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Column
Na een tamelijk onverwachte en gure vorstperiode, die overigens wel een paar dagen ijspret
mogelijk maakte, lijkt de lente nu definitief zijn intreden te doen. Zo vlak voor Pasen de
eerste dagen met zomerse temperaturen en een heerlijk zonnetje erbij. De vogeltjes zijn heel
actief aan het kwetteren en druk bezig met nestelen. De verwilderde narcissen die her en der
in de berm staan, geven een mooie gele glans en in een aantal weides worden de eerste
pinksterbloemen ook al zichtbaar. En ook de zomertijd, hoewel die sterk ter discussie staat,
geeft onmiddellijk het gevoel van langere zomeravonden. Dat geeft energie en daar word je
opgewekt van.
Dit kunnen we best gebruiken. Want laten we wel wezen, Corona en alle maatregelen daar
rond omheen, hebben ons leven het afgelopen jaar wel danig op de kop gezet. Naast het
directe leed van ernstig zieken, soms met langdurige naweeën, het verdriet om en gemis van
mensen die zijn overleden, hebben we ook te maken met veel beperkingen en schade. Het
verenigingsleven ligt helemaal stil. Sporten staat op een zeer laag pitje. De scholen openen
voorzichtig weer de deuren, maar met de nodige restricties. Het “elkaar kunnen ontmoeten”
staat in brede zin onder grote druk, zowel door de lockdown, als ook door de avondklok.
Een nieuwe besmettingsgolf lijkt nu zijn intrede te doen. Gelukkig komen de vaccinaties voor
de risicogroepen goed op gang en is de verwachting dat rond de zomer vrijwel iedereen die
dat wil, gevaccineerd kan zijn. We kijken er naar uit dat de teugels verantwoord gevierd
kunnen worden en het sociale leven weer hervat kan gaan worden.
Rond deze tijd vindt normaal gesproken onze jaarvergadering plaats. Het moment om terug
en vooruit te kijken en samen de koers voor de komende periode te bepalen. Vorig jaar
hebben we besloten vanwege Covid geen jaarvergadering te houden en deze door te
schuiven naar 2021. Een digitale vergadering was mogelijk geweest, maar we vinden het
belangrijk dat iedereen die dat wil, deel kan nemen. Verder waren er wat ons betreft geen
heel urgente zaken. Vandaar het uitstel. Dit jaar gaan we zeker een jaarvergadering houden.
We hadden eerder gehoopt dat het wellicht rond deze tijd zou kunnen, maar er zijn nog volop
beperkingen. Daarom heeft het bestuur besloten dat de jaarvergadering komend najaar gaat
plaatsvinden, zo mogelijk en zoals gebruikelijk in De Hezebrink, maar mocht dat nog niet
mogen en kunnen, dan gaan we het digitaal, via internet, verzorgen. U hoort later wat het
geworden is.
In het afgelopen half jaar heeft De Hezebrink hard gewerkt aan haar bestuurlijke opbouw en
continuïteit. Dat is prima gelukt en we feliciteren De Hezebrink daar ook mee. En het geeft
ook een heel warm gevoel dat alle gebruikers er de schouders onder zetten. Jan en Netty
hebben na 10 jaar als beheerders afscheid genomen. Helaas kon dat door Covid niet op een
passende, persoonlijke wijze, maar langs deze weg wil Emster Belang hen ook bedanken
voor hun inzet en gastvrijheid. De opvolging is inmiddels ook bekend; we wensen Raoul
Veira veel succes en kijken hals rijkend uit naar de kennismaking en het moment dat het
verenigingsleven in Emst weer op gang kan komen.
In deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan wat er met de revenuen van de verkoop van
Het Ebbenhuis is gedaan. Zoals u weet hebben de beide basisscholen en de
accommodaties waar de verenigingen terecht kunnen, een geldelijke bijdrage ontvangen
voor aanschaf van zaken waar ze anders niet aan toe zouden komen. Ook hebben alle
Emster verenigingen een donatie gekregen om er met hun leden iets leuks mee te doen. In
deze nieuwsbrief kunt u van een aantal van hen teruglezen wat zij er mee hebben gedaan.
We wensen u veel leesplezier.
Het bestuur.
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Contributie
In 2020 is door het bestuur de contributie geïnd bij diegenen die een machtiging hebben
afgegeven.
De bedoeling was om, net als in 2019, de inning bij de niet-machtigingen, aan de deur op
te halen.
Echter, Covid-19 heeft hier een stokje voor gestoken. Er is een poging tot “deur-inning”
gedaan aan het eind van het jaar, maar door de weer oplopende besmettingen en
aangescherpte overheidsmaatregelen, vond het bestuur het niet langer verantwoord om hier
mee door te gaan.
Daarom zal binnenkort, via de post een nota bij u op de mat vallen voor de contributie van
zowel 2020 als 2021. Zijnde totaal € 10,-.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

AED in Emst
Het is alweer enige tijd geleden dat het Emster Belang de vraag kreeg hoe het gesteld is met
de beschikbaarheid van een Automatische Externe Defibrillator (AED) in Emst. Het Emster
Belang heeft hier onderzoek naar gedaan en het blijkt dat er in de voorzieningen zoals bijv.
de Hezebrink en bij bedrijven en particulieren veel AED’s in Emst aanwezig zijn. Veel van die
AED’s zijn beschikbaar voor diegenen die aanwezig zijn in de voorziening waar deze hangt.
Particuliere bezitters en bedrijven van een AED stellen deze ook beschikbaar als er een
noodsituatie in de omgeving mocht zijn, echter deze AED’s zijn niet 24 uur, 7 dagen in de
week bereikbaar. Deze AED’s hangen veelal binnen en als bedrijven gesloten zijn of als de
particuliere bezitter niet thuis is, zijn deze niet toegankelijk.
HartslagNu is een reanimatie oproepsysteem in Nederland. Een vorm van
burgerhulpverlening waarbij aangesloten vrijwilligers een oproep ontvangen als er in de
omgeving een noodsituatie ontstaan is. Deze hulpverlener krijgt toegang tot de
dichtstbijzijnde AED die aangemeld is bij HartslagNu en doordat deze onderdeel uitmaakt
van het oproepsysteem wel 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar is. De AED hangt dus
buiten in een speciale kast, op een locatie die bekend is bij de hulpverlener.
Gelukkig zijn er in Emst AED’s die onderdeel zijn van de burgerhulpverlening en dus
aangemeld zijn bij HartslagNu. Op de website van HartslagNu is te zien dat het aantal
beschikbare AED’s in Emst voldoet aan de gestelde norm. Het Emster Belang heeft in haar
onderzoek geconstateerd dat de locatie verdeling van de AED’s in ons dorp niet optimaal is.
In het centrum van Emst is het prima geregeld, daar zijn meerdere aangemelde AED’s
beschikbaar. In het buitengebied zijn ten oosten van Emst eveneens aangesloten AED’s
beschikbaar, maar aan de westkant is dat niet het geval en zal de hulpverlener de AED uit
het centrum moeten halen. Mochten er initiatieven zijn van bedrijven en of particulieren die
zich aan willen sluiten bij HartslagNu, zal het Emster Belang dat van harte toejuichen.
Wat betreft het aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij het reanimatie
oproepsysteem, blijkt Emst ook aan de gestelde norm te voldoen. Hopelijk hoeven de AED’s
en de hulpverleners nooit te worden ingezet, maar het is uitermate belangrijk dat er voor
noodsituaties voorzieningen voorhanden zijn.
Op de website www.hartslagnu.nl vindt u alle informatie voor het aanmelden van een AED of
als hulpverlener.
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In 2019 zijn door de verkoop van het Ebbenhuis gelden beschikbaar gekomen en door het
Emster Belang, met instemming van de leden tijdens de ledenvergadering in 2019, giften
gedaan aan Dorpshuis de Hezebrink, de beide Kerken in Emst evenals de beide scholen.
Deze gelden worden uitsluitend uitgekeerd door het indienen van nota’s die betrekking
hebben op projecten o.i.d. die ten goede komen aan deze voorzieningen en gebruikers.
Hieronder een impressie van de inzet van de gelden door de hierboven genoemde
voorzieningen.

OBS de Sprenge Emst
De openbare school de Sprenge Emst gaat in samenwerking met de ouderraad naar een
vernieuwd schoolplein. Hoe gaat de school de bijdrage uit de Ebbenhuis gelden inzetten
voor een nieuw schoolplein?
In samenwerking met de ouderraad werkt De Sprenge Emst naar een vernieuwd schoolplein.
In de afgelopen periode is er hard gewerkt om een haalbaar plan op te stellen.
Dit plan heeft als doel om te werken naar een uitdagende, duurzame, actieve speelruimte.
Een fijne plek om te werken, te spelen en te leren. Een fijn plein, tijdens en na schooltijd,
voor de leerlingen van de school en de kinderen uit de omgeving. Vanaf het begin hebben
wij de kinderen betrokken in het brainstormproces. Dit om aan te sluiten bij de behoeftes van
de kinderen, de gebruikers van ons plein.
Dit plan biedt meer dan voldoende basis is om te werken naar een schoolplein met o.a.
ruimte voor meer groen, een moestuin, een natuurlijke route en het werken met water. Ook is
het uitgangspunt om een buitenlokaal te creëren. Dit alles wordt mogelijk met de bijdrage en
gelden vanuit het ‘Emsterbelang’, Stichting Proo en verscheidene subsidieverstrekkers.
De school gaat er enthousiast aan verder werken om bovenstaande te realiseren. Samen op
weg naar een fijn en leerzaam plein voor kinderen uit Emst.

Het huidige schoolplein OBS de Sprenge
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School met de Bijbel
De bijdrage vanuit het Emster Belang aan de School met de Bijbel te Emst wordt ingezet
voor het schoolplein.
Dit zeggen ze er zelf over:
“School met de Bijbel te Emst is voornemens om haar schoolplein opnieuw in te richten. De
huidige inrichting voldoet niet meer aan de eisen en bevat veel steenachtige materialen.
In het kader van spelend leren wordt het plein voorzien van diverse ingerichte speelhoeken
en wordt het schoolplein meer vergroend. Daarnaast worden de speelattributen vervangen
om zo weer aan de geldende veiligheidseisen te voldoen.”
Hieronder een impressie van het nieuw ingerichte schoolplein. De rechthoekige witte vlakken
zijn de bestaande bebouwingen (lokalen, berging).

Naast de meer dan welkome bijdrage wordt door de school en haar leerlingen zelf ook veel
actiegevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld stroopwafels verkocht, loopt er nog steeds een
statiegeld actie en kon er tot voor kort paasstollen, paaseieren en dergelijk besteld worden.
Alles voor een fijn en veilige schoolplein!
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Hervormde Kerk Emst

Ook de Hervormde Kerk heeft een mooi bedrag ontvangen
vanuit de Ebbenhuisgelden. Het geld wordt besteed aan twee
projecten. De offerte hiervoor is gestuurd naar het Emster
Belang, maar er zijn nog geen facturen ingediend.

Het eerste project betreft de aanschaf van 2 AED’s. Eén
hiervan komt te hangen bij de toegang tot de kerk en de
andere komt te hangen bij de toegang tot het voormalig
Ebbenhuis. Beide AED’s hangen buiten en zijn door iedereen
die deze nodig heeft te gebruiken.

Het andere project waar het geld aan wordt besteed, betreft de verbouwing van het
voormalig Ebbenhuis tot 3 appartementen. Het betreft 2 éénkamer appartementen voor
mensen die begeleiding krijgen en 1 tweekamerappartement voor een klein gezin dat tijdelijk
woonruimte nodig heeft. De planning, die vanwege COVID-19 wel wat is vertraagd, is dat de
verbouwing deze zomer wordt afgerond.
Het is dan de bedoeling dat belangstellende dorpsgenoten een kijkje kunnen nemen in het
verbouwde Ebbenhuis.
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HHG Emst-Epe e.o.
Door de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o. is in oktober 2019
een eerste aanvraag ingediend t.l.v. de beloofde “Ebbenhuisgelden”.
De begroting werd goed gekeurd en na ontvangst van de facturen voor het verfraaien,
inrichten en aantrekkelijker maken van het jeugdhonk, is door de HHG de eerste stap gezet.

Medio maart 2020 volgde een tweede
aanvraag voor het realiseren van een houten
zitbank (in de vorm van een drie- of zeshoek)
rondom een boom en voorzien van een
haagje. Deze zal komen te staan in het
weiland dat grenst aan de Hogeweg. De
toerist, wandelaar of fietser heeft daar de
mogelijkheid om van alle kanten van het
uitzicht te genieten. Het is het hoogste punt
van de Enk.
Tevens zijn de privé (tuin)gereedschappen,
welke werden gebruikt voor het netjes houden
van de omgeving van de kerk en
bovengenoemd zitje, vervangen voor betere
en geschiktere materialen.
Daarnaast is het liturgisch centrum in het
kerkgebouw verder ingericht.
Tot slot zal het resterende bedrag worden
ingezet voor het vervangen van het huidige
oude orgel door een pijporgel.
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Dorpshuis de Hezebrink
Dorpshuis de Hezebrink heeft inmiddels € 16.000 ontvangen van het Ebbenhuis van de
toegezegde € 25.000 en hiermee zijn we enthousiast van start gegaan.
Met het gekregen bedrag is het volgende gerealiseerd:
Als eerste is er een extra wand geplaatst in de schietkelder. Ook zijn er deurdrangers aan de
deuren naar de toiletten en ook aan de deuren van de kleedkamers van de gymzaal
geplaatst.

Voor zaal Bloemendaal is een beamer aangeschaft.
Rest wordt besteed aan audio in zaal Schaveren het aankleden van de garderobe.

