
 

                                                           

 

    Jubileum puzzel-wandeltocht klompenpad Loobrinkerpad Emst  

Juni 2012 is het klompenpad, het Loobrinkerpad, geopend voor wandelaars. Deze 

wandelroute bestaat nu 10 jaar en wij nodigen alle wandel-liefhebbers uit mee te doen aan 

de jubileum puzzel-wandeltocht waarmee u leuke prijzen kunt winnen.  

Deze loopt van zaterdag 2 juli t/m 23 juli 2022 

Start bij dorpshuis de Hezebrink, Ds. Van Rhijnstraat 69 Emst  

Hoe werkt het? Op de achterzijde van dit formulier staan 10 foto’s die gemaakt zijn op de 

route van het Loobrinkerpad. 

1. Trek je wandelschoenen aan en neem je telefoon/fototoestel mee en wandel de 

route van het Loobrinkerpad. Zoek daar de plekjes van de foto’s en maak dezelfde 

foto’s als die op de achterzijde van dit formulier staan.  

2. Ga met je gemaakte foto’s naar de deelnemende ondernemers in Emst en bij elke 

ondernemer toon je de foto waarnaar gevraagd wordt, en je krijgt een letter.  

3. Als je alle letters verzameld hebt heb je een woord. Vul dit woord in, je naam, adres 

en telefoonnummer onderaan dit formulier. 

4. Lever je formulier in bij Spar van Luttikhuizen of bij benzine/autoshop Tellegen.   

Deelnemende ondernemers waar je, tijdens de voor hen geldende 

openingstijden, op vertoon van de foto een letter krijgt: 

Spar van Luttikhuizen            Vaassenseweg 12     Emst   

Autobedrijf Riphagen             Hoofdweg 29    Emst    

Benzine Autoshop Tellegen   Hoofdweg 41    Emst 

Gezinspark ’t Smallert            Smallertsweg 8   Emst  

Clevermedia drukwerk          Hoofdweg 35    Emst  

Burnside Cable Park              Viskweekweg 3  Emst 

Pizzeria Livorno                       Hoofdweg 33   Emst 

Camping de Zandhegge         Langeweg 14    Emst 

Restaurant De Emsterie         Hoofdweg 25    Emst 

       Dorpshuis de Hezebrink  Ds. v Rhijnstraat 69  Emst 

Het woord is: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Wat leuk dat u 

meegedaan heeft aan 

onze puzzel-wandeltocht 

op het Loobrinkerpad. 

Wij hopen dat u heeft 

genoten van de 

omgeving en dat u nog 

eens komt wandelen. 

Werkgroep 

Klompenpaden Emst 

 

LOOBRINKERPAD 10 JAAR 
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