


Expert in ongediertebestrijding

Bel 0578-628300

of 055-3561645

of bezoek onze website:

www.freekvanessen.nl

Niets is vervelender dan in uw woning of bedrijfsgebouw 
geplaagd te worden door ongedierte. Het zal u maar 
overkomen: houtworm of boktor op zolder, een mierenplaag in 
de tuin, kakkerlakken in de keuken, een wespennest onder de 
dakpannen, bedwants in de slaapkamer of ratten om het huis.

Niet alleen hinderlijk maar in sommige gevallen ook schadelijk, 
voor u, uw gezin of uw woning. Als u één van bovenstaande 
situaties herkent dan nodigen wij u uit contact met ons op te 
nemen.

U kunt bij ons terecht voor de bestrijding van:

houtworm  -  boktor  -  ratten en muizen wespen
zilvervisjes ovenvisjes papiervisjes mieren
kakkerlakken bedwants gevogelte vliegen
vlooien  -  zwammen schimmels

Snel, vakkundig en discreet!

  -    - 
  -    -    -    -  

  -    -    -    -  
  -  

Ongediertebestrijding
Van Essen

Freek van Essen















 

‘t Smallert
G E Z I N S P A R K

Smallertsweg 8 • 8166 KD  Emst •  T: (0578) 661621 • E: info@smallert.nl
Kijk voor openingstijden op www.smallert.nl

Kom vissen op forel in één van onze visvijvers. 
Ga mee met de rondleiding langs de kweek-

vijvers en probeer met je handen zo’n gladde 
vis te vangen. 

Natuurlijk staat onze forel 
ook op de menukaart.

Spectaculaire glijbanen (ook waterglij-
baan), interactieve spelletjesboog, tram-

polines, mini-carbaan, pontjes, kanovijver, 
speelboot, klim-toestellen en nog veel meer 

vind je in ons speelpark!

Zelf kaarsen maken volgens de eeuwenoude 
methode, een leuke bezigheid voor jong en 

oud! Ook ideaal voor kinderfeestjes!

• Interne en externe controleronde van
uw woning of bedrijfspand

• 24-uurs alarmopvolging en key-holding

• Totaalpakket beveiliging tijdens vakantie

• Buurtbeveiliging

Overboschweg 12 • 8161 NX Epe
Tel.: 06 - 53417398 • Fax: 0578 - 576050

E-mail: info@hbvbeveiliging.nl
www.hbvbeveiliging.nl



















‘Muziekvereniging Prins Bernhard’



‘Muziekvereniging Prins Bernhard’











Kruiswoordpuzzel
HORIZONTAAL 
1 sport, 5 waterkering, 7 deel van een woestijn, 
11 muzikaal toneelspel, 13 toegangsweg, 14 smul- 
paap, 17 idem, 19 voorzetsel, 20 domkop, 21 reeds, 
22 deel van de mond, 24 dichterbij, 26 groente, 27 niet 
vroeg, 29 onverpakt, 30 sieraad, 31 korte kous, 33 rag, 
34 vliegtuig, 36 grondsoort, 37 bijwoord, 39 edelgas, 
41 ambacht, 43 direct op televisie, 45 Europeaan, 
46 keukengerei, 48 gelofte, 49 uiting van kou, 50 deel 
van een gebouw, 51 zeehond, 53 Europese Unie, 
54 deel van de gehoorgang, 57 Nederlandse prinses, 
59 Bijbelse figuur, 61 vrouwelijk dier, 62 onbekend 
vliegend voorwerp, 63 bakmiddel. 

VERTICAAL 
1 apensoort, 2 verbruikt, 3 deel van een oor, 4 roof- 
diertje, 6 vlaktemaat, 7 niet gesloten, 8 woonboot, 
9 noot, 10 uitstalruimte, 12 plaats in Duitsland, 13 be- 
diende in een café, 15 explosie, 16 lichte bedwelming, 
18 projectieplaatje, 21 Algemene Loterij Nederland 
(afk.), 23 rooms-katholieke geestelijke, 25 deel van een 
goal, 26 deel van Rusland, 28 schaakstuk, 30 schrijf- 
lijn, 32 eenvoudig voertuig, 33 enigszins, 35 kattig, 
38 gevreesd, 40 voordat, 41 sportplaats, 42 hoofd- 
zaak, 44 boerenbezit, 46 ligplaats voor schepen, 
47 salaris, 50 aanwijzing, 52 overspanning, 54 bloei- 
maand, 55 telwoord, 56 tentoonstellingsgebouw in 
Amsterdam, 58 muzieknoot, 60 centraal station. 
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar 
de hokjes hieronder. Deze letters vormen de oplossing.
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