Colofon
Op de Wieken is de dorpskrant van Espel en
verschijnt vijf-zes keer per jaar. De krant wordt in
en rondom Espel gratis verspreid.
Iedereen mag kopij inleveren! De redactie
behoudt het recht om ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen zonder opgaaf van
redenen.
Nieuwsberichten:
Heleen den Dekker
Bosrand 6
T 06 11474799 E dorpskrant@Espel.info
Familieberichten:
Annelies Menting- Omtzigt
Espelerpad 8
T 06 12088358 E anneliesomtzigt@hotmail.com
Financiën en Advertenties:
Alice Ziel
Zuiderrand 9
T 270031 E advertenties.dorpskrant@gmail.com
Interviews:
Leo Boot
Willy Heukers-ten Bosch
Drukker:
Dhr. van Dijk – Landhuisdrukkerij
Onderduikerspad 5
T 271434 E info@landhuisdrukkerij.nl
Oplage: 680
Verspreiding van deze uitgave:
IJsclub
Advertentie tarieven:
Zwart-wit:
6x per jaar
1 hele pagina
€ 155,½ pagina
€ 88,⅓ pagina
€ 66,⅙ pagina
€ 50,-

Wilt u voor het verschijnen
van de dorpskrant een
reminder via de email
ontvangen?
Mail dan naar
dorpskrant@Espel.info

Mrt-April-Mei

Van de redactie
Iedereen weer bedankt voor het aanleveren
van de kopij!
De krant is samengesteld door Heleen den
Dekker die vanaf nu de taken van Marjan
Holtland zal overnemen. We willen Marjan
hartelijk danken voor alle werkzaamheden
aan de dorpskrant!
De krant staat weer boordevol leuke
activiteiten en nieuws. Bij deze wenst de
redactie u veel leesplezier toe.
Bij deze wenst de redactie u veel leesplezier
toe. Door het Coronavirus verschijnt de
krant eerst digitaal en later op papier. Helaas
zijn er voor het verschijnen al een aantal
aankondigingen geannuleerd.
Marjan Holtland
Alice Ziel
Annelies Menting – Omtzigt
Heleen den Dekker
Dorpsagenda
26 mrt
15 april
13 mei

eenmalig
€ 45,€ 25,€ 20,€ 15,-

2020

21 mei

Bijeenkomst Polderpad geannuleerd
ESVRA Lach workshop
Gebruikersavond MFC

DAUWTRAPPEN (hemelvaart)

Nieuwe dorpskrant data:
Editie
Aanleverdatum Verspreiding

Meer info over bovenstaande activiteiten vindt
u elders in deze Dorpskrant.

Juni/juli/aug

11 juni

Carnaval

Sept/ okt

10 sept

ESVRA

Wij nemen uw activiteiten graag in deze
agenda op. Mail: dorpskrant@Espel.info

Nov/dec

13 nov

Donderdag voetbal

Plukken & Nieten – 19:00 MFC
Editie: (juni/aug 17 juni) / (sept/okt 16 sept) /
(nov/dec 19 nov)
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een zoon / dochter die graag in het dorp wilt
blijven, maar niet de juiste plek kan vinden.
Laat het ons weten, zodat wij in ieder geval
de behoefte goed kunnen doorgeven aan de
betrokken partijen. Wij willen de jeugd graag
in het dorp houden, want de jeugd heeft de
toekomst!

Beste dorpsgenoten,
Afgelopen 28 februari hebben we weer onze
jaarvergadering gehad. Er was een goede
opkomst en de avond verliep goed. Van de
kookclub van de buurthap hebben we lekkere
hapjes geserveerd gekregen die gingen er bij
iedereen goed in. Nogmaals bedankt hiervoor. De
afgelopen jaren hebben we best wel wat leuke
dingen bereikt in ons dorp. Van grote projecten,
bijvoorbeeld de speeltuin in de nieuwbouw of het
toekomstige polderpad. Tot kleine veroveringen,
zoals het ophogen van de drempel nieuwbouw tot
de stoep langs het espelerpad. Het is wel eens
goed om uit te spreken dat we blij en tevreden
zijn met de samenwerking met onze gemeente.
Dit werd aan het eind van de avond dan ook door
verschillende personen bevestigd. Ook hebben
we deze avond afscheid genomen van onze
secretaris Jeroen van de Burg. Van hieruit ook
nogmaals dank voor jouw jaren van inzet voor het
bestuur. Onze dorpscorrespondent Carla de Raat
heeft een stuk geschreven over deze avond.
Deze is verderop in de dorpskrant te lezen
waarschijnlijk begeleid door een aantal foto’s van
Chantal van Breugel.
Dan hebben we afgelopen week ook de loting
gehad van de kavels voor Espel west fase 2a. Er
was goede belangstelling en de loting werd
uitgevoerd door wethouder Wiemer Haagsma.
Nog niet alle kavels zijn verloot / onder optie. Dus
heeft u nog nieuwbouwplannen? Kijk op de site
van de gemeente of er nog een mooi plekje voor
u tussen zit! Verder hebben we op diezelfde
avond gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt
om samen met een aantal jongeren en de
wethouder het te hebben over de
beschikbaarheid van betaalbare starterswoningen
voor onze jeugd. Stan Maas heeft daar nog wat
kunnen vertellen over zijn bedrijf; Startblock. Zij
gaan in Emmeloord prefab betaalbare circulaire
starterswoningen bouwen. De gemeente was
toch wel positief over de aangedragen punten.
Wij zullen de komende tijd kijken of we hier een
concreet plan uit kunnen vormen. Heeft u nog

Dan gaan wij in mei ook weer proberen onze
jaarlijkse schouw te houden met het complete
IGW team en ons bestuur. Heeft u dus nog
punten die niet met een MOR melding
opgelost kunnen worden geef dit dan vooral
door, zodat wij kunnen kijken of wij dat dan op
kunnen pakken. Overigens kun je
tegenwoordig heel gemakkelijk een MOR
melding doen via een app. Deze app heet
“buiten beter” download deze vooral eens
vanuit de app store en probeer dit. Het werkt
heel prettig.
Dan hebben wij als bestuur nog een heel
aantal boeken van Espel 50 jaar bij ons
archief liggen. Het is zonde dat dit ligt te
verstoffen. Heeft u nog belangstelling voor
zo’n boek, of kent u iemand die zo’n boek zou
willen hebben. Geef het dan door. Misschien
kunnen we dan boeken ruilen voor een
symbolische vrije gift aan de vereniging.
Verder zijn wij de laatste weken ook nog druk
geweest met faciliteren van de autocross.
Zoals velen van jullie wellicht al gezien of
gehoord hebben is het trainingsveld van de
voetbal vernieuwd en verplaatst. Dit is ten
koste gegaan van de grootte van de oude
ijsbaan. Hiervoor is wel een mini ijsbaan terug
gekomen die hopelijk sneller dicht vriest.
Gelukkig hebben we in goed overleg met de
gemeente, crosscommissie, ijsclub en
dorpsbelang er voor kunnen zorgen dat de
cross toch door kan gaan op het huidige
terrein. Hiervoor zijn afgelopen zaterdag nog
wat snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Wij
gaan er van uit dat er dus ook dit jaar weer
een mooie cross zal komen en hopen dat u
allen komt kijken op zoals het nu lijkt 20 juni.
Namens dorpsbelang, Roy Metsemakers

Jaarvergadering Dorpsbelang
Espel 2020
Vrijdag 28 februari hield Dorpsbelang Espel
haar jaarvergadering in MFC ’t Mozaïek. Er
was politieke vertegenwoordiging aanwezig
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van veel partijen (VVD, CDA, CU, PU, Groen
Links, SGP). Verder was er een welkom voor
vertegenwoordigers van buurdorpen Creil en
Tollebeek, Carrefour, Mercatus, Klaas Jan
Loosman en Henk Bakker van IGW, wijkagent
Marcel Spielhagen en natuurlijk vele
dorpsbewoners.
Dorpsvoorzitter Roy Metsemakers blikte terug op
2019: de nieuwe en inmiddels afgetreden
burgemeester Harald Bouman kwam op bezoek;
er vond goed overleg plaats met de gemeente
over de huisvesting van arbeidsmigranten; de
dorpsschouw vond plaats en veel zaken uit het
dorpsontwikkelingsplan werden gerealiseerd. Uit
de dorpsschouw bleek het aangezicht van Espel
sterk verbeterd. Dit is onder andere het gevolg
van het goedwerkende Meldpunt Openbare
Ruimte (MOR) van de gemeente en natuurlijk de
noeste arbeid van de Groenbrigade Espel.
Naast de jaarlijkse festiviteiten vond ook Espel
Live plaats, een muziekevenement dat spetterend
en knetterend verliep. Mieneke van der Velde en
Wilma Felsheim werden gehuldigd voor 25 jaar
actief lid van de Zonnebloem en het Jeugdhonk
werd nieuw leven ingeblazen door Karin Jol en
Hester Stevens. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
werd Martien Maas uitgeroepen tot vrijwilliger van
het jaar.
In 2019 was er sprake van meerdere
bouwactiviteiten, waaronder in de Bredehof in
opdracht van Mercatus. Daar zijn twee
nieuwbouw woonblokken gerealiseerd. Het
komende jaar zullen de bouwactiviteiten
doorgaan. Er wordt gestart met de nieuwbouw
Espel West 2a, waarvoor 3 maart een
informatiebijeenkomst met loting plaatsvindt. Ook
de inbreidingsplannen voor de locatie De Kaghe
worden verder uitgewerkt. Verder zal in 2020 het
Polderpad worden gerealiseerd, wordt de
Espelerringweg (mei/juni) volledig opgeknapt en
zal de rotonde een nieuw aangezicht krijgen.
Vervolgens werden een aantal dorpsinitiatieven
toegelicht. Zo vertelde de feestcommissie over
hun plannen voor het aankomend jaar. Tijdens
het dorpsfeest (4 t/m 7 juni) wordt het thema voor
het lustrum in 2021 bekend gemaakt. Ook heeft
de feestcommissie twee enthousiaste nieuwe
leden gevonden: Caroline Maas en Mark Staal.
Tweede initiatief was het bijna vier kilometer
(3750 meter) lange Polderpad. Projectleider
Jacob ten Buur lichtte de stand van zaken toe, liet
zien hoe het pad zal lopen en presenteerde
enkele beelden van de verschillende elementen

die op het pad te zien en te beleven zijn. De
realisatie van het pad start medio mei, eind
september moet het gereed zijn en begin
oktober is de feestelijke opening.
Derde spreker was Reinie Osinga die
enthousiast vertelde over de buurthap. Iedere
eerste woensdag van de maand genieten zo’n
40/50 personen van een heerlijke maaltijd, die
wordt klaargemaakt door vrijwilligers in de
Ducdalf. Met name de groente wordt vaak
geschonken door boeren en ondernemers uit
Espel. Zo worden de kosten laag gehouden
en kan men voor € 6 per persoon
aanschuiven. Reinie benadrukte dat alle
dorpelingen welkom zijn bij de buurthap.
Ondertussen gingen schalen met heerlijke
hapjes rond, klaargemaakt door de
vrijwilligers van de buurthap.
Daarna werd het woord gegeven aan Atalja
Visser van Carrefour. Zij vertelde over haar
werk en riep mensen op zich bij haar te
melden als men een leuk idee heeft om de
leefbaarheid in het dorp te stimuleren. De
buurthap is hier een prachtig voorbeeld van.
Als laatste sprak Gea Kramer van MFC ’t
Mozaïek. Zij gaf aan dat per 1 maart de zaalreserveringen digitaal worden verwerkt via de
website en gaf hiervan een demonstratie.
Daarop werd Tjitske Straatsma bedankt met
een mooie bos bloemen en een verwenbon
voor haar jarenlange beheer van de agenda
van de zalen in het MFC.

De vergadering vervolgde met de verplichte
onderwerpen financiële verantwoording,
controle kascommissie en de
bestuursverkiezing. Lid Renske Bos was
aftredend en herkiesbaar, wat onder applaus
werd goedgekeurd door de aanwezigen.
Secretaris Jeroen van den Burg trad af. Hij
werd bedankt voor zijn geweldige inzet, met
name bij de digitaliseringsslag van de
werkwijze van het dorpsbelang. Uiteraard
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hoorde daar een mooie bos bloemen en cadeau
bij. Ella Wijnia neemt plaats in het bestuur en
volgt Jeroen op als secretaris.

Dus...
Save the date
Eten bij de buren is dit jaar op zaterdag 26
september
Deze activiteit krijgt een upgrade; eten bij de
buren 2.0 dat wil je vast niet missen! Zet de
datum daarom vast in je agenda. Ook de
kinderen worden niet vergeten, er komt voor
hen een aparte activiteit. Hopelijk tot dan!
Hartelijke groeten namens de werkgroep
Espel Ontmoet

In de rondvraag dit keer één vraag met meerdere
aspecten. In het uitbreidingsplan van de
nieuwbouw 2a in Espel West zijn vrijstaande
woningen, twee-onder-één-kap woningen en
rijtjeshuizen opgenomen. De rijtjeshuizen worden
aangeboden aan projectontwikkelaars. De vraag
is met name voor de politieke
vertegenwoordiging: is het mogelijk om hier
coöperatief te bouwen, zodat meer betaalbare
woningen worden gerealiseerd? Aanvullende
vraag hierbij: is het mogelijk dat aan koop van
een woning ook een woonplicht wordt
toegevoegd. Een derde overweging: er moet
gasloos gebouwd worden. In de toekomst zal
waarschijnlijk blijken dat dit niet meer opportuun
is met het oog op de waterstofontwikkelingen.
Dinsdag 3 maart vindt een informatiebijeenkomst
plaats over deze nieuwbouwplannen.
Bovenstaande overwegingen zullen dan ook aan
de orde worden gesteld.
Na de vergadering bleven veel aanwezigen
gezellig napraten onder het genot van een hapje
en een drankje.

Nieuws van de werkgroep Espel
Ontmoet.
De activiteit Expeditie Espel welke voor 8 maart
gepland stond konden wij helaas niet door laten
gaan. Er waren te weinig aanmeldingen om deze
activiteit te laten slagen. Jammer voor de
enthousiastelingen die zich wel hadden
opgegeven en deze willen wij dan ook hartelijk
bedanken voor hun opgave. Inmiddels zijn wij
alweer druk aan het brainstormen over onze
volgende activiteit;
Eten bij de buren

ZOA collecte
In de week van 23-28 maart 2020 wordt weer
de jaarlijkse ZOA huis-aan-huis collecte
gehouden.
ZOA biedt HULP aan mensen die zijn
getroffen door een natuurramp of gewapend
conflict en daardoor alles zijn kwijtgeraakt.
Dat doet ZOA door hen ter plekke of in een
buurland op te vangen en noodhulp te bieden.
ZOA blijft totdat de mensen weer op eigen
benen kunnen staan.
Zo dragen bij aan een nieuw perspectief van
HOOP waarin mensen in waardigheid en
onderling vertrouwen samenwerken aan hu n
toekomst.
Het christelijk geloof is onze motivatie en
iedereen die dit nodig heeft wordt geholpen
ongeacht godsdienst of overtuiging.
ZOA is gespecialiseerd in de volgende
sectoren:
-voedselzekerheid en het kunnen voorzien in
eigen levensonderhoud
-basisonderwijs
-schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen
en hygiëne.
-noodhulp
In al onze werkzaamheden besteden we
aandacht aan vredesopbouw en gelijke
kansen voor mannen en vrouwen.
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De gezelligste kinderopvang van Flevoland.
De eerst gecertificeerde
kinderopvang van Flevoland.
Geopend : 52 weken, van 06.30 tot 18.30 uur.
Kom eens kijken op de Westerrand 42-44 in Espel.
Tel. 0527-271433
WWW.kinderopvang-flevoland.nl

Familieberichten:

Diensten Protestantse Gemeente
Creil-Espel

Overleden:

13-02-2020: Ton Dekkers, 66 jaar, Turbine 24,
8311 BB Espel

Verhuizing:

Beste mensen,
Na resp. 63 jaar (Roelof) en 41 jaar (Bea) met
veel plezier aan de Espelerweg 40-2 te hebben
gewoond en gewerkt, was het tijd om de bakens
te verzetten en in in te gaan op het verzoek van
Berry Beernink of wij onze boerderij wilden
verkopen.
Na enige tijd dit overdacht te hebben zijn we met
Berry en Aly tot overeenstemming gekomen en
zijn wij op 14 november 2019 vertrokken van de
boerderij.
Wij vonden in Emmeloord weer een fantastische
plek terug en zijn daar op 22 november 2019
gaan wonen.
Wij wensen Berry en Aly alle geluk toe op de
boerderij.
En we hopen nog lang onze kennissen en
vrienden uit Espel te ontmoeten.
Groeten
Roelof en Bea Nijboer
Visseringlaan 13
8302 BJ Emmeloord

Vieringen De geloofsgemeenschap
De Heilige Geest

De geloofsgemeenschap De Heilige Geest wordt
gevormd door parochianen uit Nagele, Espel en
Tollebeek. De parochiekerk is de Sint
Hubertuskerk te Tollebeek.
22 mrt
29 mrt
3 april
5 april

10.00 uur pastor Wiebe Mulder
11.00 uur pastoor Victor Maagd
09.30 uur
09.30 uur

De Protestantse Gemeente Creil-Espel houdt
onder andere in de Una Sancta te Espel haar
diensten.
De diensten vinden om en om in Creil of
Espel plaats.
22 mrt
10:00 uur
Espel
Mevr. J.K. Lalkens Emmeloord
29 mrt
Ds. C. Sent

10:00 uur

Creil

5 april
10.00 uur
Espel
Dhr. Ruben van Koningsveld Nijland
10 april
19.00 uur
Ds. Marcel Zijlstra

Creil

12 april
10.00 uur
Ds. C. Keleman Urk

Espel

13 april
IKB

Creil

19 april
10.00 uur
Ds. P. Ros Joure

Creil

26 april
10.00 uur
Ds. Margriet van de Bunt

Espel

3 mei
10.00 uur
Sifra Baayen

Creil

10 mei
10.00 uur
Espel
Ds. Heddy Cappon Emmeloord
17 mei
10.00 uur
Ds. Wim Terlouw Dronten

Creil

21 mei
10.00 uur
Espel
Ds. T.J.S. van Staalduine Nijbroek
24 mei
10.00 uur
Ds. J. Woltinge Zwolle
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Hair@Home

Het adres voor uw pootaardappelen
* Sorteren
* Opzakken vanaf 5 kg
* Opkratten
* Bigbags vullen
* Opslag in mechanische koeling
* Te huur kistenrotator
* Te huur dubbele kistenwasser

Onderduikersweg 38 Espel
Tel: 0612553342

Petra Warmolts

Uw kapster aan huis
bel even voor een afspraak
06-40393952

31 mei
10.00 uur
Ds. Bram Bregman

Espel

7 juni
10.00 uur
Melania Hadnagy

Creil

14 juni
10.00 uur
Espel
Ds. G. Oberink Urk (Heilig Avondmaal)
21 juni
10.00 uur
Creil
Dhr. Ruben van Koningsveld Nijland
28 juni
10.00 uur
Espel
Mevr. Heidie Kramer-de Jong

Jonge ondernemers in Espel

Deltion College in Zwolle. Vervolgens werkte
hij ruim zeven jaar bij Schouten in Kampen.
Inmiddels woont Rudy samen met Lisanne
van Vliet aan de Pilotenweg. Lisanne groeide
op bij Marknesse.
Pim is geboren aan de Westermeerweg en
groeide daar ook op. Hij bezocht basisschool
De Ark, enkele jaren het Zuyderzee College
en later de Bonifatius Mavo in Emmeloord. “In
Dronten heb ik even agro-techniek en –
management gedaan. Ik was naast school
veel bezig met technische dingen en had
eigenlijk geen tijd om naar school te gaan.
Daardoor heb ik die opleiding niet afgemaakt.
Ik heb nog even bij mijn ouders gewerkt en
later bij de gebroeders Blok hier in Espel.
Daarna werkte ik bij Wevano in Emmeloord”.
Pim woont samen met Maartje Bus aan de
Vaartweg. Maartje woonde een deel van haar
jeugd aan de Espelerweg.
Willy Heukers-ten Bosch

Tulpenmozaiëk Espel
geannuleerd
Rudy van Steenbergen (1989) en Pim de Wit
(1990) werken samen binnen hun bedrijf Boltt
Machinery. Het bedrijf bestaat sinds 1 oktober
2018 en is sinds de zomer van 2019 gevestigd
aan het Espelerpad 16.
De naam Boltt is ontleend aan het Engelse woord
voor bout. Rudy legt uit: “Op elke bout past een
moer, voor elke vraag hebben wij een oplossing”.
Boltt maakt verwerkingsmachines op maat voor
bol- en knolgewassen, zoals bloembollen en
aardappelen. Er werken binnen dit bedrijf
ZZP’ers, oproepkrachten, stagelopers en er is
een tekenaar aangenomen. “We hebben al een
hele sorteerlijn verkocht, we ontwerpen en
programmeren de lijn geheel naar de wens van
de klant. We willen graag een aantal jaren
langzaam groeien, zodat we ook plezier in het
werk kunnen houden. Wij vinden kwaliteit
belangrijk en vinden het fijn als klanten tevreden
zijn.” Het bedrijf begon bij Bant in de werkplaats
van Loonbedrijf Bijdevaate. Daar stonden veel
machines en kon Boltt op een makkelijke manier
beginnen. Nu is het bedrijf gevestigd aan het
Espelerpad 16 in de laatste schuur op het erf.
Rudy is geboren aan de Onderduikersweg. Hij
ging in Espel naar de basisschool en volgde het
VMBO aan het Zuyderzee College. Daarna
behaalde hij het diploma Mechatronica op het

Ook dit jaar zijn we als commissie weer van
de partij om een mooi tulpenmozaïek af te
leveren namens Espel.
Het thema dit jaar is : EEN ZEE VAN
TULPEN, waar de denktank al weer op volle
toeren draait om een fraai ontwerp te
verzinnen.
Het is de bedoeling om de tweede volle week
van april te gebruiken om het mozaïek te
realiseren.
Dinsdagavond 14 april tulpen plukken, om
18.50 uur verzamelen bij het MFC en om
19.00 uur vertrek naar de tulpenvelden om
daar de tulpenkoppen te plukken. Woensdagen donderdagavond vanaf 19.00 uur gaan we
het tulpen mozaïek steken bij Menting
Bloembollen BV aan het Espelerpad 8 in
Espel.
Lijkt het je wat om bij bovenstaande
activiteiten te assisteren, kom helpen om een
mooi tulpenmozaïek te maken.
Op vrijdagavond willen we het resultaat
opbouwen bij de dorpsvijver in Espel zodat er
weer met trots een fraai tulpen mozaïek
namens ons dorp op de tulpenroute ligt!
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Boodschappen
Via buurtsuper Attent kan men prima terecht
voor de boodschappen van uw bijeenkomst,
vergadering, feestje, noem maar op. De
winkel is op loopafstand van het MFC. Timon,
Klaas Paulus en hun team helpen u graag.
Vergaderen of bijeenkomst in het MFC?
Het MFC beschikt over professionele
audioapparatuur en heeft ruimtes beschikbaar om
een vergadering of bijeenkomst te houden.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neemt u
contact op met het bestuur en wij nemen uw
wensen door.
Ook het Honk kan afgehuurd worden voor
vergaderingen bijeenkomsten of kleine partijen.
Neemt u gerust een keer een kijkje of neem
contact met ons op.
Reserveren (digitaal)
Er is een nieuw reservering systeem! Nu kan
iedereen via de site zelf een reservering doen.
Rechts bovenin kun je op de knop ‘reserveren’
klikken. Je kiest vervolgens de zaal die je wilt
reserveren, en de rest leidt zich vanzelf.
Reserveren kon ook al via de site, maar met het
nieuwe systeem kun je zelf ook zien of de ruimte
die je wilt reserveren, nog beschikbaar is.
Als je niet zo handig bent met de computer, mag
je reserveren via:
Gea Kramer 06-10076435
Ook als je andere vragen rondom het reserveren
hebt, mag je bellen. Gea is niet altijd bereikbaar
omdat ze ook werkt. Maar dan kun je later terug
bellen of haar een berichtje sturen.
Of je stuurt een mailtje naar
secretaris@mfcespel.nl
Sleutel beheer gaat (nog steeds) via:
Tjitske Straatsma 0527-271298
Contactgegevens bestuur:
Elien Meisner
06-12393354
Albert Dirkse
06-53336585
Gea Kramer
06-10076435
Alie Kramer
06-37231717
Martien Maas
06-23602316
Algemene email adressen:
info@mfcespel.nl
secretaris@mfcespel.nl

Website MFC ’t Mozaïek
Zie onze website voor alle informatie over het
MFC ’t Mozaïek, wij nodigen u uit een kijkje te
nemen op www.mfcespel.nl.
Suggesties of aanvullingen zijn altijd welkom,
deze kunt u mailen naar info@mfcespel.nl of
contact opnemen met 1 van de bestuursleden
Facebook
Informatie over het MFC kunt u ook vinden via
Facebook via onderstaande link
https://www.facebook.com/mfcespel/
Toren
De Toren van het MFC is hard toe aan een
schilderbeurt. Inmiddels hebben we vernomen
dat we subsidie toegekend hebben gekregen
van de gemeente. Hier zijn we heel blij mee,
nu kunnen we de toren weer een fris uiterlijk
geven.
Donateurs
Het MFC kan niet bestaan zonder donateurs.
De afgelopen jaren loopt het leden aantal
terug. Het zou echt heel jammer zijn als we
het MFC niet meer kunnen onderhouden. Het
draait geheel op vrijwilligers maar onderhoud
kost wel geld.
Wilt u ons helpen om het MFC in stand te
houden? Als u donateur wilt worden kunt u
contact opnemen met Elien Meisner (0612393354).
Donateur worden kan al vanaf 4 euro per
maand. En als donateur mag u gratis gebruik
maken van het gebouw.
Nieuwe penningmeester (gezocht)
Ben jij of weet jij een goede penningmeester?
Dan horen we dat graag! Dan mag je mailen
naar info@mfcespel.nl
Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar vrijwilligers die in een
soort ‘oproep poel’ willen meedraaien.
Misschien wil je wel eens helpen als er een
klusje gedaan moet worden in/om het MFC?
Te denken valt aan het blad vrij maken van
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het dak. Of binnen schilder werk. Of het
vervangen van kapotte lampen. Of kleine
reparaties uitvoeren. Alle hulp (hoe klein ook) is
welkom!
Dan mag je mailen naar info@mfcespel.nl

Huurprijzen per 01-01-2019
Dagdeel

Hele
dag

prijs

prijs

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zaal 1 Akker

€ 35

€ 65

Gebruikersavond

Zaal 2
Zuyderzee

€ 30

€ 45

Zaal 3
Dorpspraktijk

€ 25

€ 45

Zaal 4 Polder

€ 40

€ 70

Zaal 5 De Dijk

€ 35

€ 55

Zaal 4 en 5
samen

€ 70

€ 105

Honk

€ 40

€ 70

Voorgaande jaren hebben we gebruikersavonden gehad. Voor iedereen die (regelmatig)
gebruik maakt van het MFC.
We willen dit jaar weer een gebruikersavond
organiseren. En wel op woensdag 13 mei 2020
om 20.00 uur.
Tijdens deze gebruikersavond kunt u als
gebruiker in gesprek met het bestuur over uw
ervaringen en of er punten zijn die we kunnen
verbeteren.
Wilt u zich van te voren aanmelden? Zodat we
weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Aanmelden voor de gebruikersavond graag via:
secretaris@mfcespel.nl

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bestuur MFC ’t Mozaïek
Albert, Martien, Elien, Alie en Gea
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GEORGANISEERD DOOR FEESTCOMMISSIE ESPEL

Programma
(OCHTEND)

09.00 uur - Verzamelen*
09.10 uur - Lawaaioptocht
09.40 uur - Aubade

Rommelmarkt!
Kom met je kleedje en de
spullen die je wilt

Aansluitend: rommelmarkt rondom de
Ducdalf met een springkussen. Bij slecht
weer is het in de Ducdalf.

verkopen naar de
Ducdalf!

(* verzamelen op het parkeerterrein
voor de Attent)

KONINGSDAG 2020
Middagprogramma
15.30 uur - Inloop
16.00 uur - Pubquiz voor jong en oud
18.00 uur - Eten met een gezellige nazit

WILHELMUS
Vers 1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Vers 7
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

MEER BOS BIJ ESPEL
Anneke en Jouke Bokma Onderduikerspad 16
gaan in maart vijfhonderd vierkante meter bos
aanplanten samen met een hovenier en kinderen
van basisschool De Ark. Dit bos is opgenomen in
het project Tiny Forest van IVN en
Landschapsbeheer Flevoland. Anneke en Jouke
zijn de eerste deelnemers binnen dit project in de
Noordoostpolder.
Het nieuwe bos wordt ingeplant met inheemse
soorten. Het plantplan is gemaakt door
Landschapsbeheer Flevoland. In het midden
komt een Fladderiep. Daaromheen is een open
ruimte die gebruikt kan worden als buiten
leslokaal voor schoolkinderen, yogalessen of
gymnastiek. De bodem van het hele perceel
wordt bedekt met gras en wilde bloemen. Er
wordt een pad gemaaid, zodat een wandeling
door dit bosje aantrekkelijk is. Dit pad sluit aan op
het pad door de Bokmasingel. Er worden bomen,
struiken en heesters aangeplant in dit bos. De 25
inheemse soorten die hier geplant worden zijn:
zomereik, veldesdoorn, zwarte els, zoete kers,
winterlinde, hazelaar, Gelderse roos,
kardinaalsmuts, rode- en gele kornoelje,
wegedoorn, wilde liguster, boswilg, sleedoorn,
gewone vogelkers, hondsroos, wilde peer en
wilde appel. Het wordt een mooi gevarieerd bos
wat aantrekkelijk is voor mensen, vogels en
kleine dieren. Rond het bos wordt een strook
ingezaaid met wilde bloemen, zodat het een
fleurig geheel wordt.
De Tulpenroute Noordoostpolder loopt ook dit
jaar weer via het Onderduikerspad. De route is
van 11 april tot 5 mei. Tijdens deze route kan
iedereen in de weekeinden een kijkje nemen op
het erf en in het nieuwe bos van Anneke en
Jouke. Er is naast het erf een soortentuin van
tulpen, zodat het nog meer de moeite waard is
om het Onderduikerspad te bezoeken tijdens de
Tulpenroute Noordoostpolder.
Op de natuur- en hobbyboerderij van Anneke en
Jouke is nog veel meer te zien. Zij hebben
verschillende dieren. Op het erf en de
dierenweide vind je minipaardjes, schapen,
varkens, pauwen, kippen, kalkoenen,
parelhoenders, 16 poezen, cavia’s en honden. Er
is een paddenpoel, een vlinderhoek, een
klimaatbosje en een vogelvriendelijke tuin. Voor
de kinderen is er een speelhoek met schommels,
glijbaan en trampoline.

In de verbouwde koeienstal heeft Jouke een
museum ingericht met een collectie
bijzondere miniatuurtractoren van het merk
Massey Ferguson. Dit alles is te bekijken
tijdens de weekeinden van de Tulpenroute
Noordoostpolder en na afspraak op andere
tijden.
Jouke en Anneke wonen hier sinds 2001.
Voorheen woonden zij in Dronten. Daar was
niet genoeg ruimte voor hun hobby’s. Anneke
vertelt: “Toen ik ver voor mijn trouwen bij
Bokma werkte werd ik al Anneke Bokma
genoemd. De dieren zijn mijn lust en mijn
leven. Deze plek is voor ons ideaal. We
hebben een ruim erf met voldoende plaats
voor onze hobby’s. Het is hier hartstikke leuk
in de buurt met veel gezelligheid en hulp over
en weer.”
Willy Heukers-ten Bosch

Rotonde EspelerwegNieuwlandenlaan te Emmeloord
In verband met de uitbreiding van de
woonwijk Emmelhage aan de noordkant van
de Espelerweg moet er een nieuwe
ontsluitingsweg worden gerealiseerd naar de
Espelerweg (momenteel lig er wel een
ontsluiting voor bouwverkeer). Om een veilige
aansluiting te maken wordt de huidige Tsplitsing omgevormd tot een rotonde met 4
aansluitingen.
Vanaf maandag 23 maart as. begint
Aannemingsmaatschappij Van Gelder uit
Elburg met opbreekwerkzaamheden ten
zuiden van de Espelerweg. Het fietspad langs
de Espelerweg en de aansluiting van de
Nieuwlandenlaan op de Espelerweg worden
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Dakgoot lek?
Bel dezinkwerker.nl
0617177628

opgebroken, zodat de nutsbedrijven de ruimte
hebben voor het verleggen van kabels en
leidingen. Voor de fietsers en verkeer vanuit de
wijk wordt een omleidingsroute ingesteld.
De Espelerweg blijft berijdbaar. Om de rotonde te
realiseren wordt aan de noordkant van de
Espelerweg een bypass aangelegd.
Wel komt er een snelheidsbeperking ter hoogte
van het werkvak. Ook kan af en toe een rijbaan
worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.
Dan worden verkeersregelaars ingezet in de
spitsperioden om de doorstroming te reguleren.
Voor het aanbrengen van de definitieve
asfaltverharding (deklaag) mag de Espelerweg
maximaal 2 dagen worden afgesloten.
Wanneer dit gebeurt wordt u hierover nader
geïnformeerd.
Verwachting is dat de rotonde medio juli gereed
is.

Profytodsd Tulpenfestival geopend
van 10 april t/m 5 mei geannuleerd
Vanaf Goede Vrijdag 10 april t/m Bevrijdingsdag
5 mei staat de Noordoostpolder in het teken van
bloeiende tulpenvelden met een tulpenroute, een
tulpeninformatiecentrum, een tulpenbelevingsveld
en vele activiteiten. Omdat de ene tulp vroeg
bloeit en de andere tulp wat later, is er de hele
periode ergens aan de tulpenroute wel kleur op
de velden te zien.
Tijdens het Tulpenfestival hoopt de organisatie
behalve veel toeristen en recreanten ook veel
bezoekers uit de eigen regio te ontvangen, want
er valt nog zoveel te ontdekken in de buurt.

Het Tulpenbelevingsveld
Het Tulpenbelevingsveld is het centrale
festivalterrein van het Tulpenfestival en is
gratis toegankelijk tijdens het gehele festival.
Op het Tulpenbelevingsveld wandel je door
een tuin met 500 verschillende soorten tulpen,
maak je een selfie bij de speciaal aangelegde
tulpenveldjes en leer je over de bollenteelt.
Kinderen kunnen zich uitleven in de zandbak,
gemaakt van een ‘echte’ trekkerband, rijden
met de traptrekker of schommelen bij de
tulpen en spelen in het speelhuisje. Er zijn
tulpensouvenirs te koop en het pop-up
grandcafé is geopend voor een drankje, een
lekkere snack of een lunch. Of je zoekt het
wat hoger op en vliegt mee met de helikopter
of met een ballon over de tulpen. En wat
verder nergens mag, maar wel op het
Tulpenbelevingsveld: maak een foto liggend
in de tulpen.
Op het Tulpenbelevingsveld zijn twee
speciale weekenden met extra activiteiten. Dit
zijn zaterdag 18 en zondag 19 april en
zaterdag 25 en zondag 26 april. In deze
weekenden is er een zweefmolen voor de
kinderen, zijn er speciale workshops als het
schilderen van tulpen, klompjes versieren en
je eigen unieke t-shirt maken, kun je genieten
van verschillende demonstraties en is er
muziek. De activiteiten zijn van 10.00 – 16.00
uur.
Andere interessante punten
Naast het Tulpenbelevingsveld komen er
diverse andere punten waar mensen van hun
fiets of uit de auto kunnen stappen. Deels zijn
dit bestaande initiatieven zoals de wei van
Marlies Schouten aan de Noordermiddenweg,
de soortentuin van Henk van Drie aan het
Onderduikerspad en het
bezoekersinformatiecentrum aan het
Wrakkenpad. Deze zullen we met name in de
communicatie via Social Media meer
aandacht gaan geven. Daarnaast zullen er
ook nieuwe punten bijkomen zoals een foto
expositie bij Alice Valk aan de
Noordermeerweg.
Ook iets organiseren tijdens het
Tulpenfestival?
Woon je aan één van de routes en ga je
tulpen of ijsjes verkopen? Of heb je een ander
origineel idee om het Tulpenfestival nog
aantrekkelijker te maken voor bezoekers?
Ben je ondernemer en bied je arrangementen
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of activiteiten aan die gerelateerd zijn aan het
Tulpenfestival? Neem contact op en breng ons op
de hoogte van je plannen of initiatief. We kunnen
jouw initiatief wellicht meenemen in de promotie
en we ondersteunen graag waar mogelijk.
Wanneer je vragen hebt of meer informatie over
het Tulpenfestival wilt, kun je mailen naar
info@tulpenfestival.nl.

Mag ik je wat vragen?
In deze rubriek stelt een dorpsgenoot 10 vragen
aan een andere dorpsgenoot.
De vragen zijn deze keer gesteld door: Alice Ziel.
De vragen worden gesteld
aan: Annelies MentingOmtzigt
1.Wil je jezelf even
voorstellen?
Ik ben Annelies MentingOmtzigt, 28 jaar en woon
samen met Bas, Merijn en Jesper aan het
Espelerpad.
2.Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als ambulant begeleider en begeleid NT2leerlingen op verschillende middelbare scholen in
de polder. NT2 staat voor Nederlands als tweede
taal, ik help de leerlingen door de lesstof nog een
keer met hun te bespreken, moeilijke woorden uit
te leggen, een presentatie voor te bereiden of
door mondeling een toets af te nemen.
3.Hoe zouden mensen jou omschrijven?
Eerlijk, enthousiast en iemand die niet graag stil
zit.
4.Waar ben jij allemaal te vinden in Espel?
Bij de bootcamp van Mark, bij de peuterspeelzaal,
soms op het voetbalveld om voetballen te kijken
en als er wat te doen is in het dorp, ben ik erbij.
5.Wat vind je leuk aan het wonen in Espel?
De gezelligheid van het dorp.
6.Als je iets mocht veranderen aan Espel wat
zou jij dan doen?
Dat zou ik zo niet weten. Volgens mij hebben we
het in Espel goed voor elkaar.
7.Wat doe jij allemaal in Espel?

Ik zit in de organisatie van de kerstmarkt, ik
doe mee aan de bootcamp en natuurlijk de
redactie van de dorpskrant.
8.Wat vind jij zelf leuk om te doen?
Sporten, lezen, spelen met de kinderen en
lekker buiten zijn als het mooi weer is.
9.Hoe zie jij je toekomst hier in het dorp?
Voorlopig wonen wij nog wel aan het
Espelerpad, en mochten we daar ooit weg
gaan, dan zullen we wel een ander plekje in
Espel vinden.
10.Wie wil je graag interviewen de
volgende keer?
Heleen den Dekker, ons nieuwe redactielid
van de dorpskrant!

Espel over de grens

Indeze rubriek komen dorpsgenoten of oud
dorpsgenoten aan het woord die in het
buitenland werken en / of wonen.
De familie Vissers stelt zich aan u voor en
vertelt hoe het met hen is gegaan in de VS:
Wim Vissers (46), Anja Doornbos-Vissers
(44), Marijke Vissers (11) en Tim Vissers (8).
Wij woonden aan de Westerringweg 2 en
wonen sinds 4 jaar in Silverton, Oregon
(USA).
Schoolherinnering
Marijke herinnert zich school in Nederland
nog goed. Ze was net 7 geworden toen we
vertrokken en zat in groep 4. “We hadden
digiborden (hier niet), lazen ‘s morgens uit
zo’n boekje en dan stelde de juf vragen (hier
niet) en het rekenboek was heel dun (hier
dik). Ik zat in de klas bij Rosaliek, Lian, Moira,
Stephanie, Milou, Wouter en Luc”. Tim is 3
maanden naar school geweest in Espel. Hij
herinnert dat het de Ark heette. “Mijn juffen
waren Thea en Judith en ik zat bij Tess, Finn
en Luuk in de klas.” Allebei hebben ze een
persoonlijk afscheidsboekje gekregen en daar
wordt nog regelmatig even in gekeken.
Omgeving en klimaat
Silverton is een prachtig dorp met ongeveer
10.000 inwoners in de Willamette Valley. Dit
is ongeveer ter hoogte van Bordeau. Bekend
vanwege het natuurpark Silver Falls met een
prachtige wandelroute waarbij je 10
watervallen ziet en de Oregon Garden waar
menig tuinliefhebber zijn hart op kan halen. In
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het westen (uurtje rijden) de oceaan en het
strand. Het is vrij ongerept, maar wel koud water.
In het oosten Mt. Hood (ook een uurtje rijden) die
we meestal kunnen zien en waar we graag skieen
allemaal. Het klimaat is erg vergelijkbaar met
Nederland. Het verschil is, dat we hier bijna geen
regen hebben in de zomer, gevoelsmatig meer
zonnige dagen in het jaar en Wim is heel blij met
weinig wind.
Emigratiedoel
In 1993 kregen Wim en Anja verkering en toen
was er al praat over hoe het zou zijn, om in
Amerika te wonen. We hebben samen veel
gereisd in Amerika en Anja liep een half jaar
stage in Pennsylvania. Eigenlijk waren we prima
gelukkig in Espel, maar het avontuur bleef altijd
trekken. Toen de mogelijkheid zich aandiende
hebben we de kans genomen, omdat we dachten
dat we zeker spijt zouden krijgen als we het niet
deden. We richtten ons op de teelt van witlof,
omdat Wim dat leuk vindt en er hier niemand
anders dat doet. Anja had ook zin om samen iets
nieuws op te pakken. Het is echt anders hier,
omdat er geen middelen zijn voor de teelt en de
markt moet je ook zelf ontwikkelen. Maar we zijn
gewoon begonnen en we groeien rustig door.
Witlof is niet nieuw hier, want het is op veel
plekken wel te krijgen, maar nog een luxe
product, dat uit Californie of Canada komt. Echter
lokaal geteelde producten worden erg
gewaardeerd. Dat merkten we al snel toen we
onze eerste stappen zetten. We maken
rechtstreeks contact met restaurants,
supermarkten en boerderijwinkels.
Wat we hier het mooist vinden wat we in
Nederland niet hadden:
We genieten hier erg van het glooiend natuurlijk
landschap. De met sneeuw bedekte bergtoppen
schitteren in de zon. Anja vindt de groene velden,
rode schuren en blauwachtige gekleurde
bergketen prachtig. Marijke heeft hier haar eigen
hond, Tommie, die vrij rond kan lopen. Ze laat
hem uit op het terein waar we wonen dat omringt
wordt door 2 rivieren die heel verschillende
waterstanden kennen door de seizoenen heen.

gaan. Gelukkig wel veel contact door de
huidige technologie.
Amerikaanse samenleving
Hier in Oregon woneen ongeveer 3,5 miljoen
mensen en het is ongeveer 7 x zo groot als
Nederland. De meeste mensen wonen in het
westen in de vallei waar wij ook wonen. Wij
richten ons grootendeels op Portland waar 1
miljoen mensen wonen. Dit is een uur rijden
bij ons vandaan. De sfeer is hier gemoedelijk.
Silverton is een dorp met heel verschillend
pluimage mensen, en van oudsher liefde voor
het in stand houden van de historie van
Silverton. De politiek vinden we fascinerend
hier. We volgen Trump op de voet en zijn
regelmatig in een staat van verbazing.
Huidige stek
We zijn op de plek waar we wonen begonnen
en het voelt nog steeds goed. We hebben een
klein huis in de victoriaanse bouwstijl op een
terrein van ongeveer 20 hectare. We telen
onze witlofpennen op gehuurd land en
hebben een witlofkwekerijtje in een oud
melkveebedrijf om de hoek. We hebben nog
geen verhuisplannen, ook niet terug naar de
Westerringweg, hoewel dat nog altijd een
mogelijkheid is, gelukkig.
Hobbies
We gingen graag skieen in Oostenrijk, en
doen dat nu als dagjes uit met de kinderen
hier in Oregon. Super leuk. Ook hebben we
een bootje waar we in de zomer graag mee
het stuwmeer op gaan. Marijke speelt graag
op haar dwarsfluit in de schoolband en Tim
gaat helemaal voor voetbal. Een echte
verdediger zoals het lijkt. Zijn bijnaam is ‘the
wall’.
Advies voor andere dromers
Wat voor ons werkt is, dat als je ergens van
droomt, doe het als de tijd rijp is. Volg je hart,
waar het klopt, ook al kun je met je hoofd niet
altijd beredeneren waarom dat is.

Missen:
Tim mist het kunnen fietsen zonder helm. En gele
vla. Marijke mist dat ze zelf ergens heen kan
fietsen/gaan. Er zijn geen fietspaden langs de
weg en mensen zijn ook niet gewend aan fietsers.
Anja mist dat ze niet even bij familie langs kan
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Beste Dorpsgenoten,
Ook in deze dorpskrant weer een verslag van de
afgelopen 2 jeugdhonk avonden.
Wat is het toch geweldig en super dat de jeugd
nog steeds met veel plezier en inzet naar onze
jeugdhonk avonden komen. Er wordt heel veel lol
gemaakt en gelachen dit doet ons als “team”
jeugdhonk enorm goed. Bedankt daarvoor!
Ook gaat onze dank uit naar het dorpsbelang en
het bestuur van het MFC Mozaïek voor de fijne
samenwerking en financiële bijdrage om dit alles
voor onze jeugd mogelijk te maken.

De eerste “honk”avond van 2020 was op
Zaterdag 18 Januari.
Tijdens deze avond hebben we de “Jeugdhonk
variant van Party en Co” gespeeld met extra
opdrachten. Dit was een avond vol inzet,
strijdkracht, teamwork en lachen! Vooral de extra
toegevoegde opdrachten zorgden voor een
uitdaging en de nodige lol!
Twister, Breinbrekers, Woorden maken met
letters op je buik, met een bitje in je mond
proberen zinnen te zeggen etc.etc. Tijdens de
pauze chips en drinken. Het was een super
avond!

De tweede “honk”avond was op Zaterdag 29
Februari. De BONTE-AVOND!
Deze keer kreeg iedereen de opdracht om
een act te doen. Dit mocht van alles zijn!
Degene die geen act wilden doen of liever
wilden kijken vormden het publiek. Ook
zonder publiek geen Bonte Avond.
Er was van alles bedacht, het werden mooie
act’s, van muziek maken, dansen tot een
goochelshow, komische taferelen en
playbacken. Alles werd tot in de puntjes
verzorgd en iedereen heeft enorm zijn best
gedaan.

Ook wij van “team”Jeugdhonk hebben een act
gedaan met handpoppen, bij de
voorbereidingen hebben wij al de grootste lol
gehad!!
Bij deze avond hadden we de zaal van het
MFC opgebouwd tot een waar feest theater,
met podium, discoballicht, slingers en
ballonen, het was een feestje! In de pauze
wederom wat lekker s en drinken.
Ondanks de spanningen die de optredens
met zich mee brachten heeft iedereen zijn of
haar act echt heel goed neergezet! Meedoen
was al een grote stap voor velen! Wat zijn we
trots! De bonte avond is zeker voor herhaling
vatbaar.
De volgende “honk”avond is alweer op
Zaterdag 21 Maart van 19.00 uur tot 21.30.
Wat we dan gaan doen blijft nog even een
verrassing! Wij nodigen alle jeugdleden en
eventueel nieuwe belangstellende jeugd bij
deze uit!
Groetjes “Team”jeugdhonk Hester, Esther,
Joyce en Karin.
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Wonentotaal | Marsdiep 1 | Urk
Tel. 0527 688857 | Fax 0527 688748
www.wonentotaal.com | info@wonentotaal.com

P.S. Vanuit het verleden loopt er een
samenwerking met de Vriendenloterij. Dit hield in
dat er een aantal jaren geleden mensen lid zijn
geworden en meespelen met de vriendenloterij
onder vermelding van het ’t honk dorpsbelang.
Voor elk lot dat meespeelt onder die vermelding
wordt er een bijdrage gestort op de rekening. Wij
zijn benaderd om weer een wervingsactie te
starten en zo onze clubkas te spekken. Te zijner
tijd zullen we u hier meer over informeren en een
eventuele wervingsactie starten. Mocht u
geïnteresseerd zijn of al meespelen en nog een
bijdrage willen doen dan kunt u zich melden bij
Karin Jol email karinjol@icloud.com

Espel bloeit – Circulair

Duurzaam, opwarming van het klimaat,
ecologische footprint en zeespiegelstijging. Deze
gespreksonderwerpen staan meestal garant voor
emotie, maar niet bij ons. Wij werken en wonen al
64 jaar circulair in Espel, wij zijn van oudsher
altijd duurzaam. Maar de temperatuur stijgt wel,
deze winter is wel 5 graden warmer, met
uitschieters tot 10 graden aan de
onderduikersweg. Daar baalt Arnold wel van want
dat geeft veel extra werk. Onze kavels en tuinen
halen veel broeikas gassen uit de lucht, en mest
wordt weer hergebruikt voor groei van de
producten, wij zijn al bijna 100 % circulair. Dit in
tegenstelling tot de regering. In Den Haag hebben
ze schijt aan ons, ze praatten ons stikstof
schaamte aan terwijl hun eigen stront non
circulair geheel schaamteloos op het riool wordt
geloosd.
Het cluster Nol Knoppes – Andre Driesen zijn
circulair ook zeer goed bezig. Andre is kampioen
asfalt recyclen, het oude straatpuin kan mooi
gebruikt worden om zijn erf op te knappen. Maar
helaas, als het niet om vermenigvuldigen van
schapen en lammeren gaat maakt Andre wel
eens een rekenfoutje zijn erf komt nu veel te
hoog met al dat puin. Er moet wel snel een
bestemming gevonden want het ligt in de weg. In
het voorjaar gaan de lammeren naar buiten en
moet er gras staan. Er blijft een beste bult over,
hoog genoeg voor droge voeten mocht het ijs op
de polen allemaal smelten. Friesland heeft terpen
of wierden, maar waar moeten we in Espel heen
als de zee spiegel echt stijgt? Als het water
enkele meters gaat stijgen stroomt het over de
Westermeerdijk, dus moet de terp aan de
oostkant van het dorp komen, dan hoef je niet
tegen de stroom in te zwemmen. Heeft u ook
belang om in dat geval de voeten droog te

houden, kunt u intekenen voor een plekje op
de terp. Speciale inschrijf prijs voor dit jaar,
elk volgend jaar, zolang er nog plaats is gaat
het tarief 25% omhoog. Ook Nol ziet brood in
de nieuwe economie, hij weet aan welke
Knoppen hij moet draaien voor subsidie en is
een kerkhof voor windmolen wieken
begonnen. Volgens berekeningen van het
RIVM is daar binnen enkele jaren veel vraag
naar, ook hier geld hoe eerder een plek
gereserveerd voor uw versleten wieken, hoe
goedkoper.
Anemiki, de vorige bewoner van de
voormalige RK kerk is verhuisd, de carbon
footprint van haar nieuwe optrek is misschien
niet geringer, maar ze hebben wel een grote
tuin die veel CO2 uit de lucht haalt. De
nieuwe stulp lijkt meer op een kasteel wat
uitstekend past bij Nico zijn titel. Het voordeel
voor Espel is dat we nu een nuttig circulair
appartementen complex in het dorp hebben;
De Rk- kerk 60 jaar geleden gebouwd als
Godshuis, toen een carrière als atelier en nu
een bejaarden huis in spe. Veel nieuwe
bewoners zijn nog niet bejaard, maar dat
komt van zelf als je geduld hebt. Jan vd Vlies
is het eerste schaap dat bejaard over de dam
stapte. Er is nog 1 luxe suite over, waar de
gebroeders Louws een optie op hadden. Maar
na hun levensloop bestendige verbouwing
willen ze niet meer weg van het
Onderduikerspad en zijn ze met de
gebroeders Ketelaar in onderhandeling om
het over te nemen want die willen ook niet
naar Emmeloord. Ook de Jeu de Boule heeft
duurzaamheid en nuttig gebruik hoog in het
vaandel staan. Op jaarbasis is de hut te
weinig uren in gebruik en sinds kort is er de
mogelijkheid om er te overnachten. Er is proef
gedraaid maar de volgende gebruikers
moeten wel hun eigen drank meenemen,
anders moet de contributie van de Jeu de
Boule omhoog. Ook de familie Vredeveld gaat
circulair, komende kerst kun je kerst bomen
huren in plaats van kopen. 6 Januari kun je ze
terug brengen en worden ze weer voor 11
maanden terug geplant en met liefde verzorgt.
Er wordt op dit moment door Jannie nog hard
gerekend hoeveel een circulaire kerstboom
meer moet kosten.
De firma BvH aan de Pilotenweg doet aan
bestrating, wegen- en andere bouw
werkzaamheden. Soms staat er wat in de weg
en moet er eerst gesloopt- voordat er nieuw
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Voor al uw schilderwerken
Binnen en buiten
•
•
•
•
•

tuinontwerp & advies
tuinaanleg & onderhoud
boomverzorging
bestrating
vijveraanleg

vraag vrijblijvend een offerte aan
Espelerweg 41-2
8311 PN Espel
Telefoon 0527-271088

•
•
•
•
•

Behangen
Glasvlies plakken
Sauswerk
Kleuradvies
En dergelijke

Jan Jaap Nijhof
Westerrand 29 8311 AL Espel
Tel: 0640311380
Email: jan-jaapnijhof@hotmail.com

gebouwd kan worden. De bedrijfs filosofie van
BvH is dan ook; Je kunt pas bouwen als er
vakkundig gesloopt is. Dankzij deze slogan heeft
Bert het zo druk dat hij moeilijk te pakken te
krijgen is.
Onze oud dorpsvlaggenist en bolleboos doet een
studie naar circulariteit in de bollenteelt op
bedden. En of dit voor de telers voordelig is. Na
gedegen onderzoek is Geert zijn conclusie; Als je
bedden circuleert is er een kans dat je met het
goede been uit het verkeerde bed stapt. Of dit
een voordeel is van het circulerings systeem is
sterk persoonlijk.
Espel, al 64 jaar goed bezig, maar sommige
zaken kunnen beter. Als wij op het fietspad langs
de Espelerweg lopen, worden we geconfronteerd
met de uitwassen van gemakzuchtig
consumeren. De berm van de
Noordermiddenweg was nog vuiler, daar ligt 1 blik
per strekkende meter. Vast niet alleen door onze
oost- Europese hulptroepen veroorzaakt, maar
ook door ons allochtonen.
Er staat nooit bij wie de afzender van de troep is,
speculeren waar het vandaan komt helpt ook niet.
Landelijk zijn er mensen die het goede voorbeeld
geven en een vaste route troep vrij maken,
gelukkig hebben we geen Mc Donald in het dorp.
Blikjes vormen het merendeel van de rotzooi, ook
plastic- en bierflesjes, zijn ruim vertegenwoordigd
naast lege sigaretten pakjes. Dus waarom niet
zelf beginnen, wie doet er mee? Wij proberen een
stuk van het fietspad langs de Espelerweg afval
vrij te houden. Laat het weten als je ook een stuk
buitenweg voor je rekening neemt. De dorpskern
heeft de onvolprezen groenbrigade, laten we op
de buitenwegen de blikbrigade oprichten.
Eventueel aan het eind van het jaar
inventariseren en ideeën uitwerken; Hoe kunnen
we de mensen stimuleren om hun eigen rotzooi
op te ruimen, hun eigen verantwoordelijkheid te
nemen.
Een opgeruimde lente toegewenst voor ons allen
in Espel!

Gezellig gymen bij Juf Hannah!
Gym Espel heeft sinds december vorig jaar
een nieuwe gymjuf : Hannah Osorio, een
gezellige juf , die dol is op kinderen en ze
graag uitdaagt het beste uit zichzelf te halen.
Zij geeft les op vrijdagmiddag aan de
allerkleinsten en groep 1 t/m 4 van de
basisschool. Bij juf Hannah is er altijd ruimte
voor een spelletje, wordt er zo nu en dan een
dansje gemaakt, maar zeker ook serieus
geoefend, ter voorbereiding op een eventuele
turncarriere. Zo leer je alle basistechnieken
die nodig zijn om verder te gaan met turnen
als je dat zou willen. Daarnaast worden er elk
jaar uitvoeringen georganiseerd, zoals de
Nijntje beweeg-uitvoering voor de
allerkleinsten tot en met groep 2, met het
Nijntje beweegdiploma, en de jaarlijkse
turnwedstrijden en/of uitvoeringen voor gr. 3
en 4.

Als je eerst een keertje wilt komen meegymen
om te proberen of je het leuk vind mag dat
natuurlijk, besluit je daarna te blijven dan kun
je lid worden. Vanaf groep 2 dragen de
kinderen een officieel turnpakje, dat kan
worden aangeschaft via de vereniging.
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doorbreken, wilt stoppen met eetbuien of
andere eetgewoontes waar je van baalt: deze
oefening komt altijd van pas.

Strijd over chocolade paashazen?
Oefen met verduren!
Je hebt ze vast al weer zien liggen. De gekleurde
paaseieren, paashaasjes. De koekjes met geel en
witte room. Zo gezellig en vrolijk, al die kleuren.
Natuurlijk liggen er tegenwoordig het hele jaar
rond wel verleidingen in de winkel. Maar de
chocola vermomd als paashaasjes en de koekjes
met room triggeren toch iets meer. Wanneer je je
hebt voorgenomen om wat af te vallen kan er op
zo’n moment een flinke discussie opkomen in je
hoofd:
‘Het ziet er zo lekker uit.’
‘Eigenlijk heb ik het wel verdiend.’
‘Nee niet doen! Je was zo goed bezig!’
‘Ik neem ze mee, voor de visite.’
‘Ach het kan wel, dan neem ik er eentje.’
En hier zijn we goed in hè? Een hele discussie
voeren, een strijd aangaan met onszelf op zo’n
moment. Mensen die een keer gelijnd hebben
herkennen dit meteen.
Als je zo’n discussie in je hoofd herkent, weet je
ook dat je dan meestal nog onrustiger wordt. De
discussie laait op. En dan gooien we uiteindelijk
aan het eind van de winkelsessie toch maar zo’n
paashaas in onze kar. Want die krengen staan er
bij de kassa nog een keer! De discussie is dan
voorbij, je hebt je keuze gemaakt. Misschien voel
je dan zelfs al een beetje opluchting.
Maar daarna, heb je thuis de paashaas
opgegeten, dan komt er het schuldgevoel. Je
baalt weer van wat je gedaan hebt.
En met het schuldgevoel is de vicieuze cirkel
compleet. Wanneer je dit herkent, dan herken je
ook dat deze vicieuze cirkel regelmatig
terugkomt. Zo werkt het namelijk met dit soort
patronen. Ze blijven opkomen, je kan ze niet
uitwissen. Maar is er dan geen hoop op een
gezonder eetpatroon? Jawel! Je kan namelijk wel
controle krijgen over je gedrag. Je kan in de
winkel de paashazen voorbij lopen. Jij kan dat
ook. Oefening baart kunst.
In mijn praktijk werk ik nu 5 jaar met verschillende
vormen van gedragstherapie om eetgewoonten te
veranderen. Of je nu de vicieuze cirkel wilt

OEFENING Wanneer je de neiging hebt om
iets te gaan snaaien (dus niet omdat je
maaghonger hebt, maar ‘lekkere trek’) ga je
deze neiging 5 minuten Verduren. Dit
betekent dat je op zo’n moment de aandacht
verplaatst van je denken naar je gevoel. Je
kan eerst beginnen om dit thuis te oefenen.
Een timer zetten kan handig zijn. Bij drang om
te gaan snaaien, kies je er voor om niet naar
de kast te lopen, maar te blijven zitten. Of
wanneer je staat, te gaan zitten. En wanneer
je zit, verplaats je je aandacht naar je
lichaam, je gevoel.
Bij mij werkte het in het begin goed om dan
op mijn ademhaling te letten. Of bijvoorbeeld
te voelen hoe je voeten op de grond staan.
Hoe je voetzolen de grond raken. En blijf
maar eens 5 minuten zo zitten. Even je ogen
dicht doen helpt vaak ook.
Wat kan er gebeuren: het onbewuste gevoel
wat het eten uitlokt, komt naar boven.
Moeheid? Stress? Irritatie? Sta er eens goed
bij stil. Voel je de onrust in je lijf? Wijs het
maar eens aan. En sta op zo’n moment eens
stil bij waar je écht behoefte aan hebt. Want
de oplossing is dan meestal niet die
paashaas.
Tip: zelf heb ik veel gehad aan korte
meditaties, bijvoorbeeld 3 minuten
ademruimte. YouTube bevat allerlei van dit
soort korte geluidsopnames waarmee je kan
oefenen.
Moet je altijd enkele minuten verduren? Nee,
veel van mijn cliënten ervaren dat ze steeds
sneller bij hun gevoel komen. En stilstaan bij
je gevoel helpt om een keuze te maken waar
je achteraf blij van wordt. Door dit veel te
oefenen wordt verduren iets wat je altijd kan
doen. Ook in de winkel, wanneer je voor het
rek met paashazen staat.
Ik wens je veel succes met deze oefening.
Geloof mij, gewoon doen ;-) Lida
Metsemakers
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Fysiotherapie dichtbij huis als het kan en de mogelijkheid te trainen in Emmeloord als dat nodig is
Hinke Hospes-Boonstra - fysiotherapeut en handtherapeut - specifieke aandachtspunten
• Nek-schouderklachten
• Hand-polsklachten
• Chronische aandoeningen als diabetes, obesitas, hart- en vaatlijden en copd
U kunt bij ons ook terecht voor: kinderfysiotherapie, (kinder)bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie
en manuele therapie met specialisatie kaakklachten.

06-12803041/ info@fysiotherapieemmeloord.nl
Dokter Jansencentrum
Urkerweg 1, Emmeloord
• Maandag t/m vrijdag

MFC 't Mozaïek
Westerrand 42-44, Espel
• Woensdagmiddag

Het Saalicon
Graaf Florislaan 53b, Creil
• Maandagmiddag en avond
• Woensdagochtend

Behandeling aan huis mogelijk indien noodzakelijk

PRIKBORD

Iedere dinsdag en vrijdagmorgen van
10.00 tot 11.00 uur in het Mozaïek
kunt u onder het genot van koffie/thee
Een praatje maken met
mededorpsbewoners.

Jammer, dat er mensen zijn die afval in de natuur
achterlaten....

Van harte Welkom!!

Prima als mensen genieten van de natuur.

Mooi, dat er mensen zijn die hun eigen afval meenemen
naar huis.

Geweldig als mensen zich verantwoordelijk voelen voor
onze gezamenlijke leefbaarheid.
Aankondigingen van evenementen en
andere belangrijke activiteiten die u op het
evenementenbord geplaatst wilt zien, kunt
u uitsluitend doorgeven aan Rob de Sain
desain@live.nl

Er zijn mensen in ons dorp die regelmatig afval van
anderen opruimen. Super super super. BEDANKT!!!!

Verenigingen die gebruik willen maken van de
geluidsinstallatie van dorpsbelang kunnen contact
opnemen met Leen van Andel telefoon 271576 of
0625043290

Bij kleine gebreken, zoals een loszittende
stoeptegel of een lantaarnpaal die niet brandt,
kunt u rechtstreeks bellen naar MOR (Meldpunt
Openbare Ruimte) 633911 of mailen naar:
https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0

Woningzoekende jongeren in ESPEL en
omstreken
Het vinden van een woning is tegenwoordig niet
zo makkelijk meer.
Vooral als starter een betaalbare woning vinden is
een hele klus.
Wij proberen nu een plan te maken om eventueel
samen goedkope rijtjeswoningen te bouwen in
ESPEL.
Is dit wat voor jou? Laat ons dat weten, meld je
aan bij mij, het is geheel vrijblijvend.

Voor uitvaartverzorging binnen het
MFC kunt u zich wenden tot Marry de
Graaf (tel. nr. 271640/ 06 36491581)
en Lian Dekkers (tel. Nr. 271365 /06
22253207)

Met vriendelijke groet,
Frans Vos
vosespel@gmail.com
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Attent van Slooten – Espel
-

Barbecue verzorging
Bezorgservice
Verse broodjes
PostNL servicepunt
Stomerij
Maaltijdservice

Iedere dag vers van uw ambachtelijke bakker Meinsma uit Balk.
Attent van Slooten - Espel
Keggehof 12 Espel
Tel: 0527-264539
Email: attentvanslooten@hotmail.nl
www.facebook.nl/attentespel

Even voorstellen
Ahmad (1983) en Attia (1988) Hussain en hun
kinderen Sana van 9, Hasib van 7 en Sara van 4
jaar met de baby Fatima van 3 maanden wonen
sinds januari 2019 aan de Noorderrand op
nummer 23. Ahmad groeide op in Afganistan en
Attia in Pakistan.
Ahmad moest op achttien jarige leeftijd in maart
2001 uit zijn geboorteland vluchten. Zijn reis naar
Nederland liep via een omweg door Iran en
Turkije. Na zes weken kwam hij op Schiphol aan
en begon zijn asielprocedure. Na zes en een half
jaar kreeg hij een verblijfsvergunning. Hij verbleef
in die tijd in Eindhoven, Joure, Wolvega,
Zuidlaren en Dongen. Er was veel onzekerheid
en tenslotte kreeg Ahmad een verblijfsvergunning
door een generaal pardon. Hij was in Afganistan
niet naar school geweest en leerde zelf lezen en
schrijven in de Nederlandse en Engelse taal. Na
2007 kon hij Nederlandse les volgen en daarna
een opleiding Bedrijfsadministratie aan de Friese
Poort. Hij kreeg tijdelijk werk bij Ariva, waar hij
tijdens zijn opleiding stage had gelopen. Omdat
hij bij Ariva geen vast contract kon krijgen
solliciteerde hij bij de Firma Van Meer in Creil. Hij
is blij met dit fijne werk op het bloembollenbedrijf.
De familie van Ahmad kende de familie van Attia
en zij hebben het huwelijk geregeld. Voor hun
huwelijk en tijdens het verlovingsfeest hebben zij
elkaar niet gezien, zelfs geen foto. Pas op de
huwelijksdag in augustus 2009 zagen zij elkaar
voor het eerst. “Ik wist dat onze families een
goede afspraak hadden gemaakt en dat klopt
ook. Wij spraken de zelfde taal”, vertelt Ahmad. In
februari 2011 kwam Attia door familiehereniging
naar Nederland. Ook Attia ging in haar
geboorteland niet naar school. Zij leerde van haar
moeder het huishouden en haar vader leerde
haar de Koran lezen. “Wij zijn Moslim en daar
hoort bij dat we de Koran in het Arabisch moeten
lezen. Dat leren we van onze ouders. Wij leren
dat ook aan onze kinderen”, verduidelijkt Ahmad.
Attia kwam alleen naar Nederland en moest er
aan wennen dat alles hier anders is. “De vrouwen
dragen geen hoofddoek en praten op straat soms
gewoon met mannen”, zegt Attia. Zij ging naar
school in Herenveen voor de inburgeringscursus.
Later behaalde zij Zorg en Welzijn niveau 2 en
Pedagogisch medewerker niveau 3. Inmiddels
werkt Attia voor een Gastouderbureau en past ze
drie dagen per week op een baby. Wat ze met
veel plezier doet. Attia en Ahmad kregen hun
eerste huurhuis in Joure en woonden daar vier
jaar. Later verhuisden zij naar Staphorst waar ze
ook vier jaar woonden. Sinds vorig jaar wonen zij
met veel plezier in dit koophuis aan de

Noorderrand. “Het is rustig in Espel. Wij
voelen ons hier veilig en dat is het
allerbelangrijkste”, legt Ahmad uit.
Attia vertelt: “Ik heb bijna dagelijks via Watts
app bellen contact met mijn ouders en andere
familieleden, wat heel fijn is. Wij wonen mooi
dicht bij school en de kinderen gaan er met
veel plezier naar toe. Ze vinden het ook heel
fijn om met vriendjes en vriendinnetjes te
kunnen spelen.”
Willy Heukers-ten Bosch

Jeux De Boulles
De jaarvergadering van de Jeux De Boulles –
vereniging is weer gehouden .Vele leden
waren aanwezig in ons MFA.
Als het mooie weer er straks aankomt gaan
we weer de baan op .
Na wat vrijwillige uurtjes ligt de baan er dan
weer strak bij. Vanaf April is het seizoen dan
geopend.
We spelen op de maandagavond en beginnen
om 19.30 uur. Zoals altijd is er eerst een
bakje koffie en daarna wordt er gespeeld in
enkel of dubbelspel.
Voor het dubbelspel ben je met een partner
die je zelf uitgekozen hebt en gooi je tegen
een ander dubbel-stel.
Doordat er nu meer ballen op de baan komen
is het spel duidelijk wat leuker/ moeilijker. Je
moet proberen zo dicht mogelijk bij het kleine
balletje te komen of de bal van een ander weg
te schieten. Zo krijgt het spel soms een heel
andere wending.
Er is ook verlichting aanwezig , dus kunnen
we ook langer doorgaan. Maar meestal na 2
potjes is het zeker zo leuk om even na te
zitten met een biertje of wijntje.
Dus een ieder jong of oud kan meespelen.
Geef je op bij een van het bestuur, Albert
Dirksen, Dave van Haaren of Ton Dekker.
De laatste heeft zich als secretaris bij het
bestuur gevoegd, zodat we met een voltallig
bestuur van start kunnen gaan.
Ballen zijn er voldoende dus kom het eens
een keer proberen.
6 April gaan we van start, dus kom vooral .
Kun je dan niet kom dan een andere
maandag. Je kunt zo meelopen door later
meerdere potjes te spelen.
Groeten Ton Dekker.
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A Jager
Espelerringweg 13
8309 RE Tollebeek

06-20514082

info@loonbedrijf-jager.nl
www.loonbedrijf-jager.nl
• Kippertransport
• Ploegen met 4 schaar Lemken varioploeg met GPS ploegbesturing
• Zaaien met Kuhn 4.5m zaaicombinatie (pneumatisch) met schijfkouters en aandrukrollen
(groenbemester, gras, gerst, tarwe, erwten, vlas, enz)

• Land klaarmaken met 4m rotorkopeg + packerwals.Eventueel trekker als driewieler
• Kilverwerk (met en zonder laser) in samenwerking met Ballast Tollebeek vof.
• Mest en compost opladen en uitrijden in samenwerking met Ballast Tollebeek vof.
•

Onze mestwagens zijn voorzien van weegsysteem en doseercomputer en de trekkers
uitgerust met GPS
Shovelwerk met Ahlmann zwenklader

Voor de afzet van uw
uien en wortelen

Bel: A. Buys BV
Vaartweg 88
Espel
Telefoon 0527 271657

Er zijn veel hand- en spandiensten te
verrichten voor de realisatie, dus kom ons
helpen!
Voorbeelden van diverse klussen zijn:

Vrijwilligers informatie avond
‘Polderpad’ geannuleerd
Donderdag 26 maart
20.00 uur
MFC ’t Mozaïek
Beste dorpsbewoners,
Regelmatig houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen van het ‘Polderpad’. Inmiddels
heeft de werkgroep niet stilgezeten en zijn de
benodigde vergunningen verstrekt; de 1ste
aankopen zijn gedaan en afgelopen december is
er al menggranulaat aangevoerd en in depot
gezet op het perceel van Leo Boot.
Medio mei willen we volop aan de slag gaan met
de aanleg van het Polderpad en het streven is dat
eind juni met een mogelijke uitloop tot september
het pad er ligt!
Zonder hulp van vrijwilligers gaat dit niet lukken
en nu komen we in het proces op het punt dat we
hulp van vrijwilligers gaan inroepen;

grondwerk
graafwerkzaamheden
catering
uitmeten/uitzetten
verven
borden plaatsen
lokaliseren van kabels en
leidingen
gravel storten
zitbanken plaatsen
etcetera
Groeten,
Werkgroep Polderpad Espel
Jacob ten Buur
Uitslag kerst prijsvraag Polderpad
Tijdens de kerstmarkt hebben we een
prijsvraag uitgeschreven om te raden hoelang
het Polderpad in totaal wordt.
De juiste lengte is: 3.750 meter
De volwassene die het dichts bij het aantal
meters was is Jan Jager en < 12 jaar heeft
Merel Osinga dit juist geraden. Merel en Jan
mogen samen straks in oktober het Polderpad
gaan openen!

op donderdagavond 26 maart a.s. organiseren we
een vrijwilligers informatie avond om 20.00 uur in
het MFC. Tijdens de kerstmarkt is er al een start
gemaakt met het werven van vrijwilligers en heeft
al een mooie lijst met namen opgeleverd, zij
worden allemaal de komende tijd telefonisch
benaderd.
Heb jij/u ook zin/tijd om mee te helpen aan de
realisatie van het Polderpad dan ontvangen we
je/u heel graag op de 26ste.
Mocht je willen helpen met de realisatie maar je
kunt niet op deze avond naar het MFC komen
dan verzoeken we je/u even contact op te zoeken
met of Jan Dekkers mob. 06-23623129 of Frans
Vos mob. 06--23712293
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Verenigingkampioenschappen 2020
Aan de Verenigingskampioenschappen namen dit
jaar 10 jeugdleden, 7 dames en 17 heren deel.
De tweede zondag worden alleen nog de 8
finales gegooid, zodat iedereen zaterdag weet of
ze zich daar voor hebben geplaatst. En omdat het
zoveel finales zijn hier weer een korte
samenvatting in de volgorde waarin de finales zijn
gespeeld:
Bij de heren D weer een primeur: Rob van Geest
won zijn eerste titel op de VK. Hij ging als eerste
de finale in en daar was het stuivertje wisselen.
Maar uiteindelijk moesten Pierre, Evert en Henk
zich toch gewonnen geven.
Hoogste game: Evert met 187.
De dames CD was wederom een spannende
aangelegenheid. In hun finale leek het wel haasje
over met een nieuwe koploper na elke game.
Maar de laatste game ging Tessa Visser er van
kop af vandoor en won met bijna 100 verschil.
Janneke en Marjo moesten het antwoord schuldig
blijven.
Hoogste game: Tessa met 185
De strijd bij de junioren was er niet.
Titelverdediger Jordy Buys was de enige
deelnemer en won dus andermaal de beker en
had de hoogste game met 159.
Ook spannend was de klasse heren BC. Frans
Jansen ging als tweede naar de finale, waar wel
wat wisselingen plaatsvonden. Maar met een
slotgame van 244 was ging de wisselbeker mee
naar Friesland. Gerdjan, Edwin en Guus hadden
daar geen antwoord op.
Hoogste game: Gerdjan met 235
Bij de aspiranten gooide Rick Halsema een game
van 200 en dat leverde hem na de voorronden al
een beslissende voorsprong op. Johanthan, Joël
en Hessel moet wachten tot volgend seizoen op
een nieuwe titelkans.
Bij de pupillen maakte er slechts één aanspraak
op de titel. Daniël van de Geer begon de finale
met een voorsprong om die vervolgens per game
nog eens uit te bouwen. Robbe, Joshua en Lizzy
eindigden op grote achterstand.
Hoogste game: Lizzy met 149.
Bij de dames AB ging de titel naar een debutant.
Priscilla Thalen nam in de voorronden al bijna
200 pins voorsprong, om die vervolgens uit te
bouwen naar bijna 300. Mede door in de finale de

hoogste game van het toernooi te gooien met
267. Mieke, Jacintha en Bianca waren ver
weg.
Hoogste game: Priscilla met 216
Bij de heren haalde Christiaan Veendorp zijn
9e titel binnen. Aan kop na de voorronden en
hij kwam geen moment in gevaar. Hoogste
score in de finale was voor Arnold, waardoor
hij naar plaats 2 steeg. Voor Jan en Simon.
Hoogste game: Christiaan met 246.

Familiewinst VECO 50-plus
toernooi 2020
Zaterdag 7 maart was er weer het jaarlijkse
VECO 50-plus toernooi in Bowling De
Ducdalf. Er werden in de voorronden 4 games
gegooid, gevolgd door twee finalegames en
wie er het meest boven zijn/haar eigen
gemiddelde gooide was de kampioen(e).
Bij de dames 6 deelnemers, waarvan er 4 de
finale gingen spelen. Finy Wetzelaer ging als
eerste naar de finale, maar daar was de koek
op. Janneke de Bruijn schoof daardoor en
plekje op naar het brons, één plek winst ten
opzichte van de vorige editie.
De titelverdedigster was Francis van
Prattenburg en met nog één game te gaan lag
prolongatie binnen handbereik. Maar met een
fraaie slotgame van 207 ging Marijke Willems
er toch nog met de hoofdprijs vandoor.
Bij de heren 12 deelnemers en ook hier 4
finalisten. Titelprolongatie is hier nooit aan de
orde geweest, want Simon Klaver wist na 2
games al, dat hij zichzelf niet op ging volgen.
Hij werd zelfs laatste.
Chris van Prattenburg en Rob van Geest
gingen als eerste twee naar de finale, maar
na verlies van een deel van hun in de
voorronde behaalde pluspunten kwamen ze
er uit als derde en vierde.
René IJszenga is nieuw bij de vereniging en
debuteert daardoor op elk toernooi dat hij
inschrijft. En dat doet hij niet onverdienstelijk,
want ook hier werd hij tweede. Maar Cor
Willems had zijn vrouw zien winnen en vond,
dat hij niet achter kon blijven. Na een sterke
finale stonden ze naast elkaar op het hoogste
treetje van het erepodium.
De prijzen waren uitgezocht door Karen,
waarvoor dank. We hopen iedereen volgend
jaar weer te begroeten op het, door VECO
gesponsorde, 50+toernooi.
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Volleybalvereniging TriVia met een kleine
bijdrage van € 50.- per jaar helpt u de
vereniging een stap verder!

TriVia Nieuws

Een sportieve groet,

Beste dorpsgenoten,
Tijdens het schrijven van dit stukje ontvingen
wij het bericht van de Nevobo over de gang
van zaken rondom het coronavirus.
De Nevobo heeft alle wedstrijden senioren,
jeugd en MV afgelast t/m 31 maart. Trainingen
en recreanten avonden zijn uitgesteld tot
nadere bericht. Dit alles stelt onderstaand
schrijven in een ander daglicht.
Wij naderen al weer het einde van het seizoen.
De teams moeten nog een paar wedstrijden
spelen. Voor sommige teams wordt het heel
spannend. Gaan wij promoveren? Wij wensen
Iedereen heel veel succes en plezier tijdens het
spelen van de laatste wedstrijden (wanneer dit
dan ook is) . Houdt allemaal goed facebook in de
gaten en kom naar de Toernooihal om de teams
van onze vereniging aan te moedigen. Het zou
mooi zijn als de nieuwe vereniging-shirts
binnenkort binnenkomen zodat de teams de
laatste wedstrijden de shirts nog kunnen dragen.
Vrijdagavond 6 maart organiseerde
volleybalvereniging TriVia een
recreantentoernooi. Er deden 11 teams mee
vanuit de gehele polder. In wedstrijdjes van 12
minuten namen de teams het tegen elkaar op. Er
werd gespeeld in 2 poules. Het was een zeer
geslaagde avond met veel sportiviteit en
gezelligheid. Uiteindelijke winnaar was Onder
Ons uit Ens. Wij hebben als vereniging een grote
groep recreanten. Er wordt op maandag- en
donderdagavond een sportief balletje geslagen.
Trivia Scholen volleybaltoernooi: Dit
toernooi wordt uitgesteld naar een nader te
bepalen datum in dit schooljaar!
De scholen uit onze 4 dorpen zijn hiervoor
benaderd. Het belooft een geweldige sportieve
middag te worden voor de kinderen van de
basisschool. Wij willen als vereniging stimuleren
dat kinderen gaan bewegen en willen kinderen
kennis laten maken met het volleybal. De
aankomende weken zal er tijdens de gymlessen
aandacht besteed worden aan het spel
“volleybal”.
Graag willen wij de CLUB VAN 50 onder de
aandacht brengen; Wordt ook vriend van

SC Espel tennis
Langzaamaan maakt de natte winter plaats
voor een mooi voorjaar in 2020, een nieuw
tennisseizoen gaat starten en wel met een
jaarvergadering op vrijdagavond 3 april om
19.30 uur in onze fraaie sportkantine te Espel.
We zijn van plan om onze tenniskampioenen
van het vorige competitie seizoen te huldigen,
en na een strakke vergadering gaan we nog
even lekker gezellig tennissen onder het
genot van een hapje en een drankje.
We zijn ook nog op zoek naar enthousiaste
bestuursleden om zo een goede doorstroming
te houden in ons tennisbestuur. Leden met
een frisse blik komen weer met nieuwe
ideeën en dat komt de vereniging absoluut
ten goede! Dus beste leden, kom naar de
jaarvergadering en laat je stem horen!
De vertrouwde inloopavond is gewoon weer
op de woensdagavond vanaf 19.30 uur. Een
leuke avond waar we de indeling van spelen
ter plekke verzinnen om zo gelijke
wedstrijdjes te krijgen. Dus laat je niet
weerhouden als beginner en kom naar de
inloopavond om leuk een balletje te slaan! Als
bestuur probeert minimaal één van ons
aanwezig te zijn om zo het geheel in goede
banen te leiden.
Ook dit jaar zijn er weer teams die meespelen
in verschillende competities.
Zo hebben we 2 teams in de
polderavondcompetitie op de maandagavond
en polderdamescompetitie op de
woensdagmorgen.
Ook doen er drie teams mee in de
voorjaarscompetitie van de KNLTB,
woensdagavondcompetitie herendubbel,
donderdagmorgencompetitie damesdubbel en
zaterdagmiddagcompetitie herendubbel.
Deze laatste drie competitieteams waren
vorig jaar allemaal kampioen geworden en
krijgen dit jaar de pittige uitdaging te strijden
voor handhaving in een hogere klasse.
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Ben je nieuwsgierig geworden naar het competitie
tennis in één van onze competities , laat het even
weten, mail rpvanhethof@ziggo.nl, dan kunnen
we je eventueel inpassen bij één van de teams
als vaste speler of als invaller.
Op depagina:www.facebook.com/TennisEspel/,
vindt je alles over onze vereniging met leuke
activiteiten en foto’s. Zo hebben we ook dit jaar
weer het aloude Westcoast Tournament.
Dit is een dubbeltoernooi in mei en een
enkeltoernooi in september, gecombineerd met
spelers uit Espel, Creil, Rutten en Lemmer. De
wedstrijden worden in de deelnemende dorpen
gespeeld en worden onderling gepland zodra de
poules bekend zijn.
Er worden bij voldoende deelname poules
gevormd op speelsterkte zodat een ieder op zijn
of haar eigen niveau kan tennissen. Lijkt dit
toernooi je leuk om mee te doen hou dan onze
site in gaten, waarop je kunt zien waar en
wanneer je op kan geven.
Dus reden te over om de stoute tennisschoenen
aan te trekken en naar ons tennispark te komen,
want zien tennissen doet tennissen.Gezelligheid
staat voorop en we gaan er samen weer een
sportief en leuk seizoen van te maken!

misschien. Alsof je armen sterker worden
door hardlopen. Dat doe je toch met je
benen?
Inderdaad, maar van dat lopen wordt je wel
fitter. Fitter en dus sterker. Een winkelkrat uit
je auto tillen, gaat een stuk makkelijker als je
goed in conditie bent. Vergelijk het eens met
hoe je je voelt na een griepje. Dan kost alles
meer moeite. In zo’n situatie is de kans op
overbelasting een stuk groter.
Door regelmatig bewegen verbetert de
kwaliteit van je weefsels. Dit zien we
overduidelijk bij kraakbeen. Mensen die
regelmatig bewegen, hebben minder artrose
dan mensen die veel stilzitten. Daar
tegenover hebben mensen met overgewicht
meer artrose. En dit niet alleen in de benen
die door het gewicht meer belast worden. Ook
in de handen komt meer artrose voor. Dit
heeft waarschijnlijk met de stofwisseling te
maken. Hogere bloedsuikerwaarden en
cholesterolwaarden zijn mogelijk de oorzaak
van snellere slijtage van gewrichten.
Kijken we naar de schouder dan zien we bij
mensen met diabetes vaker peesproblemen
maar ook pijnlijke en verstijfde schouders
(frozen shoulder). Ook hier zorgt de hoge
hoeveelheden suiker in het bloed voor
problemen. De pezen en het gewrichtskapsel
worden kwetsbaarder voor overbelasting.
Als de doorbloeding van de pezen dan ook
nog verslechterd is door roken, dan neemt de
kans op overbelasting nog meer toe.
Bewegen zorgt voor een betere stofwisseling
met o.a. lagere bloedsuiker- en
cholesterolwaarden. Daarnaast werkt
bewegen pijnstillend doordat het de pijn
dempende systemen in de hersenen
activeert.

Nieuws van Fysiomotion
Schouderklachten te lijf door hardlopen!
Roken helpt niet tegen stress, maar veroorzaakt
dit juist. Zo schreef ik de vorige keer en nu een
grote kop “schouderklachten te lijf door
hardlopen!” Moet niet gekker worden denk je

Meer gaan bewegen, ontspannen, gezonder
eten en stoppen met roken, kan zo helpen
schouderklachten te verminderen.
Oefeningen voor de schouder zijn daarnaast
ook belangrijk. Met deze oefeningen worden
over het algemeen betere resultaten bereikt
dan met injecties of operaties. Zeker op de
langere termijn.
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HEYBOER BV
Biddinghuizen
Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
Tel.0321-335033
Fax. 0321-335048

Zeewolde
Oogstweg 24
3899 BK Zeewolde
036-5221250
036-5224150

Espel
Bosrand 25
8311 AA Espel
06-51311399
0321-335048

Spuiten met o.a. zelfr. Delvano`s op 45m
Specialist en groothandel in gewasbescherming
TeeltbeSgeleiding akkerbouw- voll.grond groenten-fruitteelt-bloembollen-groensector
S.K.L.Keuring en advies spuittechniek
CDG en VKL gecertificeerd
Leverancier van o.a.uienzaad, wortelzaad, tarwezaad,graszaden en maiszaad
Heyfax & Phytofax informatiesysteem
Heylab-grond en gewasonderzoek
Gespecialiseerd loonbedrijf in o.a. uien, wortelen,witlof en tulpen.
Deelnemer in Innoventis: Onderzoek in gewasbescherming en bemesting.

het meest complete bedrijf in gewasbescherming

Behangersbedrijf Peters
* Schilderwerk
* Onderhoud
* Wandafwerking
* Spuitwerk
* Stucwerk
Ook als u zelf aan de slag gaat
kunnen wij u verf, behang enz.
leveren.
Kuil 4 Urk
tel: 0527 651485
mail: behangersbedrijfpeters@gmail.com
Kijk eens op: www.bestebehangers.nl

DE WOLF TRANSPORT
Het adres voor zand, grond, zwarte
grond en erfverharding.
Daarnaast kraanwerk en
kippertransport.
De Bun 12 in ESPEL
Bel: 271661 of 06-21224423

www.scespel.nl
Met grote verslagenheid hebben we gehoord
dat 4e elftal speler en scheidsrechter Ton
Dekkers is overleden.
In verschillende rollen was Ton jarenlang
actief bij de voetbal.

Het beste resultaat wordt bereikt als je dagelijks
oefent gedurende minimaal drie maanden. Stop
je eerder, dan is de kans groot dat de klachten
weer terug komen. Korter dan drie maanden is
namelijk te kort om echt sterker te worden.
Welke oefeningen het beste voor je zijn, is
afhankelijk van je klachten. Minstens zo belangrijk
is het wat je van je schouder vraagt. Een lasser
belast zijn schouder heel anders dan een
kantoormedewerker of iemand die veel zwemt. Zij
zullen dan ook andere oefeningen krijgen.

Een echte voetbalman die altijd voor ons klaar
stond. En bovenal een oprecht en betrokken
mens. Na alle jaren waarin hij veel voor de
voetbal heeft betekend nemen wij afscheid
van speler van het 4e elftal en scheidsrechter.
Ton Dekkers
Wij willen Lucia, Marlies, Ilse, Frank en familie
veel sterkte wensen en zullen Ton nooit
vergeten.
S.C. Espel
Het bestuur

Heb je last van je schouder dan kun je altijd
contact opnemen. Voor een afspraak of vragen
ben ik bereikbaar via 06-12803041 (bellen, sms
of app) of per mail
(info@fysiotherapieemmeloord.nl).
Hartelijke groet,
Hinke Hospes-Boonstra, fysiotherapeut en
handtherapeut Fysiomotion (aangesloten bij
ClaudicatioNet en Schouder Netwerk Groot
Zwolle)

Baaiman Jachtbouw nieuwe sponsor
Sinds dit seizoen is Baaiman Jachtbouw
trotse bordsponsor van S.C. Espel. En wij zijn
trots op Baaiman.
Wat een prachtbedrijf en wat een prachtboten
maken ze! En dat gewoon in Espel!
Baaiman is al jaren specialist op het gebied
van aluminium scheepsbouw. Met hun
vakkundige en ervaren medewerkers bouwen
ze aluminium casco boten in diverse groottes.
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Bekijk hier al hun modellen, geniet en laat je
inspireren. https://baaimanjachtbouw.nl

David maakt transfer naar Brabant
Eind januari namen we afscheid van David Aung.
Hij speelde een aantal jaar in de jeugd samen
met zijn broertjes, en later bij de senioren.
Hij verhuist met zijn familie naar Brabant. Bedankt
familie Aung voor de mooie en sportieve jaren in
Espel!

We willen door, en nog meer meters maken.
Dus we zijn altijd op zoek naar meer
sponsoren. Wie wil ons helpen om de gehele
boarding langs het veld te vullen?
De ziekenboeg

Even geleden
viel Yvar
Bouma geblesseerd
uit tijdens een
training van de
selectie.

Het bleek erger dan
vooraf gedacht. Yvar
werd eind februari geopereerd aan zijn
kruisband en meniscus, vandaar een
kleinigheidje vanuit het 1e en 2e elftal.
SC Espel 1 wint van koploper

Trainingsveld krijgt vorm
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe
trainingsveld.
De ballenvangers zijn geplaatst en het gras is
weer aanwezig. Komende maanden wordt er nog
hard gewerkt om het veld helemaal klaar te
maken! Toppers!
Een samenwerking tussen gemeente en de
vrijwilligers.
Nog meer sponsoren langs het veld
We hebben weer een aantal nieuwe sponsoren!
En daar zijn we maar al te blij mee.
Bedankt:


*Polderbanden.nl



*Post Financieel & Hypotheek Advies



Ruud Borgijink



Agrivision



Loonbedrijf P. van Strien

Espel draaide na rust een achterstand
razendsnel om in een voorsprong en gaf de
kleinst mogelijke marge niet meer uit handen.
Een knappe prestatie tegen de koploper
UDIROS uit Nieuwehorne.
En de zege was gewoon verdiend, vond ook
Espel trainer Johan Knoll. ‘Wij waren
voetballend sterker’, luidde zijn conclusie.
Opmerkelijk, want de Friezen hadden nog
maar twee keer verloren tot afgelopen
zaterdag en hebben verreweg de meeste
goals gescoord in de 5e klasse A. UDIROS
had echter geen antwoord op het sterke spel
na rust van de thuisclub. De wedstrijd
eindigde in 3-1, met doelpunten van Paul
Poels, Paul Dekker en Rudi van Hooff.
Babyboomers CO2-neutraal Espel 4
vereffenen schuld
Geïnspireerd door de laatste ontwikkelingen
op klimaatgebied hadden de voetballers van
Espel 4 eind februari een duurzaam
trainingskamp in Drenthe. Waar de veteranen
als voormalig hofleverancier van de Espel
hoofdmacht normaalgesproken hun voeten op
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het veld doen spreken, lieten ze dit keer een heel
andere voetprint achter.
Ondanks het feit dat dit technisch hoogbegaafde
stel voetballers ook in de herfst van hun carrière
het (eigen) doel nog klakkeloos weet te vinden,
hadden ze nu maar één (klimaat) doel voor ogen:
Een sportief en ecologisch verantwoord CO2neutraal trainingskamp.
De intensieve training op een duurzaam
omgeploegd veld leverde dan ook slechts één
blessure op. Het onderstreepte nogmaals de
ongekende fitheid van de Espel-veteranen. Alleen
Bus bleef geparkeerd bij een hunebed achter met
een scheur in de diepere lagen van z’n
spiercarrosserie. Beter verging het Henk
Brandsma die tot diep in de nacht (ondanks
hinderlijke inmenging van enkele cultuurbarbaren)
met ongekende zoetgevooisde pianoklanken de
Drentse lucht bedwelmde.
De volgende dag stond in het teken van de
schuldvereffening der babyboomers. Deze
naoorlogse generatie in de leeftijd van zestig jaar
en ouder voelde dit trainingskamp sterk de
behoefte hun eigen ongeremde CO2-uitstoot van
vele tientallen jaren te vereffenen met een goede
klimaatdaad.
Om de uitstoot van deze oudere Espel-veteranen
te neutraliseren had Willem Homan het plan
opgevat het trainingskamp af te sluiten met het
planten van een halve hectare boompjes. Op het
grondgebied van dit van oorsprong Drentse
oermens werd begonnen met de aanplant van
een heus voedselbos. Dat er aan de geplante
elzenboompjes verdomd weinig appels en peren
groeien, doet blijkbaar niet ter zake voor deze
voormalige klimaatbarbaren.
In deze CO2-vriendelijke teamactiviteit stonden
de jongere Generatie X ploeggenoten overigens
schouder aan schouder met de daders van het
naderende klimaatechec. Geheel vrijwillig aan de
schop ter compensatie van de vele uitlaatgassen
en klimaat schaamteloze activiteiten van hun
oudere schuldbewuste ploeggenoten.

Naast het sportieve element kende dit klimaat
neutrale trainingskamp ter afsluiting dus ook
nog een teambuildend karakter. Succesvol en
duurzaam genoeg om er weer een seizoen
sportief en sociaal tegen aan te gaan in het
eigen Espel.
Nieuwe jeugdleden gezocht
Voetbal is een echte teamsport. De grootste
sport van Nederland. Kinderen kunnen zich
sportief en sociaal heel goed ontwikkelen.
Door voetbal ontstaan leuke vriendengroepen
en worden kinderen sociaal sterker en
weerbaarder.
S.C. Espel is een hele leuke vereniging
waarbij we ons als leden en ouders inzetten
voor onze kinderen met als voornaamste
doel: plezier maken.
Je mag vanaf 5 jaar voetballen bij de
‘kabouters’, dit zijn de jongeren onder de 7
(JO7). De JO7 spelen 4 tegen 4. JO7 traint 1x
per week en spelen op een aantal
zaterdagochtenden in het jaar meerdere
wedstrijdjes tegen andere dorpen uit de
polder.
Bij S.C. Espel willen we ook dit seizoen weer
een team ‘kabouters’ hebben. Wil jij kijken of
het wat voor je kind is? Geef je dan op voor
een aantal proeftrainingen via een mail aan
bestuur@scespel.nl.
Wij hebben nu al zin in het nieuwe seizoen! Jij
ook?
Sportieve groet,
Het voetbalbestuur S.C. Espel
Vacatures
-

Mede leider JO15
Scheidsrechter (senioren)
Trainer JO19 (2x 1 uur per week)

Lid worden van S.C. Espel
Wil jij gezellig voetballen met vrienden en
vriendinnen?
Gezelligheid en sportiviteit!
Mail je gegevens, naam, emailadres en
telefoonnummer naar bestuur@scespel.nl.
Dan nemen wij contact met je op.
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Praktijkinformatie
dr. C.G.J. Geboers
Bezoekadres: Flevolaan 16, Creil
Algemeen telefoonnummer:
via een keuzemenu, toets 0527-274365:
Alleen voor Spoed: keuze 1
Voor de recepten lijn: keuze 2
Voor de assistente: keuze 3
Gelieve vóór 9.30 te bellen voor een afspraak of
visite
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen:
0900-3336333
Recepten:
aanvragen via algemeen nummer, keuze 2 (bij
voorkeur) of bellen met 274109
Bestellen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week
Ophalen van medicatie: één dag na het bestellen
(indien vóór 9.30)
U kunt uw medicijnen ophalen:
In Creil, iedere werkdag tussen: 11.30 en 12.00
of 15.30 en 16.30.
Spoed:
Via het algemeen nummer, keuze 1(bij voorkeur)
of bellen met 275170
Na 17.00 uur en in weekend/feestdagen 09003336333, bij levensbedreigende spoed, 1
toetsen
www.huisartspraktijkgeboers@praktijkinfo.nl

Openbaar vervoer Espel
Connexxion
Lijn 77, halte Espel. richting Emmeloord
Maandag t/m vrijdag: 7.03; 8.03; 9.03;
10.03; 11.33; 12.33; 13.33; 14.33; 15.33;
16.33; 17.33; 18.33; 19.33 uur.
Lijn 77, halte Espel, richting Lemmer
Maandag t/m vrijdag: 6.26; 7.26; 8.26;
9.26; 10.56; 11.56; 12.56; 13.56; 14.56;
15.56; 16.56; 17.56; 18.56 uur.
Meer informatie: www.connexxion.nl of
Klantenservice 0900-2666399.
Regiotaxi Flevoland
Regiotaxi Flevoland is er voor iedereen in de
gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde
en Lelystad. Regiotaxi Flevoland rijdt zeven dagen
in de week, van 6.00 uur tot 0.30 uur.
Bel 0900 -222 88 77 (€ 0,08/min.).(minimaal een
uur voordat u wilt vertrekken)
De centrale is bereikbaar van ’s morgens
5.30 uur tot ‘s nachts 1.00 uur.
Info + tarieven: www.flevoland.nl/regiotaxi of bel
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur met 0527 61
93 93

Vereniging Dorpsbelang Espel

De Vereniging Dorpsbelang Espel is opgericht 4 maart 1950. De vereniging stelt zich ten doel de
algemene dorpsbelangen te behartigen. Het lidmaatschap bedraagt € 10,= per jaar. Tijdens
dorpsfeesten krijgen leden korting op de entreeprijzen.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Roy Metsemakers
Ella Wijnia
Jakob van der Wekken
Thilda van Hooff-Westra
Minetta Bus
Renske Bos
Menno van der Vlies

tel.: 06 22828206
tel: 06-52014245
tel.: 06 14648921
tel.: 0527 271700
tel.: 06 46170465
tel.: 06 52150731
tel.: 06 39004491

Ieder bestuurslid heeft een wijk onder zijn/haar hoede (aandacht voor langdurige zieken, jubilea, nieuwe bewoners e.d.).
Niet alles is ons bekend, geeft u ons gerust een tip!
Wijkindeling
Roy Metsemakers
Renske Bos
Thilda van Hooff
Vacant
Menno van der Vlies
Minetta Bus
Vacant
Jakob van der Wekken

Turbine, Korenmolen, Papiermolen, Poldermolen, Binnenkruier, Tjasker
Keggehof, Noorderrand, Het Laantje, Leliestraat, Westerrand (noord)
Vaartweg, Bredehof (oost), Zuiderrand, Bosrand, Sportstraat, de Bun
De Wieken, Windmolenhoek, Westerrand (zuid), Bredehof (west)
Espelerweg (zuid), Tollebekerweg, Pilotenweg, Zuidermiddenweg, Espelerringweg
Espelerweg (noord), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg
Westermeerweg (vanaf Espelerpad noord), Onderduikerspad, Westerringweg, Klutenpad nr.4
Ankerpad, Westermeerweg (tot Espelerpad), Steenbankpad, Espelerpad

Verhuur van materialen:
Dorpsladder: op te halen bij fam. Van de Brandhof, Keggehof 13. Huur van de dorpsladder is gratis, maar de boete voor
het later terugbrengen dan de afgesproken datum bedraagt: € 1,= per dag.
6 tulpenpakjes: neem hiervoor contact op met het secretariaat.
internet: www.espel.info
e-mail: dorpsbelang@espel.info
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Belangrijke adressen Espel
GEZONDHEID & UITERLIJKE VERZORGING
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Diëtist

Lida Metsemakers
‘t Mozaïek

06-2502 5676
info@lidametsemakers.nl

Spreekuur iedere
woensdagavond, vrijdagen zaterdagochtend

Dokter C.G.J. Geboers

Flevolaan 16, 8312 AN Creil

274365

Fysiotherapeut
Knipboetiek Tjitske Straatsma

Hinke Hospes-Boonstra
‘t Mozaïek
Bredehof 1, 8311 AH Espel

637325
06-1280 3041
271298

Nagelstudio Ineke Bogaard

Turbine 7

Pedicurepraktijk Op vrije voet

Mevr. S.C. van der Velde

850567
06-1364 6428
271466
06-5115 6131

Schoonheidsspecialiste
Lou skincare

Milou Bijlefeld
Keggehof 11, 8311 AT Espel

06-5145 5793
info@louskincare.nl

De Zonnebloem
afd. Creil/Espel

Secr. M. van der Velde
Bredehof 7, 8311 AH Espel

271669

Zorggroep Oude & Nieuwe Land Ledenvereniging

Iedere woensdagmiddag
di-vr 08.30-17.30u
do 18.00-20.00u
za 08.30-14.00u
Nagelstudio, kleur, stijl en
make-up advies
Iedere dinsdag en
eventueel donderdag op
afspraak
www.louskincare.nl

(0521)-539893
leden@zorggroep-onl.nl

www.zorggroep-onl.nl

HORECA
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Party Bowlinghouse
De Ducdalf

Westerrand 38, 8311 AN Espel

271200

ma-vr. vanaf 9.00 uur
za. vanaf 11.00 uur
zo. vanaf 15.00 uur

NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Gospelgroep Promise

Secr. Lydia Bakker-Koffeman

Muziekvereniging
De Zuiderzee-echo’s

Secr. Marijan Eggink

857310
lydiakoffeman@hotmail.com
m-eggink@live.nl

www.
gospelgroeppromise.nl
www.zuiderzeeechos.nl

Slagwerkgroep Espel

Arie Noeverman 271190
Bart Hogeveen 271145

info@slagwerkgroepespel.nl

Iedere vr: 19.00u – 20.30u
www.slagwerkgroepespel.
nl

MUZIEK

OPENBARE VOORZIENINGEN
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

MFC ‘t Mozaïek

Albert Dirkse 06-53336585
Tjitske Straatsma (sleutelbeheer)
Gea Kramer (reserveringen)

Info@mfcespel.nl
Secretaris@mfcespel.nl

Reserveringen Gea
Kramer 06-10076435 of
secretaris@mfcespel.nl

TEL / E-MAIL

EXTRA

SCHOLEN & KINDERACTIVITEITEN
NAAM

ADRES

Peuterspeelzaal De Kruimel

Monique Stroop-Gerrie van Binsbergen 06-5710 2831
Westerrand 42-44, 8311 AP Espel
de_kruimel@psz-nop.nl
’t Mozaiek
271433
Greta van der Kamp

Stichting Kinderopvang
Flevoland

Oecumenische school De Ark

Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin
Straatweg 9, 8531 HE Lemmer

271638
(0514)-564254
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dinsdag- donderdag en
vrijdagochtend
Kindercreche de
Speelmuiter /
Buitenschoolse opvang de
Buitenfluiter
www.basisschool-de-ark.nl

SPORTVERENIGINGEN
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Bowling Vereniging Espel

Secr. Alice Ziel
Zuidderrand 9, 8311 AD Espel
Secr. Arjan Mulder

270031
secretaris@bvespel.nl
06-51618583

www.bvespel.nl

Secr. Femmie Bastiaanssen
Ankerpad 2, 8311 PC Espel
Secr. Septima Bramer
Westerrand 92, 8311 AP Espel
Secr. T. Bebingh,
Westerrand 80, 8311 AP Espel.
Voorz. J. Klaver
Bredehof 40, 8311 AK Espel
Secr. Mevr M. Jägers
Faddegonstraat 76, Emmeloord
Secr. Heidi Rijpkema
Onderduikersweg 41a, 8311 RD Espel
Secr. Els van Dun
Korenmolen 41, 8311 BD Espel
Secr. Anja Beugels
Espelerringweg 19, 8309 RE Tollebeek
Secr. Siega Grootjans
Ankerpad 13,Espel

06-30717174
gymespel@gmail.com
271755
Septima.bramer@gmail.com

NAAM
Geloofsgemeenschap Heilige
Geest (onderdeel van
Emmausparochie)
Protestantse gemeente
Creil-Espel

Dartvereniging The Bouncers
Gymnastiek
IJsclub
Jeu de Boules
Klaverjasclub
Majorettevereniging Diana
Omnisport
Tennis
Voetbal
Volleybal TriVia

271866
231455

www.diana-tollebeek.nl

611345
271743
TennisSCEspel@gmail.com
anjabeugels71@hotmail.nl

https://sites.google.com/sit
e/tennisespelnop/
www.scespel.com

06-22790713

www.triviavolleybal.nl

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Pastor Wiebe Mulder
Raadhuisstraat 42, 8561 BH Balk

06-2363 2041

info@triviavolleybal.nl

RELIGIE

(tijdelijke) Scriba: Carla van der Vlies
610388
Koning Radboudlaan 15, 8312 CB Creil scriba.creil.espel@hotmail.nl

VERENIGINGEN
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

ANBO
(Alg Ned. Bond voor Ouderen)
Carnavalsver. de Vloertrappers

Contact: Lammert Knorren
Bredehof 16, Espel
Secr. Marc Slootman
Vaartweg 19, 8311 AA Espel
Secr. Ella Wijnia
Espelerringweg 15, 8309 RE Tollebeek
Marian van Keulen

271745
info@seniorennop.nl
06-1095 7422
slootmanmarc@hotmail.com
06-52014245
dorpsbelang@espel.info
06-33758057

www.seniorennop.nl

Bas Menting
Espelerpad 8, 8311 PS Espel
Mariska Scholtens
Kuinderweg 36, 8315 PW Luttelgeest
Eveline vd Slikke
Sluitgatweg 9, 8308 RC Nagele
Gea Beishuizen
Niels Bohrhage 18, Emmeloord
Secr. E. Verwijs
Zuiderrand 8, Espel
Secr. Karin Jol
De Wieken 4, 8311 BC Espel
Secr. D. Legemate
Duiveland 48, 8202 PK Emmeloord
Coordinator: Wilfred Pronk
Onderduikersweg 41a, 8311 RD Espel
Secr. Iselle Bastiaanssen
Westermeerweg 21, 8311 PE Espel

06-1367 5061
basmenting@hotmail.com
mariska_scholtens@hotmail.com www.crespa.nl

Dorpsbelang Espel
ESVRA
(Espeler Vrouwen Algemeen)
Feestcommissie
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET
Leeskring Tussen de Regels
Ouderensociëteit
Avondvreugd
Toneelver. De Ducdalf
Volkstuinvereniging Espel
Weidevogelbescherming Espel
Zakenclub Espel

info@neteffebeter.nl

www.neteffebeter.nl

06 45762735
271575
271746
612734
611345
wilfredpronk@gmail.com
06-1373 5510
isellebas@icloud.com
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ellyverwijs@hetnet.nl

Beleef het bij De Ducdalf

Axe Throwing ~ Bowlen ~ Bruiloft
Catering ~ Kookstudio ~ Escaperoom
Café Restaurant ~ Feesten & partijen
Voor meer informatie kijk op onze website

www.deducdalf.nl

T 0527 27 12 00 ~ info@deducdalf.nl

