MEDEDELINGEN- EN INFORMATIEBLAD
VAN DE PCOB
Afdeling: EPE (EMST EN OENE)
36e JAARGANG NR. 09 (dec. 2021/jan. 2022)
Beste PCOB-leden,
Licht in de duisternis

1

We bevinden ons in de donkere dagen voor kerst. De dagen zijn kort en
soms wordt het nauwelijks licht. Voor veel mensen die eenzaam zijn, zijn
het moeilijke dagen.
Gisteren, zondag 21 november, de laatste dag van het kerkelijk jaar,
werden in veel kerken gedachtenisdiensten gehouden, waarbij de namen
van overleden gemeenteleden worden genoemd. Voor hen die in de
directe omgeving met de dood van een partner, vriend of huisgenoot
werden geconfronteerd een moeilijke, vaak emotionele dag. Ook onze
PCOB-afdeling ontving verschillende keren een bericht van overlijden van
een lid. Tijdens de ledenbijeenkomsten en in de nieuwsbrieven werden
hun namen genoemd.
In de Protestantse Kerk wordt jaarlijks een thema gekozen voor de
Advents- en kersttijd. Dit jaar is het thema “In een ander licht”.
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst
als kind naar onze aarde komt de toekomst ons tegemoet. De vaste grond
voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dit werpt een ander licht op
ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien
dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.
In Lukas 1:45 staat: Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de
Heer in vervulling zullen gaan. Dit kan voor veel mensen een inspiratie zijn.
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God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Lied 513: 4
Drie grote thema’s waarmee we worden geconfronteerd en die ons bezig
houden:
Allereerst het coronavirus. De laatste dagen is het aantal besmettingen
heel hoog, met als gevolg dat de ziekenhuizen en ic’s volstromen met
patiënten. Een zorgelijke ontwikkeling temeer daar ook gevaccineerden
ziek kunnen en zelfs opgenomen moeten worden. Voor onze leeftijdsgroep
reden om extra zorgvuldig te zijn om besmettingen te voorkomen. Hopelijk
komen we snel in aanmerking voor een zgn. boosterprik. De keuze tussen
wel of niet vaccineren is een persoonlijke keuze, die ik respecteer maar
moeilijk kan begrijpen. In een vorige nieuwsbrief heb ik genoemd dat we
blij mogen zijn dat er vaccins zijn, daar sta ik nog steeds achter. Hopelijk
leidt de keuzevrijheid niet tot een tweedeling in onze maatschappij en
erger nog: de noodzaak voor de dokters in de ziekenhuizen om een keuze
te moeten maken of iemand wel of niet kan worden opgenomen. God
behoede ons hiervoor.
Een tweede thema is de milieuconferentie in Glasgow. De opwarming van
de aarde vraagt om ingrepen om verdere opwarming te voorkomen. We
willen graag voorkomen dat onze kinderen de consequenties van onze
levensstijl op hun bord krijgen. De aarde is niet van ons, we zijn
rentmeesters, dat vraagt ook van ons aanpassingen. Daarbij moet het mij
van het hart dat naar mijn inschatting wel elke uitbarsting in de natuur
onder de noemer opwarming wordt geplaatst.
Een derde thema is de kabinetsformatie. We hebben in maart ons
uitgesproken met de verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer en nu,
we zijn driekwart jaar verder, is er nog steeds geen landelijk bestuur.
Als ik de discussies hoor in de Tweede Kamer dan bekruipt mij het gevoel
dat het landsbelang ondergeschikt wordt gemaakt aan het partijbelang.
Bovendien dat men meer bezig is om elkaar de maat te nemen dan elkaar
te stimuleren om besluiten te nemen in het belang van Nederland.
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Dit verontrust me, en zeker ook de woordkeuze en toonzetting die worden
gehanteerd. Het geeft mij een goed gevoel dat de PCOB en andere
ouderenbonden een duidelijk signaal laten horen met betrekking tot de
wensen en meningen van senioren.
Tot slot
De kerstdagen en het nieuwe jaar naderen met rasse schreden. Het was
een bewogen en merkwaardig jaar voor onze PCOB. Het bestuur heeft
getracht, zover mogelijk, u te informeren en bij te staan in het afgelopen
jaar.
We zien uit naar een jaar waarin we weer volop elkaar kunnen ontmoeten
en aandacht aan elkaar kunnen besteden.
Het bestuur wenst u, en allen die u dierbaar zijn, gezegende Kerstdagen en
een goed 2022, in een zo goed mogelijke gezondheid.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Otto Hofenk, voorzitter

**

MUTATIES LEDENBESTAND

Nieuwe leden:
Dhr. E. van Welsum en Mevr. R. Logtenberg uit Epe en Dhr. H. van Ark uit
Emst.
We wensen u een goede tijd binnen onze afdeling!
In de afgelopen periode overleden:
Mevr. Kloezeman-Geerhof, Mevr. Van Vugt-Bruijn, Mevr. JonkheidEilander en Mevr. Bosch-Langbroek, allen uit Epe.
We wensen de nabestaanden van harte sterkte bij het verwerken van het
verlies.
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VERSLAG van de ledenmiddag van dinsdag 16 november 2021

Voorzitter Otto Hofenk heet allen hartelijk welkom en refereert aan de
indrukwekkende tv-uitzending van maandagavond vanuit een ziekenhuis in
Nederland: de 1.5 meter afstand houden blijft erg belangrijk evenals het
geen handen schudden.
Vervolgens noemt hij de leden die ons in de afgelopen periode ontvielen:
de dames Kloezeman, Van Vugt, Jonkheid en Bosch.
Ds. Van Meulen gaat voor in gebed, waarna hij leest Psalm 139: 13 t/m 16,
waar het gaat over de geboorte van de mens. Een heel groot wonder. Door
God geformeerd, door Hem gekend. We zingen Psalm 139 de verzen 7 en
8, begeleid door Jan van Garderen op het orgel.
“Gezonde dieren – Veilig vlees”
De heer Henk van Ark, voormalig dierenarts in Epe, krijgt het woord en
neemt ons met een filmpje mee in voorbeelden uit zijn praktijk.

Hij geeft aan dat we zijns inziens minder, maar beter vlees moeten gaan
eten.
De aanwezigen bedanken Henk van Ark met een hartelijk applaus, de
voorzitter overhandigt hem een honingmandje, en Henk verrast ons met te
zeggen dat hij graag lid wordt van onze PCOB.
We sluiten deze ledenmiddag af met het zingen van Gezang 479: 1 t/m 4.
(deze uitzending is nog terug te zien via KerkTV van de Grote Kerk.)

**

KERSTVIERING op 14 december

De kerstviering op de ledenmiddag van 14 december, welke gepland was
in De Loreley, kan daar onmogelijk doorgaan. De 1,5 meter afstand is er
niet te realiseren. Ook de, in plaats daarvan, te houden bijeenkomst in de
Grote Kerk komt te vervallen. Het bestuur acht de kans op een besmetting
door corona te groot. Helaas, het is niet anders.
Het is de bedoeling dat we de kerstviering gaan uitzenden vanuit de Grote
Kerk in Epe. U kunt nu meeluisteren en -kijken door in te loggen op
kerkdienstgemist.nl Grote Kerk Epe. De kerstviering is om 14.30 uur, de
uitzending begint ong. 10 minuten voor half drie.
Het bestuur heeft de dames Anneke Muurling & Suze Faas uit Harderwijk
uitgenodigd om deze middag voor ons te verzorgen. Hun thema is Healing
Words (de bijbel en Gods woorden gesproken door mensen). Zij zingen
kerstliederen, doen de meditatie en vertellen een kerstverhaal. U kunt
eventueel op een later tijdstip deze viering ook beluisteren. De liturgie
ontvangt u bij deze nieuwsbrief, evenals een brochure over de dames en
over Healing Words.

Uiteraard komt ook de MKZ in onze omgeving in 2001 ruim ter sprake. Het
probleem met het oog op de export oplossen door grote massa’s dieren te
vernietigen “is een van de donkerste periodes uit mijn
dierenartsenbestaan”.
Vervolgens legt hij uit waarom hij als toezichthoudend dierenarts namens
de overheid in dienst van de NVWA bij slachterij Gosschalk werkte met het
oog op dierenwelzijn en voedselveiligheid. Toezicht op het met respect
omgaan met dieren tijdens het transport en de afhandeling in het
slachthuis. De slager keurt niet zijn eigen vlees.
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KERSTNACHT - door Ina van der Beek
Johanne aarzelt nog even, dan pakt ze toch de telefoon. Eerst Ruud maar
bellen, daarna Rick. Haar vingers trillen een beetje als ze het nummer
intoetst. ‘Ruud de Jong,’ ‘Ja, Ruud, met ma. Alles goed bij jullie?’ ‘Ja zeker,
bij u ook?’ ‘Ja, goed hoor.’ Dat is de eerste leugen… Even valt ze stil, dan
gaat ze verder: ‘Waar ik eigenlijk voor bel… het gaat over Kerst…,’ weer
aarzelt ze. ‘Over Kerst?’ herhaalt hij. ‘Ja, ik ben niet thuis met de
Kerstdagen. Ik heb besloten een paar dagen weg te gaan.’ Nu is het zijn
beurt om stil te worden. ‘Weg met de Kerst, u?’ vraagt hij dan
verwonderd. ‘Waar gaat u naar toe?’ ‘Rietje, een oude schoolvriendin,
heeft gevraagd of ik de Kerstdagen bij haar kom. Ze is ook pas weduwe
geworden en ze voelt zich erg eenzaam. Dus ik wilde geen nee zeggen,
vandaar. 24 december vertrek ik en de 27e kom ik weer naar huis. Dus
jullie hoeven verder geen rekening met me te houden.’ Heer, vergeef me
mijn leugens… ‘Maar de eerste Kerst zonder pa… U was van harte welkom
bij ons geweest, dat weet u toch?’ ‘Ja, daarom juist.’ Ze laat in het midden
of dat op zijn eerste opmerking slaat of op zijn vraag. ‘En Kerstavond dan?’
‘Ja, dan ben ik al weg. Hadden jullie willen komen dan?’ Even trilt er hoop
in haar. ‘Nou ja, nee, dat ligt natuurlijk moeilijk. Misschien…’ ‘Nou, daar
hoef je dus niet meer over wakker te liggen.’ ‘Nou…’ ‘Ik ga neerleggen,’
onderbreekt ze hem. ‘Ik wil je broer nog even bellen. De groeten aan
Nanda en de kinderen, hoor.’ Ze luistert naar zijn groet en verbreekt de
verbinding. Bij Rick en Letty krijgt ze geen gehoor. Dan morgen maar, ze
gaat nu naar bed, ze is doodmoe.
Maar in bed ligt ze nog lang wakker. Hoe heeft het toch zo ver kunnen
komen, dat haar twee jongens elkaar niet meer willen zien? Als iemand dat
een jaar geleden voorspeld zou hebben, zou ze het hebben weggelachen.
Haar twee jongens ruzie? Onmogelijk! En toch is het gebeurd. Afgelopen
voorjaar, net voor Pasen, is Henk, haar man, plotseling overleden. De
jongens en hun vrouwen stonden, ondanks hun eigen verdriet, als een
veilige muur om haar heen. Ze hielpen haar te regelen wat geregeld moest
worden, er kwam opeens zo veel op haar af!
Een paar maanden daarna, toen ze weer een keer bij elkaar waren, had
Johanne gezegd: ‘Jongens, het lijkt me goed dat jullie alvast wat van pa
krijgen. Waarom zouden we daarmee wachten tot ook ik er niet meer
ben? Het is denk ik fijn voor jullie al een mooie herinnering aan hem en
jullie ouderlijk huis te hebben.’ Ze had gewezen op de antieke statenbijbel,
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die al generaties lang in de familie is. Daarnaast lag een andere, ook oude
Bijbel, een paar maatjes kleiner maar ook met koperen beslagen. ‘Twee
familiestukken, jullie moeten onderling maar uitmaken wie welke bijbel
meeneemt.’ Dat had ze nooit moeten zeggen…
Ruud, als oudste, vond dat hij recht had op de Statenbijbel. Maar Rick, die
Hendrik heet zoals zijn vader en zijn opa, dacht daar anders over. En wat
eerst een kleine onenigheid leek te zijn, groeide binnen de kortste keren
uit tot een verwijdering tussen de broers. Nu willen ze elkaar zelfs niet
meer zien en spreken. De twee oude bijbels liggen nog op hun plek in de
voorkamer. Een paar maanden geleden heeft ze tegen allebei gezegd: ‘De
Bijbels blijven daar liggen tot het weer Pasen is. Als jullie het eens worden,
mag je ze samen komen halen. Als het Pasen geweest is en ze liggen er
nog, dan geef ik ze aan de dominee. In de hal van de kerk is die mooie
vitrine, daar zullen ze best passen.’ En ze meent het, ze wil niet dat na haar
dood die twee elkaar opnieuw en heftiger in de haren zullen vliegen. Het is
zo al erg genoeg: ruzie om een bijbel! Ze had gehoopt dat het dreigement
zou werken, maar ze hebben nauwelijks gereageerd, stijfkoppen!
Johanne draait op haar andere zij, ze moet zien dat ze in slaap valt, al dat
tobben heeft geen zin. Maar ze voelt zich vanavond dubbel bezwaard, nu
vooral over de leugens die ze haar zoon heeft verteld.
Nu is het 24 december. De jongens weten niet beter of hun moeder is
vertrokken naar het oosten van het land, waar vriendin Rietje woont.
Rietje… ze heeft in geen twintig jaar contact met het goede mens gehad.
Haar schoondochters hadden beiden gevraagd om het adres van de
vriendin, ‘voor als er iets was’. ‘Het is in Dieren, wat heb je aan een adres?
Jullie hebben mijn telefoonnummer toch?’ had ze geantwoord. ‘Ik zal mijn
mobiele telefoon deze keer echt aanzetten.’ Johanne beseft dat haar
leugen verstrekkende gevolgen heeft. Ruud woont tien kilometer
verderop, maar Rick woont in hetzelfde dorp als zijn moeder. Ze kan dus
deze dagen nauwelijks naar buiten. En wat het ergste is, ze kan met Kerst
niet naar de kerk. Dat heeft ze zich van te voren niet gerealiseerd. Maar ze
was het gezeur zo zat wie welke Kerstdag bij haar zou komen. En vooral:
wat ze zouden doen met Kerstavond. Kerstavond… een traditie van vele
jaren. Ieder jaar gingen ze allemaal hier in het dorp naar de kerk en na
afloop van de dienst kwamen ze hier in huis samen. Zeker toen de
kleinkinderen ouder werden en hun eigen plan trokken voor de twee
kerstdagen, werd het puzzelen tussen allerlei schoonfamilies. Maar
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Kerstavond waren ze altijd hier. Henk of een van de jongens speelde Stille
Nacht op de piano, terwijl zij warme chocolademelk klaarmaakte en de
zelfgebakken tulband in plakjes sneed. De stem van Henk, die de woorden
van het lied meezong. Een krachtige bas had Henk, zelfs toen hij al ouder
was.
Nu had eerst Ruud en later Rick bij haar terloops geïnformeerd of ze ‘nog
meer bezoek’ zou krijgen die avond, want in dat geval… Dit leugentje had
haar de enige uitweg geleken. Ze wilde niet kiezen tussen haar jongens.
Niet op deze Kerstavond, die zoveel zoete herinneringen meebracht aan
eerdere jaren, samen met haar geliefde man. Nee, daarbij was geen ruimte
voor ruzie. Dan maar liever alleen. Ze gaat vroeg naar bed, ze ligt al lang in
het donker als ze de kerkklokken hoort luiden. Verdriet houdt haar uit de
slaap. Gemis, pijn, herinneringen… Vorig jaar was alles nog goed. Henk was
er nog, de kinderen en kleinkinderen. Vrede in huis en vrede in haar hart.
Dankbaarheid voor het Kind dat gekomen was. De Redder der wereld. Het
wonder van de Kerstnacht.
Nu is dat wonder, die vrede, ver te zoeken. Johanne is in een onrustige
slaap gevallen. Als ze wakker wordt, kijkt ze op de wekker naast het bed.
Tien minuten voor middernacht. Stil blijft ze op haar rug liggen,
onmiddellijk komen de verdrietige gedachten weer terug.
Hoe kan het toch, die twee jongens, vroeger altijd de beste maatjes. En
nu? Stil… wat hoort ze? Buiten is het hard gaan waaien, de wind laat het
dakraam op zolder klapperen. Laat maar, ze mist de moed om op te staan.
De nacht heeft altijd andere geluiden dan de dag. Nu lijkt het of ze een
deur hoort. Vijf voor twaalf… De kerk is allang uit. Anders zouden ze nu
beneden zijn met elkaar. Vroeger dacht ze dat in de Kerstnacht de dieren
konden praten. Het wonder van de Kerstnacht. Dat had haar oudere zus
haar verteld. Groot was haar teleurstelling toen ze hoorde dat het een
fabeltje was. Vroeger… ach… Ze hoort weer een geluid, stemmen… Dan de
klank van een piano… Stille nacht, Heilige nacht… Het lijkt op de stem van
Henk, maar dat kan niet. Een sterke mannenstem, bijgevallen door een
tweede: ‘Davids Zoon, lang verwacht’. Henks lieve gezicht komt haar voor
ogen… Er druppen tranen op het kussen. Henk is in de hemel, dat mag ze
vast geloven. Is zij nu ook al in de hemel? ‘Hij, der schepselen Heer…’ Nu
wordt het weer stil. Dan valt er een deur dicht. De voordeur, ze weet het
zeker. Inbrekers? Inbrekers die piano spelen en zingen? Zo snel ze kan
stapt ze uit bed en loopt naar het raam. Ze schuift het gordijn wat opzij en
kijkt de donkere straat in. In het licht van de lantaarnpaal staan twee
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mannen, de ene draagt met twee handen een groot, vierkant ding. De
ander heeft ook iets in zijn hand, het is kleiner. Zijn andere, vrije hand legt
hij op de schouder van de eerste man. Johanne kan niet verstaan wat er
gezegd wordt, maar het warme gebaar zegt genoeg. Dan lopen de twee
samen weg, schouder aan schouder. Johanne loopt terug naar haar bed, ze
knielt neer. Ook deze Kerstnacht heeft vrede gebracht.

**

UITNODIGING voor de ledenmiddag van dinsdag 18 januari 2022

Voor deze eerste ledenmiddag in het nieuwe jaar hebben we
burgemeester Tom Horn uitgenodigd om het een en ander te vertellen
over onze gemeente. Het is voor hem tevens een kennismaking met de
PCOB.
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ons daarop voorbereidend
zal hij zeker dit onderwerp ter sprake brengen.
Daarnaast zijn in de achterliggende tijd verschillende onderwerpen aan de
inwoners aangereikt zoals: op weg naar een leefbaarder gemeente Epe,
Epe spreekt, ouderen participatie enz.. Communicatie is een heikel
onderwerp bij de gemeenteraad, zo meldt de verslaggever van de
plaatselijke pers. Mogelijk gaat de burgemeester hierop ook nader in.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan en wij krijgen de mogelijkheid om
ons uit te spreken door te stemmen over de samenstelling van de raad
voor de komende jaren.
We zijn benieuwd naar de boodschap van onze burgemeester.
De bijeenkomst wordt gehouden in het ”Kulturhus” (gemeentewoning
aan de Stationsstraat). Aanvang 14.30 uur en ….. alles onder voorbehoud
van de coronamaatregelen.
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MEDEDELINGEN

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. In januari verschijnt er geen
nieuwsbrief. Wanneer de bijeenkomst op 18 januari niet kan plaatsvinden,
of op andere wijze wordt ingevuld, dan zal het bestuur dit berichten via de
bij ons bekende e-mailadressen. Wij verzoeken degene die een eventueel
bericht hebben ontvangen dit door te geven aan de bij u bekende leden
die niet over e-mail beschikken.
Tevens vragen wij aan de leden die zelf geen e-mail hebben of gebruiken
aan de secretaris een e-mail adres door te geven van een familielid of
bekende die dan de boodschap aan u door kan geven.
We kunnen dan op eenvoudige wijze elkaar op de hoogte houden.
Samen wandelen?
De heer Lulof Dalhuisen heeft laten weten dat er nog geen opgaven zijn
gedaan voor het samen wandelen. Wanneer u dit nog van plan was laat
het hem, of het bestuur, dan eten. Tel 0578-642091.

Nieuwsbrief 1e helft 2022
Kopijdatum
februari
20 januari
maart
19 februari
april
22 maart
mei
22 april
juni
23 mei
juli/aug
21 juni

Nr.
1
2
3
4
5
6

Met de bijdrage van € 297,40 aan onze PCOB zijn we erg blij! Alle
stemmers: hartelijk dank!
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DE WEERD Woninginrichting BV, Eperweg 35 Epe. 0578-571296
10% korting op raamdecoratie, tapijt en vloeren. Uitgezonderd afgeprijsde
artikelen.

LEDENVOORDEEL
Nieuw:
De firma Neijenhuis is een bekende schoenenzaak in Vaassen. Men is al sinds
1965 gevestigd in Vaassen. Er is een grote sortering schoenen voor dames ,
heren en kinderen. Ook verkopen zij pantoffels van bekende merken.
Daarnaast verkoopt men ook compressiekousen en kunnen er steunzolen
aangemeten worden. Naast schoenen hebben ze ook sportschoenen en
sportkleding in hun assortiment. Behalve in de winkel is er ook de mogelijkheid
om inkopen te doen via de Webshop : www.neijenhuis-schoenen.com
Op deze webshop staat niet de gehele collectie, als u wilt weten wat de
gehele collectie is bezoek dan : www.neijenhuis-schoenen.nl.
Pasvorm, kwaliteit en service staan bij Neijenhuis op een voetstuk, zo bericht
de firma.

Bij de volgende winkeliers ontvangen PCOB leden, op vertoon van hun
PCOB- pas, de volgende voordelen:
Neijenhuis, Schoenen en sport, Dorpsstraat 41, 8171 BL Vaassen; tel. 0578571747
Schoenen; steunzolen; pantoffels; compressie kousen, 10% korting bij
aankoop van één van bovenstaande producten (geldt niet voor afgeprijsde
artikelen).
Van Triest Stylist–Schilder–Stoffeerder, Dorpsstraat 47 8171 BL Vaassen; tel
0578-574080
Stylist- Schilder- Stoffeerder, alles voor styling en inrichten van uw woning. Gratis
stylingadvies ter waarde van € 95,- of 5% korting op vloeren, tapijt,
raamdecoratie, gordijnstof en verf.
De-Zorgwinkel, Hoofdstraat 142, 8162 AP Epe, tel 0578 – 846431
PCOB-leden ontvangen de voordelen van een VIP abonnement van De-Zorgwinkel;
10% korting op het gehele winkelassortiment, gratis lenen loophulpmiddelen,
gratis bezoek aan huis.

De Haan Makelaars, Brinklaan 5, 8161 CW Epe. 0578-613000
Bij verkoop van uw huis € 250,00 korting op de rekening.
Restaurant de Loreley, Heerderweg 36 Epe. 0578-612614
5% korting op uw rekening, voor u en uw gasten (max. 4 pers. per tafel, met min.
1 pas).
The Read Shop Epe, Hoofdstraat 77 Epe. 0578-612265
10% korting op alle wenskaarten en tijdschriften
10% korting op cartridges. (Uitgezonderd acties en aanbiedingen)
WEDO Mode, Hoofdstraat 99 Epe. 0578-614061
10% korting op de artikelen in filiaal Epe, m.u.v. afgeprijsde artikelen en acties.
Onder de eiken’ Fam. Van Everdingen, Dijkhuizerweg 44 Epe. 0578-620381
Producten van de boerderij. Echte boerenkaas; vers van het mes.
Geopend do., vrij. en za. van 10-16.00 uur. 10% korting op alle kruidenkazen.
Kamphorst banket, Sternpassage 1A Epe. 0578-627374
10% korting op de wienerappelvlaai en € 1,00 korting op de appelfleur.
Singer Kreatief, Hoofdstraat 127 Epe. 0578-615093
10% korting op gehele assortiment, uitgezonderd afgeprijsde artikelen.
De Rijwielhoek Dorpsstraat 24a, Oene. 0578-641148
10 % korting op accessoires en onderdelen.
PartsNL Epe, Scheuterstraat 8 Epe. 0578-843942
Tot 10% korting, afh. van het artikel, op onderdelen, accessoires en
reinigingsmiddelen.
Bouwmarkt GAMMA Epe, De Meent 19 Epe. 0578-620299
10% korting op vertoon van de ledenkaart èn de GAMMA-voordeelpas. Niet van
toepassingen op artikelen in de aanbieding en artikelen van het OK-merk.
Spar Tessemaker, Dorpsstraat 8, 8167 NL Oene, 0578-641255
10% korting op een extra gevuld krentenbrood van ambachtsbakker Blom.
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Cafe Restaurant Dorpszicht Dorpsstraat 10, 8167 NL Oene, 0578641213
10% korting bij het gebruik van de lunch.
Töpfer Tweewielers, Hoofdstraat 136, 8162 AP Epe, 0578-612440
10% korting op aanschaf van accessoires en onderdelen.
Jasmijn Tas en Reis, Sint Martinusplein 6, 8161 ED Epe, 0578-628730
10% korting op het hele assortiment tas en reisproducten.
Groencentrum De Meent, De Meent 1, 8161 ZN Epe, tel. 0578 215007
10% korting op al uw aankopen m.u.v. aanbiedingen, acties en bestellingen.
Horen Epe, Scheuterstraat 4, 8161 HR Epe, 0578-769089
5% korting op de eigen bijdrage van het hoortoestel en 10% korting op de
aanschaf van batterijen.

MEDISCHE KEURING voor rijbewijs 75+
Dokter Jos Nyst, Achterdorperweg 10 in Emst, keurt mensen van 75 jaar en ouder
voor de verlenging van hun rijbewijs. Kosten € 35,00
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