,
hiervoor een aparte inschrijftafel inrichten of
we gebruiken hiervoor de inschrijftafel van de
5 km. U, meldt zich daar met vermelding van
ingeschreven afstand en achternaam en u kunt
na het afrekenen uw inschrijfbewijs, controlekaart
en routebeschrijving meenemen en beginnen
aan een heerlijke wandeling op de uw eigen
gekozen afstand.
						
Voor degenen die hiervan geen gebruik maken,
kunnen bij het inschrijfbureau op de startlocatie
de juiste inschrijfkaart pakken (elke afstand heeft
een andere kleur) en naam, adres, postcode,
woonplaats, aantal personen alvast invullen. Dit
versneld het inschrijven.

> Onderhoud en APK van alle merken.
> Verkoop van alle merken, nieuw en occasion!

Riezebosweg 8, 8171 MG Vaassen
T. 0578 - 574125 | www.automars.nl

Opstellen jaarrekeningen;
Belasting aangiften ondernemers;
Aangifte Inkomstenbelasting particulieren

Het uitzendburo voor
de groene sector
Tongerenseweg 116 • 8162 PP Epe • Tel. 0578 - 61 59 40
www.groen-uitzendburo.nl • info@ groen-uitzendburo.nl

Kuipersweg 27
8161 VX EPE

Mob.06-54.794.375
themart@outlook.com

Groen dat werkt!

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

A
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G
A
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E
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sloopwerken - asbestsanering bodemsanering - grondwerk - infra - recycling afvalinzameling - containerverhuur

Emst telefoon 06 29010084

A ZWARTEWEG 1, HEERDE T (0578) 692 064
W LAGEMAAT-HEERDE.NL

Kweekweg 32 - 8161 PG Epe - Tel. 0578 - 62 93 97
info@kramer-epe.nl - www.kramer-epe.nl

Uw glashandel voor
Epe en omstreken!

S TO P

Gerrit en Petra Beets • Camping • Pension • Eetboerderij

Riool verstopt?
STOP! En bel Rioolservice Epe

Hammerstraat 8
8161 PH Epe
T 0578 - 61 30 01
F 0578 - 61 33 86
info@vanessenglas.nl

• Enkel glas
• Isolatieglas
• Glas-in-lood
• Hardglas
• Ventilatieroosters
• Aanverwante artikelen
• Zonwering

Rioolontstopping | Aanleg en onderhoud |
Camera-inspectie | Stoep- en gevelreiniging
Oranjeweg 67 - 8166 JA Emst - Tel. 0578-661628
I: www.develuwsewagen.nl E: info@veluwse-wagen.nl

+31 (0)578 61 2917

info@rioolserviceepe.nl

www.vanessenglas.nl

Uitvaartzorg voor Heerde en omgeving.

Zorg die verder reikt dan het leven.

Tel: 0578 69 43 02
Mob: 06 23 888 208

E-mail: driesje.uitvaartverzorging@gmail.com

INSCHRIJFFORMULIER 2019
Als u voor in wil schrijven, maar geen gebruik wilt maken van internet of het
niet tot uw beschikking heeft, kunt u ook onderstaand inschrijfformulier invullen en opsturen naar het secretariaat:

van A....Z

Adres:.................................................................................................................................................................

Computers, Scanners, Boeken, Anten-

Postcode:........................................................................................................................................................

nes, Bouwsets, 27 mc, Meetapparatuur,
Speakers, Draad&kabel, Disco apparatuur, PC-toepassingen, Meten, Regelen en
Registreren, Ontwerpen, Printproduktie,

Rozeboom’s IJsspecialiteiten
Marktplein 4
8171 CJ Vaassen
tel: (0578) 57 62 33
www.ijssalonrozeboom.nl

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

“Ik help
u graag bij een
goed afscheid.”
Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben
uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken.
Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg
en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.
Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

KWEKERIJ GROLLEMAN

Naam/gezin: ................................................................................................................................................

DEELNAMECIJFERS
VANAF 1962
Jaartal
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Aantal
850
1158
1179
1965
2093
2682
2726
2624
2380
3040
2651
2864
2250
2146
2270
2310
2195
2022
2401
1894
1563
1613
1146
1205
1493
1322
961
837
1002

Jaartal
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totaal

Aantal
1062
1293
779
878
1222
1093
1109
803
940
1088
1163
882
945
1372
1189
1004
1265
602
955
963
940
846
1177
818
1232
819
754
933
82968

Kerkweg 45, 8167 PG Oene

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

Woonplaats:..................................................................................................................................................
Tel. (niet verplicht): ..............................................................................................................................
Schrijft zich in voor deelname aan de
58e Veluwe Herfstkleurenwandeltocht te Epe/Wissel op:

* zaterdag 5 oktober 2019
* zondag 6 oktober 2019
....... deelnemer(s) op de 5 km

Medaille:
Ja/Nee

Lid:
Ja/Nee

....... deelnemer(s) op de 10 km

Ja/Nee

Ja/Nee

....... deelnemer(s) op de 15 km

Ja/Nee

Ja/Nee

....... deelnemer(s) op de 20 km

Ja/Nee

Ja/Nee

....... deelnemer(s) op de 30 km

Ja/Nee

Ja/Nee

....... gezinskaart(en) op de …km/…pers

Ja/Nee

Ja/Nee

(zie elders in de krant de voorwaarden)
Het inschrijfgeld zal op de volgende manier voldaan worden:
O door overmaking (post)bank
(voor rekeningnummers zie elders deze krant)
O aan de start op 5 of 6 oktober 2019

DE90 841 -ONT0 2 CB 17

Aardbeientuin
Aardbeientuin
Aardbeientuin
Elke dag verse aardbeien.
Kom eens kijken in onze winkel die vol
staat met lekkere en gezonde producten.
v.a. mei div. standplaatsen in Epe en Vaassen.
Ook met onze eigen frambozen en bramen.

Gerrit en Trijnie Bronsink
Rozenkampweg 18 – Oene
Tel. 0578 – 641700
www.aardbeientuin.nl

O aankruisen hetgeen van toepassing is
* doorhalen wat niet van toepassing is
Dit formulier opsturen naar het secretariaat:
Allendelaan 84, 8161 DC te Epe.
Men kan zich ook inschrijven via de website www.wios-epe.nl

Een passend grafmonument
uitzoeken kan heel moeilijk zijn.
Wij kunnen u bijstaan met persoonlijk
en deskundig advies en informatie

levering
van elk gewenst
grafmonument
en toebehoren
Ook voor onderhoud en reparatie van grafmonumenten en
het leveren (en plaatsen) van natuurstenen vensterbanken,
dorpels, kachelplateaus en naambordjes. Wij leveren onze
producten in Epe, Nijbroek, Oene, Vaassen,
Terwolde, Voorst, Twello, Apeldoorn en verder.

W
&W
Elbertsen

elbertsengrafmonumenten.nl
tel. 0571-292657
Nijbroek

DE9008410-ONT002-CB017

Frans Schimmel

Groen en Grondwerk

shovel,
Van schop tot
ondwerk!
r
G
n
-e
n
e
o
r
G
uw specialist in
Aanleg & onderhoud van gazons
Grondwerk
Bestratingen
Maaiwerk
Transport
Gladheidsbestrijding
Verhuur van machines met machinist
06-22419873 Eekterweg 34 | Vaassen | www.fransschimmel.nl

Uw specialist in Vaassen...
voor betaalbaar
onderhoud, APK en occasions

KWBN VOOR HEEL WANDELEND NEDERLAND

WANDELPROGRAMMA 2019:

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) staat voor wandelen in Nederland in al zijn
verschijningsvormen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk Nederlanders op
een verantwoorde manier aan het wandelen te krijgen en te houden. Op die manier dragen wij bij
aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland.

Dit jaar is de vereniging nog medeorganisator van de volgende wandeltocht:

Uw VAG specialist in de regio

Voor wandelaars
De wandelaar staat bij KWBN centraal. Wat je wandelmotieven ook zijn; KWBN zorgt voor een passend
aanbod in een passende context. Onze producten en diensten voor wandelaars omvatten onder
meer evenementen, training en begeleiding, paden en routes, reizen en informatie. Elke wandelaar in
Nederland kan er gebruik van maken, maar als lid van KWBN profiteer je van extra voordelen. Je kunt
zowel via een wandelvereniging, als individueel lid worden van KWBN.

Griftsemolenweg 26a
(bedrijventerrein Eekterveld)
tel: 0578- 56 11 33
www.vaneekautos.nl

Voor allemaal samen
Namens alle wandelaars en aangesloten wandelaanbieders behartigt KWBN de belangen van het
Nederlandse wandelen in het algemeen. Daartoe werken we samen met politiek, overheden en
terreineigenaren, maar ook met organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van sport,
recreatie, natuur, zorg en welzijn. Via de media zorgen we voor algemene wandelpromotie en we
vertegenwoordigen Nederland in de internationale wandelwereld

15 december 2019:
Veluwse Midwienterkuiertocht, met de klanken van de
Veluwse Midwienterhoornbloazers!!
Zo’n 25 hoornbloazers staan verspreidt op de route, afhankelijk van de afstand die u loopt.
(Wandelcommissie Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn in samenwerking met de Veluwe Midwienterhoornbloazers en de Wandelsportvereniging “WIOS Epe”)
Afstanden 5, 10 en 15 km
Start bij Kampeerboerderij “De Berghoeve”,
Veenweg 9 te Epe/Wissel vanaf 12.00 tot 12.45 uur voor de
15, de 10 km tot 13.30 uur en de 5 km tot 14.00 uur.

Missie
KWBN gelooft dat wandelen onmisbaar is in een vitale samenleving. Door zijn laagdrempeligheid
en veelzijdigheid is wandelen geschikt voor iedereen. KWBN maakt zich sterk voor een gezonde en
actieve leefstijl.
Visie
Als wandelknooppunt verbindt KWBN iedereen die iets met wandelen wil ondernemen. Zo draagt
KWBN als autoriteit actief bij aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland.

Hammerstraat 42 | 8161 PH Epe
info@vanschoonhovenijzersterk.nl

Openingstijden café:

Openingstijden cafetaria:

Maandag

15:00-22:00

Maandag

15:00-22:00

Dinsdag

15:00-01:00

Dinsdag

15:00-00:00

Woensdag

15:00-01:00

Woensdag

15:00-00:00

Donderdag

15:00-01:00

Donderdag

15:00-00:00

Vrijdag

11:30-03:00

Vrijdag

11:30-00:00

Zaterdag

15:00-03:00

Zaterdag

15:00-00:00

Zondag

15:00-02:00

Zondag

15:00-00:00

12 t/m 15 mei 2020:
Avondwandelvierdaagse Epe
Afstanden van 5 en 10 km
Start bij Wijkgebouw “De Buurthoeve”
Wachtelenbergweg 19 te Epe vanaf 18.30 uur

Les bij een Spaanse docente, leerboek en uitleg in

Eperweg 21 - 8166 AA Emst
0578 - 66 24 46

Meer dan 20 jaar
een vertrouwd adres

mob. 06-51056955

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

www.delangemuuremst.nl
info@delangemuuremst.nl
www.spaanstotaal.nl

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

Zaterdag 18 januari 2020:
28e Boerenkoolwandeltocht
Afstanden van 5, 10 en 15 km
Start bij verenigingsgebouw “WIOS Epe”,
Lohuizerweg 18 te Epe vanaf 9.30 uur

Aan de Hoge Weerd 12, 8162 CR in Epe.
Telefoonnummer 0578-620546

Kom dan bij Spaans TOtaal een cursus Spaans volgen.

proefles.

WANDELPROGRAMMA 2020:

Voor een lekkere hap of een gezellige borrel,
zien we u graag bij Café-Bar-Cafetaria Eureka!

Wilt u Spaans leren?

het Nederlands, kleine groepen of individueel, gratis

Kernwaarden
• Wij zijn ondernemend met onze kennis van de wandelaar en de wandelomgeving en investeren
opbrengsten blijvend in de verdere ontwikkeling van het wandelen.
• Wij lopen voorop en zijn innovatief, zodat we snel kunnen inspelen op veranderende wensen en
behoeften van wandelaars.
• Wij benutten kansen door ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk bij aangesloten organisaties 		
en wandelaars landen.
• Wij zijn verbindend richting leden, klanten, partners en overige organisaties en bedrijven.
• Wij zijn serviceverlenend voor aangesloten organisaties en wandelaars.
• Wij zijn slagvaardig, mede dankzij een slanke organisatiestructuur.

Nieuwbouw-VerbouwRestauratie-Onderhoud
Adres: Houtweg 42a Oene

3 en 4 oktober 2020:
59e Veluwe Herfstkleurentocht Epe/Wissel
Afstanden van 5, 10, 15, 20 en 30 km
Start bij Park Wisselse Veen (naamswijziging Kampeerboerderij “De Berghoeve”)
Veenweg 9 te Epe/Wissel vanaf 9.00 uur

U bent van harte welkom! Allon, Daisy, Ingrid en Sandra
Enkweg 1b, Wijhe - www.tegelhuys.nl

EXTRA ACTIVITEITEN:
Elk jaar probeert de vereniging naast het wandelen ook diverse nevenactiviteiten rond
de start- & finish te organiseren. Sinds ons 40-jarig bestaan in het jaar 2000 hebben we
enkele hobbykramen in Veluwse sfeer. De bijenteeltvereniging is er met de verkoop van
honing op zaterdag. Ons motto is: “Overal kun je wandelen, maar in Epe is het net iets
meer”. Daarnaast zorgt de vereniging zelf voor de catering, dus ook deze kunnen wij
aanbieden tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Koffie, thee met appelgebak, diverse consumpties, broodje rookworst, twee soorten soep, gehaktbal, slaatjes, broodje ham/kaas,
frisdranken, bier, wijn en bij redelijk weer ook een ijsje.
We proberen een gezellige sfeer te scheppen op onze start- en finish locatie, waar tevens de rustplaatsen zijn!

de Eper fietsenmaker
• voor al uw fietsreparaties
• gratis ophalen en wegbrengen

hoofdstraat 64c, 8162 aK epe

06-20060230

Gas/water/sanitair
Riolering
Lood en zinkwerk
Dakbedekkingen

Service en onderhoud
Elektra
Verwarming en ventilatie
Duurzame technieken (warmtepompen)

T (0578) 66 28 80 E info@dewijnbergen.nl

Opg e let!

Korte Veenteweg 8, 8161 PC Epe

VERENIGINGEN
OPGELET!!

Organiseert u een evenement en
wilt u gebruik maken van gratis

Installatie en onderhoud van:
• gas • water • CV • riolering-, lood- en zinkwerk
Levering van sanitair, complete inrichting van badkamers (incl. tegelwerk)
D. Oudesluijs, Oranjeweg 69, 8166 JA Emst, tel. 0578-642712, fax 642770
E-mail: oudrijk@hetnet.nl

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.

BEDANKT VOOR
UW DEELNAME!

De kleinschalige onderneming met
ruime ervaring in het verzorgen van
een respectvol en waardig afscheid.

24 uur per dag persoonlijk bereikbaar

06-24345106 • info@houtdoor.nl • www.houtdoor.nl

EMSTERWEG 69
8171 PH VAASSEN
TEL. 06-270 13 118
WWW.HULLEGIEINTERIEURBOUW.NL

NL

RENDERKLIPPEN
HOEVE.

VRIJWILLIGERS IN HET
ZONNETJE GEZET
Tijdens de 57e editie van de Veluwe
Herfstkleurentocht hebben Aartje en Peter
van Huffelen beide voor de 50ste maal als
vrijwilliger geholpen. Beide zijn lid van de
vereniging geworden in 1969 tot 1976.
Daarna zijn ze de vereniging altijd trouw
gebleven als vrijwilliger. Aartje al 50 jaar
achter de inschrijftafel en Peter de 1ste 35 jaar
als route aanbrenger en de laatste 15 jaar als
parkeerhulp. Uit handen van wnd. voorzitter
Hennie Hanekamp ontvingen ze beide een
VVV-bon en een bos bloemen.
Ook Leida Wagenvoort-Strijk is een trouwe
vrijwilliger van de vereniging. Via een
goed bevriende buurman, die lid van de
vereniging was en zoon Jan die in het
voorjaar van 1973 lid werd van de vereniging
is Leida als vrijwilliger betrokken geraakt bij
de vereniging. Eerste jaren achter de verkoop
van de souvenirs en vanaf 1978 bij de verkoop
van de koffie. Vorig jaar heeft zij aangegeven
dat ze nog één keer helpt, maar volgend jaar
dit jaar niet meer. Wij respecteren haar besluit
voor ruim 45 trouwe jaren en ook zij kreeg uit
handen van Hennie Hanekamp een VVV-bon
en een bos bloemen.

0578 - 69 04 10

WIJ ZIEN U GRAAG
TERUG IN 2020
BIJ ONZE 59-STE

(06 83227151 / 06 36173619)
Ratelplein 3, 8161 HM Epe
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl
Waar u ook bent verzekerd,
u mag altijd zelf bepalen door wie u de
uitvaart laat verzorgen.

HERFSTKLEURENTOCHT!
bijenkast
e
d
uit
Van honing tot stuifmeel, Royal Jelly
en de prachtige producten van Propolia
U bent van harte welkom in onze winkel
Hoofdweg 33, Emst

COLOFON
Uitgave
WIOS Epe

Editie
19e Uitgave

Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

www.dewerkbij.nl

Realisatie
ABU Uitgeverij/Media Service b.v.,
Grutbroek 30, 7008 AM Doetinchem
Tel. 0314-342207
info@abumediaservice.nl
Fotografie
Foto archief “WIOS Epe”

UW PARTNER IN MOBILITEIT
Voor de complete verzorging van alle bestel en vrachtauto’s is
Garagebedrijf Pals bv. uw partner. Wij hebben alle producten, diensten
en ervaring in huis om uw bedrijfswagens optimaal te laten functioneren. Dat geeft u de zekerheid om efficiënt zaken te kunnen doen.

Verspreiding
All-INN verspreidingen BV Twello
(huis-aan-huis te Epe, Emst en Oene) in een oplage
van ruim 8.000 exemplaren en 1700 exemplaren via
Sandd naar de deelnemers van de afgelopen vijf
jaar. De laatste 300 exemplaren worden verspreid
op wandeltochten waar wij met onze vereniging
aan deelnemen, het VVV en andere infobalies.
Advertenties
Een dankwoord aan alle adverteerders welke het
mogelijk hebben gemaakt om deze krant uit te
brengen. Tevens een dank aan een ieder die op één
of andere wijze haar of zijn bijdrage heeft geleverd
Het bestuur Wandelsportvereniging “WIOS Epe”

De Buurtwinkels in Epe en Oene staan midden in de samenleving. Dagelijks kunt u hier terecht
voor verse producten die rechtstreeks komen van de boer en kweker. De bedrijfsvoering van
onze winkels wordt volledig gerund door onze cliënten, ondersteunt door professionals. In De Buurtwinkel
Epe is een eigen warme bakker in de winkel waar brood en gebak vers voor u bereid wordt. De koeriers
vervoeren dit iedere ochtend naar de Buurtwinkel Oene. Zo bent u altijd verzekerd van verse producten!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverancier van nieuwe DAF en GINAF bedrijfswagens
Onderhoudspecialist van DAF en GINAF bedrijfswagens
GINAF service
In- en verkoop gebruikte bedrijfswagens
Snelle levering uit uitgebreid assortiment onderdelen
Onderhoudsoplossingen voor getrokken materieel
24 uurservice
Schadeherstel
Leasing en financiering
Verhuur

Garagebedrijf Pals bv
Runnenbergweg 1
8171 MC Vaassen
Postbus 52
8160 AB Epe
Tel. +31 (0)578-612182
Fax +31 (0)578-620956
E-mail: info@pals.nl
Internet: www.pals.nl

praktijk Wijnand van Asselt

Voetproblemen?
Bel eens voor een afspraak bij ons
podocentrum om tot een oplossing
te komen.

PodocentrumApeldoorn
Epe
Podocentrum
Kruizemuntstraat
Korte Veenteweg110
13
7322
MAEpe
Apeldoorn
8161 PC
t.:
055-366 01 11
t.: 0578-628020

www.podocentrum-nederland.nl

Op
Op
Op
vakantie
vakantie
vakantie
met
met familie,
familie,
met familie,of
vereniging
vereniging
of
vereniging
of
zomaar
zomaar een
een
zomaar
een
groep?
groep?
groep?

Das
Das Bentehaus
Bentehaus
Das Bentehaus

Groepsaccommodatie tot
tot 18
18 personen
personen in
in Medebach,
Medebach,
Groepsaccommodatie
Groepsaccommodatie
tot 18 personen
in Medebach,
Sauerland
www.dasbentehaus.nl
Sauerland
www.dasbentehaus.nl
Sauerland
www.dasbentehaus.nl

