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Column 

 

Voor u ligt de wintereditie 2022 van de Nieuwsbrief van Emster Belang. Het was weer een 

bijzonder jaar in vele opzichten, met up’s en downs. Corona lijkt nu over haar hoogste punt 

heen, al blijft er dreiging vanuit gaan maar minder heftig dan voorheen. Daarnaast ook veel 

andere zorgen op het mondiale vlak. Het is gelukkig niet alleen kommer en zorg. We hebben 

een zomer met prachtig weer achter de rug. Genieten voor iedereen die in eigen land op 

vakantie is geweest, en voor de thuisblijvers was het dit jaar ook geen straf. Wel wat aan de 

droge kant voor de agrariërs.  

 

Onze klompenpad-werkgroep is onlangs door de gemeente Epe in het zonnetje gezet. Ter 

gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Loobrinker klompenpad kreeg zij uit handen 

van Wethouder Maarten Heere een heus insectenhotel aangeboden waarmee dit wandelpad 

verder opgesierd zal worden. Heel terecht dat deze club in het zonnetje werd gezet, want zij 

vormen een mooi voorbeeld van duurzaam vrijwilligerswerk, met blijvende betrokkenheid en 

zorg voor onze mooie leefomgeving. Linda Seinstra, Ankie Lammers en Hans Buers 

verdienen het om als trekkers van de werkgroep nog even specifiek genoemd te worden. En 

ook een woord van dank voor Johan Koop die de kar de eerste 10 jaar getrokken heeft en 

afgelopen jaar als coördinator is gestopt. 

 

Onlangs zijn we als Emster Belang verrast én verblijd met een legaat uit de nalatenschap 

van Dora Braakman- Pannekoek. Haar man Gerrit en zij zijn altijd erg actief en betrokken 

geweest bij onze gemeenschap en bij het Emster Belang. We zien dit legaat dan ook als een 

steun in de rug om ons werk voort te zetten en gaan nadenken welke bestemming we er aan 

kunnen geven. 

 

Tot slot is het bestuur van Emster Belang bezig om zich ter herijken. Kijken waar we nu 

staan en wat we in de toekomst voor Emst kunnen betekenen en in welke rol. We doen dit 

met ondersteuning van Spectrum in het kader van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. 

Emster Belang heeft geen politieke kleur, en opereert over partijen heen. We proberen het 

algemeen Emster belang zo goed mogelijk onder de aandacht van politiek en overheden te 

brengen en worden in toenemende mate ook gevraagd om mee te denken in beleid. Emster 

Belang is niet mening vormend, we zetten ons in voor een zorgvuldig proces om tot 

besluitvorming te komen en we proberen de mening van het merendeel  van onze leden te 

vertolken. Voor uw individuele belang moet u zelf opkomen. We zijn ook aan het kijken waar 

onze prioriteiten liggen en hoe we de taken en rollen onder onze bestuursleden kunnen 

verdelen en, heel belangrijk ook, hoe we de betrokkenheid van onze leden kunnen 

vergroten. Op onze aankomende jaarvergadering komen we er graag met u op terug. 

 

Veel leesplezier! Met de Kerst en jaarwisseling in aantocht, wensen wij u fijne, vreedzame en 

gezellige feestdagen toe en een gelukkig 2023 in goede gezondheid. 

 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 



3 
 

Opvang statushouders 

 

Het Emster Belang en de Hervormde Kerk hebben met de gemeente gesproken over de 

opvangvraag voor statushouders. Dit is iets dat gevoelig ligt en waar binnen onze 

gemeenschap uiteenlopend over wordt gedacht. Opvang voor mensen die in nood verkeren 

is belangrijk en dat zien de meesten ook wel als een plicht. Maar het is ook wel omgeven 

met onduidelijkheden en als het dichtbij komt zien we dat vragen, zorg en onrust geleidelijk 

de overhand gaan krijgen: Willen we dit wel? Wat krijgen we over ons heen? Wat betekent 

het voor mijn omgeving en voor mij? 

 

We hebben onder andere gesproken over het proces. Dat moet zorgvuldig worden gevoerd. 

De eerste locatievoorstellen werden als een overval ervaren en waarbij de directe 

omgevingen zich voor een voldongen feit gesteld voelden. Bovendien was de communicatie 

tijdens de daaropvolgende inloopavond niet eenduidig. Zowel over de omvang, de duur, als 

de aard van de tijdelijke opvang. Dat is fnuikend en voedt het gevoel van “willen we dit wel?”.  

 

We hebben met de gemeente gesproken over samenhang. Pak de vraag over opvang voor 

statushouders op in samenhang met de eigen behoefte en vraag naar woonruimte. Veel 

beginners op de woningmarkt staan lang ingeschreven voor ze aan de bak komen en 

woonruimte toegewezen krijgen. Het steekt dan dat anderen voorrang lijken te krijgen. 

Combineer beide vragen en zorg dat de extra woonruimte die gecreëerd wordt ook deels 

beschikbaar komt aan de eigen gemeenschap. Dat levert een win-win op. Verder verwachten 

we meer heil van kleinschalige opvang gespreid over de gemeenschap en met voorkeur voor 

gezinnen. Dat biedt de beste mogelijkheid op integratie met onze Emster gemeenschap. Het 

clusteren van opvang op grotere locaties werkt dit tegen. Daar verwachten we in Emst weinig 

heil van.  

 

Verder hebben we gesuggereerd om vooral ook te kijken naar bestaande voorzieningen, die 

relatief eenvoudig en snel kunnen worden aangepast en ingezet. Denk daarbij aan 

vakantiewoningen, chaletparken of eventueel terreinen waar woningbouw in de verdere 

toekomst is voorzien. Wees terughoudend in het claimen van zaken die voor de Emster 

gemeenschap van groot belang zijn.  

 

Tenslotte hebben we samen met de kerk de suggestie aan de hand gedaan om het voor 

woningeigenaren mogelijk te maken om een tijdelijke woonunit op het eigen terrein te laten 

plaatsen ten behoeve van opvang. En zorg dat ze betrokken blijven bij wie er van die opvang 

gebruik mag maken. En er ook over na te denken om er een wederdienst aan te kunnen 

koppelen, bijvoorbeeld dat de unit later overgenomen kan worden als gastenverblijf. De 

gemeente heeft het eerste inmiddels opgepakt. Dit leek ons voor Emst de beste oplossing, 

rekening houdend dat Emst maar uit ca 1300 huishoudens bestaat. 

 

Opvang voor statushouders blijft een gevoelige materie en waar veel mensen verschillend 

instaan. Vanuit het Emster Belang steken we vooral in op een zorgvuldige procesgang en 

onderzoeken we waar er win – win’s mogelijk zijn. Maar wat u er zelf van vindt, moet u ook 

zelf naar voren blijven brengen.  

 

Indien ons nieuwe ontwikkelingen ter ore komen, zullen we jullie zeker op de hoogte 

brengen. 

 



4 
 

Graag wil ik me even voorstellen…. 
 
Ik ben Petra Brummel-Stegeman, geboren op een boerderij in het buitengebied van Emst. 
Ben getrouwd met Martin en heb 2 zonen. 
Na ons trouwen hebben we 17 jaar in Epe gewoond en sinds 13 jaar wonen we weer in het 
oude vertrouwde Emst. 
 
Sinds ruim een jaar zit ik in het bestuur van het Emster Belang en mag ik meedenken en 
praten over zaken die we voor Emst belangrijk vinden. 
Omdat ik ook in het bestuur van dorpshuis de Hezebrink zit is er een goede schakel tussen 
Emster Belang en het dorpshuis.  

 

 

 

Ebbenhuisgelden 

 

Toen in 2019 het Ebbenhuis ophield te bestaan, werd het pand verkocht. Samen met de 

exploitatie opbrengst ontstond een behoorlijk bedrag. 

 

In de ledenvergadering werd besloten een deel van dit bedrag ten goede te laten komen aan 

de Emster verenigingen, kerken, scholen en de Hezebrink. 

De giften c.q. donaties aan de verenigingen, kerken en de Hezebrink hebben reeds plaats 

gevonden in 2019 t/m 2022. 

 

Iets meer dan de helft van de totale Ebbenhuis opbrengst heeft de bestemming “projecten 

t.b.v. de Emster gemeenschap” gekregen. 

Zo werd in 2021 een project van Ampt Epe mede gefinancierd. Het betrof hier een website 

m.b.t. de geschiedenis van Emst. Op dit moment is er nog 1 projectaanvraag in behandeling 

en staat een ander (goedgekeurd) project op afronding. 

 

Op de website van het Emster Belang  
https://www.emsterbelang.nl/index.php/formulieren/formulieren 
staan het aanmeldformulier, de randvoorwaarden en een toelichting om eventueel in 
aanmerking te komen voor een bijdrage uit het “Ebbenhuisfonds”. 
 
Maak hier gebruik van! 

Het bestuur ziet graag meerdere project aanvragen tegemoet! 

 

 

https://www.emsterbelang.nl/index.php/formulieren/formulieren
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Hoofdweg 
 
In de vorige nieuwsbrief van mei dit jaar hebben we benoemd dat er nog steeds klachten zijn 

met betrekking tot de Hoofdweg. Gemeente Epe heeft een vragenlijst gestuurd aan 

omwonenden en de uitslag hiervan via een brief teruggekoppeld aan hen. 

 

Naar aanleiding van deze brief heeft een delegatie van het Emster Belang opnieuw 

gesproken met Gemeente Epe. Tijdens het overleg zijn een groot aantal punten m.b.t. 

verkeersveiligheid aan de orde gekomen. De belangrijkste besproken punten zijn: 

 

Het trafohuisje tegenover de kerk zorgt voor een onveilige verkeerssituatie. Door de 

Gemeente Epe wordt aangegeven dat het trafohuisje aan vervanging toe is. Naar 

verwachting wordt deze in 2023 verwijderd en gaat naar de plek waar de afvalinzameling is 

(ongeveer 20m naar achteren). Aanwonenden ontvangen hierover nog een brief. 

 

 

 

De kruising bij de kerk wordt opnieuw besproken. De oversteek op meerdere plaatsen aan 

de Hoofdweg moet beter opvallen, waardoor ook de snelheid wordt geremd. Men gaat een 

voorstel doen om op 3 plaatsen (1. Stationsweg-Hanendorperweg / 2. Hezeplein / 3. 

Molenweg-Kerkhofweg) een opvallende oversteek te maken door een kleur en/of figuur aan 

te brengen. Naar verwachting gaat dit in 2023 gebeuren. Dit moet nog wel door de 

Gemeenteraad worden goedgekeurd.  

 

De Eperweg wordt een 60 km zone. Voorstel is om vanuit Vaassen al eerder de 30 km-zone 

in te laten gaan, beginnend bij het bord bebouwde kom.  

 

Bij de verkeerslichten in Epe (kruispunt S9) wordt Vaassen aangegeven via de A50 en niet 

meer via Emst. Dit om de verkeersstroom door Emst enigszins te verminderen.  

In het mobiliteitsplan wordt landbouwverkeer geleid via Brinkerweg – Oranjeweg. Om 

zodoende landbouwverkeer zo min mogelijk door Emst te laten gaan.  

  

Gemeente Epe gaat bovengenoemde punten verder uitwerken en komt dan terug met een 

voorstel wat in bredere klankbordgroep (aanwonenden, scholen, kerk, 

ondernemingsvereniging en Emster Belang) wordt besproken. Wordt opnieuw vervolgd! 
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Reizen door de tijd langs de Emster beken 
 
Het project Emster beken van de Bekenstichting is afgesloten met de 
presentatie van een prachtig boek met wandelroutes en een fietsroute 
 

   

 

Op 21 oktober is het project Emster beken van de Bekenstichting afgerond. Tijdens de 

middag in recreatiecentrum ’t Smallert in Emst heeft Henri Slijkhuis een eerste exemplaar 

van de Bekenpadgids Emst overhandigd aan de plv. voorzitter van de Bekenstichting. Ook 

de sponsoren van het project ontvingen een exemplaar van deze mooie gids. 

De rol van het water staat centraal in het gebied van Emst en Vaassen. Water is de motor 
achter veel processen en landschapspatronen. Als we de aanwezigheid van watermolens 
willen verklaren, moeten we bij de bron aan de rand van het Veluwemassief zijn. 
Evenzogoed moeten we voor de natte bloemrijke hooilanden in bijvoorbeeld het gebied de 
Kiefkamp, starten bij de heidevelden verder naar het westen. De Smallertse – en Nijmolense 
Beek zorgen tevens voor prachtige natuur. Tijdens de fiets- en/of wandeltocht zijn er veel 
verschillende soorten vegetatie en waterfauna waar te nemen. Het landschap bevat veel 
overblijfselen uit vervlogen tijden. Emst heeft een rijke historie en nog steeds een bijzonder 
landschap. Met behulp van het boekje kunt u als het ware een visuele tijdreis maken door de 
geschiedenis van Emst. De sporen zijn nog zichtbaar van de prehistorie, middeleeuwen, 
nieuwe tijd en de nieuwste tijd tot heden. Zo zijn er verschillende grafheuvels, een urnenveld 
en een celtic field uit de prehistorie. Uit latere tijden stammen enken, een schapenwasplaats, 
wildkeringen, kronkelende landwegen, watermolens, extensief gebruikte wei- en bouwlanden 
en voormalige vijvers van een viskwekerij. 
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Doordat in Emst geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden is het landschap nooit op grote 
schaal veranderd en heeft het veel van zijn oorspronkelijke karakter behouden. 
Dit alles is verwoord in een prachtig geïllustreerde “Bekenpad Emst” van ruim 100 pagina’s. 
U kunt per fiets of lopend de uitgestippelde route langs karakteristieke objecten afleggen. 
Het is ook mogelijk alleen de flyer met de fiets- en wandelroutes te downloaden van de site 
van de Bekenstichting.  

 
Het is in dit project echter niet gebleven bij het maken van deze routegids. Er zijn 
informatieborden en banken geplaatst op markante plaatsen. De sprengen van de 
Nijmolense Beek, die vrijwel onzichtbaar zijn door dicht struikgewas, zijn zichtbaar gemaakt 
vanaf de Isendoornweg. 
 
Helaas is niet alles gelukt wat de projectgroep wilde bereiken. Het realiseren van 
natuurstroken en wandelpaden langs beken is ondanks veel inspanning niet van de grond 
gekomen. Toch kijkt de projectgroep tevreden terug op hetgeen wel bereikt is. Het project 
kon worden uitgevoerd door financiële bijdragen van het Waterschap Vallei en Veluwe, de 
gemeente Epe, de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, het Sint Anthonie Gilde en 
het Emster Belang. 

Het bestuur van het Emster Belang vindt het “Bekenpad Emst” een prachtige aanwinst voor 
Emst. Op de route komt u verschillende rustplekken tegen. We hopen dat veel Emstenaren 
en bezoekers van Emst de tijd nemen om er gebruik van te maken en te genieten van de 
prachtige omgeving.   
 
De Bekenpadgids Emst is te bestellen 
bij info@sprengenbeken.nl en kost 8,50 euro. 
De gids zal ook te koop zijn bij de startpunten 
van de route. Dat zijn kasteel de Cannenburch 
in Vaassen, recreatiecentrum ’t Smallert, 
dorpshuis de Hezebrink en camping de 
Wildhoeve allen in Emst. 

De complete flyer kunt u vinden op:  
www.emsterbelang.nl  

 

 

mailto:info@sprengenbeken.nl
http://www.emsterbelang.nl/
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Snelle Fietsroute, F50  

 
In de achterliggende tijd heeft u hier veel over kunnen lezen in de media. Met als 
ontknoping dat Apeldoorn zich heeft teruggetrokken uit het initiatief.  
De gemeente Epe echter ziet nog graag een snelle fietsroute gerealiseerd op het 
voormalig treinbaantracé. Het gaat dan om het stuk op Eper grondgebied, van het 
industrieterrein Kweekweg tot aan de gemeentegrens.  
Met het besluit van Apeldoorn is ook de projectondersteuning van de 
netwerkorganisatie CleanTechRegio komen te vervallen. De gemeente Epe is nu 
bezig zelf een projectteam te formeren.  
 
Inmiddels hebben we een eerste gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de 
gemeente Epe.  
Zij geven aan dat de redenen om hiermee verder te gaan liggen in de opgave om 
duurzame mobiliteit te bevorderen. Met andere woorden: meer fietsen, minder 
autoverkeer.  

 
Als Emster Belang hebben wij aangegeven dat een brede F50 fietssnelweg ons 
inziens voor Emst niets toe voegt. Een goed onderhouden fietspad, eventueel wat 
breder dan in de huidige situatie, wel. Maar dan wel met inachtneming van de 
volgende belangrijke punten.  
* Een multifunctioneel gebruik van het tracé. Zodat er naast fietsen ook in de 
toekomst het huidige veelsoortige gebruik mogelijk blijft. Het weren van 
speedpedelecs is daarbij ook aan de orde gesteld. Het snelheidsverschil met andere 
gebruikers is immers wel erg groot om het veilig te houden. 
* Voor de veiligheid moet de voorrangssituatie op kruisingen hetzelfde blijven als nu.  
* Pak het stuk Spoorstraat aan, dat is het enige stuk waar geen fietspad ligt. 
* Neem de kosten voor onderhoud mee in de overwegingen. Dit is niet de enige 
noord-zuid fietsverbinding in Epe, maar een van de drie. Vergeet de dorpenroute of 
de kanaalroute niet. Het mag niet zo zijn dat die te lijden hebben van deze upgrade.   
 
Dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd, wij zullen u op de hoogte blijven houden.  
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Klompenpad nieuws  

Nadat het wegens de pandemie enige jaren niet mogelijk is geweest om een 

vrijwilligers-bijeenkomst te organiseren werd er in juni van dit jaar een 

gezellige avond gehouden in dorpshuis de Hezebrink. 2022 is een bijzonder 

jaar voor de Klompenpaden want op 16 juni jl. was het 10 jaar geleden dat 

het Loobrinkerpad geopend werd voor wandelaars. 

De vrijwilligers van de Klompenpaden werden welkom geheten in de bowlingruimte door de 

nieuwe coördinator Linda Seinstra. Eerder dit jaar volgde zij Johan Koop op die na 12 jaar 

het stokje heeft overgedragen. In de vorige nieuwsbrief hebben wij hier uitgebreid aandacht 

aan besteed. Deze avond werd er officieel afscheid genomen van Johan en Linda bedankte 

hem nogmaals voor zijn jarenlange inzet. Als blijk van waardering kreeg Johan een vogel-

broedkastje in de vorm van een klomp. Gelukkig blijft Johan betrokken bij de Klompenpaden 

en blijft hij actief als onderhoud-vrijwilliger. 

Linda maakte tevens gebruik van de mogelijkheid om alle vrijwilligers te bedanken voor de 

enorme inzet voor het onderhoud van de Klompenpaden. De controle-wandelingen, het 

maaien van gras en brandnetels en het oplossen van ontstane problemen zijn allemaal van 

groot belang om de paden bewandelbaar en aantrekkelijk te houden. De recensies van de 

Klompenpaden Emst op de website van www.klompenpaden zijn heel lovend en de 

wandelaars waarderen het goede onderhoud en duidelijke bewegwijzering.  

Uiteraard werd er ook gebruik gemaakt van de bowlingbanen en werd er behoorlijk 

gestreden om als winnaar uit de bus te komen. Uiteindelijk is dat bij de heren Maurice 

Tellegen gelukt en Bea van Huffelen bij de dames. Beiden kregen ook een vogel-broedkastje 

aangeboden in de vorm van een klomp. Onder het genot van een drankje en een hapje werd 

het een heel gezellige bijeenkomst.  

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren.  

  
 

 

 

 

http://www.klompenpaden/
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Wandel-puzzeltocht 

In het kader van het 10 jarig bestaan van het Loobrinkerpad heeft de werkgroep 

Klompenpaden,  in samenwerking met 10 ondernemers uit Emst een wandel-puzzeltocht 

georganiseerd. Deze werd gehouden van 2 t/m 23 juli jl. 

Het was de bedoeling dat het Loobrinkerpad gewandeld werd en onderweg de aanwijzingen 

werden opgevolgd zoals op een puzzelformulier aangegeven werd. Hierbij moest men 

plekjes ontdekken en deze fotograferen. Vervolgens ging men met de gemaakte foto’s naar 

de deelnemende ondernemers en kreeg men een letter. Deze letters vormden uiteindelijk het 

woord “Wandelaars” 

Uit de goede inzendingen werden drie winnaars getrokken. De prijswinnaars die een 

waardebon ontvingen, te besteden bij de deelnemende ondernemers:  

Steef Braakman uit Emst, Inez Splinter uit Vaassen en Arjanne Keizer uit Emst.  

 

 
Insectenhotel 
 
Zoals eerder genoemd is het tweede Klompenpad in Emst, het Loobrinkerpad tien jaar 
geleden geopend voor wandelaars. Een jaar eerder al het Schaverensepad. Beide paden 
worden zeer goed bewandeld en worden erg gewaardeerd door wandelaars uit de regio en 
ver daarbuiten. 
Een mooie verrassing was het toen bekend werd dat de gemeente Epe, ter gelegenheid van 
het 10 jarig bestaan, een insectenhotel wilde aanbieden. Een geweldige opsteker voor de 
werkgroep Klompenpaden en de vrijwilligers die beide paden maandelijks controleren en 
onderhouden. Een insectenhotel stond al langere tijd op het wensenlijstje.  
 
Op zaterdag 5 november was het dan zover en is wethouder Maarten Heere naar Emst 
afgereisd om het insectenhotel te onthullen. Eerder in die week was deze geplaatst door de 
makers van het hotel, de sociale werkvoorziening HartRaad uit Vaassen. Het bouwwerk is 
niet het originele want dat wordt nog gemaakt en zal mogelijk in februari het tijdelijke hotel 
vervangen. Onder toeziend oog en applaus van de vrijwilligers, Saskia Glas van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland en een afvaardiging van het bestuur van het Emster Belang 
werd het insectenhotel onthuld door wethouder Heere. Hij roemde allen die zich al die jaren 
hebben ingezet om het pad te onderhouden en het insectenhotel werd dan ook opgedragen 
aan alle vrijwilligers. Sjoerd Bokma werd bedankt voor het beschikbaar stellen van zijn stukje 
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grond waarop het hotel geplaatst is. Coördinator van de Klompenpaden Linda Seinstra 
bedankte Maarten Heere voor het mooie cadeau en zijn komst naar Emst. Een heel mooi 
gebaar van de gemeente Epe dat wij erg waarderen. Zij bedankte ook Sjoerd voor zijn 
medewerking en merkte daarbij op dat hij toch nooit heeft kunnen bedenken nog eens een 
heus hotel op zijn terrein te zullen hebben staan.  
Na het officiële gedeelte werd er een sapje en een hapje geserveerd en mede door het 
heerlijk zonnig  weertje was het een gezellige bijeenkomst. Voordat ieder huiswaarts was 
gekeerd werden de eerste gasten al gesignaleerd bij het hotel.  
 
Het insectenhotel is te bewonderen op het terrein van Landgoed de Emsterhof en gelegen 
aan het Loobrinkerpad.  

 

 

 

 

Wethouder Heere sprak de aanwezigen toe 
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Natuurbeleving voor de schoolkinderen uit Emst, “vissen” in de kikkerpoelen 

 

 
 

Enkele groepen van de basisschoolleerlingen van de OBS  “de Sprenge” en de School met 

de Bijbel waren in juni jl. weer te gast bij de kikkerpoelen van de familie Pannekoek aan het 

klompenpad  het “Schaverensepad” en bij de familie Bokma aan het klompenpad het 

“Loobrinkerpad” in Emst. Op uitnodiging van het Emster Belang kregen de kinderen een 

leuke en educatieve natuurmiddag. Onder leiding van “meester” Wim Broekman, konden de 

kinderen ontdekken wat er allemaal leeft in een kikkerpoel. Het was prachtig weer en de 

kinderen gingen enthousiast met de visnetten aan de slag.  

 

 
 

Er werden heel veel soorten verschillende waterdiertjes gevangen en van dichtbij bekeken. 

Salamanders, waterschorpioenen, staafwantsen, geel gerande watertorren, bootsmannetjes 

en libelle larven en natuurlijk bruine- en groene kikkers.  Voor de kinderen was het bijzonder 

leerzaam en een ware belevenis. Uiteraard werden de diertjes weer vrijgelaten in het water. 

Het waren weer zeer  geslaagde middagen.  En “meester” Wim Broekman kon er geen 

genoeg van krijgen. Ook kinderen van OBS de Sprenge Vaassen en kinderen van de WG 

van de Hulstschool uit Epe kwamen op andere middagen heel graag naar de kikkerpoelen in 

Emst. Wim, weer hartelijk bedankt voor jouw medewerking. 


