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Familieberichten:
Geboren:
18 november

:Anouk
dochter van Herman Zonderland en Marga van Lent. Westermeerweg 47

Overleden:
29 november

: Piet Elsma, Noorderrand 28

Van de redactie:
Met ingang van het nieuwe jaar moeten wij als Dorpskrant Redactie helaas afscheid nemen van Katja
en Janneke. Hierbij willen wij Katja en Janneke dan ook hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet
voor de dorpskrant!! Inmiddels hebben wij Lammie Hoekstra bereid gevonden om ons team te komen
versterken. Indien er meer mensen zijn die ons team willen komen versterken dan houden wij ons
graag aanbevolen!!
Verder zijn wij op zoek naar dorpsgenoten die ons willen helpen met het 'plukken en nieten' van de
dorpskrant. De eerstvolgende keer is woensdag 4 februari, 19.00uur in de Bowling. Komt u ook?
Het bestuur.

Koningin Wilhelmina fonds zoekt coördinator
Het KWF ( Koningin Wilhelmina Fonds) zoekt met ingang van 2004 een coördinator voor de
organisatie van de collecte voor de Kankerbestrijding.
Het KWF collecteert met vaste medewerkers 1 keer per jaar in september waarbij de coördinator, met
ondersteuning van het hoofdkantoor, zorg draagt voor de opzet en afhandeling van de collecte.
Bent u geïnteresseerd en wilt u informatie neem dan aub contact op met
Imke van Gaalen, tel. 271617; ivangaalen@planet.nl

Activiteitenkalender van De Ducdalf:
Zaterdag 27 december 2003
Zaterdag 3 januari 2003
23 en 24 januari 2004
20 t/m 23 februari 2004

Op de Wieken

Murphy’s Law
Nieuwjaarsreceptie Dorpsbelang
Toneelvereniging De Ducdalf
Braziliaans Carnavals programma

aanvang: 22.30 uur
aanvang: 15.30 uur
aanvang: 20.00 uur
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Van de dorpsvoorzitter:
Beste dorpsgenoten:
Wat vliegt de tijd: het lijkt alsof ik vorige week ben gekozen tot uw
dorpsvoorzitter, maar toch is het al meer dan een half jaar geleden!! Zoals u
van mij gewend bent, blik in mijn stukjes in de dorpskrant altijd even terug op wat er in het dorp
gebeurd is sinds de vorige dorpskrant. Deze keer was het vooral de spreekbeurt die ik gehouden heb
op een avond van de Politieke Unie.Een vertegenwoordiger van de P.U. had mij gevraagd om op
genoemde avond mijn visie uiteen te zetten aangaande de leefbaarheid in de dorpen. Deze uitnodiging
heb ik van harte aanvaard, zonder mij te realiseren wat dit in de pers teweeg zou brengen. Na de
publicaties in de diverse bladen is er nogal wat reactie geweest van mensen, die het prima vonden dat
ik mij zo kritisch heb uitgelaten, maar ook van mensen die van mening zijn dat ik teveel mijn gal
gespuwd heb en vinden dat ik mij diplomatieker had moeten uitlaten. Ikzelf ben van mening dat ik
inderdaad bijzonder kritisch ben geweest, maar dat ik geen woord van wat er is gezegd heb gelogen. Ik
neem dan ook niets terug van wat er de bewuste avond is gezegd en sta ik nog steeds volledig achter
de inhoud van mijn spreekbeurt. Maar …. Omdat er op de avond zelf maar een handje vol Espelnaren
aanwezig was, volgt nu de volledige tekst van de toespraak zelf: dan kan iedereen zich zelf een
mening vormen ( zonder hoeven af te gaan op wat anderen zeggen gehoord te hebben ):
Toespraak 18 november 2003. Thema “leefbaarheid in de dorpen (kleine kernen) “.
Geachte aanwezigen:
Toen ik enige weken geleden gevraagd ben door dhr. Maliepaard van de Politieke Unie om mijn visie
uiteen te zetten t.a.v. de leefbaarheid in de dorpen, heb ik daar niet lang over hoeven nadenken. (
Hoewel ….. nu ik hier eenmaal sta weet ik hoe het ook alweer was als je een spreekbeurt op school
moest houden: knikkende knieën, klotsende oksels en zwetend ). Toch zal ik er het beste van proberen
te maken.
Toen ik nadacht over het gevraagde thema : Hoe zie je de leefbaarheid van de kleine dorpen kwam ik
tot de conclusie dat deze vraag het beste beantwoord kon worden door na te gaan waarom je zelf jaren
geleden ervoor hebt gekozen om in een klein dorp te gaan wonen. Het antwoord op deze vraag was
snel gegeven: we zochten als jong gehuwden naar een plekje waar rust gegarandeerd was, waar onze
eventuele kinderen veilig zouden opgroeien en waar het goed toeven was. Toetspunt voor het laatste
was, dat er voldoende voorzieningen voorhanden zouden moeten zijn, die het leven ( en dus de
leefbaarheid ) ten goede zouden komen. Wij meenden al deze punten in Espel te hebben gevonden:
een dopje in de Noordoostpolder, rustig gelegen en met voldoende primaire voorzieningen:
- Een dorpssuper.
- Een bakker.
- Een slager.
- Een kapsalon.
- Een interieurwinkel met postagentschap
- Voldoende horeca voorzieningen.
- Twee scholen.
- Twee kerken.
- Voldoende sportvoorzieningen
- Een rijk verenigingsleven.
- Voldoende nieuwbouw voor de eerste jaren.
- En ( op fietsafstand ) voldoende secundaire voorzieningen zoals een ziekenhuis/ scholen voor
voortgezet onderwijs/ winkelvoorzieningen etc. etc.
We kunnen dus rustig stellen dat het goed toeven was in een klein dorpje zoals Espel toentertijd was.
Maar is dat nu nog steeds het geval ??? Ik ben van mening dat we de laatste jaren heel veel van onze
voorzieningen zijn verloren die de leefbaarheid van ons dorp ernstig hebben aangetast. Ik noem u:
• de dorpssuper; de slager en de bakker zijn allemaal verdwenen zonder dat iemand
anders het overnam.
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Ook de interieurwinkel is ter ziele.
Van de twee scholen is er nog maar eentje over.
Van de twee kerken is er nog een open.
De nieuwbouw in ons dorp stagneert al een aantal jaren.
En ook aan de secundaire voorzieningen wordt ernstig geknabbeld als er straks
bijvoorbeeld geen streekziekenhuis meer beschikbaar zou zijn.

Dus de leefbaarheid is dusdanig afgenomen dat we voor dorpen als Espel maar een negatief
woonadvies moeten afgeven ( zoals de directeur van Mercatus begin dit jaar nog deed voor mensen die
van buiten het dorp komen en die niet weten wat het is om in een dorp te wonen )? In mijn visie
absoluut niet !!!!!! Je kunt bovenstaande gegevens als feit accompli accepteren en vervolgens bij de
pakken gaan neerzitten; maar zo steek ik – zo steekt onze vereniging voor dorpsbelang Espel - niet in
elkaar !!! Wij willen met zijn allen onze schouders zetten onder het weer leefbaar maken van ons dorp
en zo proberen de leefbaarheid van ons dorp weer op dusdanig niveau brengen, dat mensen graag in
ons dorp komen wonen. Daarbij is echter wel de hulp en samenwerking van de gemeente
Noordoostpolder onontbeerlijk !!! En dat laatste is nu juist iets, waarover ik eerlijk gezegd nogal
somber gestemd ben. Wat zien we namelijk gebeuren:
- Een bevoorrechting van het ene dorp boven het andere ( ik memoreer hierbij de conceptnota
detailhandel 2003, waarbij de dorpen op slot worden gegooid ten faveure van Emmeloord.
Voor de volledigheid: in mijn optiek past een Macro of een andere groothandel in de dorpen
net zo goed als in Emmeloord !! In Espel zou daar ruimte zat voor zijn ).
- Een zeer traag werkend ambtenaren apparaat : Ik noem u de acties die wij als dorpsbelang
hebben ondernomen om ons dorp weer wat leefbaarder te krijgen :
1. Brieven die eind mei / begin juni zijn uitgegaan t.a.v. de artikel 19 aanvraag voor ons
voormalig woonwagenterrein ; de snertgroene dorpsvijver; de situatie m.b.t. de voormalige
openbare school; m.b.t. waterhuishouding van de Keggehof etc.etc. Reactie: een bericht van
ontvangst en sindsdien dodelijke stilte . We schrijven nu wel al november ………
2. Op 30 september geschreven brief m.b.t. de verbetering van de loswal. Op 3 november heb ik
zelf gebeld omdat er zelfs nog geen bericht van ontvangst was. Reactie: brief is ontvangen,
wordt in behandeling genomen. Tot op vandaag geen verdere reactie………………..
3. De situatie m.b.t. de centrumvoorziening Espel: al bijna twee jaar werkt er een stichting in ons
dorp aan de realisering van een centrumvoorziening m.a.w. een multi functioneel centrum, te
realiseren in het gebouw van Una Sancta. Dank zij de inzet van een aantal zeer enthousiaste
vrijwilligers is de eerste aanpassing aan het gebouw gerealiseerd, maar nu ligt de bal bij de
gemeente om onze subsidieaanvraag te honoreren. Eerst zou deze zaak al begin dit jaar tijdens
de raadsvergadering worden behandeld. We zijn inmiddels 10 maanden verder en nog altijd
houdt men Espel aan het lijntje !!!
Laat ik het hier maar bij laten!! Vindt u het gek dat het voor kernen als Espel moeilijk is om nog
vrijwilligers te vinden die iets voor het dorp willen betekenen?? Ik niet!! Inmiddels is de algemene
teneur langzaam aan het worden :” doe wat je wilt: de leefbaarheid van ons dorp krijg je nooit meer op
het niveau van wat het geweest is door de aanpak van de gemeente”: maak van een aantal dorpen ,
dorpen met een centrale functie ( m.a.w. bevoorrecht deze dorpen ten koste van de leefbaarheid in
andere dorpen ) en maak van de rest maar slaapdorpen. Dat is nog nooit keihard door de gemeente
Noordoostpolder uitgesproken, maar als dat zo is, laat men het dan zeggen !!!!!! Niet dat ik het ermee
eens zou zijn, maar dan weet je in elk geval waar je aan toe bent. En dan weet je in elk geval ook waar
je NIET moet zijn als je je uit de naad wilt lopen om de leefbaarheid van je dorp weer te vergroten.
Waar je niet moet zijn wil je je dorp weer positief op de kaart krijgen. Wij als dorpsbestuurders zullen
nooit opgeven om ons dorp weer op een aanvaardbaar peil van leefbaarheid te krijgen. Hopelijk werkt
de politiek ( en ik hoop oprecht ook de gemeente Noordoostpolder ) van harte mee aan dit streven. Ik
dank u wel !!!
Tot zover de toespraak: oprecht kritisch en wel gemeend!!
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Reactie van de gemeente binnengekomen via de email op 2 december j.l.:
Geachte heer,
Naar aanleiding van een aantal vragen aangaande Espel deel ik u het
volgende mede.
- betreffende schoolgebouw de "Kaghe" zou er contact geweest zijn met mevrouw Irma van
Dijkhuizen. Hierover kan ik u geen nieuws verstrekken.
- De bestrating van de Westrrand-zuid, Zuiderrand en de Bosrand deel ik mede dat deze worden mee
genomen in het reguliere onderhoud bestrating. De Bosrand zal waarschijnlijk in 2004 worden
aangepakt.
- De vraag berteffende voormalig woonwagenstandplaats.Het slopen van het gebouw wat er nog
opstaat word op dit moment door afd. nieuwe werken bekeken of dit meegenomen kan worden met het
slopen van een ander gebouw door de zelfde aannemer. Wanneer dit allemaal gebeurd is kunnen wij
bij afd. Onderhoud en Beheer volgend voorjaar(2004) er een parkeerplaats van maken.
met vr.groeten opzichter beheer en onderhoud: J. Wilpshaar,
Daarnaast is er heel wat commotie geweest rondom de eventuele winkelvoorziening in Espel: ik had
ook hierbij nooit verwacht dat de pers hier zo geïnteresseerd op zou inspringen, maar ik ben wel blij
dat dit is gebeurd. Ik moet echter een paar dingen rechtzetten, die m.i. verkeerd in de pers terecht zijn
gekomen:
• in de eerste plaats stond in de Stentor van zaterdag 29 november j.l. dat dhr. Kramer van
Slumps rijdende winkelvoorziening baalt als een stekker en dat hem iets dergelijks nooit is
aangeboden. Dat hij baalt, kan ik begrijpen, maar m.b.t. het tweede moet ik hem toch wijzen
op het voorstel dat hem destijds door de voorzitter van de stichting centrumvoorziening is
gedaan. Namelijk om een aantal vaste uren per dag in Espel op een vaste locatie te komen
staan. Gecombineerd met andere dorpen, zodat hij een volledige weektaak zou hebben en
minder zou behoeven te rijden. Dat voorstel is toentertijd door hem afgewezen ( aldus de
eerder geciteerde voorzitter ) en dus kunnen we rustig stellen dat hij toen de kans heeft gemist.
• Verder staat in hetzelfde artikel dat een vergunning ruim € 3000,00 zou moeten kosten. Ook
daar ben ik het niet mee eens: als de wagen er inderdaad komt wordt de standplaats het
pleintje voor Una Sancta. Eigen grond dus van de centrumvoorziening en is er o.i. geen
vergunning noodzakelijk.
• Een ander punt dat uw aandacht behoeft is de wijze waarop de fam. ten Napel in de krant is
gekomen: Het is nu net alsof ze hier helemaal geen zin in zouden hebben. Niets is minder
waar!! Juist op voorspraak van dhr. Ten Napel zijn we zo voortvarend aan het werk gegaan en
als het aan hem ligt gaat de wagen al op 1 januari 2004 open. Zeg nu zelf : is dat een uitspraak
van iemand die er helemaal geen zin in zou hebben? Kom nou!! Ook in een telefonisch
gesprek van mij met dhr. ten Napel op 1 december heeft hij duidelijk herhaald dat hij er nog
steeds voor gaat als Espel dat ook wil!
• Iemand anders vroeg mij wat er met de wagen gebeurt als het allemaal mislukt. Nu ben ik van
mening dat je nooit moet uitgaan van een negatief scenario en ervoor moet gaan om het doen
slagen. Maar goed: stel het mislukt wat dan? Dan moet de wagen + inventaris weer worden
verkocht en zal het geld eerlijk moeten worden terugbetaald aan de dorpsbewoners. Maar
…… er zal dan een berekening voor moeten worden gemaakt zodat ieder zijn geïnvesteerde
geld naar verhouding terugkrijgt.
Een dezer dagen valt er een brief in uw brievenbus met informatie over de winkelvoorziening en het
verzoek om met ons mee te doen. Ik roep u ook in deze dorpskrant op om mee te werken aan de
realisering van dit plan. Laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn.
Tot zover wat ons bezig hield de afgelopen tijd. Een andere belangrijke gebeurtenis ( zeker voor de
kinderen ) was de aankomst van Sinterklaas op 22 november . Rond 14.30 uur kwam het deftige
gezelschap aan op het plein voor de Ducdalf waar ik de eer had om Sint als eerste de hand te mogen
schudden. Maar wat was dat ???? Er waren twee Pieten verdwenen.! Na enig roepen, zingen en heel
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hard schreeuwen kwamen ze dan toch te voorschijn op het dak van de Ducdalf. Het bleek dat de
Stuntelpiet en een collega op het dak terecht waren gekomen en er niet meer vanaf durfden. Gelukkig
hing er een touw en lag er een ladder, zodat de Sint na enig oponthoud naar binnen kon met alle
kinderen in zijn kielzog. Binnen waren er liedjes, kreeg Sint wel één miljoen tekeningen en was het
heel gezellig. Na een programma van ruim een uur moest Sint ons weer verlaten, om ook de andere
kinderen te bezoeken en zich voor te bereiden op de drukke week van 5 december. De iets oudere
kinderen hebben een leuke film gezien in de Ark en ook zij hebben het heel gezellig gehad. We hopen
Sint volgend jaar weer in goed gezondheid te mogen begroeten.
Hier laat ik het verder bij: ik wens u mede namens de andere leden van dorpsbelang hele fijne
feestdagen toe en een in alle opzichten opperbest 2004 !!

Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter:
John van Slooten

ONTWIKKELINGEN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Na lange tijd niets meer van ons gehoord te hebben kunnen wij jullie nu weer iets positiefs vertellen.
De leader bijdrage van Brussel is verhoogd van 30% naar 50% subsidie. Jullie zien dat het licht steeds
meer op groen komt te staan. Het duurt erg lang, maar laten we ons maar vasthouden aan de uitspraak
dat alle goede dingen langzaam komen. Nu de gemeente nog. Wij moeten nog ongeveer € 100.000
boven water halen om de bouw te kunnen starten. Dat vragen wij van de gemeente en we rekenen erop
dat het rond komt. B en W komen binnenkort bij elkaar om dit te bespreken. Dus duimen maar. Als
alles goed gaat komt het hopelijk in januari in de gemeenteraadsvergadering.
Het ligt in de bedoeling dat we ergens in de maand mei weer een grootse veiling ten behoeve van ons
MFC gaan houden. Wij vragen alvast aan jullie om zoveel mogelijk ideeën te bedenken om veel geld
binnen te kunnen halen. De laatste keer dat we dat gehouden hebben, t.b.v. de sport in ons dorp, ging
grandioos en we hebben er alle vertrouwen in dat het weer zal lukken.
Op naar een SPONTAAN EN LEEFBAAR DORP! Wij als bestuur en diverse spontane
vrijwilligers gaan er voor jullie ook?
Gert Dibbits

ESPEL MOET BLIJVEN BLOEIEN!!!!!
Er zijn in Espel een groot aantal mensen die zich bijzonder druk maken om het multifunctionele
centrum Espel. Dit is terecht, want er moet iets gebeuren om Espel bloeiend te houden. Vooral Gert
Dibbits en consorten, zijn nogal in de weer geweest om diverse subsidies los te krijgen, en vooral de
gemeente warm te maken voor het multifunctionele centrum van Espel. Naar het zich laat aanzien,
begint dit nu zijn vruchten af te werpen. Als dit allemaal lukt, gaan we los in Espel, en is het de
bedoeling net als 4 jaar geleden een veiling te houden. Met als doel het gebouw goed in te richten
zodat alle Espelnaren zich er goed thuis voelen en er gebruik van kunnen maken. Nu is er alleen nog
een pakkende zin nodig om alles makkelijk onder de aandacht te brengen. Iedereen mag hiervoor
nadenken. 4 jaar, terug was de spreuk: ‘Klinkende munten voor sportieve stunten’. Nu ligt het wat
moeilijker er moet iets met centrum voorziening Espel, multifunctioneel centrum Espel of Espel
bloeit, dit is iets minder formeel en dat er geld binnen moet komen. Liefst een pakkende zin, dus
dorpsgenoten laat jullie creativiteit maar eens gaan. Als de spreuk (yell) bekend is, willen wij hem
graag bekend maken op de nieuwjaarsreceptie. Als iemand wat weet, een mooie kreet, geef het door
aan de redactie van de dorpskrant of ondergetekende. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud, want eerst
moet de gemeente door de bocht en dan zullen we zelf als bewoners het laatste zetje moeten geven,
middels een zeer grote veiling, vóór en dóór Espelnaren. Espel zal dan hopelijk bloeien als nooit
tevoren.
De veilingmeester
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Kerkdiensten tijdens de kerst in Una Sancta
Zondag 21 december:

Kinderkerstfeest
Aanvang: 19.00 uur
Opgevoerd wordt de minimusical: Kerst heeft de toekomst.
Met medewerking van:
kinderen van de kindernevendienst

Woensdag 24 december:

Kerstnachtdienst
Aanvang: 22.00 uur
Thema: Hij kwam bij ons heel gewoon.
Voorganger:
ds. W. Kok
Muzikale medewerking:
Peter Kooi – orgel
Ineke Ellen – keyboard

Eerste Kerstdag:

Kerstdienst
Aanvang: 10.45 uur
Thema: Herders op weg naar de Koning.
Voorganger:
ds. W. Kok
Muzikale medewerking:
Marinus van de Weerd - orgel

Ouderenkoor Espel en Samen op weg koor
Op zondag 21 december willen wij, het ‘Ouderenkoor Espel’ en het ‘Samen op weg koor’
voor u zingen, declameren en samen met u zingen in Una Sancta te Espel.
Beide koren onder leiding van Ans Perenboom.
Het thema is: “Vrede begint bij jezelf”.
De aanvangstijd is half vier en na afloop is er voor iedereen koffie of thee.
Voor ouderen uit Creil wordt voor vervoer gezorgd.
Wij nodigen u van harte uit.

Alpha cursus Espel: Schuif gerust aan
De Alpha cursus die in de wijk Brompton in Londen begon is ook in Nederland een groot
succes geworden. Op honderden plaatsen schuiven mensen aan tafel en vragen zich af, wat er
voor die avond is bekokstoofd – in de pannen, en voor het onderwerp. Want de Alpha cursus
begint standaard met samen eten. Dat blijkt een goede setting te zijn om ongedwongen met
andere mensen in contact te komen en van gedachten te wisselen over geloven, de zin en het
doel van het leven. Samen tafelen leidt zo tot gesprekken van hart tot hart over thema’s als:
Wat heeft een man die 2000 jaar geleden leefde ons nu nog te zeggen? Hoe kun je kwaad
weerstaan?
De Alpha cursus is speciaal opgezet voor mensen die zich niet sterk met de kerk verbonden
voelen, maar interesse hebben in het christelijke geloof. Elke avond wordt een belangrijk
thema van het geloof gepresenteerd. Daar kan iedereen op reageren in gesprekken in kleine
groepjes. Iedereen kan er vrij vragen, twijfels en bezwaren naar voren brengen zonder vreemd
te worden aangekeken.
Voor mensen die wel kerkelijk betrokken zijn werkt Alpha vaak als een opfrisser voor hun
geloof. Gesprekken met andersdenkenden helpen daarbij, omdat voor hen niets vanzelf
spreekt.
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De cursus bestaat uit tien avonden en een tweedaags weekend ( vrijdagavond –
zaterdagmiddag ). De organisatie is in handen van een team van enthousiaste vrijwilligers,
gastvrijheid staat voorop en er wordt alleen een bijdrage in de onkosten gevraagd.
Er starten in het nieuwe jaar 2004 weer Alpha – cursussen van Nieuw Zeeland tot Canada.
Voor Bant, Rutten, Creil en Espel start er weer een Alpha cursus in Espel, op dinsdag 13
januari 2003 in Una Sancta aan de Keggehof, om 18.30 uur.
Wie interesse heeft, kan de folder opvragen of zichzelf opgeven (graag vóór 5 januari 2004)
bij mw G. Loosman, Jachthondenstraat 32, 8312 BE Creil, tel. 0527 – 274405, of bij mw. S.
de Wolf, Venepad 5 – II, 8313 PD Rutten, tel. 0527 – 262823.

Oecumenische Kinderkoor Espel (i.o.)
Hallo jongens en meisjes,
Hou je van zingen? Zou je wel iedere week een uurtje willen
zingen? Vanaf maandag 5 januari 2004 kan dat.
Vanaf dan kun je elke maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15
zingen in kerkcentrum Una Sancta te Espel onder leiding van
Mechtelt Heukers.
Je wilt natuurlijk weten wat we gaan zingen? De bedoeling is om kinder– en jeugdliedjes te zingen uit
de opwekkingsbundel, liedjes van Elly en Rikkert of liedjes van Hanna Lam. Misschien zijn er wel
liedjes uit andere liedboekjes die jij mooi vindt, vertel het aan de dirigente.
Heb je interesse of heb je nog vragen, bel gerust naar Mechtelt Heukers
(tel. 274070) of Nicoline Poels (tel. 271571)
Zien we jou ook op maandag 5 januari om 15.15 uur?
Kinderen van buiten Espel die wel interesse hebben, maar niet om 15.15
uur in Espel kunnen zijn, worden verzocht dit kenbaar te maken bij
bovenstaande mensen.

Nieuws van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel
Onlangs hebt u een infoblad in kaartvorm in uw brievenbus gekregen. Dat was het werk van enkele
leden van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel.
Hopelijk doet u er iets mee!
Actie:
Zoals u al een paar jaar van ons gewend bent, wil de Oost-Europa Commissie Creil-Espel in november
weer haar jaarlijkse Kerstpakkettenactie voor Roemenië houden.
Weet u het nog?
+ U kreeg reeds een brief in kaartvorm in de brievenbus.
+ Daarop staat alle informatie.
+ U kunt een gift overmaken op rek. nr. 1142.41.570 t.n.v. Oost-Europa Commissie
Creil-Espel.

+ Het succes van de actie hangt af van uw bijdrage; geef daarom met gulle hand!
De bedoeling is, dat van het binnengekomen geld in Roemenië producten zoals suiker, koffie,
olie, bloem enz. gekocht worden.
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Deze zijn daar goedkoper in te kopen en we steunen de lokale middenstand ook nog eens. En…we
sparen de hoge transportkosten uit!! Enkele commissieleden gaan dit verzorgen en in samenwerking
met enkele Roemenen worden de kerst-pakketten aldaar samengesteld en uitgedeeld.
De waarde van 1 kerstpakket zal omstreeks € 15,00 zijn.
Voor meer informatie volgen hier 2 contactpersonen:
Voor Creil:
Jacobje Loosman
(274414)
Voor Espel:
Jacob den Engelsen
(271201)
+ Namens de Roemenen, hartelijk dank.
Oproep:
Er is in ons contactdorp en omgeving een toenemende vraag naar brillen. U hebt vast nog wel ergens
een bril die u niet meer gebruikt. Ervaring heeft bewezen dat slechtziende Roemenen er erg blij mee
zijn.
Inleveradressen:
Fam. Koops, Galamalaan 54 te Creil
Fam. Den Engelsen (Onderduikerspad 11)of Van Keulen (De Wieken 16)te
Espel
Wist u dat….. Henk Koops en Jacob de Engelsen een presentatie hebben gehouden voor de ouderen in
Espel. Dit was erg geslaagd.
Wist u dat…. We op maandag 29 december in de loop van de morgen weer langskomen met onze
oliebollen. Ze worden evenals vorig jaar centraal ingekocht bij de firma Greydanus; zo zijn we
verzekerd van een goede kwaliteit.
Tip: Ga niet (te veel) zelf aan het bakken; koop ze bij ons die zakken!
Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
De leden van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel.

UITNODIGING van Dorpsbelang:
Dorpsbelang Espel nodigt U uit voor de nieuwjaarsreceptie

Plaats:

De Ducdalf

Datum:

zaterdag 3 januari 2004

Tijd:

van 16.00 tot 19.00 uur

Wij hebben gezorgd voor een muzikale verrassing!!
De kinderen mogen verkleed als piraat komen. Voor
diegene die het leukst verkleed is, hebben we een prijs
beschikbaar.
U bent allen van harte welkom!
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Senioren-rubriek.
Nu het jaar 2003 weer ten einde loopt, kijken we samen nog even terug. We denken dan in de eerste
plaats aan hen die ons door overlijden ontvallen zijn. In onze gedachten zullen we hen blijvend
herinneren. En al is het soms ook heel moeilijk, wij moeten met elkaar door.
Op 21 oktober vierde de sociëteit Avondvreugd haar 30-jarig bestaan, we deden dit met een feestelijke
middag in de Ducdalf. Voor ons traden op het Trio Streektaal, met een voor deze gelegenheid,
aangepast programma.
Op deze middag werden Truus Schoenmaker en Marie de Smit, voor het vele werk voor de ouderen
verricht, benoemd tot erelid van onze soos. Alles bij elkaar een zeer geslaagde middag, waarop we met
genoegen kunnen terug zien. Op 25 november, dankzij de sponsering van de fam. de Raat, weer de
jaarlijkse Bowling- en spellenmiddag. Ook dit was met 60 aanwezigen, een zeer gezellige middag,
waarbij sportief om de prijzen werd gestreden.
Op deze beide middagen waren ook de vrijwilligers bij het inzamelen van het oud papier aanwezig.
Vanaf deze plaats nogmaals dank voor de geboden hulp en we hopen ook voor de toekomst op jullie
medewerking te mogen rekenen.
Oud papier: voor het leveren van oud papier tot nu toe zeggen we alle inwoners van Espel hartelijk
dank.
Ook voor de toekomst vragen we u, het papier voor ons gebundeld en of ingepakt, aan de weg te
willen zetten. Wellicht voor u een kleine moeite en voor ons werkt het veel sneller en prettiger. Ook
bij minder weer kan het papier aan de weg, het mag gerust nat worden.
In het komende jaar 2004 hopen we het papier in het dorp op te halen, IEDERE EERSTE
WOENSDAG van de maand. De DINSDAG daaraan vooraf gaand komen we aan de buitenwegen, om
de twee maanden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Op vrijdag 19 december a.s. hopen we samen met het Ouderenzangkoor en de S.W.O. Kerstmis te
vieren. Mocht u, onverhoopt, geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, wil dan s.v.p. de
uitnodiging, elders in dit blad, als zodanig beschouwen.
En in deze laatste December dagen,
Wensen we U , hele prettiege Kerstdagen.
En voor 2004, gezondheid, voorspoed en geluk,
Dan kan ook het Nieuwe Jaar niet meer stuk.
Johan Berman
Espel, december 2003-12-05

KERSTVIERING 2003,
Ook dit jaar hopen het Ouderen zangkoor, sociëteit Avondvreugd en de S.W.O. gezamenlijk Kerstmis
te vieren. Graag willen we dit doen in aanwezigheid van alle 65 plussers uit Espel.
Wij nodigen u daarom uit aanwezig te zijn op de Kerstmiddag, vrijdag 19 december 2003, in
kerkcentrum Una Sancta.
Aanvang 16.00u, zaal open 15.30u.
Huisgenoten en niet leden zijn van harte welkom, uiteraard tegen betaling van de kosten à € 8,- per
persoon.
We besluiten deze middag met een gezamenlijke broodmaaltijd. Om alles zo vlot mogelijk te laten
verlopen verzoeken wij u, zowel leden als niet leden, onderstaande strook in te vullen. Graag deze
strook inleveren voor 13 december a.s. bij Johan Berman, Vaartweg 15.
Wij hopen u allen op deze Kerstmiddag te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten, besturen Ouderenzang, Soos en S.W.O.
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Antwoordstrook:
Ondergetekende........................................................…………………(naam)
hoopt met ......................................aantal persoon(en) aanwezig te zijn op de Kerstmiddag 19 december
2003.
Handtekening,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Draadloos Internet in Espel:
RSH Computer uit Urk voorziet al enkele maanden Tollebeek van draadloos Internet. Hierdoor
kunnen de mensen in Tollebeek voor een vast bedrag per maand snel en onbeperkt internetten.
Omdat er vanuit Espel steeds vaker vragen komen of RSH Computers in Espel ook een dergelijk
project wil starten zijn we nu bezig om een inventarisatie te maken om te kijken hoeveel
belangstellenden er in Espel zijn.
De indicatie is dat het intree bedrag tussen de € 100 en € 200 komt en het maandbedrag zal tussen de €
35 en € 45 komen. Hiervoor kunnen mensen 5x sneller dan ISDN en onbeperkt internetten zonder
verdere bijkomende kosten zoals telefoontikken.
Indien op deze oproep voldoende reacties komen zal RSH Computers starten om de definitieve prijs te
calculeren en dan op zeer korte termijn het project opstarten. Op dat moment zullen de
geïnteresseerden het definitieve inschrijfformulier ontvangen.
Als u dus interesse heeft kunt u uw gegevens mailen aan info@rsh.nl. Graag N.A.W. gegevens in de
mail vermelden.

Basisschool de Ark: Succesvolle St. Maartenactie
Op 11 november jl. zijn de kinderen van groep 8 op pad geweest om geld in te zamelen voor de
Zeehondencreche Pieterburen.De actie heeft € 520,- opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ter gelegenheid van de nieuwbouw bij basisschool de Ark, is er op vrijdag 16 januari 2004 een
“nieuwjaarsborrel” . Van 16.00 tot 17.00 uur zijn ouders van leerlingen en genodigden welkom. Na
het officiële gedeelte zijn van 17:00 uur tot 18:00 uur opa's en oma's, buurtbewoners en andere
geïnteresseerden uit het dorp van harte welkom.

Van de huisarts:
Medisch nieuws:
Graag wil ik het met u eens hebben over 'kalknagels', onychomycose in vaktermen. Een cosmetisch en
soms pijnlijke aandoening, waar veel reclame voor wordt gemaakt.
Meestal berust deze aandoening op een schimmel die zich dan diep in het nagelbed en -riem nestelt en
daar moeilijk uit te verwijderen is.
Het uiterlijke aspect is dat van een verdikte nagel, gelig bruin van kleur met soms een rare buitenissige
groei.
Behalve dat zo'n nagel moeilijk te knippen is kunnen er ontstekingen ontstaan van de nagelriem en
soms zelfs van de gehele teen. Deze ontstekingen kunnen pijnlijk zijn en zelfs de toegangspoort
vormen voor bacteriën die dan 'wondroos' kunnen veroorzaken.
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In veruit de meerderheid van de gevallen is dat niet zo en blijft de aandoening beperkt tot een
cosmetisch storende teennagel.
Behandeling is, in tegenstelling tot wat de reclame u probeert voor te spiegelen, lastig. Omdat de
schimmel zo diep geworteld is, hebben lokale zalven geen of nauwelijks effect. De behandeling van
keus is tabletten die langdurig ingenomen moeten worden en dan een kans op succes van 75-80%
geven.
Onder langdurig versta ik minimaal 3 maanden, soms uitlopend tot ½ jaar. Uiteraard zijn er
bijwerkingen die meestal mild zijn: voorbijgaande leverfunctie stoornissen en maagdarm problemen.
Of de lange duur en het risico op bijwerkingen de behandeling rechtvaardigen is niet altijd
gemakkelijk te bepalen en is een keus die tezamen met u gemaakt moet worden.

J19Nu
Waarom dit stukje?
Omdat wij, J19Nu afdeling N.E.T. bij de jeugd onder de aandacht willen brengen...
Wie zijn wij?
J19Nu afdeling N.E.T. is een vereniging voor jongeren uit de polder tussen de 16 en 35 jaar. N.E.T
heeft momenteel ongeveer 185 leden, welke voornamelijk komen uit de dorpen Nagele-EspelTollebeek. De naam zegt het eigenlijk al...!
Wat doen wij?
N.E.T. organiseert verschillende activiteiten gedurende het jaar.
Naast de seizoensopening en –afsluiting, is er een zaalvoetbaltoernooi, een (kerst)volleybaltoernooi,
een creatieve dag in het Muzisch Centrum en een sportdag (bv paintball). Verder zijn er een paar keer
per seizoen de gezellige busuitjes naar bekende discotheken zoals bijvoorbeeld: ‘Dieka’ in Markelo en
‘de Pruim’ in Zevenhuizen. Deze worden georganiseerd met de andere J19Nu-verenigingen in de
polder (Crespa, Mix-ML & JOEK).
Ook zijn er natuurlijk de vele schuurfeesten, waarvan N.E.T. het Midwinterfeest in februari en op
Hemelvaartsdag het Eierengooifeest organiseert. De verenigingen van J19Nu organiseren samen het
bekende Dijkfeest; en dit is elk jaar weer een groot succes!
Sinds 1 november 2003 hebben we als J19Nu een eigen clubgebouw: ‘de Buren’. Per jaar zullen hier 9
keer per jaar (thema-) feesten worden gegeven, waar je als N.E.T.-lid toegang tot hebt!
Daarnaast organiseert N.E.T. elk jaar de laatste zaterdag voor kerst een eigen ‘busuitje’ wat zowel
ergens een hapje eten, als stappen inhoudt!
Wat kost het?
De contributie van J19Nu afdeling N.E.T. bedraagt per jaar €25,-. De contributie is voor alle
verenigingen in de polder gelijk. Als J19Nu-lid krijg je flinke korting op alle busuitjes en
schuurfeesten welke door J19Nu worden georganiseerd, en heb je voorrang bij de activiteiten boven de
niet-leden.
Vragen?
Wil je meer weten over de activiteiten van N.E.T kijk dan eens op onze eigen internetsite:
www.neteffebeter.nl Voor vragen kun je altijd bellen naar onze voorzitter Bas Heinen uit
Tollebeek(0527-650878 / 06-51415204) en/of een van onze andere bestuursleden. Mailen kan ook:
nageleespeltollebeek@hotmail.com
Aanmeldingsformulieren om lid te worden kun je downloaden op onze internetsite of bestellen bij
Bas.
We hopen je snel te zien bij één van onze volgende activiteiten!!
Groeten, het N.E.T.-bestuur
Bas Heinen
Marcel Zuidema (tot jan.’04)
Janneke Dekkers
Marjolein Koster
Kirsten Reijenga
Paul Bovée
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Stichting Welzijn Ouderen
Woensdag 29 oktober hebben wij de officiële opening van het Zorg- en Welzijnscentrum Het
Saalicon gehad met daaraan vastgekoppeld het Open Huis. Over belangstelling was er niet te klagen
en de sfeer was erg goed. We kunnen spreken van een zeer geslaagde middag en avond.
Donderdagmiddag 13 november heeft u onderleiding van Mevr. Poelman en Mevr. de Regt
kerstkaarten kunnen maken. De resultaten van deze knutselmiddag zagen er erg leuk uit en we hopen
dat u thuis er verder mee kunt. Mevr. Poelman en Mevr. de Regt bedankt voor deze goed
georganiseerde en gezellige middag.
Vanaf donderdag 6 november zijn we gestart met een spelochtend. Naast de gewone open inloop is er
dan op de donderdag ochtenden de mogelijkheid om een spel te spelen. De volgende spelen zijn in de
ontmoetingsruimte aanwezig: een sjoelbak, triominos, scrabble, rummikub, dam en schaakspel,
domino en kaartspelen voor de klaverjassers onder u.
Vrijdag 5 december houden wij een gezellige Sint Nikolaas ochtend met een Bingo. De muzikale
omlijsting van deze ochtend wordt verzorgd door Sonny de Graaf. Deze ochtend begint om 9.30 uur
en er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2,00 ( incl. koffie en thee).
Wilt u a.u.b. zelf een potlood of pen meebrengen.
Woensdag 24 december zullen er tijdens de open inloop een aantal leden van het Samen Op Weg koor
kerstliederen komen zingen en er zal dan ook een mogelijkheid zijn tot samenzang.
Rond de kerstdagen zullen er nog enkele activiteiten georganiseerd worden maar daar is nog niet de
precieze datum van bekend. Daarom zullen alle ouderen in het midden van december weer een
activiteitenrooster thuis bezorgd krijgen. De ouderen uit Rutten, Bant en Espel kunnen half december
contact met mij opnemen voor het activiteitenrooster.
Wanneer u behoefte heeft om naar een van bovenstaande activiteiten te komen en het vervoer geeft
problemen, neem dan contact op met Luciënne dan kan zij misschien m.b.v. van vrijwilligers het
vervoer voor u regelen.
De vrijwilligers en ik hopen u allen weer te zien bij de “Open Inloop” en alle bijzondere activiteiten
die er de komende maand gepland staan.
Met vriendelijke groet,
Luciënne van de Hurk, SWO

Van de IJsclub.
Terwijl ik dit schrijf staat er al weer water op de ijsbaan, dus als het gaat vriezen dan haalt natuurlijk
iedereen zijn schaatsen uit het vet. We beschikken dit seizoen over een nieuw clubgebouwtje waar we
o.a. onze veegmachine in kwijt kunnen. De mensen die dit hokje hebben opgebouwd wil ik langs deze
weg hartelijk bedanken: dhr. Warmolts, Klaver, Westra, Knorren en de Graaf; vakwerk, bedankt.
Onze jaarvergadering die we 3 december in de kantine gehouden hebben werd ook dit jaar goed
bezocht. Dhr. Eilander werd bedankt voor het vrijwillig schilderen van de nieuwe kozijnen. Bij de
bestuursverkiezing werden dhr. Ziel, Pepping en Kurvink herkozen, en voor de vacature van dhr
Boerema en mevr. Vos werden 3 nieuwe mensen gekozen: dhr J.Wijnia, mevr. J Bijl en mevr.
G.Keetman. Onder de aanwezigen werden tot slot nog eens 3 flinke prijzen verloot welke gewonnen
werden door dhr. R. Keetman, mevr J.Bijl en dhr.W.Timmerman .
Voor degenen die nog niet lid zijn, u kunt lid worden door bij een van de bestuursleden een
machtigingsformulier te halen en in te vullen. Het lidmaatschap kost slechts € 5.70 per woonadres.
Dan wens ik iedereen een koude winter toe met veel schaatsplezier en ook veel gezelligheid in onze
kantine. Tot ziens op de baan.
Secretaris ijsclub, T.Dekker

Op de Wieken

Jaargang 28; no.143; december 2003

Dorpskrant Espel

Prinsenbal 2003
Afgelopen zaterdag 15 november is onder grote belangstelling Prins Hänsl met zijn twee dansmariekes
Femmie de Jong en Iselle Bastiaanssen afgetreden. Zij werden in stijl afgevoerd in lederhozen en een
pot bier op een grote boerenkar. Allen hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren!!!
Enige tijd later werd de nieuwe prins binnengevoerd tussen de palmbomen wat ons al een klein
vermoeden gaf voor het nieuwe thema. De nieuwe prins lag heerlijk in een ligstoel onder zijn
wuivende palmbomen. De nieuwe prins is prins Roberto en zijn thema zal zijn “Brazilië”. De eerste
taak die er wachtte op de prins was het aanstellen van twee nieuwe dansmariekes, Naomi Beijleveld en
Stefanie Boons en het benoemen van zijn adjudant, ex-prins Hans. Na het lezen van zijn rede kon het
feest doorgaan tot in de late uurtjes.
Goed nieuws van het jeugdige front van de kleine Carnavalsvierders. Wij hebben nu 8 dansmariekes
en ze zijn al zeer enthousiast begonnen met het maken van een dansje. Na 3 lessen gaat het al
hartstikke goed. Ga zo door meiden!!
Bij de jongens is de raad ook bijna compleet. We hebben nog wel een paar plekjes over, maar we gaan
van start met ze.
Vanaf januari willen we een aantal activiteiten met ze ondernemen, zoals het helpen meebouwen met
de aankleding van De Ducdalf en het laten meehelpen met het orgniseren van de kindercarnaval.
Leuke ideeën zijn nog altijd van harte welkom of leuke tips voor het organiseren met de
kindercarnaval.
Carnavalsvereniging De Vloertrappers.

Van de gymvereniging.
Sinterklaas heeft de kinderen op de gym niet vergeten. Op vrijdag 5 december stuurde hij twee
sportieve Pieten met een zak vol chocolade naar de gymzaal toe. Wie na de kerstvakantie de nodige
pondjes eraf wil hebben, moet eens een kijkje bij de bodyfit gaan nemen. De dames zijn fanatiek aan
het trainen! Maak uw goede voornemens waar.
Voor alle duidelijkheid de indeling nog een keer:
Maandag

19.30-20.30 uur

bodyfit dames

Vrijdag

13.15-14.15 uur
14.15-15.15 uur
15.15-16.15 uur
16.15-17.15 uur
17.15-18.15 uur

groepen 0, 1 en 2
groepen 3 en 4
groepen 5 en 6
groepen 7 en 8
selectie

Het gymbestuur wenst u een sportief en gezond nieuwjaar toe!
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Diana mag door naar het NK!
Zaterdag 6 december j.l. was majorette vereniging Diana uitgenodigd voor de voorrondes van het
Nederlands Kampioenschap in Lelystad.
We gingen daar met twee teams en een aantal solisten naar toe.
Rosanna Bovenkamp mocht het spits afbijten en draaide haar show van Doornroosje als een echt
prinsesje. Ze werd 3e en is dus geplaatst voor het NK, want de zes hoogst geëindigde deelnemers
mogen door.
Na Rosanna mocht Maud Weerden het opnemen in haar categorie. Maud werd, ondanks dat ze haar
show prima neerzette, tiende. Dat was helaas niet genoeg voor een plaatsje bij de beste zes.
In de 3e divisie lieten Rian Pepping, Daisy Jonker en Milou Sijtsma hun show aan de jury zien. Ze
werden resp. 6e, 4e en 2e! Alle drie door naar het NK!
Rian draaide ook samen met Stéphanie Boons een duo. Ondanks dat ze absoluut niet tevreden waren
over hun optreden, werden ze toch 4e en waren ze ontzettend verrast en blij met dit resultaat.
Manouk Sijtsma en Esmee Bakker mochten als duo ook meedoen in de jeugd klasse. Onverwacht
kregen ook zij te horen dat ze 4e waren geworden. En ook zij mogen mee naar het NK.
Paula Sportel mocht hier meedoen in de 1e divisie, daar lag het niveau heel hoog. Paula werd 11e. Hier
mochten de beste 10 door, helaas dus net niet genoeg.
Ook deden er twee teams mee. Het Jeugd A team van Diana bestaat uit Rosanna Bovenkamp, Maud
Weerden, Rowan de Haan, Janita Hoefnagel en als invaller Daisy Jonker, ze werden op het randje 7e.
Niet voldoende voor een plaatsing op het NK.
Het Junior team bestaande uit Rian Pepping, Stéphanie Boons, Berdien Pepping, Milou Sijtsma, Daisy
Jonker en Paula Sportel (José Leijten was helaas ziek) draaiden hun show geweldig. En dat was te
zien bij het eindresultaat, ze werden 4e en mogen ook door naar Rotterdam.
Diana gaat met vijf solisten, één duo en één team naar het Nederlands Kampioenschap 17 en 18
januari in Rotterdam!
Renate Boons.
Sneeuw!!
Door: Roel Warmolts

Sneeuw, zo wit
Zo onbesmet
Zoals het is
Getuigd van liefde
Gegeven door natuur
Doorbreekt geweld
Men staat versteld
Van zoveel schoonheid
Over bomen, over veld
Het is zo rein
Zo onbevlekt
Maar ach, het is zo kort
De mens, zij draaft weer door
En trekken menig spoor
In ’t mooie witte kleed
Vergeten was het leed
Bij het aanschouwen
Van dit natuurlijk wonder
Maar helaas wij moeten zonder
Verder met ons haastig leven
Dat hele, echte mooie!
Was er maar zo even.
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KERSTKORTINGEN OP KUNSTWERKEN VAN LUCIDARTS
“Speciaal voor Espelaars bied ik in december kortingen aan. Voor bestaand werk is dat 20 procent en
voor opdrachten 10 procent. Hiermee wil ik mijn klanten voordeel bieden. Voor nieuwe klanten geld
dit aanbod ook”, zegt Willem de Wolf. Willem heeft sinds december 1995 zijn zaak aan de Bredehof
in de voormalige kruidenierszaak van de familie Van der Lee. Daar woont hij samen met Gea en werkt
hij als veelzijdig kunstenaar.
Zijn werk is heel breed. Vooral zaken die met de natuur te maken hebben voeren de boventoon. Foto’s
van polderlandschappen, aardappels en tulpen zijn ruim vertegenwoordigd in het assortiment. Er is
ook een brede collectie foto’s van paddestoelen aanwezig. Willem biedt bovendien mooie kaarten aan.
“Ik heb het over het algemeen heel goed naar mijn zin in Espel. Ik kan hier goed werken en ben vaak
lekker bezig. Veel objecten ontstaan na een opdracht, maar gelukkig is er ook tijd om zelf plannen te
bedenken en uit te werken. Ik vind het heerlijk om in deze tijd van het jaar in het Urkerbos rond te
struinen en foto’s te maken. Vanmorgen was het mooi weer. Ik had geen afspraken en nam de kans
waar om op pad te gaan en paddestoelen te zoeken. Het is echt een groot voordeel dat ik mijn eigen
tijd in kan delen. Als ik buiten ben komt dat kleine jongetje weer boven borrelen”, vertelt Willem.
Willem werd in 1955 op een boerderij aan het Venepad bij Rutten geboren. Na zijn studie Economie
aan de VU, waarmee hij na zijn kandidaats examen stopte, kwam hij weer terug in de
Noordoostpolder. Eerst werkte hij bij een koelbedrijf in Rutten, later bij de BAVON in Emmeloord.
Daartussen lagen 13 jaar waarin veel tijd aan vluchtelingen- en ontwikkelingswerk werd besteed. In de
tachtiger jaren deed hij in Driebergen een HBO opleiding Maatschappelijk Werk in de richting
cultureel, educatief, creatief. Hij fotografeerde als hobby. In 1981 maakte Willem een studiereis naar
Colombia en in 1982 / 1983 bezocht hij opnieuw diverse landen in Latijns-Amerika. Tijdens die reizen
werd het fotograferen intensiever. Toen hij zijn baan als coördinator directeur bij de BAVON in 1989
verloor, kreeg hij meer ruimte om te fotograferen als beeldend kunstenaar en richtte Willem met
andere beeldende kunstenaars uit Flevoland een kunstenaarsvereniging op. De verfraaiing van het
stroomhuisje Contact aan het begin van ons dorp is door Willem en collega’s van deze vereniging tot
stand gekomen, samen met vluchtelingkunstenaars. Er zijn nu vijfenveertig beroepskunstenaars bij de
Kunstenaars Vereniging Flevoland aangesloten. In 1989 organiseerde deze kunstenaarsvereniging haar
eerste objectenpark op de Noordpunt van Schokland. In 1990 volgde ook een binnenexpositie in
boerderij Martiniheerd aan de Oud Emmeloorderweg. Dit was het begin van een lange reeks
exposities. Er zijn nu plannen voor een expositie in Drulon Frankrijk. Wanneer Gea en Willem naar
Frankrijk op vakantie gaan komt er altijd veel fotomateriaal mee naar huis. Het is de bedoeling om de
producten van verschillende vakanties in Frankrijk te exposeren.

KUNSTUITLEEN
Het is mogelijk om bij Lucidarts een kunstuitleen abonnement te nemen. Wanneer je een kunstwerk
gaat lenen moet 10 % van het aankoopbedrag als borg betaald worden. De huurprijs is 5 Euro per
maand. Per kwartaal kan er een ander kunstwerk gekozen worden. Bij aankoop van een kunstwerk
worden de borg en de al betaalde huur van het koopbedrag afgetrokken. Op deze manier spaar je
spelenderwijs voor een kunstwerk dat bij jou past. Wanneer er niet besloten wordt om te kopen krijg je
de borg terug en heb je voor 5 Euro per maand van verschillende kunstwerken in je eigen huis kunnen
genieten. De kunstuitleen van Emmeloord, Lelystad en Dronten hebben inmiddels werk van Lucidarts
opgenomen in hun collectie.
“Mijn zaak is iedere zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur open. Wanneer deze openingstijd niet schikt is
het mogelijk om een afspraak via telefoonnummer 271759 te maken voor een ander tijdstip. Ik vind
het heel fijn als mensen op zaterdag binnenwandelen om mijn werk te bekijken. Ik heb wel eens het
idee dat de drempel van mijn zaak wat hoog is. Nu kan ik de drempel natuurlijk weghalen, maar voor
Espelaars is het ook mogelijk om er gewoon vrijblijvend over heen te stappen. Ik hoop echt dat er in
december en daarna veel mensen uit ons eigen dorp komen kijken naar mijn werk. Er zijn ook rekken
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vol met posters en kaarten. Naast het werk wat al aanwezig is en waar klanten in december 20 %
korting op krijgen wil ik ook graag in opdracht werken. Familieportretten rond de kerstdagen behoren
tot de mogelijkheden, hierop geef ik deze maand 10 % korting. Ik hoop dat het deze laatste weken van
2003 gezellig druk wordt in de gullerie”, besluit Willem.
Willy Heukers-ten Bosch

WIFI draadloos internet
Ondaks onze inspanningen om WIFI draadloos internet van It’s Logic naar de polder te halen, moeten
wij melden dat dit niet gaat lukken. Er zijn te veel technische problemen o.a. er mag geen obstakel
tussen zender en ontvanger opgesteld staan, denk aan gebouwen en/of bomen.
Toch zijn onze inspanningen niet voor niets geweest. Het is anderen ook opgevallen dat er in de
dorpen en buitengebieden ook belangstelling is voor een snellere vorm van internet. Er is een
werk(project)groep gestart van de gemeente en de provincie om breedband internet in het buitengebied
van de polder te realiseren. Zie onderstaande tekst:
Breedband Internet voor Buitengebied NOP
In de intercom van september informeerden we u over het samenwerkingsproject van het Servicepunt
Ondernemend Noordoostpolder (SON) en de Gemeente om breedbandverbindingen (zoals
bijvoorbeeld ADSL) in het buitengebied van de Noordoostpolder te realiseren. De tien
nummercentrales in de NOP waren tot 1 november niet geschikt om breedbandinternet aan te bieden.
Uit onderzoek blijkt dat de telecombedrijven de komende jaren niet geïnteresseerd zijn te investeren in
de onrendabele gebieden omdat de investeringen te hoog zijn in verhouding tot het aantal inwoners.
(zie www.feb-emmeloord.nl “intercom september 2003)
Doel van het project is om tot een voorstel te komen waarin de gemeente samen met de provincie en
Europa een deel van de investeringen voor haar rekening neemt, waardoor de aanbieders van
breedband wel geïnteresseerd zijn.
Stand van zaken:
 KPN heeft nummercentrale Marknesse en Ens geschikt gemaakt voor ADSL
 Medio december bericht KPN over hun uitrolplannen in 2004
 15 december vergaderd de Projectgroep Wielemien van Putten (SON), Janneke Greveling
(GEMNOP), Kees van Koulil (10 dorpen), Heimrich Roetman en Adri Weevers (onderne.
Ver. 10-dorpen) en Herman Snelder (Onderwijs) o.l.v. de gemeente over het stappen plan
om te komen tot een breedband internet in de NOP.
 De Provincie Flevoland wil meewerken, maar moet wachten op een aanpassing van het
Europese programma op basis van goedkeuring tussen evaluaties. Goedkeuring vanuit
Brussel wordt verwacht in februari/maart 2004
 De werkgroep heeft besloten de keuze voor een technische oplossing uit te stellen tot
januari 2004. Voor die tijd heeft het ook nog geen zin een keuze voor de techniek (ADSL,
wifi of satelliet) te maken, want elke dag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te
verwachten.
De werkgroep verwacht dat eind 2004 geheel Noordoostpolder de beschikking heeft over breedband
internet. Scholen en andere belanghebbende worden geadviseerd om geen langlopende contracten aan
te gaan met leveranciers van tussenoplossingen van sneller internet.
Voorlopig is het dus rustig afwachten hoe zich dit ontwikkelt.
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Espel on-line.
Heeft u het resultaat al bewonderd op onze eigen website van Espel? Voorlopig is hij nog te
bezichtigen op www.nop.info maar binnenkort wordt dit automatisch doorgelinkt als u www.espel.nl
opvraagt. Het is op dit moment een heel kleurige site met veel informatie over vroeger en nu. Maar
mocht u een stukje informatie missen of heeft u nog leuke informatie, geef het aan ons door via
onderstaand e-mail adres.
Ook de dorpskrant is erop te bewonderen, de krant blijft er zelfs vanaf het begin van dit jaar op staan,
dus u hoeft geen krant meer te missen. Surf even naar de website, de gevraagde dorpskrant
downloaden en over de hele wereld, (ja zelfs op vakantie) kun je hem lezen. Op deze manier wordt er
een dorpskrant archief aangelegd.
Ook is er een rubriek nieuws, deze rubriek wordt door u en ons gemaakt. Heeft u leuke nieuwtjes, wat
staat er allemaal te gebeuren, mooie foto’s, e.d. Geef een berichtje aan redactie@nop.info en wij
zorgen ervoor dat het op de website komt.

Van de toneelvereniging
Toneelvereniging “De Ducdalf” presenteert voor U het blijspel:

“Opa apestaartjepuntnl.”
Geschreven door Wilma Renes-Leertouwer
Dit zal gebeuren op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari 2004 in CR. De Ducdalf.
De aanvang op beide avonden is om 20.00u.

De “Pen”
Het aardigste ding wat ik ken
Dat is mijn pen.
Zij schrijft wat ik wil
Mijn gedachte of mijn gril
Op papier, heel gewillig
Het is maar onverschillig
Wat ze schrijft
Of waar het blijft
Het laat haar koud
Of het gevoelig is of stout
Dat geeft haar geen zier
Ze doet het met plezier
Die pen, ja die pen
Is mijn allergrootste fan
Nooit is ze overbodig
Want ik heb haar nodig
Die alledaagse pen
Die ik al jaren ken
Laat mij nooit wachten
En vertaald mijn gedachten
Zonder zich daarvoor te schamen
Dat wil ik graag beamen
Wonderlijk?, maar waarachtig
Wat is een “pen” toch machtig
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Vacature:
De plannen voor de realisatie van Centrumvoorziening Espel beginnen steeds meer definitieve vorm te
krijgen. De Stichting verwachten dit voorjaar het groene licht te krijgen van de Gemeente
Noordoostpolder.
Daarom zijn wij:

Stichting Centrumvoorziening Espel
In samenwerking met Satellite
op zoek naar een

enthousiaste leidster kinderopvang
welke als zelfstandig ondernemer kleinschalige kinderopvang in ons centrum wil exploiteren.
Binnen ons centrumvoorziening hebben wij o.a. accommodatie voor kinderopvang van
0 – 12 jaar met maximaal 12 kindplaatsen. U wordt begeleid door en volgens de franchise formule
SATELLITE “Partner in kleinschalige Kinderopvang”.
Wat Satellite de kandidaat biedt:
* ondersteuning bij het zelfstandig ondernemerschap door

Scholing gericht op: ondernemer zijn in pedagogie en communicatie

Begeleiding bij de start

Ondersteuning bij de werving van kinderen

Gebruikmaking van protocollen

Deskundigheidsbevordering, begeleiding en certificering volgens HKZ

Geschikte accommodatie
* Binnen uw onderneming verwerft u uw eigen inkomen en wordt gewerkt volgens de CAO
kinderopvang
Wat Satellite van de kandidaat vraagt:
•
enthousiasme in het werken met kinderen
•
een zelfstandige instelling en ambitie als ondernemer
•
bijvoorkeur SPW III opleiding (daarnaast volstaan diverse MBO/MDGO
opleidingen)
•
ervaring in de branche
•
binnen de kwaliteitsnormen willen werken
•
bereidheid de scholing te volgen waarin u kennis maakt met onze pedagogische visie,
zelfstandig ondernemen en het trainen in communicatieve vaardigheden
Wanneer deze uitdaging u aanspreekt: Kunt u contact opnemen met:
•

Stichting Centrumvoorziening Espel
Ineke van den Heijkant
0527 – 618729

•

SATELLITE
“Partner in kleinschalige Kinderopvang”
Joke Verhage
024 - 3295618 of 06 - 53728546
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