


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



Van de redactie

Geachte lezer,  
Voor u ligt Notengebalk 2018. De clubkrant van uw Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ uit Emst.  

De redactie is ook dit jaar weer druk geweest om het Notengebalk tot stand te brengen. Hiervoor hebben 
vergaderingen plaatsgevonden en is het digitale - maar ook fysieke archief van de vereniging doorzocht. 
Dit kon natuurlijk niet zonder de steun van alle -oud- leden. Vanaf deze plek namens de redactie, hartelijk 
dank voor een ieder die op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 
van deze editie.  

Daarnaast ook een woord van dank aan onze sponsorcommissie en sponsoren in het bijzonder, want zonder 
onze sponsoren, geen Notengebalk.  
 
Wij begroeten u graag tijdens een of meerdere van onze activiteiten waar u verderop in dit blad nader over 
geïnformeerd zal worden. De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier en uiteraard een muzikaal 2018! 
 
Marije Noorderijk 
Koen Penninx 
Berry de Wilde 
Ruth Zweers 

Marije Noorderijk Berry de Wilde Ruth Zweers 
- Küpers

Koen Penninx







gas /water /lood- en zinkwerken/sanitair/

CV/dakbedekkingen/service & onderhoud

technisch installatiebedrijf
• gas
• water
• lood- en zinkwerken
• riolering

• verwarming
• sanitair
• dakbedekkingen
• service en onderhoud

Korte Veenteweg 8  •  8161 PC  Epe
telefoon (0578) 66 28 80  •  fax (0578) 66 28 82  •  email info@dewijnbergen.nl

verbouwing?
Wie denkt er mee met mijn

Wie denkt er mee met uw verbouwing? Met die uitbouw of 
garage? En waar zit de vakman die helpt met vragen als:

• Wat kan er?
• Wat kost het?
• Wanneer kan het klaar zijn?
•  Heb ik een vergunning nodig?

Wilt u vrijblijvend spreken met een vakman die uw vragen 
beantwoordt en alles rondom de verbouwing regelt? 
Kies voor kwaliteit en bel met Van Norel Bouwgroep 
(0578) 615 311 of kijk op www.vannorel.nl 

Onderdeel Van Norel Bouwgroep
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Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!
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Koperenmolenweg 4
8161RM Epe

tel. 0578-662452
info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl























Autoschadebedrijf De Wilde Twello
Engelenburgstraat 2 - 7391 AM  Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249

Autoschadebedrijf De Wilde Vaassen
Talhoutweg 36 - 8171 MB Vaassen - Tel. 0578-576777 - Website www.autoschade-dewilde.nl

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade

Wij herstellen voor 
alle verzekeringsmaatschappijen







Winterconcert
zaterdag 17 februari 2018

Het thema van het Winterconcert is 
‘Oud is Nieuw’

- geïnspireerd op de vernieuwde Hezebrink -

Aanvang: 19.30 uur     -     Zaal open: 19.00 uur     -      Locatie: de Hezebrink


