
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                         November 2017 Jaargang 20, nr.2  

 

 

 

 

Bestuur:            Telefoon 

 

S. Bokma (Sjoerd) voorzitter       662791 

D.T. Gorter (Dorothee) secretaris     618750 

Y. Klomps (Yolande) penningmeester    662074 

A. Lammers-Braakman (Ankie)2e secretaris   661930 

G. Pannekoek (Gert)vice voorzitter    575614 

A. Vos (Aart) lid        661896 

 

 

Webmaster: Wilbert Stegeman     843095 

 

    

 

E-mailadres: info@EmsterBelang.nl 

Website    : www.EmsterBelang.nl 

 

 

 

 

 

Bankrekeningnr.: NL80RABO0364418206 t.n.v. Emster Belang 

Inschrijving: KvK:40102392 

Opgericht: 7 januari 1947 

 

Adres secretariaat: Mw. D.T. (Dorothee) Gorter 

De Pal 38  

8161 ZZ Epe 

 

 

mailto:info@EmsterBelang.nl
http://www.emsterbelang.nl/


Nieuwsbrief. 
 
Het bestuur van het Emster Belang doet een vriendelijk verzoek aan haar leden die nog een 
papieren versie ontvangen van deze Nieuwsbrief.  
Beschikt u over een E-mailadres dan vragen wij u deze aan ons door te geven om de 
Nieuwsbrief voortaan digitaal te ontvangen. 
Op dit moment ontvangt u 2 keer per jaar een Nieuwsbrief en zijn de onderwerpen niet altijd 
actueel. Wanneer een groot deel van de leden de Nieuwsbrief digitaal ontvangen zou het 
Emster Belang de leden sneller kunnen informeren over onderwerpen die actueel zijn. De 
papieren versie is tevens een hoge kostenpost voor de vereniging. Het streven is om de 
jaarlijkse contributie van  €5.00 in stand te kunnen houden. 
U kunt uw E-mailadres doorgeven aan: info@emsterbelang.nl  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Mocht u niet beschikken over een E-mailadres dan verandert er voor u niets. 
 

Renovatie dorpshuis de Hezebrink  

De renovatie van de Hezebrink is in volle gang en men is met de laatste fase gestart. Op dit 
moment worden de entree, foyer, garderobe en de toegang tot de kelder geheel vernieuwd. 
In de kelder wordt door Jan van der Sluis de ruimte bij de bowlingbanen omgetoverd tot een 
heel bijzondere accommodatie. 
De aannemer en installateurs hopen nog voor de kerst hun werkzaamheden binnen af te 
ronden. 
 
De Peuterspeelzaal en de nieuwe sportzaal zijn al afgerond en de vernieuwde zalen, keuken 
en toiletgroep worden binnenkort opgeleverd. 
De nieuwe sportzaal is al volop in gebruik door de scholen en sportclubs. Ook de eerste 
uitvoeringen van verenigingen zijn er gehouden. De oorspronkelijke Hezezaal en de oude 
sportzaal zijn beiden geschikt voor o.a. feesten en partijen en zijn inmiddels ook in gebruik 
genomen. Voor vergaderingen e.d. zijn er verschillende kleine zalen beschikbaar. Ondanks 
de ingrijpende verbouwing is het dus mogelijk gebruik te maken van het dorpshuis. 
 

 
De werkzaamheden buiten 
en de eigen 
werkzaamheden zullen 
zeker nog enige maanden 
in beslag nemen. Medio 
2018 vindt de officiële 
opening plaats, maar dan 
staat er wel een gebouw 
wat multifunctioneel is en 
waar Emst trots op kan 
zijn.  
 
Foto’s en voortgang van 
de verbouwing op 
www.hezebrink.nl 
 
 
 
 

 
Foto: Ankie Lammers   

mailto:info@emsterbelang.nl
http://www.hezebrink.nl/


Het Ebbenhuis sluit eind van dit jaar 

We hebben er al eerder aandacht aan besteed, maar 

nu komt het toch heel dichtbij. Eind van dit jaar valt het 

doek voor t Ebbenhuis definitief. We kijken daar met 

gemengde gevoelens tegenaan. Enerzijds met wat 

weemoed omdat we de deuren sluiten van een honk 

dat op initiatief en met eigen middelen van de Emster 

gemeenschap een kleine twintig jaar geleden is 

opgericht.  En vanaf die tijd een belangrijke rol heeft    

gespeeld om het zorgaanbod  binnen Emst te 

behouden en te versterken, activiteiten voor ouderen te organiseren en soms, ook heel 

basaal, als uitwijkbasis te dienen voor het vieren van verjaardagen in de familiaire sfeer.  

Anderzijds ook met gepaste trots, dat al deze functies nu een blijvende plek elders in Emst 

hebben gevonden; in bijvoorbeeld het Gezondheidscentrum, de vernieuwde Hezebrink en in 

de Hoeksteen. Daarmee is het Ebbenhuis als locatie overbodig geworden en daarmee ook 

een te kostbare investering zonder rendement voor de gemeenschap. 

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we hierover met de leden van gedachten 

gewisseld. Men was het er over eens dat het niet zinvol is om het Ebbenhuis aan te houden 

als er geen passende activiteiten en een goede benutting (bezetting) meer voor is 

weggelegd. Het voorstel van het bestuur om de optie van verkoop te overwegen en na te 

denken over hoe de vrijkomende middelen weer kunnen worden geherinvesteerd in de 

Emster gemeenschap, werd door de aanwezigen onderschreven.  Afgesproken is dat er een 

commissie bestaande uit het bestuur van het Emster Belang, de stichting Exploitatie 

Steunpunt Emst (de beheerder van het Ebbenhuis) en enkele lid-vertegenwoordigers (Jan 

van Essen en Mannus van der Ziel) zich hiermee zal gaan bezighouden. 

We zijn nu als commissie tweemaal bijeen geweest. De eerste keer met inbreng van notaris 

Jan Stelwagen uit Vaassen om na te gaan wat er is vastgelegd over het Ebbenhuis, het 

vrijkomen van de middelen en de mogelijkheden om deze opnieuw in te zetten.  De tweede 

keer om met z’n allen wat ideeën daarover te inventariseren. 

                                    

Contractueel zijn we verplicht het Ebbenhuis als eerste aan te bieden aan Triada, die het 

recht van eerste koop heeft, dit gesprek zal binnen afzienbare tijd plaatsvinden. De middelen 

die nu vrijkomen bij de verkoop vloeien terug naar Emster Belang. Deze zijn geoormerkt en 

moeten ten goede blijven komen aan de Emster gemeenschap in de brede zin des woords. 

Het is de bedoeling dat de commissie hiervoor een voorstel uitwerkt dat op de volgende 

ledenvergadering van Emster Belang besproken wordt en mogelijk ook ter besluitvorming 

kan worden ingebracht. We willen u van harte uitnodigen om met ons mee te denken en uw 

ideeën met ons te delen, bij voorbeeld  door de commissieleden hiervoor aan te schieten of 

via het contactformulier op de website van Emster Belang  info@emsterbelang.nl.  

Sjoerd Bokma   

Foto: Ankie Lammers   
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Buffetmaaltijden ‘t Ebbenhuis 

Op 1 januari a.s. is het definitief dat ’t Ebbenhuis stopt met de nog aanwezige activiteiten. Dit 
betekent dat de buffetmaaltijden vanaf de maand januari 2018 in de gerenoveerde en heel 
mooie Hezebrink voortgezet zullen worden. Als u nog geen kijkje genomen heeft, dan zult u 
de ogen niet geloven wat hier verricht is: geweldig! Heel  open met veel daglicht. 
De buffetmaaltijden gaan verder onder de auspiciën van Koppel/SWOE als onderdeel van 
het Dorpssteunpunt. Iedereen kan deelnemen aan deze maaltijden die voortgezet zullen 
worden op de dondermiddag, aanvang 12.30 uur. De vrijwilligsters van ’t Ebbenhuis zullen 
weer actief zijn in de Hezebrink, dus vertrouwde gezichten in een andere omgeving. De 
datum in januari zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. 

 

Afscheid van Peter en Annie Vosselman. 
 
Na 10 jaar de jaarlijkse contributie te hebben opgehaald bij de leden van het Emster Belang 
hebben Peter en Annie Vosselman te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Reden 
voor het bestuur om Peter en Annie te bezoeken en hen als dank een bloemetje en een 
lekker flesje kruidenbitter te overhandigen. Peter was in diezelfde week geopereerd aan zijn 
heup en Annie’s gezondheid laat helaas al enkele jaren te wensen over.  In de begin jaren 
haalden zij beiden de contributie op maar de laatste jaren moest Peter het alleen doen. Voor 
velen was Peter dan ook een bekende verschijning en wist men meestal al waar hij voor 
kwam. Als geboren en getogen Emsternaar werd er vaak even een praatje gemaakt en dat 
heeft ervoor gezorgd dat Peter het met veel plezier heeft gedaan. Annie had ooit een minder 
leuke ervaring toen zij rond half 11 in de ochtend bij iemand aan de bel trok. De bewoner 
was er niet blij mee en vroeg waar zij het lef vandaan haalde om zo vroeg aan te bellen! Zo 
blijkt maar weer dat vroeg opstaan voor iedereen verschillend is. Annie kan er in ieder geval 
smakelijk om lachen. In al die jaren is er wel veel veranderd vertelt Peter. Het innen van de 
contributie moet grotendeels plaats vinden in de vroege avonduren want overdag zijn de 
meeste mensen niet thuis en het gebeurt ook nogal eens dat men geen geld meer in huis 
heeft. Begrijpelijk als je bedenkt dat tegenwoordig alles digitaal of automatisch betaald wordt.  
Hierbij wil het bestuur van het Emster Belang het echtpaar Vosselman heel hartelijk 
bedanken voor hun jarenlange inzet en wensen hen nog vele mooie jaren om te genieten 
van alles wat het leven te bieden heeft.  
 

Foto: Ankie Lammers   



Verkenning snelle fietsverbinding Apeldoorn – Epe  

In de vorige nieuwsbrief nr. 20 (terug te vinden 

op www.emsterbelang.nl ) hebt u al één en 

ander kunnen lezen over op dit onderwerp. 

Onder andere waarom het voormalig 

spoorbaantracé de voorkeur van de 

projectgroep heeft boven de andere twee 

opties, de dorpenroute en de route tussen het 

Kanaal en de Grift. Ook dat nadere 

onderzoeken gewenst waren op ecologisch 

gebied, landschappelijke inpassing en 

eventuele verdere aankleding. Tevens hoe om 

te gaan met verlichting en welke 

mogelijkheden daar voor zijn. 

Ook in de afgelopen periode is de 
klankbordgroep twee keer bij elkaar geweest. 
Het onderzoek naar de aanwezige natuur en 
landschappelijke inpassing is inmiddels 
geweest. 
 
Vanuit landschappelijke inpassing wil men 
benadrukken dat de snelle fietsverbinding de 
vroegere spoorlijn volgt. Begroeid waar het nu 
begroeid is, soms hoger dan het omringende 
terrein, open waar het nu ook open is en 
brughoofden die herinneren aan het verleden 
als spoorlijn, blijvend zichtbaar houden. Het 
fietspad wordt zoveel mogelijk symmetrisch 
verbreed naar 4 meter. 
 
Flinke delen van het tracé vallen onder het 
Gelders natuurnetwerk of Groene ontwikkel 
zone. Dat is een beschermingsbeleid voor 
natuur en landschap waar rekening mee 
gehouden moet worden. 
Vanuit de ecologie wil men liever geen bomen 
kappen en zo min mogelijk verlichting in 
verband met verstoring van fauna. Sommige 
kruisingen zullen daarom lantaarnpalen 
krijgen, elders wordt er lage of dynamische 
verlichting beoogd in deze schetssituatie. 
Dynamisch wil zeggen dat het licht aan gaat 
voor je bij het armatuur bent en uit gaat als je 
bent gepasseerd. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan één van onze aandachtspunten. Op deze manier 
komt er geen verlicht lint van de Kweekweg in Epe tot de aan Ankelaarseweg in Apeldoorn. 
En toch fiets je niet in het donker.  
 
Verkeerstechnisch komt er natuurlijk de verbreding, maar het meest in het oog springen de 
tunnels (zoals die onder de S9, maar dan wat mooier), onder de Laan van Fasna en de 
Eekterweg. Andere minder intensieve kruisingen krijgen borden, drempels of verbuigingen. 
De fietsers hebben voorrang op het kruisende verkeer. 

http://www.emsterbelang.nl/


Niets is nog definitief. Het ontwerp is ook gemaakt om tot een representatieve kostenraming 
te komen. Er is nog ruimte voor wijzigingen. 
 
De conclusies zoals die werden gedeeld door de projectgroep: 

 Het treinbaantracé is het voorkeurstracé, men acht het haalbaar.  

 Medegebruikers: het huidige gebruik dient in stand te worden gehouden. Dat 
betekent dat ook  wandelaars, of ze nu de hond uitlaten of onderweg zijn op het 
klompenpad, ruiters of mensen die een ezeltje (al dan niet met kar) hebben gehuurd, 
gewoon hun gang moeten kunnen blijven gaan.  

 Geen brommers (dat is feitelijk nu ook niet toegestaan, maar dat wordt niet 
gehandhaafd). 

 Speedpedelec, de super snelle e-bike. Tot de laatste bijeenkomst bleef men hier over 
vaag maar dit is voor ons een belangrijk punt. Wij vonden en vinden dat die niet thuis 
horen op het fietspad.  De projectgroep heeft daarover gebrainstormd en is een 
andere mening toegedaan. Aangezien dit een duurzame en gezonde manier van 
verplaatsen is zou men dat wel toe willen staan. Dat past kennelijk in de 
uitgangspunten van een snel fietspad. Volgens de projectleider zou het de 
medegebruikers niet hinderen, vanwege de toegenomen breedte. Wij wagen dit te 
betwijfelen en waren niet de enigen in klankbordgroep.  

 Juridisch kan het nog niet. Een speedpedelec valt in de categorie bromfiets en die 
zijn niet toegestaan op dit moment.  

 
Maar gaat het nu door? Dat is nog niet helemaal zeker. De gemeente Epe is in principe voor.  
In Apeldoorn ligt het anders. Er is veel discussie over en weerstand. Vooral over hoe en 
waar de snelle fietsverbinding op Apeldoorn zou moeten aansluiten. Het Apeldoorns college 
moest zich ten tijde van de laatste bijeenkomst nog uitspreken.  
Het tweede punt is dat er elders in Gelderland andere routes zijn die als het ware met deze 
route concurreren om de substantiële rijks- en provincie bijdragen.  
 
Inmiddels hebt u in de krant kunnen lezen dat deze plannen voorlopig de koelkast in gaan 

vanwege onduidelijkheid over de cofinanciering van het rijk en de provincie. Mocht er een 

vervolg komen, dan houden we u op de hoogte. 

Aart Vos 

Airport Lelystad 

De voorlopige aan- en uitvliegroutes zijn vastgesteld door de Tweede Kamer. Deze komen 

niet over Emst. Maar hoe je het went of keert, mens, dier en recreatie komen onder een 

hoge druk te staan van de geluidsoverlast. Emst heeft ook te maken met vele recreatieve 

bezoekers die op pad gaan en dus het vliegtuiglawaai moeten ondergaan. Naar alle 

waarschijnlijkheid  zullen zij de Veluwe gaan mijden. 

Het bestuur heeft gemeend om aan te sluiten bij de zienswijze van Oener Belang. Dit heeft 

geresulteerd in een brief gericht aan toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma, de tweede 

Kamerfracties en de leden en plaatsvervangende leden van de vaste kamer commissie voor 

infrastructuur. De vliegroutes werden vastgesteld aan de hand van een wet uit 1950! Wij 

hebben in onze brief geëist  dat eerst deze wet wordt aangepast aan de huidige eisen die 

aan het luchtruim gesteld worden en pas daarna de aan- en uitvliegroutes vanaf Lelystad. Dit 

zal betekenen dat de vliegtuigen direct hoger in de lucht terecht kunnen en niet gedurende 

een lange tijd op circa 1.800 m over Overijssel en Gelderland moeten vliegen. 

Met interesse kijken wij uit naar de aangepaste MER-reportage die de tweede kamer is 

toegezegd, nadat bekend werd dat de eerste MER-reportage onvoldoende was. 



De Hoofdweg 

De werkzaamheden aan de Hoofdweg vorderen gestaag. Hoewel hiervoor begrip is 

gevraagd en de doorgang vrijwel nooit helemaal is afgesloten, ervaren de Emster 

gemeenschap en de ondernemers die aan route van de Hoofdweg gelegen zijn veel hinder 

en soms substantieel omzetverlies als gevolg van de werkzaamheden. Veel passanten 

mijden de route door Emst en nemen de bewegwijzerde alternatieven, zoals de A50 en de 

Vaassensebinnenweg. Deze omleidingen zijn noodzakelijk om de verkeersdruk door Emst te 

ontlasten zodat de mensen die echt van die route gebruik moeten maken niet onevenredig 

veel oponthoud oplopen. Maar dit kost ook klandizie, zeker bij de bedrijven die het van 

dagelijkse aanloop moeten hebben. Het spreekwoord zegt: “wie mooi wil zijn, moet eerst pijn 

lijden” en de voorgeschotelde duur van de pijn is door het dorp geaccepteerd, maar deze 

dient vanzelfsprekend zo kort mogelijk te zijn. Daar begint de schoen nu te knellen. Er lag 

een strakke planning, maar de uitvoerders lijken deze niet waar te kunnen maken, soms door 

onverwachte zaken waar ze tegenaan lopen, maar naar ons idee ook omdat de 

werkzaamheden niet altijd goed gecoördineerd en afgestemd plaats lijken te vinden. Dat is 

zorgelijk en wij zullen er dan ook bij de gemeente op aandringen daar zo strak mogelijk de 

hand aan te houden. Ook verdient de omleidingsroute om het dorp via de 

Vaassensebinnenweg aandacht. Deze weg wordt nu extra belast waardoor de bermen flink 

te lijden hebben. Bovendien ervaren de aanwonenden dat er soms erg hard wordt gereden.  

We krijgen positieve signalen over de informatie voorziening zelf. Op de website van Roelofs 

is de planning en het verloop van de werkzaamheden goed te volgen.  

(http://www.roelofsgroep.nl/projecten/project-detail/dorpsvernieuwing-hoofdweg-

emst/#3150).  

Een paar  weken geleden hebben we van enkele leden het signaal gekregen dat de nieuwe 

rijbaanscheiding als een hinderlijk obstakel wordt ervaren door de mensen die hun inrit in of 

uit willen draaien. Door sommigen omschreven als een killer voor de autovering. We hebben 

dit aanhangig gemaakt bij de gemeente die daarop direct actie heeft ondernomen.  In de 

klankbordgroep hadden we gezamenlijk gekozen voor een rijbaanscheiding in plaats van 

belijning. Dit past beter bij het dorp en geeft een rustiger verkeersbeeld aan de weg. Dat wil 

de gemeente wel graag overeind houden en verwachtte dat dit, door een aangepaste 

verhouding tussen breedte en hoogte, ook zonder ongemakken voor de aanwonenden kan. 

Om dit uit te proberen zijn 14 dagen geleden, aan de Stationsweg ter hoogte van de kerk, 

een drietal proefstukken gemaakt. De breedte blijft 30 centimeter, maar in de hoogte is 

gevarieerd. Hieruit kwam naar voren de hoogte aan te passen van vijf naar tweeëneenhalve 

centimeter. Het is nu de bedoeling om dit nu overal toe te passen in de Hoofdweg en ook de 

al gerealiseerde rijbaanscheiding aan de Eperweg ter hoogte van de inritten daar naar aan te 

passen.  Zo zie je maar dat bij tijdige signalering en goed overleg meestal wel een oplossing 

te vinden is. 

 

Tot slot willen we een oproep doen aan u allen om onze middenstand in deze voor hen 

moeilijke periode vooral te ondersteunen en niet uit te wijken naar beter bereikbare  

alternatieven in Vaassen of Epe.  Zij hebben u nodig en wij hen! 

 

Sjoerd Bokma                         

 

http://www.roelofsgroep.nl/projecten/project-detail/dorpsvernieuwing-hoofdweg-emst/#3150
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Foto: Ankie Lammers  

 

Het fietspad aan de oostzijde ten tijde van het samenstellen van deze Nieuwsbrief 

opengebroken voor het vervangen van de infrastructuur.  

 

Foto: Ankie Lammers  

 

Aan de westzijde is de inrichting van het, in elkaar overlopende profiel van de 

parkeervakken, fietsstrook en trottoir zichtbaar.  



Gebiedsproces “Vaassense beken” 

In de nieuwsbrief van november 2016 gaven we hierover uitleg. In deze nieuwsbrief vertellen 
we u wat de stand van zaken is. Eerst nog even in het kort wat de aanleiding en het doel is 
van dit gebiedsproces. De provincie heeft vanuit natuurbeleid geld beschikbaar om in het 
projectgebied natuur te realiseren en te beheren. Zij wil graag dat de natuur vooral 
gerealiseerd wordt aangrenzend en in de nabijheid van de Smallertse en Nijmolense Beek. 
Het doel is niet méér hectares natuur dan op de plankaarten staat, maar robuustere 
eenheden rondom de beken. Het bestrijkt het gebied ten westen van de Grift. Aan de 
zuidzijde globaal begrensd door het Kievitsveld en Kasteel de Cannenburgh, Aan de 
noordzijde door Schaveren en het Westendorp. Aanvullende ambities in dit project zijn de 
landbouwstructuur te verbeteren door verkaveling en een impuls te geven aan het landschap 
en beleefbaarheid voor bezoekers.  
Sjoerd Bokma en Gert Pannekoek zitten namens het Emster Belang in de projectgroep. 

Foto: Gert Pannekoek   

De stand van zaken. De provincie beoordeelt momenteel of er voldoende kansen zijn voor 
uitvoering van uitvoeringsprojecten. De eigenaren van gronden die “begrensd” zijn voor 
natuurontwikkeling krijgen bezoek van Harry Boersma om te inventariseren of er bereidheid 
is mee te werken aan vrijwillige natuurontwikkeling. Dat kan door zelf natuur te realiseren 
met subsidies of te verkopen voor natuurontwikkeling. Eind van het jaar moet dan bekend 
zijn hoeveel draagvlak er is voor realisatie van nieuwe natuur.  
Een ander belangrijke bouwsteen in het project is een eventuele start van vrijwillige kavelruil.  
Volgend voorjaar moet duidelijk zijn of er voldoende draagvlak is voor  uitvoering van 
deelprojecten.  
 
Op zaterdag 9 september jl. organiseerde de provincie een veldbezoek met bewoners van 
de Bloemendaalseweg. Er waren aanwezig: twee projectgroep medewerkers van de 
provincie, een ruime afvaardiging van de bewoners van de Bloemendaalseweg en 
vertegenwoordigers van het Geldersch Landschap, het Waterschap, gemeente Epe en het 
Emster Belang. Veel bewoners ervaren periodiek wateroverlast en een muggenprobleem en 
vinden dat dit komt door het waterbeheer en slecht beheer van sloten en beken in dat 
gebied. Tijdens de wandeling langs de watergangen zijn 17 punten bekeken waarvan de 
bewoners vinden dat het waterbeheer niet goed gaat. Naar aanleiding hiervan gaat het 
Waterschap en/of het Geldersch Landschap beoordelen of de klachten gegrond zijn en er 
actie ondernomen moet worden. Beide beherende organisaties vinden het belangrijk dat 
vragen of klachten over het beheer gemeld worden bij de servicedesk van het Waterschap 
055-5272600 of bij Leo Clairen van het Geldersch Landschap 026-3552538.  
 
Gert Pannekoek  
 



Basisschoolleerlingen te gast op het Loobrinkerpad in Emst. 

Op uitnodiging van het Emster 
Belang en de werkgroep 
Klompenpaden waren 16 juni jl. de 
leerlingen van de groepen 5 en 6 
van OBS de Sprenge Emst en van 
de School met de Bijbel 

uitgenodigd voor een educatieve 
natuurmiddag. Deze werd 
gehouden rondom het 
natuurgebied het Vossenbroek. 
De aanleiding was het eerste 
lustrum van dit Klompenpad, het 
Loobrinkerpad. Ruim 60 
kinderen werden door Wim 
Broekman welkom geheten bij 
de kikkerpoel van de fam. 
Bokma. Er werden twee groepen 
gemaakt die beurtelings 
waterdiertjes mochten vangen in 
de poel en een korte wandeling maken over het Loobrinkerpad. Deze wandeling, 
onder leiding van Bauke Terpstra, ging door het natuurgebied het Vossenbroek. 
Bauke wist de kinderen te boeien met mooie vertellingen van de historie van het 
gebied, het laten zien van een echt moeras en een wilde orchidee.   

In de kikkerpoel werden, onder leiding van Wim Broekman, waterdiertjes gevangen 
en van dichtbij bekeken. Salamanders, waterschorpioenen, staafwansen, geel 
gerande watertorren, bootsmannetjes en libelle larven, voor de kinderen heel 
bijzonder en een ware belevenis. Uiteraard werden de diertjes weer vrijgelaten in het 
water. Aan het einde van deze middag werden de kinderen getrakteerd op een ijsje. 
Gezien het enthousiasme van de kinderen kijkt de organisatie terug op een 
geslaagde middag en willen hierbij nogmaals Bauke Terpstra, Wim Broekman en alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun medewerking.   

Ankie Lammers  
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