


Expert in ongediertebestrijding

Bel 0578-628300

of 055-3561645

of bezoek onze website:
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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!
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  -  
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  De Heuischudders                Dickens Orkest Emst

Opgericht in 1949. Opgericht in 2006.

Begonnen in boerenkledij als boerenkapel  
met een boerenkiel, boerenzakdoek, pet en             
klompen.

Begonnen in tweedehands kledij zoals jassen, 
jurken, gilets en hoge hoeden gevonden in 
diverse kringloopwinkels en op diverse zolders.

Tegenwoordig dragen de muzikanten een rode 
polo, blauwe jas en rode pet. Gesponsord door 
Stokhof MInicar Emst.

Tegenwoordig dragen de dames prachtige zelf-
gemaakte kostuums en de meeste heren nog 
de oorspronkelijke kledij, gesponsord door het 
Leger de Heils Harderwijk.

De optredens vinden onder diverse tempera-
turen plaats. De laagste temperaturen werden 
gemeten bij de jaarlijkse Midwintermarathon 
en Elfstedentocht 1986. De hoogste in de 
feesttent op het Emsterfeest en bij een studen-
tenfeest in de Berghoeve.

De optredens vinden doorgaans bij lage 
 temperaturen plaats. En met een beetje  
pech ook nog met koude wind, regen of heel 
veel sneeuw. 

Hebben ooit geposeerd in lange onderbroeken. 
En hier zelfs de Carnavalsoptocht in Vaassen in 
gelopen.

Hebben waarschijnlijk diezelfde lange onder-
broeken nu nog aan tijdens de optredens 
buiten in de kou. 

Hebben opgetreden met Sinterklaas. Hebben opgetreden met de Kerstman.

Treden doorgaans overdag op bij daglicht. Treden vaak in de avonduren op met lampjes.

De bassisten spelen altijd staand. De bassisten spelen altijd zittend.

Hebben geen hulpmiddelen tot hun beschik-
king voor het vervoeren van instrumenten en 
bijbehorende spullen. 

Hebben 2 bolderkarren tot hun beschikking, 
speciaal voor de bassisten (voor hun stoelen  
en instrumenten).

Guilty pleasure: de heerlijke warme snert bij 
de Midwintermarathon in Apeldoorn (hopelijk 
staat de kraam er weer).

Guilty pleasure: de heerlijke choco-kussen  
In Meppel (helaas staat de kraam er niet meer).

Treden gemiddeld 6 x per jaar op, verspreid 
over 50 weken.

Treden gemiddeld 6 x per jaar op, verspreid  
over de resterende 2 weken.

Het huidige repertoire kent ongeveer  
72 nummers.

Het huidige repertoire kent ongeveer  
29 nummers.



Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!
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Koperenmolenweg 4
8161RM Epe

tel. 0578-662452
info@dekoperenezel.nl
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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
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In Memoriam



Winter Winter concertconcert


