Colofon
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt alweer de 156ste editie van Op de Wieken. Zoals velen van u
weten, heeft Mariëlle van Spellen-Maas de afgelopen 6 jaar de
vormgeving van onze dorpskrant verzorgd. Zij heeft dit altijd met veel
plezier gedaan, maar na 6 jaar heeft Mariëlle besloten meer tijd vrij te
maken voor andere zaken! Wij hebben hier alle begrip voor en willen
Mariëlle bij deze van harte bedanken voor haar werk in de afgelopen
jaren!
Vanaf nu is de opmaak van de dorpskrant in handen van Marja
Hoorweg. Marja is in 2003 in Espel komen wonen. Ze woont samen
met haar vriend Geert Burger op het voormalige bedrijf van Jan en
Elma Hermans.
Zoals u zult zien, bevat deze Op de Wieken voor de eerste keer een UIT
Agenda. Het leek de redactie een goed idee om de activiteiten in Espel
en omgeving op een overzichtelijke manier voor u samen te vatten. Wij
houden ons aanbevolen voor uw aanvullingen! U kunt deze per e-mail
doorgeven aan kopij_opdewieken@hotmail.com.
Wij hopen dat u het nieuwe jaar in goede gezondheid bent begonnen en
wij wensen u veel leesplezier met deze Op de Wieken!
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John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel

Beste mensen,
Hoe wel het volgens de etiquette niet meer mag, wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen die ik nog niet persoonlijk de hand heb geschud een heel gezond en voorspoedig 2006 te
wensen.
In de tweede plaats feliciteren wij onze webmasters met het behalen van de titel “mooiste website
van de Noordoostpolder “. Dat wisten wij allang natuurlijk; maar het is goed te zien dat ook anderen
dan alleen Espelnaren tot deze conclusie zijn gekomen. Wij hopen dat de erbij behorende bokaal tot
in lengte van jaren in Espel mag blijven.
Even een terugblik op de afgelopen periode:
- Ten eerste was daar de kerstmarkt van 10 december: een daverend succes; daar zal iedereen het
mee eens zijn. Heel veel kraampjes, nog meer bezoekers, prachtig ( koud ) weer en een sfeertje
om te zoenen. We zijn dan ook blij met de beslissing van de kerstmarktcommissie om deze
activiteit in 2006 te herhalen. Ik heb er nu al zin in!!!
- De jaarwisseling in Espel is rustig verlopen; zonder noemenswaardige schade. Wel staat bij de
dorpsvijver een lantaarnpaal scheef maar dat kan ook komen doordat de grond daar – aan de
rand van het water – verzadigd is van vocht. Het bord “hier is schieten met carbid toegestaan” is
zoals gebruikelijk weer verplaatst, maar onbeschadigd bij zijn eigenaar terug. Als de gemeente
ook dit jaar weer premie uitkeert gaan we er vanuit dat Espel ook dit jaar hiervoor in aanmerking
komt.
- 6 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en dit jaar hadden we ervoor gekozen om
op de vrijdagavond te gaan zitten zodat degenen die hier behoefte aan hebben ook naar de
nieuwjaarsreceptie in het Voorhuys konden. Deze beslissing hadden we in oktober al genomen
en is in de dorpskrant van oktober ook gepubliceerd. Verder heb ik het genoemd in mijn
radiopraatje / heeft het twee keer in de Noordoostpolder gestaan / is het in de Flevopost vermeld
en heeft het ruim drie weken op de website gestaan. Verder stond het op het “Espel bloeit “ –
bord bij de ingang van het dorp. Om deze redenen is geen huis -aan–huis uitnodiging
rondgebracht ; we dachten zo genoeg aankondigingen te hebben gedaan. Toch zijn er mensen die
het niet wisten en daarom hebben we op onze laatste vergadering besloten om voor de volgende
keer wel huis-aan-huis uitnodigingen te verzorgen. Jammer was het dat heel veel mensen konden
niet komen i.v.m. de bruiloft van Pieter en Helena , maar wij waren niet in de gelegenheid de
datum te veranderen omdat we een piratenkoor hadden gereserveerd dat ook zo haar
verplichtingen heeft . Ook waren we niet op de hoogte van het straatfeest van het Ankerpad /
Westermeerweg zodat ook hiervan een aantal mensen ontbrak. Wij – als dorpsbelang Espel –
stellen onze handelwijze op de komende jaarvergadering ter discussie om misverstanden in 2007
te voorkomen. Desalniettemin was de opkomst redelijk en was het beregezellig ! Op de website
kunt u een sfeerimpressie lezen / bekijken. Tijdens de receptie heb ik mijn nieuwjaarstoespraak
gehouden waarin ik onze teleurstelling heb uitgesproken over het feit dat Hare Majesteit wel
onze provincie; maar niet de drie jubilerende dorpen bezoekt ( Espel, Nagele [ 50 jaar ] en Ens [
60 jaar] ). Deze teleurstelling heb ik Hare Majesteit ook schriftelijk laten weten en daar is door
de dienst Koninklijk Huis ook op gereageerd. Deze briefwisseling is elders in deze krant
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afgedrukt, maar het moge duidelijk zijn: ze komt niet! Hoe wel …… Annemarie Jorritsma van
Almere stond onlangs voor de camera’s van Omroep Flevoland te klagen dat ze in zo’n korte tijd
een groot evenement moesten organiseren. Zielig voor je Annemarie …… maar als je niet wilt
…… In de Noordoostpolder zijn nog drie jubilerende dorpen die met een dergelijk bezoek zeer
vereerd zouden zijn !!! Bel je even????
Zoals eerder hierboven genoemd : woensdag 1 maart aanstaande houdt dorpsbelang haar
jaarvergadering in ’t Mozaïek , aanvang 20.00 uur. U krijgt nog een uitnodiging met de agenda en
met de notulen van vorig jaar, maar u kunt deze datum alvast in Uw agenda noteren. ( Mocht de
datum nog veranderen, dan staat dat ook duidelijk op de uitnodiging ).
Tijdens de rondvraag op de jaarvergadering gebeurt het regelmatig dat er klachten of vragen komen
over onderhoudszaken: onderhoud openbaar groen / tegels die scheef liggen / een voetpad dat
ontbreekt aan het Espelerpad van de Ducdalf naar het nieuwbouwplan / afvalbakken die gemist
worden op diverse plaatsen in het dorp / etc. etc. Met het beantwoorden van dergelijke vragen /
ergernisjes gaat nogal wat tijd heen en daarom nemen wij van harte het idee van Tollebeek over.
Onder dit stukje van uw voorzitter staat een reparatiebon die U kunt invullen en op de
jaarvergadering kunt inleveren bij een van de bestuursleden van dorpsbelang. Wij – op onze beurt –
gaan hier dan mee aan het werk en brengen e.e.a. onder de aandacht van de verantwoordelijke
ambtenaren. Let wel: dorpsbelang gaat niet zelf reparaties verrichten die onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen . We doen wel ons uiterste best om de ambtenaren hun
werk te laten doen ( maar dat ambtelijke molens soms tergend langzaam draaien weten we
inmiddels wel ). Op deze wijze hopen we meer tijd te kunnen inruimen voor onze gastspreker(s).
T.a.v. ’t Mozaïek kan ik U mededelen , dat een dezer dagen een brief op de mat valt bij alle
dorpsgenoten die – om wat voor reden dan ook – nog geen lid / donateur zijn. We werken ernaar toe
dat ons mooie MFC (ook financieel) wordt gedragen door zoveel mogelijk alle mensen uit Espel.
Ons ledental staat nu op 320, een mooi aantal, maar we hebben ongeveer 750 adressen in Espel. Er
is dus nog wat werk aan de winkel!!
Voor deze krant wil ik het hierbij laten ; graag tot de volgende keer!
Met een vriendelijke groet van Uw dorpsvoorzitter: John van Slooten

REPARATIEBON
Ik breng het volgende onder Uw aandacht:
Plaats: __________________________________________________________________________
Schade: _________________________________________________________________________
Te repareren: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ander ( Anders dan schade ) voorstel:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Familieberichten
Geboren
27 november

Getrouwd
6 januari 2006

Thom, zoon van Henk en Bianca de Vries
Bredehof 27

Pieter de Raat en Elena Alekhina
Zuiderrand 45

Tevreden
Tevreden mensen
Zijn rijke mensen
Blij zijn met wat je hebt
Dat is een innerlijke macht
En geeft een geweldige kracht
Tevredenheid
Is wat de mensen verblijd
En wees nu eens eerlijk
Dan is het leven toch heerlijk
Wat is er dan mooier
Dan een lachend gezicht
Dat geeft gewicht
Aan ons bestaan
Waar we ook gaan
Dan ben je welkom overal
Haalt anderen uit een dal
Met die lach van tevredenheid
Wint men altijd de strijd.

Mopje
Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester:
"Meester, word je gestraft voor iets dat je niet
gedaan hebt?" Waarop de meester antwoordde:
"Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan hebt,
waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist
beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het
leven."
Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff
opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet
gedaan."

Roel Warmolts
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- Nieuws uit Espel Onderhoud Espeler bos
Deze winter wordt het bos van Espel grootschalig aangepakt. In het hele bos worden bomen gekapt
en vooral de randbomen en overhangende takken bij de boerenkavels worden drastisch gesnoeid
/geruimd. De stammen van de bomen worden door de gemeente afgevoerd en de takken blijven
liggen. Het doel van dit onderhoud is de kwaliteit van het bos te behouden en een ecologische
opbouw van de natuur te waarborgen. Op den duur zal er door het kappen van bomen meer licht
door het bos schijnen waardoor de kruiden en struiken beter tot hun recht komen. De bomen die
blijven staan krijgen meer ruimte om uit te groeien. Mocht u vragen hebben over het dunnen van het
bos, dan kan men op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met Anton Boertje,
tel: 633468.

Fusie ‘Zij Actief’ en ‘Passage’
De vrouwenverenigingen Zij Actief en Passage zijn samengegaan in de nieuwe vereniging ESVRA
(ESpeler Vrouwen Algemeen). Het secretariaat is in handen van Lies van der Voort, Espelerpad 15,
8311 PR, Espel, tel: 271352. De laatste jaarvergadering van Passage is op 9 februari. De
jaarvergadering van Zij Actief is op 16 februari.

Gezellige avond in ’t Mozaïek
Op 31 maart organiseren LTO Noord en ESVRA een gezellige avond in ’t Mozaïek, waar alle
inwoners van Espel welkom zijn. Kees Bolle komt op zijn eigen prettige wijze vertellen over het
toelatingsbeleid van de polderbewoners. Een stukje geschiedenis wat u niet mag missen! Aanvang
20.00u.

Nieuwe gymnastiekgroep in Espel
Op maandag 6 februari is het zover, dan gaat de nieuwe gymnastiekgroep voor 55-plussers,
zowel dames als heren, van start. In januari heeft iedereen in de landelijke pers kunnen lezen
dat vooral de groep van 55-65 te weinig beweegt. Dit is nu precies de doelgroep die wij voor
ogen hebben.
Droomt u ook van een gymzaal vol bewegende en sportende senioren die het nog gezellig hebben
ook? Bent u degene die eigenlijk altijd wel iets aan bewegen heeft willen doen maar…het kwam er
nooit van? Dan ligt hier uw kans! Bij een nieuw op te richten groep is de situatie voor iedereen
hetzelfde: een beetje spannend, wie is er nog meer, wat gaan we doen, kan ik het wel, hoe is de
leiding? Allemaal vragen waar u zelf een antwoord op kunt geven door eenvoudig te komen.
De eerste twee lessen zijn gratis, zodat u rustig kunt ervaren of er aan uw verwachtingen wordt
voldaan. Pas daarna geeft u zich definitief op. De SWO, die in alle polderdorpen gymnastiekgroepen
heeft, biedt op deze manier ook de 55-plussers van Espel weer een bewegingsactiviteit in eigen dorp
aan. Het aanbod is er………komt u ook?
Start: maandag 6 februari
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Plaats: gymnastieklokaal
Leiding: Toos de Bruijn (tel: 251834, e-mail: sdebruijn.ens@hetnet.nl )
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de SWO, tel: 615147 (tijdens kantooruren) of rechtstreeks bij
Toos, tel: 251834
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- Nieuws uit Espel Espel Online wint 10-dorpen Webstrijd!
Het afgelopen jaar vond een webstrijd plaats tussen de 10 groendorpen van de Noordoostpolder. Met
maar liefst 65% van de stemmen werd onze eigen website www.espel.info de absolute winnaar van
de 10-dorpen Webstrijd. Hierbij willen wij de redactieleden van Espel Online van harte feliciteren
en veel succes wensen met de voortzetting van dit succes!

Espel in Quinnes book of Records..?
De feestcommissie wil graag een poging doen om als dorpje Espel in het Quinness book of Records
te komen. Hierbij roepen wij iedereen op ideeën hiervoor aan te leveren bij één van de leden van de
feestcommissie.

Mededeling over afval op de begraafplaats
Op alle begraafplaatsen in onze gemeente staan afvalbakken. Deze afvalbakken worden regelmatig
door de medewerkers van de cluster cultuurtechniek (reiniging) leeggemaakt. Toch wordt het
groenafval van de graven (bloemen, kransen enz.) door de nabestaanden in de bossingels rondom de
begraafplaatsen gedeponeerd. Het deponeren van (groen) afval in de singels geeft een slordig
gezicht. De gemeente probeert de begraafplaatsen een net en verzorgd uiterlijk te geven en daar past
het deponeren van groenafval in de afvalbakken bij. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd en rekenen op uw medewerking. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen
met dhr. T. van der Wal, tel: 633443.

Kerstmarkt groot succes
Espel gloeide tijdens de kerstmarkt op 10 december in Espel. De stands zagen er allemaal geweldig
uit. Er was van alles te doen voor jong en oud. Kerststukjes maken, windlichtjes beplakken een
prikslee wedstrijd voor de basisschool kinderen. De aanwezige fotografe had het erg druk met
fotograferen van kinderen die samen met de kerstman op een plaatje wilden. Ook kon je een ritje
maken met het paard en de wagen van de kerstman, het paard was versierd met bellen dus dit was
wel heel bijzonder. Vele oude trekkers, motoren en oldtimers waren tentoongesteld dit gaf aan alles
een nostalgisch sfeertje. Toen het begon te schemeren werd het natuurlijk pas echt gezellig, en
kwamen de gloeiende verlichting en de vele vuurkorven beter tot hun recht. Ook binnen was het erg
gezellig, hier kon je weer even opwarmen en genieten van de live muziek die er gespeeld werd. De
hapjes en drankjes die er waren vonden gretig aftrek, vooral de worteltaart en de wortelsoep van een
plaatselijke wortelteler vielen zéér in de smaak. Dit kleine dorp heeft toch heel wat in z’n mars was
de mening van velen. De zakenclub van Espel heeft dit natuurlijk alleen maar kunnen organiseren
door de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers die graag iets voor hun dorp doen. Daarvoor dank
aan iedereen en een speciaal woord van dank gaat uit naar Leen van Andel en Dick Blok.

Nieuw speelhuisje peuterspeelzaal
De feestdagen zijn weer voorbij en inmiddels draait de peuterspeelzaal al weer enkele weken in het
nieuwe jaar. Er is een nieuw speelhuisje bijgekomen die met een loting van de bibliotheek is
gewonnen. Ze hadden deze na de verbouwing over en besloten het huisje te verloten. Dus voor de
peuters is er weer volop speelplezier. Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1jaar) kunt u terecht
bij Anja Beugels tel.651107.
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- Nieuws uit Espel Cursus voor 55-plussers
Voor 55-plussers uit Creil en Espel wordt er door de SWO, Sportservice Flevoland en Zorggroep
Oude en Nieuwe Land de cursus ‘Als botten en spieren protesteren’ georganiseerd. Als je ouder
wordt kunnen spieren minder soepel en bewegingen pijnlijk worden. In veel gevallen kun je er zelf
iets aan doen in preventieve zin. Door een actieve leefstijl en regelmatig eenvoudige oefeningen kun
je veel leed misschien wel niet voorkomen maar wel verminderen en uitstellen. De cursus bestaat uit
3 bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens de cursus wordt uitgelegd hoe klachten kunnen ontstaan, wat de
oorzaak is, en wat je eraan kunt doen. Aan de orde komen artrose (pijn in de heup, knie, nek,
handen), osteoporose(botontkalking) en rugpijn. Met oefeningen waarbij ontspanning, coördinatie
en lenigheid getraind worden, kun je deze klachten helpen verminderen.
Plaats:
Datum:
Opgave:
Inlichtingen:

‘t Mozaïek in Espel
5-12-19 april
Zorggroep Oud en Nieuwe land, tel: 0521-539944
Tiny van Gurp, tel: 274748

Uitvoering toneelvereniging goed bezocht
Vrijdag 27 januari en zaterdag 28 januari voerde toneelvereniging ‘de Ducdalf’ haar jaarlijkse
uitvoering op in bowlingcentrum ‘Espelo’. Beide avonden werden goed bezocht en het publiek
genoot zichtbaar van de soms erg lachwekkende scènes. Het blijspel dat werd opgevoerd heet ‘Het
Complot’ en is geschreven door Walter G. Pfaus. In het stuk viert Oma van de Graaf (Allie van
Breugel) haar 75ste verjaardag. Zij had dat eigenlijk rustig en bescheiden in eigen familiekring willen
doen. Haar schoondochter (Nicole Stevens) denkt daar echter anders over en heeft een groot opgezet
feest georganiseerd, compleet met pastoor (Paul van Steenbergen), burgemeester (Jack Wijnia),de
hele familie,het buurtschap en zelfs de fanfare. Oma wil echter haar zin doordrijven en gooit op de
feestdag zelf, daarbij geruggesteund door opa (Wierd Wijnia), behoorlijk roet in het eten. De overige
rollen werden gespeeld door Anja Beugels, Mariska Dekkers en Sjef v.d. Heijkant. Vera Boerma
deed haar werk als soufleur uitstekend en de regie was als vanouds in de handen van Hennie de
Raat.

Carnaval in aantocht
Het is weer bijna zover. De liefhebbers van carnaval staan al te trappelen van ongeduld. De
feestlocatie is als vanouds bowlingcentrum Espelo. Carnaval valt dit jaar van vrijdag 24 januari tot
en met maandag 27 februari. Een uitgebreider programma vindt u in de UIT agenda.

Nieuwjaarsinstuif geslaagd
Zaterdag 7 januari was er een nieuwjaarsinstuif voor de basisschool kinderen in 't Mozaïek. De
opkomst was geweldig, meer dan 70 kinderen hadden de weg gevonden naar 't Mozaïek. Onder
leiding van Sita Dorenbos van de knutselkeet uit Bant werden er mooie kettingen gemaakt. Ook kon
er naar hartelust worden gebouwd met K'nex. Jong en oud genoten met volle teugen. Aan het eind
van de middag werden de werkstukken geshowd. Het programma werd afgesloten met een optreden
van de plaatselijke K3.
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van de feestcommissie
2006 is dan eindelijk aangebroken en Espel kan zich opmaken voor een feestelijk jaar. Inmiddels is
de start gemaakt met de bouw van de loods waar het feest in juni plaatsvindt en de feestcommissie
heeft daar alvast de bloemetjes buiten gezet, zoals u hieronder op de foto kunt zien.
Koninginnedag 2006
Aangezien 30 april dit jaar op
zondag valt, zal
Koninginnedag 2006 gevierd
worden op zaterdag 29 april
a.s. Het programma start
wederom met een
lawaaioptocht en verder staat
het in het teken van het
naderende dorpsfeest. Na de
aubade willen we proberen
zoveel mogelijk Espelnaren
op een groepsfoto vast te
leggen. Dus mensen zodra de
lawaaioptocht voorbij komt,
schiet een broek aan en kom
naar de aubade om vervolgens
voor het nageslacht vereeuwigd te worden op de foto. Als dit alles achter de rug is, kunnen de
kinderen creatief aan de slag met verf en krijt. ’s Avonds kunnen we gaan genieten van muzikale
hoogtepunten in de playbackshow. De prestaties die hier worden neergezet, tellen mee voor de
competitie 2006 van de stratencombinaties. Teamcaptains, nog even ter herinnering: graag voor 1
april 2006 aan Bianca van Breugel doorgeven welke artiest en welk nummer de betreffende
combinatie gaat uitvoeren.
Dorpsfeest 2006
Nog voor koninginnedag vindt de start van de stratencombinatie competitie plaats en wel tijdens de
carnaval. Op zondag 26 februari wordt een karaoke wedstrijd gehouden. Op zaterdag 10 juni barst
dan eindelijk de feestweek los en deze duurt tot en met zaterdag 17 juni 2006. Voor diegene die het
ontgaan is; het thema is FLOWER POWER. Het voorlopige programma van Espel 50 jaar ziet er
als volgt uit:
Zaterdag 10 juni: reünie in combinatie met zomermarkt, barbecue en feestavond
Start van de feestweek om 14.00 uur met de reünie en de presentatie van het jubileumboek.
Contactpersonen vanuit de feestcommissie zijn Aalt Warmolts en Heidi Rijpkema.
Zondag 11 juni: kerkdienst
Contactpersoon vanuit de feestcommissie is Allie van Breugel.
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van de feestcommissie

Maandag 12 juni: optocht met showband, jury uitslag straatversiering en praalwagens +
opening bedrijvenbeurs
Een deskundige jury zal ’s middags de straatversiering beoordelen en vanaf 18.00 start de
praalwagenoptocht. Rond 20.00 uur vindt de officiële opening van de bedrijvenbeurs plaats en zal de
uitslag bekend gemaakt worden. Contactpersonen vanuit de feestcommissie zijn voor de optocht en
de keuring Allie van Breugel en voor de bedrijvenbeurs René Bos en Carla de Raat
Dinsdag 13 juni: bedrijvenbeurs en kleinere activiteiten bij de loods
Dit programma speelt zich ’s avonds af vanaf 19.00 uur. Contactpersonen vanuit de feestcommissie
voor de kleinere activiteiten zijn Bianca van Breugel en Arjen Tjepkema.
Woensdag 14 juni: kindermiddag en laatste avond/afsluiting bedrijvenbeurs
Tijdens de kindermiddag zijn er voor de pauze verschillende dingen te doen, waaronder
touwtrekken, bloemslingers maken, schminken en nog veel meer. Na de pauze is het toneel
gereserveerd voor een kindertheater. De middag start rond half twee en eindigt rond vijf uur. ’s
Avonds kan men voor de laatste keer de bedrijven bezoeken op de beurs. Contactpersonen vanuit de
feestcommissie voor de kindermiddag zijn Bianca van Breugel en Heidi Rijpkema.
Donderdag 15 juni: seniorenavond + AV-NOP loop + sportwedstrijden
De senioren van Espel kunnen genieten van een gezellige avond vol theater. Uiteraard wordt ook dit
jaar weer de AV-NOP loop in Espel gelopen en zullen voor de competitie van stratencombinaties
sportieve wedstrijden georganiseerd worden. Een en ander speelt zich’s avonds af. Contactpersoon
vanuit de feestcommissie voor de seniorenavond is Sjef van de Heikant; voor de AV-NOP loop is
dat Allie van Breugel en Arjen Tjepkema is contactpersoon voor de sportactiviteiten.
Vrijdag 16 juni: revue en aansluitend muziek
Ook dit jubileumjaar zijn vele artistieke Espelnaren weer druk met het schrijven, voorbereiden,
oefenen en uiteindelijk opvoeren van een revue. Contactpersonen vanuit de feestcommissie voor de
revue zijn René Bos en Aalt Warmolts.
Zaterdag 17 juni: zeskamp + feestavond met verschillende artiesten
Dit jaar start de zeskamp ’s ochtends om 10.00 uur en kan iedereen genieten van Sterrenslag-achtige
taferelen. De feestweek wordt geëindigd met een knalfeest met optredens van verschillende
artiesten. Contactpersonen vanuit de feestcommissie voor de zeskamp zijn Bianca van Breugel en
Arjen Tjepkema.
De feestcommissie is op dit moment bezig met het samenstellen van combikaarten. Vanaf 1 april
kunt u zich opgeven voor de verschillende activiteiten en begin mei kunt u de kaarten kopen. Wij
houden u hiervan op de hoogte via Op de wieken en via de www.espel.info.
Allemaal veel plezier en gezelligheid gewenst bij de voorbereidingen van Espel 50 jaar!
Op de Wieken

Avondvierdaagse 2006 in Espel
Zoals u wellicht weet lopen de kinderen van de basisschool de Ark elk jaar mee met de
avondvierdaagse in Emmeloord. Dit jaar valt deze samen met het 50-jarig bestaan van Espel.
De ouderraad heeft besloten om bij voldoende deelname avondvierdaagse eenmalig in en
rondom Espel te organiseren. De animo is er, dus er komt een avondvierdaagse in Espel. De
avondvierdaagse zal plaatsvinden van 16 tot en met 19 mei. De starttijd is 17.00 uur. Mocht u
als mededorpsgenoot ook willen deelnemen aan de avondvierdaagse dan is dat mogelijk.
Wat is onze bedoeling
Basisschoolkinderen van groep 0 t/m 5 lopen de 5 kilometer en groep 6 t/m 8 de 10 km.
Kinderen uit groep 0, 1 en 2 die niet 4 avonden kunnen lopen nodigen we uit om vrijdagavond
de route van 5 km door het dorp te lopen Deze kinderen wel opgeven (deelname is gratis). Alle
kinderen die niet op de Ark zitten, mogen alleen meelopen onder begeleiding van een ouder of
verzorger. Kinderen vanaf het middelbaar onderwijs en volwassenen kunnen aan de 10
kilometer deelnemen.
Routes
De Routes zijn op dit moment nog niet vastgesteld maar lopen door het dorp en via de
buitenwegen. Voor de buitenwegen geldt in principe zoveel mogelijk via de wegen met een
fietspad; Espelerweg, Espelerringweg en Westerringweg. Het is niet uitgesloten dat ook een
deel van een route loopt via bijv. Espelerpad, Westermeerweg en Ankerpad. Startpunt van een
avond kan bijv. Tollebeek zijn, eindpunt Espel. Voor u als ouder houdt dit in dat de kinderen
via eigen vervoer gebracht en gehaald moeten worden bij de voor die avonden aangegeven start
– en eindpunten.
Veiligheid
Bij de organisatie van deze A-4 daagse staat de veiligheid van de kinderen en begeleiders
voorop. Er zullen dus voldoende begeleiders mee moeten lopen bij zowel de 5 km als de 10 km.
De begeleiders worden voorzien van “fel gekleurde” hesjes. Ook willen we zowel voor als
achter de groep een auto of trekker laten rijden met zwaailichten. Toch willen we duidelijk
benadrukken dat deelname aan een Avondvierdaagse geheel voor eigen risico is.
Vrijwilligers
Tevens zijn we op zoek naar mensen die een EHBO diploma hebben en/of officieel
verkeersregelaar zijn. Ook zoeken we mensen die wat hand- en spandiensten willen verlenen of
verkeersregelaar willen worden.
Deelname
Wilt u als u mee wilt doen het deelname formulier invullen en samen met het inschrijfgeld voor 15
februari inleveren bij Jos Wichers Schreur, Windmolenhoek 3. De kosten voor deelname zijn €5
per deelnemer (incl. medaille).
Met vriendelijke groet namens de ouderraad-avondvierdaagse-commissie,
Kees Geschiere
Op de Wieken

Opgaveformulier Avondvierdaagse Espel
Familienaam _____________________________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________________________
Tel nr. _________________________________________Mob nr. ________________________________________

Alleen vrijdagavond (kinderen uit groep 0,1 of 2)
Naam kind(eren)

Groep:

____________________

(0,1 of 2)

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

____________________

(0,1 of 2)

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

5 kilometer
Naam kind(eren)

Groep:

____________________

________

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

____________________

________

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

Naam begeleider _____________

loopt alle 4 avonden met bovenstaande kind(eren) de 5 kilometer mee.

10 kilometer (basisschoolkinderen groep 6 t/m 8)
Naam kind(eren)

Groep:

____________________

________

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

____________________

________

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

Naam begeleider _____________

loopt alle 4 avonden met bovenstaande kind(eren) de 10 kilometer mee.

Volwassenen en kinderen middelbaar onderwijs
Naam
____________________

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

____________________

Loopt voor de ___ e keer een Avondvierdaagse

Vrijwilligers
(naam) ______________________________

is in het bezit van een EHBO diploma en wil meehelpen

(naam) ______________________________

is officieel verkeersregelaar en wil meehelpen

(naam) ______________________________

wil officieel verkeersregelaar worden en meehelpen

(naam) ______________________________

wil wel hand en spandiensten verlenen

Op de Wieken

Aanmelding Oecumenische Basisschool de Ark
Geachte ouders,
Het zal u wellicht wat overvallen, maar op korte termijn komt het
moment dat u uw kind bij de basisschool kunt opgeven. Wij willen u daarom uitnodigen om met
onze school kennis te maken.
•
•
•
•

U kunt uw kind aanmelden en langs komen om de school te bekijken op donderdag 2 maart
a.s. van 15.00 uur tot 16.30 uur.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dan langs te komen, neemt u dan a.u.b. in die week
telefonisch contact op met onze directeur, Tineke Bruin, voor het maken van een afspraak (tel.
271638)
Kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2002 en 30 september 2003 kunnen worden
aangemeld.
Uw kind mag naar school op de dag dat het 4 jaar wordt. Voordat uw kind 4 jaar is geworden,
mag het op de kijkochtenden op school komen.

Wij hopen u met het bovenstaande voorlopig voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Team De Ark

Stichting Nederlands Comité

Wereldgebedsdag

De jaarlijkse Wereldgebedsdag in Creil-Espel wordt gehouden op vrijdag 3 maart, om 19.00u in
kerkcentrum Una Sancta in Espel. Het thema zal zijn ‘Tekenen van de tijd’. Medewerking aan de
viering wordt verleend door het Taize-koor uit Creil.
De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een
gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds
1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen. De viering voor 3 maart is voorbereid door
vrouwen in Zuid-Afrika. Komt allen!

Op de Wieken

Dorpsfeesten en autocross 2006
BANT
Dorpsfeest 3 juni t/m 11 juni
Autocross 03 juni

CREIL
Dorpsfeest 28 juni t/m 02 juli
Autocross 19 augustus

ENS 60 jaar
Dorpsfeest 9 juni t/m 17 juni
Autocross? (nog geen terrein)

ESPEL 50 jaar
Dorpsfeest 10 juni t/m 18 juni
Autocross 24 juni

KRAGGENBURG
Dorpsfeest 22 mei t/m 28 mei
Geen autocross

LUTTELGEEST
Dorpsfeest 15 t/m 17 juni
Autocross 17 juni

MARKNESSE
Dorpsfeest 13 t/m 16 juli
Autocross tweede Pinksterdag 05 juni

NAGELE 50 jaar
Dorpsfeest 31 augustus t/m 03 september
Autocross 26 augustus

RUTTEN
Dorpsfeest 15 t/m 17 juni
Autocross 20 mei

TOLLEBEEK
Dorpsfeest 29 juni t/m 01 juli
Geen autocross

Februari - Maart
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espel
11 februari: Midwinterfeest, bowlingcentrum Espelo 21.30u
18 februari: Karaoke voor de jeugd, jeugdhonk 19.30u
24 februari: Polderjeugdcarnaval 20.00u
25 februari: Kindercarnaval 14.00u (verloting 17.00u)
26 februari: Carnavalsontbijt 10.00u
26 februari: Karaoke voor stratencombinaties, 17.00u
26 februari: Bierbal, bowlingcentrum Espelo 20.00u
27 februari: Carnavalsbingo, 14.15u
11 maart: Bingo voor de jeugd, jeugdhonk 19.30u
25 maart: Vossenjacht voor de jeugd, jeugdhonk 19.30u
31 maart: gezellige avond in ’t Mozaïek 20.00u

•
•
•
•
•

Omgeving Espel
11 februari: ‘Liefde is (niet) alles, Bantsiliek, Bant
11 februari: Outlet, live muziek in café Chillers, Emmeloord 22.30u
19 februari: Thomas Berg en Rommy, Orchideeënhoeve Luttelgeest
24 februari: ‘Het Koninklijk Banket’, Bantsiliek, Bant
17, 18, 25 en 26 maart: ‘De Graaf van Monte Carlo’, Bantsiliek, Bant

Heeft u data voor de volgende UIT agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
Op de Wieken

‘t Mozaïek
Beste mensen,
Namens ons bestuur alsnog een goed en gezond 2006 toegewenst. Ons dorp bestaat nu 50 jaar en
mag er nog steeds zijn. Dit ook mede door ons multifunctioneel centrum 't Mozaïek. We hebben nu
een jaar gedraaid en hebben de zaak financieel kunnen klaren. Alle controles van de diverse subsidie
verstrekkers zijn geaccepteerd. Jammer is het dat de prijzen van gas en elektrisch sterk gestegen zijn
en daardoor de begroting onder druk komt te staan. Daarom ook een dringende oproep aan iedereen
probeer zoveel mogelijk met ons mee te denken om de kachels en elektrisch op tijd uit te zetten.
Het aantal donateurs beloopt nu zo rond de 320 gezinnen en dat is keurig. Helaas hebben wij ook
nog enkelen onder ons die wel gebruik maken van het gebouw maar nog geen donateur zijn. Wij als
bestuur betreuren dat ten zeerste en begrijpen de moraal ervan ook niet. Dus wees sportief en doe
alsnog mee.
Wij hebben een heel goed contact gehad met de Kinderopvang organisatie, Rian en collega's nog
bedankt voor jullie positieve bijdrage, alsook met de Peuterspeelzaal, Jeugdhonk, Ouderensoos enz.
De fysiotherapeut zit inmiddels de 1e morgen vol en het breidt nog steeds verder uit. Met de
pedicure, mevrouw Annette Schultink, moet het nog wat meer op gang komen, maar zij heeft
inmiddels ook haar diploma als diëtiste gehaald "Annette gefeliciteerd nog" zodat dat ook wel klaar
komt. Met de thuiszorg of nu beter gezegd de Zorggroep maken wij ons toch wat zorgen over de
bezoekersaantallen in ons centrum. Mensen de bal ligt bij ons dus als we die niet oppakken zal dat
weer verdwijnen en dat zou toch jammer zijn
Van de brandstofpool hebben wij ook nog weer een leuke bijdrage gekregen als ook een teruggave
van de belasting van de energiebelasting. Daartegenover staat dat wij ook onroerend goedbelasting
moeten betalen waar niet op gerekend was.
De agenda en het sleutelbeheer door Harry Maas samen met dochter Mariëlle loopt inmiddels ook
praktisch perfect. Een opmerking van onze kant is wel telkens zelf ook goed op te letten of alles wel
gaat zoals gevraagd is en als er momenten zijn dat men stopt met een activiteit dit ook tijdig
doorgegeven wordt aan hen.
Ook toch nog maar weer een dringende vraag aan de gebruikers als er KLACHTEN zijn m.b.t.
schoonmaak/onderhoud/kapotte dingen/verwarming enz. geef dat dan door aan de schoonmaakster
Loes Egtberts en/of aan Gert Dibbits en NIET via anderen. Als wij het niet weten kunnen wij er ook
niets aan doen.
Er is ook al eens geopperd om een vrouwen café te beginnen als ook bijv. een piratenkoor. Wie gaat
dit oppakken? Dit verhoogt alleen maar de feestvreugde. Wie heeft er nog meer leuke ideeën?
In maart is het de bedoeling de gelden voor 2006 weer te innen.
Het Bestuur
Op de Wieken

‘t Mozaïek
Bestuurssamenstelling
Gert Dibbits
Voorzitter
John van Slooten
Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon Jeugdhonk
Okke Bijl
Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester
Ella Wijnia
Algemeen lid, notulist
Ineke v.d. Heijkant Algemeen lid, ledenadministratie
Sleutelbeheer en agenda
Harry Maas
tel. 271410
Indien niet aanwezig is de sleutel af te halen bij de familie Gerding, Keggehof 3.
Contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart
Jellie Westra
tel. 271773
Schoonmaak
Loes Egtberts

tel. 270147

Technische storingen of schade
Melden bij één van de bestuursleden of Harry Maas.
Catering
• De catering mag men zelf verzorgen, of uitbesteden aan een vrijwilliger. (Levensmiddelen kan
men eenvoudig laten bezorgen door de rijdende winkel van Slump tel. 261488.)
• Bij uitbesteding aan een professional kan dit uitsluitend aan de plaatselijke horeca, de familie de
Raat.
• Ook kan gebruik worden gemaakt van de geringe voorraad van het bestuur van ’t Mozaïek.
Instructies hiervoor staan in de map, die te vinden is in de keuken.
Breuk
Bij breuk van servies of glaswerk verzoeken wij u dit op te schrijven en minimaal 1 euro als
vergoeding deponeren in het daarvoor bestemde potje in de keuken. Bij overige schade verzoeken
wij u dit melden bij één van de bestuursleden.
Schoonmaak
De tafels en stoelen terugzetten, zie hiervoor de foto in de ruimte. De tafels schoonmaken en de
vloer bezemschoon achterlaten. De keuken opgeruimd achter laten. Bij feestjes ook de toiletten
schoon achter laten.
Donateurs ’t Mozaïek
Het gebruik van ’t Mozaïek is voor verenigingen afkomstig uit Espel en donateurs vrij. Alle overige
gebruikers betalen zaalhuur. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Ineke van den Heijkant of bij
één van de overige bestuursleden. De hoogte van de contributie is op basis van een vrijwillige
bijdrage, het richtbedrag is € 4,- per huishouden per maand. Voor gebruik van de kerkzaal kan
contact worden opgenomen met Okke Bijl, lid van het College van Beheer Una Sancta.
Het aantal donateurs is 310. Doet u ook mee !!!!
Op de Wieken

‘t Mozaïek
Zaalhuur overige gebruikers
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4
Zaal 5
Zaal 4 en 5 samen

Dagdeel
€ 20,€ 15,€ 20,€ 25,€ 20,€ 40,-

Hele dag
€ 40,€ 30,€ 40,€ 45,€ 35,€ 70,-

U kunt een ruimte reserveren bij Harry Maas, tel. 271410. Voor gebruik van de kerkzaal kan contact
worden opgenomen met Okke Bijl, lid van het College van Beheer Una Sancta.
Vaste momenten in het multifunctionele centrum
1. Loop op dinsdag- en vrijdagmorgen binnen in ’t Mozaïek om gezellig met dorpsgenoten een
praatje te maken en te genieten van een overheerlijk kopje koffie of thee: zaal 4.
2. Elke maandagmorgen en dinsdagmorgen:
Fysiotherapeut Hans Wognum, tel. 637324
3. Elke maandagmorgen op afspraak:
Pedicure/diabetes Janette Schultink, tel. 615063
4. Elke dinsdagmorgen van de even weken (10.00-11.00 uur):
Zorggroep Oude Nieuwe Land mevrouw Ko Wakker, tel. 630300
5. Elke vrijdagmiddag rond 17.15 uur
Dokter Geboers, voor afhalen medicijnen en kleine ongemakken of vragen.

Woensdag 22 februari om 12.30 uur

Kosten € 5.00 per persoon en u kunt zich opgeven tot uiterlijk 15 februari bij:
Marrie Blok Noorderrand 26, tel: 271448 of Nieske van Slooten Leliestraat 4, tel: 271648

Op de Wieken

Diana naar het NK Baton Twirling
Afgelopen zaterdag waren er vier leden van majorette vereniging Diana
uitgenodigd voor het NK Baton Twirling in Rotterdam. Rosanna Bovenkamp,
Rian Pepping, Paula Sportel en Berdien Pepping mochten hun show aan de zestallige jury laten zien.
In het Topsportcentrum van Rotterdam vlogen de zenuwen je dan ook om de oren. De meiden
hadden flink getraind en waren er helemaal klaar voor.
Rosanna beet het spits af. Hoe verder haar show vorderde
hoe leuker het werd en dat kon je ook zien. Ze straalde
erover. Het was zo leuk, ze wilde nog wel een keer!!
Rosanna is 11e geworden.

Rosanna

Rian

Rian Pepping, die met een blessure toch aan dit
kampioenschap deel nam had er wel zin in. Thuis hard
getraind en ook op school mocht de gymzaal gebruikt
worden voor extra trainingen. Op muziek van Robbie
Williams met ‘Let me entertain you’ heeft ze het publiek
goed vermaakt. Ze werd 9e.

Paula Sportel die voor de allerlaatste keer de vloer betrad
heeft haar show op muziek van Christina Aguillera goed
gedraaid. Paula stopt met twirlen en we hopen dat ze een
leuke tijd bij ons heeft gehad. Ze werd 6e hier in
Rotterdam.

Paula

Berdien

Bij Berdien Pepping die als laatste in de seniorklasse
uitkwam ging het ontzettend goed. Ze liet haar show vol
rust en zelfverzekerdheid zien. Ook zij had flink getraind
en dat was zeker te merken. Berdien verdiende de 8e
plaats.

Renate Boons.
Op de Wieken

Programma Bantsiliek

Zaterdag 11 februari: "Liefde is (niet) alles"
Hester Dam, mezzosopraan en de Spaanse gitarist Lazaro Tejedor zingen en spelen "Liefde is (niet)
alles". Het is een aanstekelijk programma, waarin de liefde, in al haar facetten door de eeuwen heen,
gepassioneerd en soms met een knipoog ten tonele wordt gebracht. Muziek van Henry Purcell,
Benjamin Britten, Manuel Defalla, Joaquin Roderigo afgewisseld met solostukken op gitaar, zorgen
voor een inspirerende avond.
Aanvang 20.15 uur, kosten: € 9,00
Zaterdag 24 februari: "het Koninklijk Banket"
Een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk gezelschap, speelt voor u een interactieve en
humoristischediner-komedie met als titel "het Koninklijk Banket". Géén themafeest maar een
geregisseerde productie met een kop en een staart waarin het publiek een wezenlijk onderdeel vormt
van het verhaal, zonder dat er een verplichting bestaat om mee te doen. De productie die zal worden
gespeeld is "het Koninklijk Banket", een muzikale Monarchie Parodie, een originele geregisseerde
komedie. Een hilarische musical over het wel en wee binnen een koninklijke familie die volledig
van Lotje is getikt. Majesteit Regina Adrenalina heeft een verjaardagspartijtje georganiseerd voor
haar lelijke en snipverkouden dochter, kroonprinses Anne-Fleur. Maar wat moederlief er niet bij
vertelt is dat ze eigenlijk op zoek is naar een geschikte huwelijkspartner. Het hof is te klein als alle
vuile was wordt buiten gehangen en de monarchie bijna op het randje van de afgrond balanceert. Het
volk kijkt toe en zit er met de neus bovenop. De voorstelling wordt zowel op het podium als tussen
de gasten gespeeld. Tijdens deze komedie wordt een 5- gangen diner geserveerd. Dit diner wordt
door de spelers opgediend om de illusie compleet te maken.
De Bantsiliek wordt met bescheiden middelen omgetoverd tot een koninklijk paleis. Deze productie
is origineel, onvergelijkbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Een onvergetelijk avondje uit.
Aanvang: 18.30 uur (einde voorstelling om 22.30 uur) Kosten: € 49,00 p. p. (incl. 5-gangen diner)
17, 18, 25 en 26 maart: "de Graaf van Monte Christo"
Een zelfgeschreven theaterproductie, met medewerkers uit de hele polder. Zuid-Frankrijk 1813.
Edmond Dantes lijkt alles voor de wind te hebben. Hij heeft een goede baan met kans op promotie
en hij staat op het punt met zijn grote liefde Mercedes te gaan trouwen.Maar dan gaat alles mis.
Edmond wordt opgepakt en beschuldigd van landverraad. Zonder enige vorm van proces komt hij
terecht op Chatteau d’Iff, een staatsgevangenis voor landverraders. Veertien jaar zit hij onschuldig
gevangen, dan weet hij op een spectaculaire manier te ontsnappen en weet zijn handen te leggen op
een geheim fortuin. Edmond neemt, geholpen door zijn nieuwe fortuin, een nieuwe identiteit aan: de
Graaf van Monte Cristo. Als graaf neemt hij wraak, onvoorstelbaar wraak.
Kaartverkoop Algemeen: bij Troefmarkt Slump, VVV Emmeloord en telefonisch op 0527-161347 of
0527-261691.
NB: Houd de website www.bant-nop.nl goed in de gaten voor evt. aanvullende informatie.
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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 € 7,50 per jaar. Tijdens dorpsfeesten krijgen leden korting op de
entreeprijzen.
De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
: John van Slooten
Penningmeester
: Chantal van Breugel
Secretaris
: Jeanette Blok
Notuliste
: Marie-Carien Slootman-Claassen
Jeugdzaken
: Derkien Gerding-Schonewille
Lid
: Fons van der Heijden
Lid
: Louis Bramer

tel.nr: 271648
tel.nr: 271083
tel.nr: 271512
tel.nr: 271565
tel.nr: 271503
tel.nr: 271514
tel.nr. 271458

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
Jeanette Blok
Derkien Gerding
John van Slooten
Louis Bramer
Chantal van Breugel
Marie-Carien Slootman
Fons van der Heijden

Westerrand (ten zuiden v.d. Keggehof), Windmolenhoek, Turbine
en de Wieken
Keggehof, Noorderrand, Leliestraat, stukje Westerrand en
't Laantje
Bredehof, Vaartweg, Zuiderrand, Bosrand, Sportstraat, Bun
Espelerweg (zuidkant), Tollebekerweg, Pilotenweg,
Zuidermiddenweg, Espelerringweg
Ankerpad, Westermeerweg (tot Espelerpad),
Espelerpad (zuidkant)
Espelerpad (noordkant), Westermeerweg (vanaf Espelerpad),
Onderduikerspad, Westerringweg (westkant)
Espelerweg (noordkant), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg, Westerringweg (oostkant)

De vereniging beschikt over 6 tulpenpakjes, deze zijn te huur. U kunt hiervoor contact opnemen met
Derkien Gerding, Keggehof 3. Tevens kunt u hier terecht voor de "Espel bloeit"-draagtasjes,
t-shirts. De ‘Espel bloeit’-draagtasjes zijn verkrijgbaar bij Jack Matijsen.
De dorpsladder is te verkrijgen bij Derkien Gerding, Keggehof 3. Huur dorpsladder: € 1,=/dag. Bij
gebruik van de dorpsladder zijn eventuele nadelige gevolgen voor eigen risico.
Op de Wieken

Infopagina Sportverenigingen
Sportclub Espel, Omnisport
Alg. secretariaat: Annemarie Beenders
Westerrand 4l
8311 AL Espel
tel: 252996

Sportclub Espel - afd. Gymnastiek
Secretariaat: Adriaan Veeke
Westerrand 31
8311 AL Espel
tel.: 271373

Sportclub Espel - afd. Tennis
Secretariaat: Yvonne Moerkerken
Turbine 7
8311 BB Espel
tel. 271951

Sportclub Espel - afd. Volleybal
Voorzitter: Gerard ten Dam
Pilotenweg 26
8311 PL Espel
tel.: 271308

Sportclub Espel - afd. Voetbal
Frank van Hooff
Vaartweg 6
8311 AA Espel
tel.: 271700
Website: www.scespel.com

Dartsvereniging "The Bouncers"
Secretariaat:dhr. Ronald van het Hof
Bredehof 33
8311 AV Espel
tel: 271119
Website: www.bouncers.tk

Volleybal Vereniging Creil/Espel
Secretariaat: Ina Lammers
Graaf Florislaan 42
8312 AX Creil
tel: 274376

Bowlingvereniging Espel
Secretariaat: Ingrid Zoutenbier
Buitenom 14
8313 AS Rutten
tel.: 262617

Klaverjasclub Espel
Voorzitter: J. Klaver
Bredehof 40
8311 AK Espel
tel: 271866

IJsclub Espel
Secretariaat: Ton Dekker
Espelerweg 43 – 2
8311 PN Espel
tel: 271269

Sportclub Espel – afd. Jeu de Boules
Secretariaat: Sietske Goslinga
Zuiderrand 37
8311 AD Espel
tel: 271199

Majorettenvereniging Diana
secretariaat Mw. I. Jonker
Torenvalk 46,
8309 CP Tollebeek
tel: 651230

Wijzigingen of aanvullingen kunt u mailen aan kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Nieuws van de gym
Even voorstellen..
In januari is de gymnastiekvereniging een gymjuf rijker. Haar naam is Petra Leijten. Zij stelt zich
hier graag aan u voor:
Hallo, mijn naam is Petra Leijten en ik woon in Marknesse. Ik ben 19 jaar oud en zit in het derde
jaar van het CIOS in Heerenveen. Ik leer daar voor gymlerares en op het CIOS wordt dat het grote
profiel LOBOS genoemd. Daarvoor loop ik 2 ochtenden stage in Emmeloord op basisschool de
Triangel. Daarnaast volg ik nog een klein profiel squash. Ik kan daarmee trainster worden bij
bijvoorbeeld een fitnesscentrum. Ik loop nu stage bij Fit Fun en geef daar squashles aan beginners.
Mijn eigen sport is al 13 jaar korfbal en ik speel nu bij ASVD te Dronten. Op 13 januari ben ik
gestart bij de gymvereniging in Espel om daar gymnastiek te geven op de vrijdagmiddag. Ik heb al
enige ervaring omdat ik ook bij sportclub Emmeloord lesgeef op de woensdagmiddag. Ik heb er in
ieder geval heel veel zin in!
Groetjes Petra
Oproep!
Wie heft er nog (club) gympakjes in de kast, die niet meer gedragen worden? Deze kunt u inleveren
(evt. tegen vergoeding) bij Septima Bramer, Westerrand 92.
Kijkles Bodyfit
Op maandag 13 februari om 19.30u is er een kijkles bij de bodyfit, die gegeven wordt door Jeannet
Loosman. Iedereen is welkom.
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“Kleine ziekenhuizen, een grote uitdaging”
Een evaluatie van het symposium dat werd gehouden op 23 november in Emmeloord
Het symposium, voorgezeten door Prof. Dr. B. Smalhout, werd door ruim 100 mensen bezocht:
ziekenhuisbestuurders, politici, zorgverzekeraars, artsen, ziekenhuispersoneel en zorggebruikers.
Aan de deelnemers is gevraagd, mee te werken aan de evaluatie door het invullen van een
enquêteformulier. De waardering voor de presentaties was hoog en de meeste respondenten gaven
aan, nieuwe inzichten te hebben opgedaan. Het doel van de symposiumcommissie, het in brede
kring verduidelijken van het maatschappelijk belang, de mogelijkheden en de kansen van kleine
ziekenhuizen, blijkt ruimschoots te zijn gehaald. De belangrijkste conclusies:
Kleine ziekenhuizen kunnen goede zorg bieden. Kleine ziekenhuizen hebben volop kansen. Een goed en
creatief management is daarbij essentieel. Een goed businessplan voor een klein ziekenhuis wordt positief
ontvangen door zorgverzekeraars. In de politiek is er nog steeds een groot draagvlak voor de instandhouding
van volwaardige kleine ziekenhuizen. Kleine ziekenhuizen zijn van groot belang voor de sociaal-economische
infrastructuur van de dunner bevolkte gebieden. Publiek-Private Samenwerking maakt nieuwe vormen van
ziekenhuiszorg mogelijk.

Twee voorzitters van Raden van Bestuur van kleine ziekenhuizen (Dr. Van Wel, Hardenberg, 197
bedden en de heer Pruis, Dokkum, 140 bedden) gaven inzicht in hun organisatie. Als belangrijke
voorwaarden voor een goed en renderend klein ziekenhuis zijn door hen genoemd en belicht:
investeren in goede relaties tussen bestuur en personeel; intensief contact en samenwerking met de
huisartsen; duidelijk afbakenen wat wel en wat niet geboden wordt; goede werkafspraken met
andere (topklinische) ziekenhuizen. En vooral: veel aandacht besteden aan klantvriendelijkheid.
De heer Nuyten (VNO/NCW) wees op het grote belang van een ziekenhuisvoorziening voor de
sociaal-economische infrastructuur van de regio.
De heer Bos (Zorgverzekeraars Nederland) lichtte de visie van de zorgverzekeraars toe. “De
zorgverzekeraar moet goede zorg op efficiënte wijze inkopen. Voor een goed businessplan zien wij
zeker mogelijkheden”, aldus de heer Bos. “Komt u maar”.
De heer De Greve, consultant, belichtte het leiderschap en de bestuursstructuur bij ziekenhuizen aan
de hand van een analyse van een zestal goed functionerende kleine ziekenhuizen. “In een Raad van
Toezicht moeten geen ambtenaren en politici zitten, moet gewaakt worden voor
belangenverstrengeling en zou de maximale zittingsduur 4-5 jaar horen te zijn”, aldus de heer De
Greve. Daarnaast wees hij onder andere op het belang van taakverdeling tussen ziekenhuizen
onderling en het ontwikkelen van regionale exclusieve zorg.
De heer Buijs, CDA-Tweede-Kamerlid, stelde, dat het belang van kleine ziekenhuizen door een
groot deel van de Tweede Kamer wordt ingezien. “Eerder gedane beloftes naar kleine ziekenhuizen
toe zijn niet waargemaakt”, zo bekende de heer Buijs. “Ik blijf echter bij mijn standpunt, dat kleine
ziekenhuizen bestaansrecht hebben en zal dat blijven verdedigen”, aldus het Tweede-Kamerlid.
De heer Sturkenboom, van Het Ziekenhuis Consortium, ging in op de Publiek Private
Samenwerking (PPS) rond een streekziekenhuis. In onder andere Engeland, Frankrijk en de USA is
hier al veel ervaring mee opgedaan. Onder invloed van de Wet Toelating Zorginstellingen wordt ook
in Nederland door een aantal ziekenhuizen en private marktpartijen een samenwerking voorbereid.
“Hier liggen kansen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen met een te grote schuldpositie”, aldus de heer
Sturkenboom.
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Stichting Vakantie Activiteiten Espel
De Stichting Vakantie Activiteiten (kortweg SVA) is opgericht in 1977. Vanaf dat moment zijn er
vele vrijwilligers druk geweest met activiteiten in schoolvakanties. Afgelopen najaar is de draad
weer opgepakt in Espel. Het bestuur van de SVA in Espel bestaat uit de volgende leden:
•
•
•

Annet Dekker
Ineke van den Heijkant
Elly Keizer

Drie keer per jaar organiseren wij een activiteit in en rondom ’t Mozaïek. Het jaarprogramma wat
wij hebben samengesteld ziet er als volgt uit:
1. In de herfstvakantie iets creatiefs.
2. Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar een “Nieuwjaarsinstuif”
3. In het voorjaar een theater voorstelling voor het hele gezin.
Op 28 oktober 2005 was onze eerste activiteit, de kinderen konden onder begeleiding van Dita
Baken, Greta Heukers en Nicoline Poels aan de slag met van allerlei materiaal. De opkomst was
boven verwachting, 44 kinderen deden mee. Zie voor foto’s het nieuwsarchief van de website van
Espel www.espel.info.
Op zaterdag 7 januari was de “Nieuwjaarsinstuif”. De kinderen konden bouwen met k’nex of een
mooie ketting maken met materialen en advies van Sita Doornbos van de knutselkeet uit Bant. Het
programma is afgesloten met een optreden van de plaatselijke K3. De middag was een groot succes,
er waren 75 enthousiast kinderen. Foto’s en een verslag staan op de website van Espel.

Noteer alvast in uw agenda: Zaterdagmiddag 22 april 2006
Op zaterdag 22 april is de theater voorstelling, meer hierover in de volgende dorpskrant.
Heeft u een suggestie of een goed idee, laat het ons weten. Het mailadres van de bestuursleden in
Espel is: Espel@sva-nop.nl
Kijk ook eens op de website van de SVA-Noordoostpolder: www.sva-nop.nl.
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Belangrijke adressen


℡

Alg. Nederlandse Bond
voor Ouderen (ANBO)

secr. Mw. R. Balt – Terpstra
Westerrand 47, 8311 AL Espel

271216

Bejaardensociëteit Espel,
Avondvreugd

secr. G.J. Bakker
Westerrand 62, 8311 AP Espel

271891

Naam

Bibliobus,
Parkeerplaats Keggehof

Maandag 18.00-18.45u
Donderdag 15.00-15.45u

Bowling Centrum Espelo

Westerrand 38, 8311 Espel

271683

Carnavalsver. De
Vloertrappers

Secr. Martijn Dekkers
Bredehof 5, 8311 AH Espel

06-22732861

Dorpsbelang Espel

secr. Jeanette Blok

271512

ESVRA, Espeler
Vrouwen Algemeen

Lies van der Voort, Espelerpad 15
8311 PR Espel

271352

René Bos
Espelerweg 27, 8311 PN Espel

613036

Flevolaan 16, 8312 AN Creil

274365

Gospelgroep Promise

secr. W. Punter, Medemblikpad 42,
8304 CX Emmeloord

614846

Hervormde Vrouwenver.
“ Als zusters één”

secr. Mevr. M Klaver Bredehof 40,
8311 AK Espel

271866

Espelerweg 43-1, 8311 PN Espel

271680

Info:Marloes Becker
Wrakkenpad 2, 8312 PW Creil
Info: Janneke Dekkers
Vuurdoornstraat 32-3, 8923 AZ
Leeuwarden

06-53149952

Knipboetiek Tjitske
Straatsma

Bredehof 1, 8311 AH Espel

271298

Gullerie Lucidarts,
Willem de Wolf

Keggehof 18
8311 AV Espel

271759

Maas Tuinmachines
Rijwielhandel, Klein
postkantoor, Stomerij, etc

Keggehof 14
8311 AV Espel

Massagepraktijk GAEA

Gea Beishuizen
Keggehof 18
8311 AV Espel

Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers

Hoveniersbedrijf
Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET

Extra informatie
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06-10097738

271410

271759

ma-vr open vanaf 11.00u
za-zo open vanaf 15.00u

Vrij. 17.00 uur in MFC

www.crespa.nl
www.neteffebeter.nl
di-vr 08.30-17.30u
do 18.00-20.00u
za 08.30-14.00u
za: 10.00-17.00u
ma-vr: op afspraak.
ma t/m vr. 08.30-12.15u
en 13.30-17.30u, wo +
za: ’s middags gesloten
Stomerij di voor 10.00u
brengen, do na 16.00u
terug
Praktijk voor massage-,
shiatsu- en
voetreflexzonetherapie

Belangrijke adressen
Naam



℡

MFC

Gert Dibbits
Fokke Westra

271218
271773

Maatschap voor
Fysiotherapie
Muziekvereniging De
Zuiderzee-echo’s
Ondernemersvereniging
Espel
Parochie De Heilige
Geest
Peuterspeelzaal De
Kruimel
Pedicure

Samen op Weg gemeente
Creil / Espel
Stichting Welzijn
Ouderen Espel:
Thuiszorg
Toneelver. De Ducdalf
Ver. Oecumenische
scholen NOP De Ark
Volkstuinvereniging
Espel
Werkgroep
Weidevogelbescherming Espel
De Zonnebloem. afd.
Creil/Espel:

‘t Mozaïek
Hans van Wognum
Rixtia Knip
secr. Mw.F. Nijboer, Westerringweg
12, 8311 RG Espel
secr. Mw. Ella Wijnia,
Espelerringweg 15, 8309 RE
Tollebeek
Pastor A. Schothorst-Vos, Helmhout
11, 8502 AE JOURE
‘t Mozaïek
Anja Beugels, Espelerringweg 19
8309 RE Tollebeek
‘t Mozaïek
Mevr. Janette Schultink
ds.W. Kok Gr. Florislaan 20,
8312 AX Creil
scriba: dhr. B.S. Hogeveen, Turbine
5, 8311 BB Espel
Mw. M. Blok, Noorderrand 26, 8311
AX Espel

637324
637313

maandagmorgen

271230
271345

651107
615063

opgave peuters vanaf 1
jaar
dinsdagochtend

274355
271145
271448
Inloopspreekuur 10.0011.00u (alle even weken)

‘t Mozaïek
secr. H. de Raat, Keggehof 21,
8311 AD Espel
Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin, Staartweg 9,
8531 HE Lemmer

Extra informatie
Uitleen op beperkte
schaal van hulpmiddelen
24 u /dag

271244
271638
0514-564254

secr. D. Legemate, Duiveland
48,8202 PK E’oord

612734

Coordinator: A. Reijneveld,
Utrechtsestraat 52, 8312 BL Creil

271655

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

271669

Wijzigingen of aanvullingen kunt u mailen aan kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Praktijkinformatie dr. C.G.J. Geboers
Bezoekadres: Graaf Florislaan 53c, 8312 AW, Creil
Openingstijden van maandag t/m vrijdag: 08.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur
Algemeen telefoonnummer
Weekdagen: 0527-274365
’s Avonds en in het weekend: 0900-3336333
NB: Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een bezoek of het opvragen van uitslagen,
wordt u verzocht voor 9.30u te bellen.
Recepten
Receptenlijn: 0527-274109
Inspreken van herhaalrecepten: voor 9.30u
Ophalen van medicatie: tussen 15.30u en 16.30u (indien voor 9.30u besteld)
Spoed
Tijdens weekdagen: 0527-275170
’s Avonds of in het weekeinde: 0900-3336333  toets direct een ‘1’ bij het horen van een stem.U
wordt dan direct te woord gestaan door de telefoonpost assistente.

Openbaar vervoer Espel
Connexxion
Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Emmeloord
Maandag t/m vrijdag: 06.48, 07,48, 08,48, 09,48, 10,48, 11.48, 12.48, 13.48, 14.48, 15.48, 16.48, 17.48

Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Sneek
Maandag t/m vrijdag: 06.38, 07,38, 08,38, 09,38, 10,38, 11.38, 12.38, 13.38, 14.38, 15.38, 16.38, 17.38, 18.38

Meer informatie: www.connexxion.nl of Connexxion Klantenservice 0900-2666399.
Regiotaxi Flevoland
’s Avonds en in het weekend kunnen reizigers gebruik maken Regiotaxi Flevoland. De Regiotaxi
haalt u thuis op en brengt u tegen normaal openbaar vervoertarief naar elke gewenste bestemming in
de regio.
Maandag t/m vrijdag: 19.00u – 23.00u
Zaterdag en zondag: 08.00u – 23.00u
Informatie: 0527-619 393 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).
Reserveren van een rit (minimaal een half uur van tevoren): 0900-22 288 77
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