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Column 

 

Het jaar 2022 is al weer een aantal maanden onderweg. De lente heeft inmiddels volop zijn 

intrede gedaan; de bomen kleuren weer frisgroen en de vogeltjes zijn luid kwetterend aan 

het nestelen. Vadertje winter is afgelopen jaar vergeten dat we graag onze schaatsen onder 

hadden willen doen. Wellicht volgend jaar weer, als de klimaatveranderingen dan geen roet 

in het eten gooien. Nu de Covid-storm is geluwd en in veel opzichten naar de achtergrond is 

verdrongen, krijgt het leven steeds meer z’n normale glans terug. Natuurlijk blijven we 

voorzichtig, maar er is gelukkig weer volop ruimte voor elkaar ontmoeten en gezelligheid.  

Eigenlijk willen we inhalen wat we bijna 2 jaar in belangrijke mate hebben moeten ontberen. 

En we beseffen nu ook steeds meer hoe belangrijk de sociale contacten voor ons zijn; 

familie, vrienden, verenigingsleven, levensovertuiging.  

 

Het was fijn dat Emster Belang samen met beide kerken alle Emster huishoudens in januari 

weer een op-stekertje konden aanbieden. We hebben daar veel positieve reacties op 

gekregen. Veel dank ook aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. 

 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag net achter de rug. De oorlog in Oekraïne zet deze 

dagen in een bijzonder daglicht. Het gaat immers niet alleen over iets dat in een verleden 

heeft afgespeeld, maar maakt ons ook bewust dat het helaas ook nu nog plaats kan vinden. 

Fijn om te merken dat we ons best doen om de vluchtelingen warm en gastvrij te ontvangen. 

Ook het Ebbenhuis, dat door de Hervormde Kerk prachtig is verbouwd om hulpbehoevende 

tijdelijk onderdak te kunnen bieden, wordt nu hiervoor ingezet.  

 

Met steun vanuit het Ebbenhuisfonds heeft Ampt Epe een mooie website ontwikkeld die 

gevuld wordt met de geschiedenis van Emst, met haar boerderijen, woningen en andere 

gebouwen, zoals die er indertijd geweest zijn en soms nog bestaan. Zeer toegankelijk, 

informatief en een aanwinst voor de Emster gemeenschap. Nieuwe projecten dienen zich 

aan. 

 

Tijdens de vorige jaarvergadering hebben we Petra Brummel-Stegeman mogen 

verwelkomen als versterking van het bestuur. We prijzen onszelf gelukkig dat we opnieuw 

versterking kunnen aankondigen in de persoon van Marjan Reurts. Marjan stelt zich 

verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. 

 

Dit jaar bestaat Emster Belang 75 jaar. In 1947 opgericht ten dienste van het wel en wee van 

de Emster gemeenschap. We zijn op zoek naar een leuke activiteit of iets dergelijks om dit te 

vieren. Suggesties zijn van van harte welkom. 

 

Op dinsdagavond 14 juni a.s. houdt het Emster Belang haar volgende jaarvergadering. De 

agenda en relevante stukken vindt u in deze nieuwsbrief. Na de pauze zal notaris Mr Jan 

Stelwagen, van het Notariaat Ridderhof en Stelwagen uit Vaassen ons meenemen in 

verschillende notariële kwesties die voor een ieder van belang kunnen zijn en u wellicht ook 

aan het denken zullen zetten. 

We zien u graag op de 14e! 

 

 

 

Het bestuur 
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Uitnodiging   

  

Algemene Ledenvergadering Emster Belang  
       
  

Dinsdag 14 juni 2022 in de Hezebrink  

  

Aanvang 20.00 uur  

 

 

  

  

Agenda  
 

  

  

1. Opening, mededelingen  

  

2. Notulen van de jaarvergadering van 12 oktober 2021  

  

3. Jaarverslag 2021 

  

4. Financieel verslag 2021  

  

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie  

   

6. Bestuurssamenstelling  

Aftredend en herkiesbaar: Yolande Klomps en Aart Vos 

In de ontstane vacature stelt het bestuur Marjan Reurts voor te benoemen 

 (zie haar voorstel verder in de nieuwsbrief). Tegen kandidaten kunnen ingediend worden 

bij het bestuur. 

  

7. Wensen en knelpunten  

  

8. Pauze  

 

9. Notaris Stelwagen van notariskantoor Ridderhof en Stelwagen zal ingaan op actuele 

wijzigingen en situaties. Vragen zijn van harte welkom. 
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Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 12 oktober 2021 in de 

Hezebrink 

Afwezig met kennisgeving: de families  v.d. Berg, Buers, Fikse en Jansen, 

Aanwezig waren: 26 stemgerechtigde leden, en 2 belangstellenden. 

 

1. Welkom 

De voorzitter memoreert dat het 2 jaar geleden was dat E.B. een ledenvergadering heeft 

kunnen houden in verband met corona-maatregelen.  

 

2. Notulen jaarvergadering 25 maart 2019.  

Naar aanleiding van de notulen meldt de voorzitter dat er binnenkort weer gesproken 

wordt over de Hoofdweg in het algemeen. Het blijft een punt van aandacht. Het 

aanbrengen van zgn. sluisjes zou een oplossing kunnen zijn, maar is duur.  

N.a.v. actiepunten vorige ledenvergadering .  

Het postadres EB wordt weer een Emster adres, namelijk dat van 2e secretaris Jacob 

Mosterd. 

De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.   

 

3. Jaarverslag 2019 en 2020 

Vastgesteld zonder aanvullingen. 

  

4. Financieel verslag 2019 en 2020  

Het financieel verslag van 2019 wordt door de penningmeester toegelicht. Het jaar is 

afgesloten met een licht negatief resultaat, mede omdat de contributie-inning wat 

achterstand had opgelopen. Hierover worden geen vragen gesteld en derhalve wordt dit 

verslag goedgekeurd. 

Het financieel verslag van 2020 laat een forser negatief resultaat zien. Dit heeft een 

drietal oorzaken, te weten door een meerjarige bestelling van contributiekaarten zonder 

jaartal en dus in te zetten voor meerdere jaren, vanwege Covid geen contributie-inning 

aan de deur, en onze bijdrage aan het plantje voor alle inwoners. Het negatieve resultaat 

dat dit tot gevolg had is opgevangen door een overboeking uit de spaarrekening.  

We zien een geleidelijke terugloop in ons ledenaantal, maar onze financiele positie is nog 

toereikend en vraagt nog geen actie, bv in de vorm van contributieverhoging. 

Verder geen vragen. Ook het financieel verslag over 2020 wordt goedgekeurd. 

 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

De leden van de kascommissie hebben de financiën 2019 en 2020 gecontroleerd. 

Chris Mulder geeft de bevindingen van de kascommissie weer. Er zijn geen verschillen 

gevonden. De saldi komen overeen en afwijkingen zijn niet geconstateerd. Bij acclamatie 

wordt het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

Wim Broekman is aftredend uit de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Hij 

wordt vervangen door Monique Beumer. 

 

6. Ebbenhuisfonds  

In kas is een bedrag van € 141.000 beschikbaar. Voor in te dienen projecten. Hiervan is 

inmiddels 1 project toegekend: de website met betrekking tot de geschiedenis van Emst. 

Nav het Ebbenhuisfonds ontspon zich een discussie over de anonimiteit van de 

beoordelingscommissie, aangezwengeld door mevrouw Heleen Koop in het kader van 

transparantie. Na uitleg over de transparantie die geborgd wordt door het bestuur van 
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E.B., wordt na stemming besloten niet tot openbaarheid van de leden van de 

beoordelingscommissie over te gaan.  

 

7. Bestuurssamenstelling  

Aftredend en herkiesbaar de heren Gert Pannekoek en Jacob Mosterd en mevrouw 

Dorothee Gorter.  

Zij worden bij acclamatie herbenoemd. 

Aftredend in 2020 en niet herkiesbaar is Ankie Lammers-Braakman. De voorzitter 

bedankt haar uitvoerig. Ankie heeft altijd veel werk op zich genomen, beschikte over een 

uitstekend netwerk en had altijd een goede neus (en pen) voor communicatie. Zij krijgt 

als dank voor haar inspanningen een bos bloemen en een aandenken in de vorm van 

een kunstwerk, een glazen druppel. 

Mevrouw Petra Brummel-Stegeman-wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid met als 

speerpunt De Hezebrink, om de verbinding tussen Emster Belang/de Hezebrink te 

verstevigen. Het bestuur is blij met deze versterking. De vergadering wenst Petra veel 

succes toe. 

De voorzitter geeft aan dat naast de huidige bestuurssamenstelling, er ruimte is voor nog 

een bestuurslid, met aandacht voor secretariële en communicatiezaken. 

 

8. Wensen en knelpunten 

De parkeerproblematiek rond de Hezebrink wordt weer naar voren gebracht.  Ook dit 

onderwerp heeft de volle aandacht van het bestuur evenals de knelpunten rond de 

Hoofdweg. Deze onderwerpen komen aan de orde bij een gepland overleg met de 

verkeersdeskundige van de gemeente, de heer Arnoud v.d. Vrugt. 

 

De voorzitter sluit hierna het formele gedeelte van de jaarvergadering af en dankt iedereen 

voor hun inbreng. 

 

Pauze 

 

Speerpunten-inventarisatie voor de komende jaren  

Het EB heeft behoefte aan input van haar leden over kansen, knel- en aandachtspunten 

waar we ons de komende jaren extra voor in kunnen gaan zetten en wat we als Emster 

gemeenschap ook uit kunnen dragen naar politiek en beleid. Op korte termijn speelt dat al bij 

de gemeenteraads-verkiezingen. Het bestuur heeft 5 kernthema’s voorbereid, namelijk: 

verkeer & veiligheid; woningbehoefte; leefbaarheid, instandhouding van het 

voorzieningenniveau en opsplitsing van woningen. 

Allereerst wordt geïnventariseerd welke 3 van de genoemde thema’s voor de aanwezigen de 

hoogste prioriteit hebben. Dit resulteert in de volgende 3 aandachtspunten die vervolgens 

nader worden uitgewerkt in groepjes: 

1. Woningen, 2. Verkeer en 3. Jeugd. 

 

1. Woningen: 

• Het is van belang dat er betaalbare woningen komen voor zowel senioren als starters. 
Ook woningen met zorgbestemming moeten worden meegenomen. Woningen moeten 
levensloopbestendig zijn. 

• Bij nieuwbouw is het belangrijk dat ook sociale huurwoningen worden meegenomen.  
• Van belang is dat Emstenaren voorrang krijgen; in een telefoongesprek met Willy Fikse 

(lid van het Emster Belang) wordt aangegeven dat de projectontwikkelaar dit wel kan 
meenemen in z’n plannen. De gemeente mag dit niet doen!   
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• Stichting Betaalbare Woningen Emst is nog steeds actief en is in gesprek met de 
Gemeente Epe om het plan Kuilakker 3 nieuw leven in te blazen. De stichting is nog in 
afwachting van reactie van de gemeente.  

• Naast Kuilakker 3 moet ook gekeken worden naar andere mogelijke plaatsen voor 
woningbouw.  

• Als Kuilakker 3 weer kan worden opgepakt, kan dit ook een positieve bijvangst opleveren 
in de vorm van extra parkeergelegenheid rond de Hezebrink en de OBS de Sprenge.  

• Optie is ook om zwaarder in te zetten op de mogelijkheid van tijdelijk woningaanbod ten 
behoeve van mantelzorg. Een dorp als Emst met veel buitengebied leent zich daar best 
voor. 

• Door Willy Fikse zijn in een telefoongesprek nog een aantal punten genoemd m.b.t. 
woonruimte creëren in het buitengebied: 

- Emst zou meer gebruik kunnen maken van rood voor rood regeling; 
- Men moet voorzichtig zijn met het opsplitsen van woningen omdat dit voor veel 
problemen kan zorgen. 
 
2. Verkeer: 

De Hoofdweg is nog steeds een racebaan. Als oplossing wordt gezien een permanente 

flitspaal zoals b.v. aan de Jachtlaan. Ook zouden er alsnog hagen geplant kunnen worden 

op diverse plekken, zoals destijds aan de klankbordgroep werd voorgelegd bij het 

inrichtingsplan. Het oversteken is nog steeds een probleem. Met name bij de kruising 

Hanendorperweg, Hoofdweg, Stationsweg. Het PGEM huisje belemmert het uitzicht. 

Op de Oranjeweg wordt nog steeds veel te hard gereden. Voorgesteld wordt een 
snelheidsmeter te plaatsen. 
De weg Epe/Vaassen biedt veel onduidelijkheid, er is geen eenduidigheid. B.v. veel 
verschillende maximum snelheden op korte afstand van elkaar. Het ontbreken van 
eenduidigheid geldt ook voor de Woesterweg, Veldweg, Vaassenbinnenweg. Het verkeer 
onderkent op dit traject vaak niet dat de zijwegen van rechts voorrang hebben. Zelfs de 
zandwegen. Er wordt daar veel te hard gereden. 
De Hoofdweg is nog steeds een racebaan.  

 

3. Jeugd 

Het veld achter de Hezebrink is nog steeds een woestenij. Maar er ligt wel een prachtig plan 
klaar. Bij de gemeente Epe zijn veel wisselingen. Er is niets overgedragen, alle kennis van 
het plan is weg! 
Dit moet nieuw leven worden ingeblazen. 
 
Het jeugdhonk zou ook wel wat groter mogen misschien. Met de bestaande ruimte zou 
trouwens ook meer kunnen, Koppel /Swoe wordt als organisatie te star ervaren. 
 
Sowieso meer ruimte om samen te komen als jeugd zou prettig zijn, nu wordt de ruimte rond 
Livorno vaak als “hangplek” gebruikt. 
 
Er is geen echte uitgaansgelegenheid. Vroeger in onze tijd was er de Blue Sky (red. de 
bezoekers van de alv zijn zelf geen jeugd, maar ouders van jeugd, zeg maar op zijn best 
oudere jongeren.) 
De Blue Sky is er als ruimte nog steeds, maar er gebeurt helemaal niks voor jongeren meer. 
Dat wordt als een gemis ervaren 
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Jaarverslag 2021 

 

In 2021 heeft het bestuur 7 maal, waarvan 3 digitaal en de andere fysiek vergaderd.  
 
Het jaar 2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van de Corona-maatregelen. In oktober 
was het dan eindelijk mogelijk om een fysieke ledenvergadering bijeen te roepen. 
 
Het bestuur is digitaal nog steeds betrokken geweest bij de Klankbordgroep Snelle 
Fietsverbinding V/Epe (F50). In de nieuwsbrieven is hier uitgebreid aandacht aan besteed.  
Ook is overleg geweest met de gemeente over knelpunten met betrekking tot de Hoofdweg. 
 
De beide kerken tezamen met het Emster Belang hebben gezamenlijk aan alle Emster 
huishoudens een goody bag aangeboden als opsteker in deze donkere Corona tijd. Dit 
gebaar is door de gemeenschap goed ontvangen. 
Livorno, de nieuwe pizzeria in het dorp heeft een welkomst bloemetje ontvangen. 
 
Het Ebbenhuisfonds is daadwerkelijk in gang gezet. Eén aanvraag heeft de criteria glansrijk 
doorstaan. Na de pauze zal het resultaat zichtbaar gemaakt worden. Twee andere 
aanvragen naderen het eindstadium. 
 
De inning van de contributie is weer op gang gebracht. 
Dit jaar is de Nieuwsbrief toch nog  2 maal verschenen.  
 
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2021: 
        aftredend sinds 
Sjoerd Bokma    voorzitter   2023  27-05-2003 
Petra Brummel-Stegeman  lid   2023  23-10-2021 
Dorothee Gorter   secretaris  2024  02-03-1993 
Yolande Klomps   penningmeester 2022  29-03-2017 
Gert Pannekoek   vice voorzitter  2024  23-04-2015 
Aart Vos    2e penningmeester 2022  29-03-2016 
Jacob Mosterd   2e secretaris  2024  27-03-2018 
 
De kascommissie bestaat uit de heren Jan Otto Jansen en Chris Mulder en mevrouw 
Monique Beumer. 

 

Financiën 

 

Zoals vaker gemeld, blijft onze vereniging gezond met over 2021 een batig saldo. Mede 

dankzij de inzet van onze contributie- inner, Bert Driessen en het gestaag groeien van het 

aantal machtigingen voor automatische incasso. 

Voor wat betreft de Ebbenhuisgelden: van de toegezegde gelden is nu 82,6% besteed en 

uitbetaald. Er staat nog een bedrag van € 23.050,- om uit te betalen; grotendeels de 

toezegging aan beide Emster scholen. 

 

Dan het Ebbenhuisfonds. 

Corona heeft flink roet in het eten gegooid voor wat betreft het aantal aanvragen en 

afhandeling voor dit fonds. Fysieke bijeenkomsten van de adviescommissie waren vaak niet 

mogelijk en online bespreking lastig. Uiteindelijk zijn 2 projecten gehonoreerd en 1 

afgewezen. 

We hopen dan ook dat in de toekomst meer aanvragen zullen binnenkomen, die aan de 

voorwaarden voldoen, zodat het geld “eindelijk” nuttig besteed kan worden.  
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Vanuit het bestuur van het Emster Belang is me gevraagd om een kort verhaal 
te schrijven om me voor te stellen als kandidaat bestuurslid. 
 
 
Nu, ik ben Marjan Reurts, ben 69 en woon 
sinds maart 2021, samen met mijn man 
Ben en onze dochter en schoonzoon aan 
de Hoofdweg 65 in Emst. Wij wonen achter 
in de mantelzorgwoning en de kinderen 
aan de voorkant. We voelen ons welkom 
vanaf dag 1 en zijn door de buren meteen 
opgenomen. Daardoor ben ik me ook gaan 
interesseren in Emst op zich en werd door 
Wim Broekman meegenomen naar de 
vergadering van het Emster Belang. Ben in 
Amersfoort voorzitter geweest van de VVE  
waar we 128 appartementen onder onze 
hoede hadden. Het lijkt me dan ook weer 
leuk om mee te denken met een groep 
over het wel en wee van Emst. Heb een 
tweetal vergaderingen bijgewoond en het 
lijkt me leuk om de uitdaging aan te gaan 
en tot het bestuur 
toe te treden.  
 
Met vriendelijke groeten; Marjan 
 

 

 
Hoofdweg 
 
 
In de nieuwsbrief van het voorjaar van 2019 schreven we dat er enkele maanden na de 
opening van de Hoofdweg in 2018 er nog steeds klachten waren over de vernieuwde 
Hoofdweg. Naar aanleiding van deze klachten zijn er destijds een aantal maatregelen 
genomen die voor een deel de klachten hebben verminderd. Zo zijn o.a. uitritten aangepast, 
zijn drempels veranderd en is de beplanting aangevuld. Ook is een rouleer baar matrixbord 
met de snelheid geplaatst.  
Echter inmiddels zijn we 3 jaar verder en zijn er nog steeds klachten van met name 
omwonenden over te hard rijden en de verkeersveiligheid in het algemeen. In opdracht van 
de gemeente is mede n.a.v. de klachten eind 2021 door een onderzoeksbureau een analyse 
uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van de Hoofdweg. De conceptnotitie is ingezien door 
een vertegenwoordiging van het Emster Belang en besproken met het onderzoeksbureau en 
Gemeente Epe. Separaat aan deze analyse heeft Gemeente Epe een vragenlijst uitgezet 
onder aanwonenden van de Hoofdweg, een deel van de Vaassenseweg en een deel van de 
Eperweg.  
De uitkomsten van deze vragenlijst worden in een bijeenkomst op 9 mei 2022 met een 
klankbordgroep besproken. Tijdens deze bijeenkomst zullen ook geconstateerde punten aan 
de orde komen die door de wegbeheerder zijn ingebracht bij Gemeente Epe. Hopelijk is het 
eindresultaat een verbetering voor iedereen. Wordt vervolgd! 
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Uitdeel dag voor succesvol project erf-en landschapsbeplanting   
 

 
 
Zaterdag 11 december was het een komen en gaan van auto's en tractoren met 
aanhangwagens op het terrein van Pannekoek aan de Stationsweg. Vanaf die locatie kon 
door de deelnemers aan het project van de gemeente Epe, plantgoed opgehaald worden. De 
vrijwilligers van het Emster Belang hadden de dag ervoor geholpen de trailer te lossen en 
alles volgens schema klaar gezet.  
Natuur en landschap in het buitengebied van de gemeente Epe krijgen een extra impuls. 
Ruim 13.000 bomen en struiken, die van nature in Nederland voorkomen, werden geplant op 
23 particuliere terreinen. Het gaat om 41 verschillende soorten waaronder meidoorn, 
sleedoorn, sporkehout en lijsterbes. Naast bomen en struiken voor houtsingels en heggen 
komen er 87 laanbomen en 93 hoogstamfruitbomen bij in Epe. 
De gemeente Epe wil natuur en landschap in het buitengebied versterken. Daarom werden 
er in 2021 al 23 inrichtingsplannen uitgevoerd met steun van de provincie Gelderland. Zo wil 
de gemeente niet alleen het landschap aantrekkelijker maken, maar ook de natuurwaarde 
vergroten. Door de aanplant zullen er meer planten en diersoorten zich in het gebied kunnen 
vestigen. “Opnieuw een mooie inzet van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het 
Emster Belang om samen met de Gemeente Epe het landschap én de biodiversiteit een 
dienst te bewijzen” stelde wethouder Jan Aalbers. Met het planten geven de landeigenaren 
invulling aan de 23 plannen die Stichting Landschapsbeheer Gelderland in opdracht van 
gemeente Epe heeft opgesteld. 

https://www.facebook.com/emsterbelang/photos/pcb.2754331304866702/2754326891533810/?__cft__%5b0%5d=AZW-KSKIPbaoRg-bOnAteHoQQkG-qWmEJPno-RIw_jd-BtkGAOiOR67dOOEuuJ8Rn1QPBlb9aOtPzyI6_JSTp4b7AMzrKQ4zFEZj12s2AeGM2QTChuuUnUnddpH0uh2QeV3BUKi3vrlQTQdhplvRVS73&__tn__=*bH-R
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Wegens corona was het niet mogelijk een gezamenlijke ontvangst te organiseren voor de 
wethouder en de deelnemers aan het project. Desondanks was de wethouder aanwezig om 
zijn belangstelling en betrokkenheid te tonen.  

Biodiversiteitsplan op eigen erf 

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Epe konden een gratis advies krijgen 
om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door aanplant van 
bomen en struiken en het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, 
wilde bijen en insecten.  Een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
maakte in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kunnen grondeigenaren in het 
buitengebied bijdragen aan een mooier landschap, dat ook voor veel dieren een geschikte 
leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kon met 
aantrekkelijke korting aangeschaft worden. Hopelijk gaan de gemeente en de provincie 
komende jaren dergelijke projecten opnieuw stimuleren en financieel ondersteunen. Voor 
toekomstige projecten kunt u uw interesse kenbaar maken bij het Emster Belang of bij Lotte 
Ballering van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
l.ballering@landschapsbeheergelderland.nl   

 

 

 
Klompenpaden Emst. 
 
Op 1 januari 2022 heeft Johan Koop de functie van coördinator van de Klompenpaden 

overgedragen aan Linda Seinstra. Ongeveer 13 jaar geleden werd door het Emster Belang 

het plan opgevat om een Klompenpad te ontwikkelen in Emst. Hiervoor werden vrijwilligers 

gezocht en ook Johan meldde zich aan. Het concept Klompenpaden behoort aan Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland en de Emster Klompenpaden maken daar onderdeel van uit. 

Vanaf het prille begin was Johan betrokken bij het ontwikkelen van de route en later bij de 

inrichting. Dit betekent dat Johan aan de vergadertafel zat maar ook met palen en grondboor 

in het veld te vinden was. Na de officiële opening van het Schaverensepad in 2011, heeft 

Johan zich wederom ingezet voor de realisatie van het tweede Klompenpad , het 

Loobrinkerpad. Deze is in 2012 geopend en vanaf dat moment heeft Johan in de functie van 

coördinator verschillende taken op zich genomen. In deze functie heeft hij tot januari 2022 de 

contacten onderhouden met o.a. gemeente Epe, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en 

Geldersch Landschap en Kasteelen. Daarnaast onderhield Johan de contacten met de 

vrijwilligers, sponsoren, terreinbeheerders en particulieren die hun terrein opengesteld 

hebben ten behoeve van de Klompenpaden. Klachten, wensen of ideeën kwamen ook bij 

Johan terecht en deze heeft hij, zoveel mogelijk, op passende wijze opgelost. Kwamen er 

https://www.facebook.com/emsterbelang/photos/pcb.2754331304866702/2754326891533810/?__cft__%5b0%5d=AZW-KSKIPbaoRg-bOnAteHoQQkG-qWmEJPno-RIw_jd-BtkGAOiOR67dOOEuuJ8Rn1QPBlb9aOtPzyI6_JSTp4b7AMzrKQ4zFEZj12s2AeGM2QTChuuUnUnddpH0uh2QeV3BUKi3vrlQTQdhplvRVS73&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/emsterbelang/photos/pcb.2754331304866702/2754326891533810/?__cft__%5b0%5d=AZW-KSKIPbaoRg-bOnAteHoQQkG-qWmEJPno-RIw_jd-BtkGAOiOR67dOOEuuJ8Rn1QPBlb9aOtPzyI6_JSTp4b7AMzrKQ4zFEZj12s2AeGM2QTChuuUnUnddpH0uh2QeV3BUKi3vrlQTQdhplvRVS73&__tn__=*bH-R
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meldingen van de naloopvrijwilligers van bijvoorbeeld omgevallen of verdwenen 

routepaaltjes, dan werden die eigenhandig door Johan herplaatst.   

Namens het Emster Belang en alle vrijwilligers van de Klompenpaden willen wij Johan Koop 

heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en het vele werk wat hij als coördinator in al die jaren 

heeft verricht voor de Klompenpaden. Johan blijft gelukkig wel als onderhoud-vrijwilliger 

betrokken bij de Klompenpaden.  

Vanaf 1 januari heeft Johan het stokje overgedragen aan Linda Seinstra. Linda is als 

controle- vrijwilliger ook vanaf het eerste uur betrokken bij de Klompenpaden. Wij waarderen 

het enorm dat zij de functie van coördinator over wil nemen. Wij wensen haar veel succes en 

vooral plezier als coördinator. 

Heeft u iets te melden of te vragen wat betreft de Klompenpaden dan kunt u Linda 

telefonisch bereiken: 06-131 435 85 of E-mail: linda.seinstra@hotmail.com   

 

Werkgroep Klompenpaden Emst en NLDoet  

 

Op zaterdag 12 maart jl. heeft een groep van 14 vrijwilligers van de werkgroep 

Klompenpaden Emst geholpen bij het opknappen van de zitbanken langs de Klompenpaden. 

Na 10 jaar waren deze bankjes toe aan een opknapbeurt. 

 

Naar aanleiding van een oproep in de Schaapskooi en via Facebook hadden zich 14 

vrijwilligers aangemeld voor deze klus. De werkgroep was zeer content met het aantal 

vrijwilligers dat zich had gemeld maar nog blijer met het grote aantal bankjes dat in een halve 

dag werd opgeknapt. Boven verwachting.  

De vrijwilligers werden ’s morgens om 9.00 uur ontvangen met een kopje koffie of thee en 

vanaf 9.30 uur gingen zij, twee aan twee, aan het werk om de bankjes te schuren, repareren 

en te lakken. Rond 12.30 uur kwamen de vrijwilligers weer terug bij restaurant De Musketiers 

en kregen daar, voor hun inzet, een lekkere lunch aangeboden. 

Het resultaat mag er zijn want er staan elf blinkende banken langs de route. 

mailto:linda.seinstra@hotmail.com
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Ook heeft de werkgroep Klompenpaden, door deze activiteit,  drie nieuwe vrijwilligers erbij 

gekregen. 

Hierbij willen wij allen heel hartelijk bedanken die geholpen hebben deze grote klus te klaren.  

De werkgroep dankt ook de gemeente Epe voor haar financiële bijdrage zodat het materiaal 

voor het onderhoud aangeschaft kon worden en de vrijwilligers in de watten gelegd konden 

worden. 

 

Nieuwe bosmaaier  

 

Met het groeiseizoen in aantocht hebben wij een nieuwe elektrische bosmaaier gekregen 

van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Een mooie machine die tevens 

milieuvriendelijk en geluidsarm is. 

Op vrijdag 22 april zijn Wim Leusink en Egbert Scholten naar het Cultuurhuus De Hooge 

Valk in Lunteren geweest om de nieuwe elektrische bosmaaier in ontvangst te nemen. 

Behalve de bosmaaier ontvingen de heren daarbij alle hulpmiddelen zoals extra draad, 2 

accu’s, draaggordel, oplader, etc. Wim en Egbert hebben deze middag ook nog een korte 

instructie gehad over de hulpmiddelen en het juiste gebruik hiervan. 

 

Namens werkgroep Klompenpaden: Linda Seinstra (coördinator), Hans Buers en Ankie 

Lammers 


