


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



Eerste repetitie
3 januari

Muziekdag
9 februari

Jeugduitvoering
9 maart

Voorjaarsconcert
16 maart

Optreden blokfluitgroep en speelgroep
1 februari

Koningsdag
27 april

Intocht W.I.O.S. Epe
24 mei

Worstenactie
oktober
Zomeravondconcert
6 juli

Jubileumconcert
2 november

Sinterklaasintocht Emst
23 november

Uitvoering gem. Epe ism Gronau en Epe
19 mei
Bloemenmarkt
mei

Dickens Orkest Emst tour 2019
december

Fietsvierdaagse
24 t/m 27 juni







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

Van Norel
bouwservice
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Be Brummel Lid van verdienste

Vrijdagavond 14 september was de jaarlijkse 
feestavond van de Vrienden van ‘Prins Bernhard’. 
Op deze gezellige avond komen alle vrijwilligers 
van de werkgroep bij elkaar voor een gezellig 
samenzijn, inclusief een hapje en een drankje. 
De feestavond werd traditiegetrouw in de 
tot feestzaal omgebouwde schuur bij Be en 
Antje Brummel gehouden. Be Brummel was al 
teruggetreden uit het bestuur van de Vrienden 
van, maar zou na deze avond helemaal stoppen 
met zijn coördinerende activiteiten voor de 
werkgroep. 

Voor het bestuur was dit een mooie gelegenheid 
om Be Brummel te benoemen tot lid van 
verdienste. Een lid van verdienste is, net als een 
erelid, iemand die veel voor de muziekvereniging 
heeft betekend. Hij/zij is echter geen lid van de 
muziek, maar een “buitenstaander”. 
Het bestuur was van mening dat Be deze 
benoeming verdiende en heeft dit voorgelegd aan 
de leden. Een stemming met een unanieme “ja” 
volgde, waarna besloten werd om hem op 
de feestavond in het zonnetje te zetten met een 
serenade en hem officieel tot lid van verdienste te 
benoemen. 

Be Brummel is jarenlang penningmeester 
geweest van de Vrienden van. Daarnaast was 
hij chauffeur van het slagwerk bij concerten en 
concoursen buiten de Hezebrink. 

Binnen de Vrienden was hij naast penningmeester 
verantwoordelijk voor de werkgroep, die met 
diverse klussen binnen en buiten de gemeente 
jaarlijks een flink bedrag ophaalden voor 
de muziek. Met dit geld zijn instrumenten 
aangeschaft, waar we als vereniging elke repetitie 
weer plezier van hebben. 

Tijdens de feestavond brachten we als muziek-
vereniging een serenade, waarna hij onder toe-
ziend oog van de vele vrijwilligers en muzikanten 
van ‘Prins Bernhard’ volledig terecht benoemd 
werd tot Lid van Verdienste. Na het lang zal hij 
leven bleef het vervolgens nog lang onrustig aan 
de Tolweg!



Lid in het zonnetje



Muzikaal en gezellig weekend in Gronau.





Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!

SpEEl- En doE
paradijS
dE kopErEn EzEl

Ez
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toEgang

Koperenmolenweg 4
8161RM Epe

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



3 januari 1939 -3 januari 2019



Winterconcert
17 februari

Palmpaasoptocht Emst & 
Serenade paralympisch 
kampioen Linda van Impelen

24 maart

Nieuwjaarsreceptie +
aanbieden nieuwe baritons

4 januari

Jeugdconcert
17 maart

januari

Optreden Bloemfontein Vaassen
7 juni



100-jarig jubileum Oranjevereniging
22 september

Zomeravondconcert
5 juli

december

Muziekweekend Gronau
16 & 17 juni 

Avond rijwiel vierdaagse
25-28 juni 

Emsterfeest
25 augustus

Poppy Day
11 november 









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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MAES RO
MUZIEKVERENIGING ‘PRINS BERNHARD’ EMST
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60
LID VAN DE KNMO





Autobedrijf

Honda dealer
Mitsubishi dealer
Onderhoud en APK aan alle merken

Schadegarant dealer
Zeer ruime voorraad occasions

Gratis vervangend
vervoer bij onderhoud

Ln. v/d Dierenriem 35 APELDOORN  |  Solingenstraat 7 DEVENTER

Hoofdweg 20-22 EMST  |  WWW.AUTO-WESSELINK.NL

Wesselink

Autobedrijf

Honda dealer
Mitsubishi dealer
Onderhoud en APK aan alle merken

Schadegarant dealer
Zeer ruime voorraad occasions

Gratis vervangend
vervoer bij onderhoud

Ln. v/d Dierenriem 35 APELDOORN  |  Solingenstraat 7 DEVENTER

Hoofdweg 20-22 EMST  |  WWW.AUTO-WESSELINK.NL

Wesselink



Voorjaarsconcert


