Colofon
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt dit keer een uitzonderlijk dikke editie van Op de Wieken.
Dat geeft aan dat er de aankomende maanden genoeg te beleven is in
ons mooie dorp! Met de diverse feestdagen en 50 jaar Espel in het
vooruitschiet valt er dit keer heel wat te noteren in uw agenda.
Verder vindt u in dit nummer de notulen van de jaarvergadering van de
Vereniging Dorpsbelang Espel.
Mocht u met de naderende lente besluiten tot een grote
voorjaarsschoonmaak, willen wij u er graag op attenderen dat het
plaatsen van een berichtje op het prikbord een zeer effectieve manier
kan zijn om uw gebruikte spullen aan de man/vrouw te brengen. Uw
berichtjes zijn bij ons altijd welkom. U kunt ze mailen naar:
kopij_opdewieken@hotmail.com.
Wij wensen u veel leesplezier met deze Op de Wieken!
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Het in elkaar zetten van Op de Wieken gebeurt altijd door een aantal
vrijwilligers in ’t Mozaïek. Dit gebeurt meestal op een woensdagavond.
Tijdens het plukken en nieten wordt er gezellig bijgepraat. Wij stellen
uw hulp erg op prijs en nodigen vrijwilligers uit om zich voor de
volgende pluk- en nietavond op te geven bij één van de redactieleden.
De volgende pluk- en nietavond is op woensdag 31 mei om 19.00u.
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www.espel.info

Op de Wieken

Familieberichten
Geboren
12 februari

Tessa, dochter van Wim van der Star en Jessica Oldenhuis
Leliestraat 10, Espel

9 maart

Anouk, dochter van Mariëlle en Erik van Spellen-Maas
IJsselmeerlaan 205, Emmeloord

Overleden
2 februari

Anna Boltjes-Kiewiet, Bredehof 35 op de leeftijd van 61 jaar

21 februari

Albert Hogeveen, Bredehof 42 op de leeftijd van 52 jaar

1 maart·

Mevr. Blok-Bolhuis, zij heeft tot enkele jaren geleden in Espel gewoond.
Eerst aan de Noordermiddenweg en later aan de Westerrand, de laatste jaren
in Emmeloord.

6 maart

Dhr. Pieter Cornelis van der Werff, op 83 jarige leeftijd. Van der Werff
woonde vroeger aan het Ankerpad de laatste jaren in Emmeloord.

Persoonlijke berichten
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de attenties, kaarten en medeleven tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en thuis. Wij hebben hier veel steun aan gehad.
Willem (en Suze) Ditters

Langs deze weg wil ik u oprecht bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en medeleven na het
overlijden van
Anna Boltjes-Kiewiet
Fam. H.J. Boltjes
Espel, Maart 2006
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Prikbord
TE HUUR
Wij van de buurtvereniging ‘Daar Is Tie Dan’ hebben een aantal
dingen voor u in de verhuur:
• WC-wagen
huurprijs € 50,• 3 Statafels
huurprijs € 5,- p. st.
• Kapstok voor ongeveer 60 jassen huurprijs € 5,Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. P de Bruijn tel. 271328
OPROEP
De feestcommissie wil nog steeds 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.
Gezond nieuws
Wie ’s morgens opstaat met de kippen,
De hele dag werkt als een paard,
’s avonds zo moe is als een hond,
moet naar de dierenarts:
hij zou wel eens een ezel kunnen zijn!

Klachten
Stijve spieren
Zere klieren
Zware benen
Kromme tenen
Slechte ogen
Licht gebogen
Dove handen
Zere tanden
Dikke buik
Ziet er niet uit
Laat maar hangen
Ze willen je stangen
Lekker eten
Doet vergeten
Al die klachten
Doen verwachten
Niets is goed
Maar als het moet
Blijf bewegen
Dat is leven.
Roel Warmolts

Stuif
Motormuizen opgelet!
Hallo Espeler motormuizen,
Er zal toch wel eens een eind komen aan deze winter?? Ik ga er van uit dat het mooie weer er
aan komt en dat we de motoren uit het vet kunnen halen. Ik heb voor het komende seizoen een
aantal data geprikt en wel op: zondag 23 april, 21 mei, 2 juli, 10 september en 1 oktober.
Schrijf deze data vast in je agenda, we verzamelen om 10.00 uur bij de Bowling voor een dagje
motortoeren.
Groetjes Jan Evert de Jong

Wilt u ook een berichtje plaatsen?
Mail het naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel

Beste dorpsgenoten,
Terwijl het voorjaar nu echt lijkt door te breken (het is zondag en prachtig weer buiten) schrijf ik
mijn stukje voor deze dorpskrant. Deze keer zal ik even terugblikken op de jaarvergadering van
begin maart en wat er sindsdien in het dorp te doen is geweest, doe ik verslag van de reis die ik – als
lid van het stichtingsbestuur van MFC ’t Mozaïek – heb gemaakt naar Engeland en wordt
teruggekomen op het regiovervoer en het fietspad Espel – Emmeloord.
Ten eerste kunnen we rustig stellen dat we kunnen terugblikken op een goed bezochte
jaarvergadering van dorpsbelang 1 maart jongstleden. Zoals het gebruik de komende jaren zal zijn ;
werd de avond gehouden in ’t Mozaïek . Tijdens deze vergadering zijn – na de inleidende toespraak
van de voorzitter - alle geledingen uit ons dorp die iets met dorpsbelang te maken hebben in de
gelegenheid geweest om verslag te doen van hetgeen ze dit jaar voor ons in petto hebben. Na de
pauze heeft Johan Meersma van Groencentrum Noordoostpolder de aanwezigen op zijn eigen wijze
kostelijk weten te vermaken. Van deze jaarvergadering heeft onze notulist Marie Carien Slootman
een zeer volledig verslag gemaakt, dat elders in deze dorpskrant is afgedrukt. Naar aanleiding van de
vergadering wil ik nog even enkele opmerkingen maken:
1. In de eerste plaats werd de overlast van hondenstront ook dit jaar weer aangehaald . Dit punt is
inmiddels aangekaart bij de gemeente en nu blijkt dat we niet het enige dorp zijn dat hiermee te
kampen heeft. Om die reden is inmiddels een buitengewoon opsporingsambtenaar Algemene
Plaatselijke Verordening aangesteld die moet toezien op het juist naleven van de regels zoals:
aanlijnplicht // opruimplicht en het verbod honden rond te laten lopen op b.v.
kinderspeelplaatsen. Daarnaast kunt u bij hem terecht met klachten over loslopende katten //
geluids- en stankoverlast etc. etc. De naam van de ambtenaar is Albert Achterberg en hij is te
bereiken onder telefoonnummer 63 33 69 ( dhr. Deems , vragen naar dhr. Achterberg ). Voor
dorpsbelang is de zaak bij deze afgehandeld en kunt u met uw grieven direct terecht bij dhr.
Achterberg.
2. In de tweede plaats werd er dit jaar geen gebruik gemaakt van de rondvraag, waaruit wij de
conclusie trekken dat we een goed besluit hebben genomen met het plaatsen van de z.g.
“reparatiebon” in de vorige dorpskrant. “Dit houden we er dus in!! “ O.i. werkt deze manier van
werken veel directer en praktischer.
3. En in de derde( en laatste ) plaats wil dorpsbelang ook op deze wijze de jeugd die vrijwillig de
buffetwerkzaamheden heeft waargenomen op de jaarvergadering heel hartelijk bedanken. Fijn
dat jullie dit belangeloos voor ons hebben willen doen!!
Na de jaarvergadering heeft dorpsbelang inmiddels al weer een keer vergaderd en tijdens die
vergadering is onder andere het regiovervoer besproken. Zoals u in de krant heeft kunnen lezen, is
de proef met de regiotaxi [ vervoer van deur tot deur tegen tarief openbaar vervoer op de uren dat de
bus niet rijdt ] verlengd tot halverwege dit jaar. Er heeft in maart ook een evaluatie plaatsgevonden
en daar werd duidelijk dat alle dorpen die hiermee te maken hebben deze vorm van vervoer
bijzonder positief waarderen en zij hebben het advies gegeven ermee door te gaan. De ambtenaar
van de provincie zal ons advies meenemen naar Gedeputeerde Staten en hopelijk gaat het project
verder. Zodra er meer duidelijkheid over is zal hierover verslag worden gedaan in de media ( krant //
omroep Flevoland // radio noordoostpolder ).

Op de Wieken

Ook na 1 maart is er opnieuw contact geweest met dhr. H. Winters over de toestand van het fietspad
Espel - Emmeloord . Samen kwamen we tot de conclusie dat de beste oplossing is het vervangen van
het asfalt door beton maar daar hangt een enorm kostenplaatje aan : per strekkende meter € 1000 ,
00!!! Dus voor die 10 km een kostenpost dus van 10 miljoen Euro; dat is inderdaad heel duur maar
dhr. Winters is gewezen op de grote groepen scholieren die er elke dag gebruik van maken en dat
het misschien een idee is om ons fietspad prioriteit te geven. Hij heeft beloofd in elk geval op zoek
te gaan naar middelen ; dus we wachten het maar weer af.
Op 6 maart – tenslotte – ontvingen wij bericht van de gemeente dat Espel € 250 , 00 ontvangt omdat
er tijdens de jaarwisseling geen autowrakken zijn verbrand. De andere € 250 , 00 lopen we mis ,
omdat een of andere lolbroek het nodig heeft gevonden om rond de jaarwisseling de papierbak op de
pick – nick plaats ( paardenveldje ) met vuurwerk op te blazen. Mocht deze persoon ( of personen )
zich alsnog melden en de schade vergoeden , dan ontvangen we alsnog € 500 , 00 die verdeeld zal
worden tussen de groep jongeren die de nieuwjaarsinstuif verzorgt en de jeugd van het jeugdhonk.
Krijgen ze ieder € 250 , 00 of € 125 , 00 ?? We zullen het zien!!
Eveneens in maart zijn er vertegenwoordigers uit Espel meegereisd met de Flevolandse delegatie
naar Selby district in North Yorkshire ; Engeland. Deze reis is gemaakt op uitnodiging van de
provincie om ervaringen uit te wisselen m.b.t. het opzetten en exploiteren van multi functionele
centra; daarbij ondersteund met “Brussels geld en kennis “ [ in februari heeft de Engelse delegatie
Nederland bezocht in dit kader (zie website) ]. Het uiteindelijke doel van de uitwisseling wordt
gevormd door een boekje waarin allerlei voorbeelden van z.g. “good practice “ zullen worden
opgenomen . Dit boekje gaat Europa in voor belangstellenden die dan niet “nog een keer het wiel
hoeven uit te vinden “ . Namens Espel zijn hebben Ella Wijnia ; Ineke van der Heijkant en
ondergetekende ( allen als bestuurslid van de Stichting MFC ’t Mozaïek) aan de reis deelgenomen.
Wij hebben e.e.a. als zeer inspirerend ervaren en zijn vol goede ideeën voor Espel weer
thuisgekomen, die t.z.t. aan u zullen worden gepresenteerd. Van de trip naar Engeland is de website
makers een serie van 18 foto’s aangeboden, die hopelijk op de website geplaatst zullen worden.
T.a.v. ’t Mozaïek zijn we blij te kunnen mededelen, dat er de afgelopen maanden weer ongeveer 30
nieuwe donateurs zijn bijgekomen. Hopelijk dat ook degenen die nog geen donateur zijn dit alsnog
worden. Tevens wijzen we als Stichtingsbestuur op de mogelijkheid ( voor aankomend Espels jong
talent ) tot gratis exposeren in ’t Mozaïek . Dus : ben je creatief en wil je dit graag aan je
dorpsgenoten laten zien : laat ons het weten zodat we een afspraak kunnen maken hoe e.e.a.
geregeld kan worden.
Ten slotte : denkt iedereen aan koninginnedag dit jaar ???? Het is deze keer op zaterdag 29 april en
na afloop van de officiële plichtplegingen wordt er een grote groepsfoto gemaakt voor ons boek
Espel 50 jaar. Het is zaak dat er zoveel mogelijk mensen komen , dus : Komt allen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
Adreswijziging Vereniging Dorpsbelang
Met ingang van 1 maart is het secretariaat van Vereniging Dorpsbelang Espel gewijzigd:
Dhr. A.L. Bramer
Pilotenweg 28-2
8311 PL Espel
tel. 0527-271458
E-mail: loubra@planet.nl
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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
: Louis Bramer
Notuliste
: Marie-Carien Slootman-Claassen
Jeugdzaken
: Derkien Gerding-Schonewille
Lid
: Fons van der Heijden
Lid
: Jeanette Blok

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

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.
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Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen
Espel gehouden op 1 maart 2006 in 't Mozaïek in Espel
Aanwezig: 78 personen
Bericht van verhindering ontvangen van: fam.T.van Meyel, F.Westra,
E.Verwijs, fam.H.Blok, C. van Breugel, L.Bramer, fam.K.Straatsma, fam.
Van der Avoird, T. Dekkers, G. Bastiaanssen, mw. Zonderland.
1. Opening
De voorzitter, J. van Slooten, heet de aanwezigen, waaronder de leden
van de vereniging, van harte welkom. Een speciaal woord van welkom
voor de gasten van vanavond: mw. H. de Boer, dorpsbelangen Tollebeek,
de heren Bouwma en Sanderse van het CDA, mw. Binksma van de VVD,
de dames Faber, Straatsma en Van Slooten van de PvdA/ Groen Links,
mw. Verheggen, dorpsbelangen Rutten, mw. Kuiken van Paspartoe en
dhr. Popma van de rubriek Datastroom van de Noordoostpolder-krant ,
de vertegenwoordigers van de pers en dhr. Johan Meersma van Groencentrum
Noordoostpolder, de gastspreker van vanavond.
De voorzitter vervolgt zijn inleiding met het behandelen van de aandachtspunten, die vorig jaar tijdens de rondvraag onder de aandacht van het bestuur
zijn gebracht.
a.Het verzoek van dhr. Maas is door TPG ingewilligd en u kunt bij Harry terecht
voor eenvoudige postzaken.
b.Het probleem van de hondenuitlaatplaats "keggehof"is helaas niet opgelost.
Het vormt nog steeds een bron van irritatie. In de ogen van het bestuur is
er maar één oplossing: het realiseren van een officeel hondentoilet en alle
andere groenstroken en groensnippers tot verboden gebied te verklaren.
Het bestuur zal dit aankaarten bij de gemeente.
c.Het afschaffen van de dorpsschoonmaak heeft wel reacties opgeleverd,
maar geen concrete initiatieven om de schoonmaak in ere te herstellen.
d.Het bestuur heeft geen nadere activiteiten ontwikkeld betreffende het
zwerfafval bij de sportvelden. De sportverenigingen kunnen echter de
werkloze "blikvanger" afhalen bij P. Driessen.
e.In 2005 is ten onrechte een lagere nieuwjaarsbonus ontvangen. Deze vergissing is in oktober goedgemaakt. Het bedrag is ter beschikking gesteld
aan de groep jongeren, die de nieuwjaarsinstuif in het Bowlingcentrum hebben
georganiseerd. Ook dit jaar rekenen we weer op een maximale bijdrage.
f.Het verzoek van mw. Zonderland om het oprijpad naar de begraafplaats
te verbreden is meegenomen in het gesprek met de gemeente. Het verbreden
van het pad is echter geen optie. De betreffende ambtenaren stelden voor het
hek van de begraafplaats open te laten staan. Men kan de auto bij de begraafplaats parkeren en er is voldoende ruimte om te draaien.
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g.Mw. Zantvoort heeft verzocht het voetpad vanuit Espel door te trekken
naar Espel-West. Ook de bewoners van het Espelerpad hebben dit verzoek
rechtstreeks bij de gemeente ingediend. Uit het feit, dat er meetwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, mag worden geconcludeerd dat men
dit plan zal gaan realiseren.
De voorzitter vervolgt zijn openingswoord met de onderwerpen die in het
bestuur aan de orde zijn geweest:
*Onderhoud van de begraafplaats, de dorpsvijver en het openbaar groen:
Vanaf april 2005 is regelmatig contact geweest met de gemeente, waarbij
de insteek van het bestuur is geweest om een begraafplaats te realiseren,
waar men graag begraven wil liggen en dat een unieke plek vormt om de
overledenen te gedenken. Tijdens het laatste gesprek is het volgende
besloten: aan de oost-en zuidkant worden hagen geplant; de perken worden
opnieuw ingeplant; er zal actie worden ondernomen om het onkruid te
verwijderen; het beplantingsvak tussen het R.K.-gedeelte en het algemeen
gedeelte mogen we ophogen en er mogen bloembollen in geplant worden;
het bewijderen van algen en mossen op het hekwerk, de zitbanken en de verharding zal worden opgenomen in het onderhoudsschema.
Het bestuur heeft toegezegd dat elk particulier initiatief van onkruidbestrijding met chemische middelen niet zal worden afgewezen.
Door het hek open te zetten is het probleem van het parkeren en het
draaien van de auto's opgelost.
De dorpsvijver: er is vers water ingebracht en er zijn graskarpers uitgezet.
Het onderhoud van het groen wordt echter op een verkeerd tijdstip en
met de verkeerde middelen gedaan. Dit blijft onze aandacht houden.
De loswal: er is al het een en ander gerealiseerd, maar de situatie is
nog niet conform onze wensen: de bestrating laat nog te wensen over en
het onderhoud van het groen geschiedt nog niet volgens een schema.
Ook hierover is contact geweest met de gemeente en men heeft toegezegd
deze aandachtspunten mee te nemen. Op 2 juni is er een vervolggesprek.
*De woningbouw: hopelijk wordt op korte termijn het bestemmingsplan
Espel-West goedgekeurd en kan men starten met de activiteiten. Ons
verzoek het bouwverkeer uit het centrum te weren is afgewezen. De omleiding via het industrieterrein is voor de gemeente een te dure optie.
Het "inbreidingsplan de kaghe" heeft de eerste ronde bezwaarschriften
gehad. Het plan ligt nu tot 30 maart ter inzage.
*De afwatering van de Keggehof: na het gesprek van de bewoners en het
bestuur met enkele heren van de gemeente bevinden we ons nu in een patOp de Wieken

stellling. Dorpsbelang heeft aangegeven nog eenmaal in gesprek te gaan
en bij een negatief resultaat evt. via de rechter tot een oplossing te komen.
Inmiddels heeft één bewoner aangegeven van verdere actie af te zien.
In het bestuur is besloten om de zaak verder te laten rusten, tenzij
er van de kant van de bewoners toch nog reacties komen.
*Nieuwjaarsreceptie 2006: er heeft geen aparte aankondiging in de dorpskrant
gestaan; het is wel aan de orde geweest tijdens het radio-praatje van de voorzitter; de aankondiging heeft in de polderkrant en op de kabelkrant gestaan;
de gewijzigde tijd viel samen met de bruiloft van P. de Raat;
Het bestuur is benieuwd naar de mening van de aanwezigen betreffende
het tijdstip van de nieuwjaarsreceptie. Vervolgens krijgt men de gelegenheid
hierover kort van gedachten te wisselen.
Alvorens tot een besluit te komen geeft de voorzitter aan dat men volgend
jaar huis-aan-huis een uitnodiging zal verspreiden. De vergadering besluit
eensgezind dat de nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdagmiddag van het
jaar gehouden zal worden en verkiest een drankje met daarna een stamppotbuffet.
Aldus besloten met de verontschuldigingen voor de gang van zaken in 2006.
*Onderhoud van het fietspad Espel-Emmeloord: na veel communicatie (tussen
de voorzitter en de jeugd) via het gastenboek van de espel-site ,heeft de voorzitter bij de provincie aangedrongen op herstel van het fietspad. De oplapmethode blijkt niet effectief te zijn. Het bestuur is van mening dat
het opnieuw asfalteren van het fietspad de beste oplossing is. Het bestuur
zal zich hiervoor inzetten.
*De schoolleiding van de "Ark" doet een beroep op de oplettende bewoners uit
Espel. Tijdens de jaarwisseling is er op het schoolplein door de jeugd vuurwerk
afgestoken. Hierdoor zijn er kozijnen beschadigd. Dergelijke zaken dienen
voorkomen te worden.
*Espel maakt zich op voor de lustrumviering 50-jaar Espel.
Een halve eeuw geschiedenis op de polderbodem waar mensen lief en leed met
elkaar gedeeld hebben en nog altijd delen. Een gebeurtenis die zeker een
feest verdient. Laten we ervoor zorgen dat wij, als dorpsgemeenschap,maar ook
als poldergemeenschap in samenwerking met de gemeentelijke- en hopelijk de
provinciale overheid als volwaardig dorp, als volwaardige polder op de kaart
van Flevoland blijven staan.
*Ten slotte wordt er aandacht gevraagd voor het vele vrijwilligerswerk in ons
dorp. Zonder al deze vrijwilligers kan een dorpsgemeenschap niet in stand
blijven. Een dorp blijft leefbaar met alle vrijwilligers! Er volgt een welgemeend
applaus.
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2. Notulen jaarvergadering 2005
Behoudens enkele redactionele opmerkingen worden de notulen goedgekeurd
onder dankzegging aan de notuliste.
3. Mededelingen
a. Boek 50 jaar Espel. (Kitty Hogeveen)
Kitty Hogeveen geeft de stand van zaken weer. De prijs van het boek
zal hoger zijn dan oorspronkelijk is vermeld ( € 10.- i.pv. € 7.50 ).
De bijdragen van de sponsoren ( Rabo-bank, Univé, Pr. Bernardfonds,
Level-One en Agriform) zijn niet geheel toereikend, vanwege de omvang
van de inhoud van het boek.Het boek is in A5-formaat en bevat ± 250 pagina's in
full-color.
Op koninginnedag na de de aubade wordt een foto gemaakt van alle
dorpsbewoners. Kitty roept een ieder op hierbij aanwezig te zijn.
b. Espel.info ( Kitty Hogeveen)
De site wordt veelvuldig bezocht. Kitty Hogeveen doet verslag van de bezoekers in
2005: er werden in 2005 meer dan 106.000 pagina's bekeken
en er waren ruim 26.6 duizend bezoekers. Er komen nog nieuwe zaken aan:
aanmeld.formulier reünie, chat-rooms, mededelingenbord en fotoreportages.
Espel is als beste uit de bus gekomen in de WEB-strijd uitgeschreven door
de rubriek Datastroom van de Noordoostpolder. Dhr. Popma is op de vergadering
aanwezig en overhandigt de beker aan Kitty Hogeveen.
In zijn toespraak roemt hij het design, de unieke opbouw, de historische
foto's en het goed bijgewerkte logboek. Het digitale archief is met name
voor de ex-bewoners van Espel erg interessant. Kortom de eerste prijs
is welverdiend voor de site Espel.info.
c. Bloembollencommissie (Frans Vos)
Het thema van het tulpenmozaïek is "Rembrandt". Suggesties kunnen
bij de commissie worden ingediend. Op 18, 19 en evt. 20 april zullen de tulpen
worden geplukt en gestoken. Op 21 april moet het mozaïek geplaatst worden.
c. STEP (Frans Vos)
Het Tulpenfestival 2006 wordt gehouden van 22 april t/m 7 mei.
Het festival wordt geopend bij de Gebr. Oijevaar in Creil. Er zijn weer
fiets-en wandeltochten en de koetsentocht wordt vanuit Creil georganiseerd.
Folders zijn te verkrijgen bij de plaatselijke horecagelegenheden en bij het
kantoor van STEP (het voormalig Landbouwhuis in Emmeloord).
Het hoogtepunt is wederom de 11 dorpen steppen-race op zondag 23 april.
Door wijzigingen in de wet is het niet meer mogelijk een caravaan te vormen
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met landbouwwagens. De organisatie wordt hoofdelijk aansprakelijk geacht
voor ongelukken e.d. De supporters en deelnemers zullen helaas op een andere
manier vervoerd moeten worden.
d. Feestcommissie ( Rene Bos)
Allereerst worden de activiteiten op Koninginnedag vermeld (zaterdag
29 april). Iedereen wordt opgeroepen aanwezig te zijn tijdens en na de
aubade voor aubade voor m.n. de dorpsfoto.
Vervolgens wordt het programma van de feestweek van 10 t/m 18 juni
bekendgemaakt met o.m.: reünie, barbecue, kerkdienst, beurs,
stratenversiering,praalwagens, kindertheater, vogelschieten, seniorenavond met
theaterdiner,zeskamp, muziek-avond. Kortom voor elk wat wils!
e. Stichtingsbestuur ( Gert Dibbits)
De start van 't Mozaïek in 2005 kan een droomstart genoemd worden van
een multifunctioneel centrum met alles onder een dak. Het financieel verslag
ligt op dit moment bij de accountant. De niet-donateurs zijn kortgeleden
wederom benaderd met de vraag of zij alsnog donateur willen worden.
Met name onder de zelfstandig-wonende jongeren heeft deze actie een goed
resultaat gehad.
Met uitzondering van de thuiszorg/zorg-groep verlopen de activiteiten van de
diverse huurders naar wens. Gert Dibbits doet een beroep op de gebruikers
en de vrijwilligers om mee te helpen de exploitatiekosten zo laag mogelijk
te houden.
Van alle vrijwilligers wordt vanavond dhr. Harry Maas bedankt voor het
goede agenda-en sleutelbeheer.
Tot slot bedankt Gert de L.T.O. voor de gift die de Stichting eind 2005
heeft mogen ontvangen.
Aan de leiding van het Jeugdhonk wordt gevraagd wat onder toezicht moet
worden verstaan. John geeft aan dat de jongeren, die zich in het Jeugdhonk
bevinden onder toezicht staan van de leiding; de leiding kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor jeugd, die zich buiten het gebouw bevinden.
f. Kerstmarkt 2006 ( Henk van Dam)
De kerstmarkt-cie. zal a.s. vrijdag op de vergadering van de zakenclub Espel
besluiten of in 2006 een kerstmarkt zal worden georganiseerd.
4. Financieel verslag 2005 Dorpsbelang en Feestcommissie
Uit de vergadering komt een vraag over de reparatie van de vijverpomp:
aangeschaft uit verkregen donaties, waarbij de reparatie wel door het
bestuur moet worden voldaan. Op de balans staat een bedrag voor kinderOp de Wieken

activiteiten: het is onduidelijk welke groep dit bedrag heeft ontvangen.
Dit zal worden uitgezocht door de penningmeester.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
De dames Akkelien van de Velde en Elien Meisner hebben de kassen gecontroleerd en goed bevonden. Zij verlenen de penningmeester décharge.
Akkelien verlaat de kascommissie. Mw. Oudshoorn biedt zich aan als opvolgster
en wordt derhalve benoemd.
6. Bestuursverkiezing
*Aftredend en herkiesbaar: John van Slooten en Fons van de Heyden.
Door de vergadering worden zij herkozen voor een periode van drie jaar.
*Aftredend en niet herkiesbaar: Marie-Carien Slootman. Als nieuw
bestuurslid wordt voorgedragen mw. Elly Keizer. Er zijn geen andere
kandidaten ingediend en derhalve wordt Elly gekozen als bestuurslid.
John bedankt Marie-Carien voor haar medewerking en overhandigt haar
een bloemetje en een attentie. Marie-Carien bedankt de aanwezigen voor
het vertrouwen in de afgelopen jaren en spreekt de wens uit dat Elly
een plezierige tijd mag hebben in het bestuur van Dorpsbelangen Espel
7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter attendeert de aanwezigen op de "reparatie-bon"in de
dorpskrant. Hiermee kan men kleine en grote zaken onder de aandacht
van het bestuur brengen.
8. Sluiting officiële gedeelte
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze jaarvergadering. Na de pauze houdt Johan Meersma van Groencentrum
Noordoostpolder een humoristisch verhaal over zijn bedrijf met als
thema: hoe doe ik aan p.r.? Als attentie ontvangen alle aanwezigen een
kortingsbon, die men kan besteden in de maand mei.
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-Nieuws uit EspelEspeler peuters op pad
Op donderdag 2 februari zijn de peuters i.v.m. de nationale voorleesdagen naar de Bibliotheek
geweest. Eerst konden de peuters in de kinderhoek kijken en boekjes lezen, waarbij de begeleidende
ouders mochten voorlezen. Daarna mochten de peuters naar boven voor een voorstelling over het
boek "Dat ben jij Kiki" van Amy Hest. Hierin kwamen eendje Kiki en haar opa tot leven en keken
zij samen in het fotoboek van opa naar foto's van kleine Kiki. De peuters vonden het prachtig, zij
hebben zeer geboeid zitten luisteren en kijken. Na afloop kreeg juf Thea nog een vingerpoppetje van
Kiki mee voor de peuterspeelzaal. Het was een leuke ochtend.
In maart zijn de lammetjes van de familie van Dam weer uitgebreid bewonderd door de peuters,
leuke foto's hiervan kunt u bekijken op de website van Espel.Voor opgave van nieuwe peuters
(vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Anja Beugels, tel: 651107.

Actie Jantje Beton Collecte geslaagd
Ook dit jaar heeft Jeugdclub Tojec weer gecollecteerd voor Jantje Beton.
Dit leverde een opbrengst op van €369! De actie Jantje Beton heeft een
unieke formule, 50% van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en 50% gaat
naar de collecterende vereniging.Iin Espel is dit Jeugdclub Tojec.
Jeugdclub Tojec wil alle gulle gevers bedanken voor hun donatie!

Voorstelling Gymnastiekvereniging
De gymnastiekvereniging houdt op zaterdag 22 april a.s. van 19.00-21.00u een voorstelling in de
sporthal van Creil. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken! Voor meer informatie: tel. 271373.

Eten in het Mozaïek
Twee keer hebben we nu gegeten in het Mozaïek met dorpsbewoners die dat gezellig leek om met
elkaar te eten. Allebei de keren was het gezellig en het eten heerlijk. Deze maaltijden worden lekker
en professioneel verzorgd door de kok van de Talmahof., die dit ook met veel plezier doet, en elke
keer weer met ideeën komt wat we de volgende keer kunnen doen. Want als het aan ons ligt komt er
een volgende keer, en deze hebben we gepland op 19 april en dan komt er een chinees buffet. U kunt
zich opgeven tot 12 april bij Marry Blok tel. 271448 en Nieske van Slooten tel. 271648.

Tulpenmozaïek ‘Rembrandt 400 jaar’
Ook dit jaar wordt er weer een tulpenmozaïek gerealiseerd. Het thema dit jaar is ‘Rembrandt 400
jaar’. ‘IJs en weder’ dienende ziet de planning er als volgt uit:
Di 18 april
Wo 19 april
Do 20 april
Vr 21 april






Plukken van de tulpen
Steken van de tulpen
Reservedag
Plaatsen van het mozaïek

Vele handen maken licht werk (en het is nog gezellig ook). Meldt u daarom aan bij de captain van
uw combinatie! Mocht door het late voorjaar één en ander uitgesteld worden, dan krijgen de captains
hiervan bericht. Contactpersoon namens de mozaïekcommissie is Jaap Jorritsma.
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-Nieuws uit Espel-

Bedrijfsmanifestatie
Tijdens het dorpsfeest vindt op 12, 13 en 14 juni de bedrijfsmanifestatie plaats. Wij willen ook
hobbyisten en verenigingen de mogelijkheid geven om hier met een stand te staan. Wij moeten als
ondernemers voor het dorpsbelang echter een bepaald budget halen, en dan voelt u het al het kan
niet gratis. Ook moeten we rekening houden met de ondernemers die recht hebben om een stand te
huren, want de ruimte is beperkt. Als er ruimte is dan kunt u een stand voor €10,- per vierkante
meter huren. Als u een ruimte wilt huren, kunt u de door u gewenste oppervlakte doorgeven aan
Marcel Nijenhuis (tel. 271513 of nijenhuis@agroweb.nl) of Tjitske Straatsma (tel. 271258,
mts.straatsma@hetnet.nl of via kapsalon Knip Boetiek). U kunt zich tot donderdag 13 april opgeven.
Hartelijk dank en veel plezier!

Bollenroute 2006
Van 22 april tot en met 7 mei 2006 valt er weer volop te genieten van tulpenpracht in de
Noordoostpolder. In de Noordoostpolder is tegenwoordig het grootste arsenaal aan
tulpenbollenvelden in Nederland te vinden. Langs tientallen tulpenbollenvelden is een
bollenroute van ongeveer 100 kilometer uitgezet. Op 22 april wordt de route officieel geopend
tijdens een Open Dag bij Tulpenkweker Gebr. Oijevaar aan het Wrakkenpad in Creil. Langs de
route zijn twee weken lang diverse activiteiten georganiseerd, zo kan men een kijkje nemen bij
een bamboekwekerij, een wijnimporteur, een Iris- en Hemerocalliskwekerij, een ambachtelijke
kaasboerderij en een kaarsenmakerij. Er is ook een bewegwijzerde fietsroute van ongeveer 30
kilometer uitgezet langs tulpenvelden en voorjaarstuinen. De auto- en de fietsroute zijn
bewegwijzerd van 22 april tot en met 7 mei 2006. Dat is ongeveer de bloeiperiode van de tulp.
Daarna worden de tulpen ‘gekopt’. In deze periode is een speciaal tulpeninformatiecentrum
opengesteld voor bezoekers. Dit is een ideaal startpunt voor de route. Hier is onder andere meer
informatie over de tulp en de tulpenteelt te verkrijgen. Er is tevens een bijzondere
tulpenshowtuin ‘Kleurrijk Flevoland’ met ruim 500 soorten tulpen te bewonderen. Ook kan hier
genoten worden van verse koffie, soep en broodjes. En men kan hier uiteraard terecht voor een
bosje verse tulpen. Het tulpeninformatiecentrum is telefonisch te bereiken op 0527-274254.
Meer informatie over de bollenroute en de activiteiten langs de route is te bekijken op
www.bollenroute.nl.

Elf-dorpenlopers enthousiast ontvangen in Espel
Zaterdag 1 april jongstleden was het wer zover. De elfdorpenloop van Atletiekvereniging NOP werd
weer gehouden. Maar liefst vijftig verschillende teams hadden de uitdaging aangenomen 11 etappes
af te leggen om uiteindelijk te finishen in Emmeloord. Het winnende team bleek uiteindelijk de
Luttelgeester roadrunners. De Espeler loopgroep is geëindigd op een fraaie 15e plaats. Bron:
www.espel.info.
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Vervoer van kinderen (en andere personen) in uw auto
Door: Ton Dekkers, Unive Flevoland. E-mail: t.dekkers@unive.nl, tel: 06 – 53 81 40 89
In Nederland is een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor Motorvoertuigen verplicht.
Dit is geregeld in de W.A.M. Het doel van die wettelijke verplichte verzekering is om benadeelden
te beschermen die door schuld / aansprakelijkheid van de eigenaar, houder of bestuurder van een
motorvoertuig tengevolge van een aanrijding met dat motorvoertuig schade oplopen. Zowel de
materiële schade als de immateriële schade ( letsel, invaliditeit, smartegeld.) moet door de
verzekeringsmaatschappij van het motorvoertuig vergoed worden.
Wanneer u dus buurkinderen mee naar school neemt, naar zwemles, naar sport wedstrijden, naar
schoolreisjes enzovoort zijn zij volledig verzekerd indien u aansprakelijk bent voor een ongeval
waardoor zij schade of letsel oplopen. (ervan uitgaande dat u minimaal een geldige W.A.verzekering voor uw auto heeft afgesloten en er is voldaan aan de eisen die de wet stelt m.b.t.
vervoer van personen in motorvoertuigen * .)
Of u zelf als bestuurder en uw eigen kinderen vergoeding van geleden materiële en immateriële
schade kunnen krijgen hangt er onder andere van af of u een Schadeverzekering of Ongevallenverzekering voor inzittenden heeft afgesloten.
Daarnaast blijven natuurlijk de persoonlijke verzekeringen onder andere de zorgverzekering;
begrafenisverzekering en of leven- of ongevallenverzekering van de inzittenden van kracht. Voor de
wetgeving * met betrekking tot het vervoer van kinderen voor in de auto, op de achterbank, welke
leeftijds- en lengte-eisen , gebruik van zitjes gordels etc. kunt u kijken op de site van de anwb:
www.anwb.nl (trefwoord: rechtshulp).

Vrouwen van Nu bewegen!
Momenteel staat alles in het teken van gezondheid en bewegen. De Vrouwen van Nu van de
provincie Flevoland, gaan dan ook actief deelnemen aan verschillende sportieve workshops.
Dinsdag 28 maart 2006 is de provinciale jaarvergadering van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu Flevoland. In het ochtendprogramma wordt de
jaarvergadering gehouden. Onder leiding van de voorzitter Coby Dekker. Met aansluitend een
boeiende lezing van de Nederlandse Hartstichting over gezondheid en bewegen. Na de (sportieve)
lunch, starten de vijf verschillende workshops, waar iedereen aan mee kan doen! Men kan kiezen uit
Nordic Walking, Dansen, Sport Actief, Bewust Bewegen of Beweegkriebels voor groot en klein! De
workshops worden twee keer gegeven, zodat iedereen aan twee verschillende activiteiten kan
meedoen. Na afloop wordt het weer gezamenlijk afgesloten. De vergadering vindt plaats in
Kerkcentrum de Hoeksteen, de Poort 19, Swifterbant (0321-321432). Mocht u vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met het bestuur.

Nieuws uit de kinderopvang
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De Speelmuiter en de Buitenfluiter draaien nu goed een jaar. De eerste
verjaardag hebben we klein gevierd met de kinderen. Alle kinderen
kregen een plakje cake met slagroom en natuurlijk allemaal een kaarsje
erop. Ondertussen zijn we al weer een paar maandjes verder. En hebben
we al weer verschillende leuke dingen gedaan. Zo hadden we
bijvoorbeeld 2 februari een voorlees ontbijt op de Speelmuiter. We
hadden gevraagd of alle kinderen in hun pyjama naar de crèche wouden
komen. Op de dag zelf kwam inderdaad iedereen in pyjama inclusief de
leidsters. Eerst gingen we ochtendgymnastiek doen en daarna allemaal
aan tafel om zelf je eigen broodjes te smeren. Natuurlijk werden er ook allerlei boekjes
vertelt.Binnenkort organiseren we de opa`s en oma`s week alle opa en oma `s van de kinderen
mogen dan bij ons komen koffie drinken.
Maandag 20 maart hebben we een ouderavond gehad. Dit was een gezellige avond met voor de
pauze wat algemene informatie over de opvang en na de pauze kwam er een voorlichtster van De
Lettertuin informatie geven over kinderboeken. De ouders konden dan tot slot nog kinderboeken
bestellen.
De Buitenfluiter begint zijn draai ook te vinden. We krijgen steeds meer kinderen. Helaas zijn de
groepen nog niet zo groot dat we al een aparte groep kunnen starten. De donderdagen gaan we straks
wel apart draaien i.v.m de grote van de groep.
Natuurlijk hopen wij nog steeds op nieuwe kinderen. Ook bij de Buitenfluiter zodat we niet meer
samen met de Speelmuiters hoeven.
Kom gerust eens kijken of vraag informatie bij ons aan.
We zijn dagelijks te bereiken op het volgende telefoonnummer:
0527-251433.

Hulpmiddelen voor slechthorenden
De Nederlandse Vereniging van Slechthorenden – afdeling NOP/Urk/Steenwijkerland heeft op 6
april in samenwerking met informatie- en adviescentrum Oorakel te Zwolle een
voorlichtingsbijeenkomst voor leden, alle doven en slechthorenden en alle belangstellenden in de
regio gehouden in ’t Voorhuys, te Emmeloord. Deze avond werd voorlichting gegeven door Oorakel
over onder andere de nieuwste hulpmiddelen om spraakverstaan te verbeteren, (mobiele)
telefoongesprekken aangenamer te maken, geluidsvolume van tv/radio te beperken en wek- en
waarschuwingssystemen. Oorakel is een professionele en gratis dienstverlenende organisatie die uw
vragen omtrent bovenstaande onderwerpen kan beantwoorden en heeft tevens een ruimte met
hulpmiddelen die u kunt uitproberen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Corri
Leber, tel. 0527-613569 of Floor Kleijn, tel. 0527 – 699108.
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Bowling Vereniging Espel
Op 11 Februari speelden wij het Tuincentrum Hoveniersbedrijf Lassche 50+ toernooi. 25 Leden
speelden mee om de prijzen: prachtige plantenbakken beschikbaar gesteld door de sponsor.
De uitslagen van dit toernooi:
Heren
1. Arie Baas
1098
2. Ton v.d. Linde
1093
3. Ties Scholtens
1064
4. Henk Sas
1060

Dames
1. Letty Kroeze
1115
2. Riny Voesten
1109
3. Hennie de Raat
1099
4. Zwaan Timmerman 1026

De hoogste games waren van Allie van Breugel met 189 en Frans Jansen met 217.
Op 12 Maart werd het Loonbedrijf van Dun Jeugd Handicap Toernooi gespeeld. Een prachtig
toernooi met 19 deelnemers, waarbij vooral ook de jeugd die pas begint te bowlen, de winnaar kan
worden.
De uitslag
1. Peter Hoekman
2. Ireen van Aart
3. Jeroen Postma
4. Koen V. Kranenburg

+186
+174
+173
+153

5. Lotte Menting
6. Stefan Menting
7. Koen Smakman
8. Anke Rasing

+141
+131
+120
+104

Het laatste evenement van dit seizoen is ’t Achterhuis Paas-Trio-Toernooi op Tweede Paasdag. Een
toernooi speciaal voor mensen die normaal niet bowlen. Geef U op in het bowlingcentrum.

Evert Ziel

Op de Wieken

BEVEILIGINGSBEDRIJF APC SECURITY IN ESPEL
Vanaf 21december 2005 wonen Goos en Marja de Jonge aan de Wieken 20 in Espel. Zij komen
vanuit Smilde. “Omdat mijn werk voornamelijk op Schiphol en in de Bijlmer is zochten we naar een
geschikte woonplek dichter bij mijn werk en niet al te ver van Drenthe”, zegt Goos de Jonge. “We
hadden in Smilde vanaf 1979 een akkerbouwbedrijf met bloemen. Vooral droogbloemen en
veilingbloemen maakten deel uit van de gewassen. Omdat het in de akkerbouw en droogbloemen
financieel steeds minder ging keek ik uit naar andere mogelijkheden. Ik heb mijn hele leven al met
honden gewerkt en beleef daarin veel plezier. Ik haalde het diploma beveiliging via een avondcursus
in Assen en heb 15 jaar bij de politie gewerkt als pakwerker. In 2001 hebben we ons boerenbedrijf
beëindigd en in 2002 zijn we met een eigen bedrijf in Beveiliging begonnen. Ik doe het werk op
verschillende locaties en Marja verzorgt de administratie. Ons bedrijf heet APC Security, APC is de
afkorting van Allround Protection Company”

“Nu is het zo dat ik meestal in de Bijlmer of op Schiphol werk. Ik kan ook in deze omgeving mijn
beroep uitoefenen en mijn diensten aanbieden. Wij hebben vier honden, twee Mechelse Herders en
twee kruisingen met Mechelse Herder. De honden zijn op verschillende terreinen getraind. Zo
hebben we een explosieven hond, deze hond is er in getraind om explosieven op te sporen. Ik heb
een bomverkenningscursus gedaan en heb de titel Explosieven Speurhond Geleider. Het werk wat
deze hond en ik doen zijn preventieve zoekacties. Wij worden momenteel vaak ingezet om de vracht
op Schiphol te onderzoeken, voordat een vliegtuig vertrekt. Een explosieven hond moet ieder jaar
een toetsing ondergaan om de kwaliteit te
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kunnen waarborgen. Onze drugshond zoekt mensen, materialen en gebouwen af om drugs te vinden.
Dit kan op Schiphol zijn, maar ook verrichten we werkzaamheden tijdens evenementen of bij de
ingang van een discotheek. De andere twee honden zijn diensthonden. Deze honden heb ik zelf
afgericht en dit zijn hele sociale honden. Hiermee voer ik bewakingswerkzaamheden uit. We doen
aan surveillance, treden op bij calamiteiten, ontruimen portalen, portieken en leegstaande huizen.
Het werk in de Bijlmer is op een speciale manier heel afwisselend, dat vind je verder nergens. Over
het algemeen zijn beveiligingswerkzaamheden saai, maar dat geldt niet voor het werk in de Bijlmer
en op Schiphol. Ook ben ik gediplomeerd havenbeveiliger en het werken tijdens evenementen zorgt
voor afwisseling. Die verscheidenheid, daar houd ik van.”
“Het liefst gebruik ik honden die goed kunnen bijten. In totaal heb ik inmiddels wel vijftig honden
gehad. Het is niet nodig dat honden een stamboom hebben, maar ze moeten wel goed luisteren.
Tijdens het uitoefenen van mijn beroep moet ik volledig op mijn honden kunnen vertrouwen. Ze
moeten vooral gehoorzamen en doen wat er van hen gevraagd wordt. In ons beroep is het nodig dat
de honden soms goed bijten. Voor particulieren is het ook niet altijd zo dat een hond bedorven is als
hij gebeten heeft, dat kun je hem wel afleren. Wanneer honden veel blaffen dan kan een blafband
een oplossing zijn. Ze krijgen dan een band om die hen stroomstootjes geeft wanneer ze blaffen. Het
duurt dan niet lang of het blaffen neemt aanzienlijk af. Ik heb mijn instructeursdiploma gehaald bij
de Bond van Diensthonden. Ik train mijn honden KNPV [Koninklijke Nederlandse Politiehonden
Vereniging] waardig. Ik mis Drenthe wel een beetje. Daar kon ik mijn honden mooi uitlaten in de
vrije natuur. Hier moet ik wat dat betreft mijn plekje nog vinden,” merkt Goos op. “We zijn hier in
Espel heel prettig welkom geheten door de buren. Eén van de eerste dagen waren we een hond kwijt
en die vonden we terug bij buren een eindje verder op. Hij lag prinsheerlijk op hun bank,” voegt
Marja toe.
Willy Heukers
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TEAMS DIANA VALLEN IN DE PRIJZEN!!
Majorette vereniging Diana is afgelopen zaterdag naar een concours in
Marknesse geweest. Het was de eerste wedstrijd van een nieuw seizoen, dus
extra spannend voor de meiden.
Rieke Heeringa beet het spits af met haar routine op muziek van Jewel. Ze heeft ontzettend hard
getraind en dat gaf resultaat. Rieke werd 3e in de 3e divisie van de 16 deelnemers.
Na deze 3e divisie was het eerst de beurt aan de dancetwirl-routines. Rosanna Bovenkamp stapte
zelfverzekerd de vloer op, haar show met als thema ‘liefde’ was dan ook goed voor goud. In een
categorie hoger liet Rieke wederom een mooie show zien, en ook dit was goed voor goud. Rian
Pepping en Daisy Jonker kwamen uit in de junior intermediate klasse, zij verdienden resp. de 2e en
1e plaats. Daisy mocht de medaille dus in ontvangst nemen. Bij de senior intermediate dames werd
Milou Sijtsma 4e en Berdien Pepping 3e.
Na deze routines was er een korte pauze, daarna gingen we verder met Esmee Bakker. Zij kwam uit
samen met Rosanna in de jeugd 3 categorie. Ze behaalden 80.3 en 82.6 punten. Rosanna werd
hiermee 3e. Petra Remijn en Leonie de Zwart die op circusmuziek in deze categorie uitkwamen als
duo verdienden 81.7 punten en daarmee werden ze 2e.
In de 1e divisie mochten Milou en Berdien het wederom tegen elkaar opnemen, ze behaalden hier
83.0 en 82.1 punten. Helaas waren er geen prijzen voor deze meiden.
Daisy die meedraaide in de hoogste categorie op muziek van James Brown de eredivisie kreeg maar
liefst 84.0 punten. Deze 3 meiden zijn samen met Rian een kwartet gaan vormen en je ziet dat ze
goed op elkaar ingespeeld zijn. Ze verdienden 81.6 punten.
Het B-team kon helaas door ziekte niet meedraaien.
Het C-team wat bestaat uit: Astrid Meisner, Eline Keizers, Rian
Meulendijks, Petra Remijn, Leonie de Zwart en Esmee Bakker
moesten het helaas zonder Manouk Sijtsma doen. De routine
ging heel mooi gelijk, en dat zag de jury ook. Zij verdienden het
goud voor de 1e plaats, ze namen vol trots de beker in ontvangst.
Ook de leerlingen mochten hun show op muziek van De drie
biggetjes laten zien. Mariëlle Merks, Inge Leune, Marijke
Wakker, Martha Wisse, Marian Staal, Erika Wakker en
Marjolein Top vonden het weer ontzettend spannend. Het ging
allemaal heel goed en ook zij werden 1e en gingen met de beker
naar huis.
Ondanks een paar meiden die wegens ziekte helaas niet mee
konden doen hebben we toch mooie prijzen behaald. De kop van
het seizoen is er weer af en we hopen op een goed jaar.
Renate Boons.

Foto: Rieke Heeringa
Emmeloord
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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

April - Mei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espel
19 april: Chinees buffet in ’t Mozaïek, 12.30u
22 april: Serge & Coco … en Joris, kindershow, ’t Mozaïek, 14.45u
29 april: Koninginnedag in Espel
Omgeving Espel
8 april: PIGMEAT, Friese Folk, Cafe Chillers, Emmeloord, 22.30u
12 april: Daniel, Orchideeënhoeve Luttelgeest, 18.30u
15 april: Schuurfeest Crespa, Fam Vos, Klutenweg 14, Bant, 21.00u
22-30 april: Tulpenfestival, zie www.tulpenfestival.nl
22-27 mei: Visserijweek Urk, zie www.evenementenopurk.nl
28 april: Nacht van Oranje, Emmeloord
25 mei: Eieren gooien, Tollebeek, 13.00u

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

Het is inmiddels april geworden en het dorpsfeest Espel 50 jaar komt steeds dichter bij. Vele dorpsgenoten zijn al tijden
druk met de voorbereidingen, zoals het bouwen van een praalwagen, het oefenen voor de revue of het bedenken van de
straatversiering. Ook de feestcommissie is hard aan het werk om het feest in kannen en kruiken te krijgen. Gelukkig
verloopt de bouw van de feestlocatie voorspoedig.
De eerste activiteit in het kader van de stratencombinatiecompetitie is al achter de rug. De karaoke-wedstrijd, die tijdens
de carnaval is gehouden was een groot succes. Eens te meer bleek weer dat ondanks het feit dat we een klein dorpje zijn
er veel talent rondloopt. De eindstand is als volgt:
1e plaats combinatie B
= 8 punten
2e plaats combinatie G
= 7 punten
3e plaats
combinatie F
= 6 punten
= 5 punten
4e plaats combinatie C
5e plaats combinatie D
= 4 punten
6e plaats combinatie A
= 3 punten
7e plaats combinatie E
= 2 punten
8e plaats combinatie H
= 1 punt
Tijdens Koninginnedag vindt de tweede activiteit plaats in het kader van de stratencombinatiecompetitie, namelijk de
Playbackshow. Wederom kan Espel laten zien waar een klein dorpje groots kan zijn en vooral gezellig. Elders in deze
Op de Wieken meer over Koninginnedag.
Het programma van de feestweek, die in het thema van de Flower Power staat en van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17
juni plaatsvindt, heeft nu vaste vormen gekregen en ziet er als volgt uit:
Zaterdag 10 juni:

reünie in combinatie met zomermarkt, barbecue en feestavond
14.00 uur
reünie van Espelnaren en oud-Espelnaren (geen entree)
17.30 uur
barbecue
20.00 uur
feestavond met live muziek van MB-band (geen entree voor
leden)
Contactpersonen vanuit de feestcommissie zijn Aalt Warmolts en Heidi Rijpkema.

Zondag 11 juni:

kerkdienst en WK voetbal – Nederlands Elftal
10.30 uur
kerkdienst, aansluitend soep met broodjes aangeboden door de
feestcommissie (geen entree)
15.00 uur
WK-voetbal: Servië-Montenegro – Nederland op groot scherm in
feestlocatie (geen entree)
Contactpersoon vanuit de feestcommissie is Allie van Breugel.

Maandag 12 juni:

optocht met showband, jury uitslag straatversiering en praalwagens +
opening bedrijvenbeurs
14.00 uur
start jurering straatversieringen door deskundige jury
18.00 uur
start praalwagenoptocht
20.00 uur
officiële opening bedrijvenbeurs en bekendmaking winnaars
straatversiering en praalwagens
Alle stratencombinaties en verenigingen die meedoen met de praalwagenoptocht worden verzocht zich op te geven bij
Allie. Dan ook graag het thema van de wagen doorgeven. Tijdens de praalwagenoptocht zijn kinderen van harte welkom
om met hun versierde fiets mee te rijden. Contactpersoon vanuit de feestcommissie voor de optocht en de keuring is
Allie van Breugel en voor de bedrijvenbeurs René Bos en Marcel Nijenhuis (namens de zakenclub).

Op de Wieken

van de feestcommissie
Dinsdag 13 juni:

bedrijvenbeurs en kleinere activiteiten bij de loods
19.00 uur
bedrijvenbeurs open
19.00 uur
kleinere activiteiten voor jong en oud bij de feestlocatie
19.30 uur
vogelschieten
Contactpersonen vanuit de feestcommissie voor de kleinere activiteiten zijn Bianca van Breugel en
Arjen Tjepkema.
Woensdag 14 juni:

kindermiddag en laatste avond/afsluiting bedrijvenbeurs
13.30 uur
start kindermiddag (bloemslingers maken, touwtrekken,
crossfietswedstrijd, etc.)
15.30 uur
pauze
16.00 uur
kindertheater Harrewar
17.00 uur
einde kindermiddag
19.00 uur
bedrijvenbeurs open - slotavond
Contactpersonen vanuit de feestcommissie voor de kindermiddag zijn Bianca van Breugel en
Heidi Rijpkema.
Donderdag 15 juni:

seniorenavond + AV-NOP loop + sportwedstrijden
18.30 uur
aanvang AV-NOP loop; start loop 19.15 uur
19.30 uur
sportactiviteiten voor stratencombinatiecompetitie (voetbalveld)
20.00 uur
La Mascotte treedt op in ’t Mozaïek voor de senioren
22.00 uur
groot kampvuur (onder voorbehoud)
Als het kampvuur doorgaat roepen wij alle muzikale Espelnaren op hun gitaar, mondharmonika, stem etc. mee te nemen
ter opluistering van deze hippiebijeenkomst.
Contactpersoon vanuit de feestcommissie voor de AV-NOP loop is Allie van Breugel, Arjen Tjepkema voor de
sportactiviteiten en Sjef van de Heikant voor de seniorenavond.
Vrijdag 16 juni:

revue en aansluitend muziek
20.30 uur
Revue, aansluitend live muziek van ……..
Contactpersonen vanuit de feestcommissie voor de revue zijn René Bos en Aalt Warmolts.
Zaterdag 17 juni:

zeskamp + feestavond met verschillende artiesten.
11.00 uur
start zeskamp op het voetbalveld
21.00 uur
afsluitende feestavond m.m.v.: de Bootleg Abba’s,
de Loco Loco Discoshow en sha na na na …. Albert West.
Contactpersonen vanuit de feestcommissie voor de zeskamp zijn Bianca van Breugel en Arjen Tjepkema.
Zondag 18 juni: bijkomen en nagenieten van een fantastische feestweek met (hopelijk)
stralend zonnig weer
De feestcommissie is zich nog aan het beraden voor welke activiteiten entree betaald moet gaan worden en wat de
bedragen gaan worden. Verder zijn we nog bezig met het samenstellen van combikaarten. Vanaf half april wordt e.e.a.
bekend gemaakt en kunt u zich opgeven voor de verschillende activiteiten en vanaf half 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.
OPROEP
In het jaar dat Espel zijn/haar 50-jarige verjaardag viert wil de feestcommissie alle dorpelingen die in 2006 ook 50 jaar
worden verrassen. Kent u iemand die dit jaar 50 jaar wordt (of al is geworden) en dus Abraham of Sara ziet, geef dit dan
door aan Carla de Raat (06 – 51 853963).
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Koninginnedag 2006
Aangezien 30 april dit jaar op zondag valt, zal Koninginnedag 2006 gevierd worden op zaterdag
29 april a.s. Het programma ziet er als volgt uit:
Ochtend:

09.30 uur
09.45 uur
10.00 uur
10.30 uur

lawaaioptocht
aubade en speech
foto maken van alle Espelnaren in de Keggehof
bloemen verven door de kinderen en
oranjebitter in de Ducdalf

Programma avond:

19.30 – 20.30 uur
20.30 – 21.00 uur
21.00 – 22.00 uur
22.15 uur

playbackacts kinderen
pauze
playbackacts volwassenen
jurering bekendmaking en gezellig samenzijn

Zoals u in het programma kunt zien is wegens groot succes vorig jaar de lawaaioptocht weer geprogrammeerd. Hierbij
roepen wij alle kinderen van Espel op om met potten en pannen of wat dan ook wat herrie maakt, de mensen in het dorp
te gaan wekken. Het kan fietsen, steppend, lopend, wat je maar wilt. Het is dit jaar extra belangrijk om de mensen
wakker te krijgen omdat we graag een foto willen maken waar alle (of in ieder geval zoveel mogelijk) Espelnaren op
staan. 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. Deze foto wordt door onze eigen fotograaf Willem de Wolf
geschoten vanaf een hoogwerker in de Keggehof.
In verband met het maken van deze foto is het vriendelijke verzoek aan alle inwoners van de Keggehof om de auto
elders in het dorp te parkeren. Ook verzoeken wij de parkeerplaats midden in het dorp vrij te maken, zodat de kinderen
daar de houten bloemen kunnen verven. Deze bloemen worden vervolgens in het dorp geplaatst om de feestelijke sfeer
te verhogen. Kledingadvies voor de kinderen is dan ook oude kleding omdat er tijdens het verven ongetwijfeld geknoeid
gaat worden.
Zoals al elders in deze Op de Wieken vermeldt gaan we ’s avonds genieten van muzikale hoogtepunten in de
playbackshow. De prestaties die hier worden neergezet, tellen mee voor de competitie 2006 van de stratencombinaties.
Aangezien ook mensen buiten Espel Koninginnedag vieren is het niet gelukt om externe juryleden te vinden. Daarom is
besloten dat iedere combinatie 1 jurylid aanlevert, bv. de teamcaptain. Zo bestaat de jury uit 8 leden en deze staan onder
leiding van feestcommissielid Han Knook als onafhankelijke juryvoorzitter. De 8 leden hebben allen 1 tot en met 7
punten te vergeven. Uiteraard mogen zij geen punten geven aan de eigen stratencombinatie.
Ook deze dag hopen we een stralend zonnetje te kunnen begroeten en wederom allemaal veel plezier bij de muzikale en
creatieve voorbereidingen voor deze koninklijke dag.
OPROEP
Teamcaptains, voor diegenen die het nog niet hebben doorgegeven: graag zo spoedig mogelijk aan Bianca van Breugel
doorgeven welke artiest en welk nummer de betreffende combinatie gaat playbacken.
OPROEP
Dinsdag 6 juni a.s. beginnen we met de aankleding van de loods om 19.00 uur. Vele handen maken licht werk, dus alle
hulp is welkom!
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ESPELER AUTOCROSS

Als we begin juni met het 10e lustrum van ons dorp achter de rug hebben,
hebben jullie nog een aantal dagen de tijd om een auto klaar te maken voor
ons 1e lustrum nl. Onze 5e autocross in Espel. Dus je kunt hem beter ruim
voor het dorpsfeest in orde maken. We hopen deze traditie voort te zetten
maar hopen nog steeds op veel meer deelname uit ons eigen dorp om met 80
of 90% eigen dorpelingen mee te doen en ons lukt het maar voor 30%. We
willen dit graag naar minimaal de helft brengen, Met de saamhorigheid na
een groots dorpsfeest moet dit toch vast wel lukken.

De autocross is op 24 juni
2006 om 12.30 uur .
Dus geef je op vóór 13 mei
2006 bij Hans Luk
tel: 271548

Als je na deze datum opgeeft heb je
kans dat het vol is met rijders buiten
dorp.
Dus opgave voor 13 mei hebben Espelernaren altijd voorrang om mee te
doen.

Namens de autocross Commissie Jan Dekkers.
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Wat is STEP?

STEP
De naam STEP bestaat al 10 jaar. STEP is opgericht door een groep vrienden die vond dat er ter ere van 10 jaar
Provincie Flevoland (1996) een groot feest in de Noordoostpolder georganiseerd moest worden. Hieruit is het
Pieperfestival ontstaan. In 2000 is het stepbureau opgericht. De andere activiteiten zijn er geleidelijk aan bij gekomen.
STEP is als naam blijven bestaan. Op dit moment heeft STEP ±200 vaste vrijwilligers uit Emmeloord en de 10 dorpen
die zich inzetten voor haar activiteiten en nog zo´n 100 vrijwilligers die zich indien nodig inzetten voor hand en
spandiensten.
Wat is STEP?
STEP is een non profit vrijwilligersorganisatie die probeert d.m.v. het organiseren van activiteiten/evenementen de
Noordoostpolder te promoten. De doelstellingen van STEP zijn:
a. het inventariseren, coördineren en eventueel begeleiden van activiteiten en/of evenementen
b. het initiëren en/of organiseren en/of bundelen van activiteiten en het faciliteren van evenementen
c. en meer in het algemeen: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend
promotiebeleid voor het gebied van de gemeente Noordoostpolder, waaronder is begrepen het promoten van met name
ook de leefbaarheid van dit gebied, alles gericht op een grotere, meer positieve en landelijke bekendheid van het gebied
van de gemeente Noordoostpodler en zijn woon-, werk- en recreatieve mogelijkheden
d. en tot slot al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks
in de ruimste zin des woords.
Wat doet STEP?
STEP organiseert de volgende activiteiten/evenementen in de Noordoostpolder:
1. Nieuwjaarsfestival
2. Tulpenfestival
3. Pieperfestival
4. Kado- en Kerstmarkt.
Andere activiteiten van STEP zijn:
5. de STEPagenda: wekelijks in de Noordoostpolder en de FlevoPost, maandelijks naar de toeristisch / recreatieve
bedrijven in de Noordoostpolder, de regionale pers en andere belangstellenden
6. exploitatie van de billboards in het buitengebied van de Noordoostpolder en de informatieborden rondom Emmeloord
7. www.step-emmeloord.nl
8. de activiteiten van de voormalige ondernemersvereniging Emmeloord, zoals de Kunstdag, de zomermarkten, de
kinderdierendag en de intocht van sinterklaas in Emmeloord
Middelen STEP
STEP financiert haar activiteiten met:
- Subsidiegelden: structureel van gemeente Noordoostpolder en incidenteel van fondsen, zoals het prins Bernhard
Cultuurfonds.
(20%)
- Sponsoring bedrijfsleven *
(50%)
- Entreegelden eigen activiteiten
(30%)
* Voor sponsoring benaderen wij de middelgrote en grotere bedrijven in Emmeloord. De bedrijven in de dorpen en het
buitengebied ontzien wij, zodat zij de speciale activiteiten in de dorpen kunnen sponsoren. Natuurlijk zijn hierop
uitzonderingen, veelal voor de activiteiten die ook in de dorpen plaatsvinden zoals de 11-dorpen steptocht tijdens het
Tulpenfestival.
Organisatie STEP
STEP heeft een adviesraad. In deze adviesraad hebben 2 afgevaardigden van de dorpen zitting, te weten H. Hofs
(secretaris) en de 10-dorpenvoorzitter (jaarlijks wisselend).
Het stepbureau wordt bemand door twee betaalde krachten, totaal 29 uur. Het stepbureau wordt aangestuurd door het
Dagelijks Bestuur van STEP. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 personen, waarvan op dit moment één persoon in een
dorp woont. De activiteiten/evenementen worden georganiseerd door diverse commissies met zowel leden uit de dorpen
als Emmeloord.
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Op zaterdag 22 april is de theater voorstelling:
SERGE & COCO …. en Joris!

Een fantastische kindershow met muziek, onzin en natuurlijk
Coco en Joris de sprekende aap en eend van Serge.
Ademloos zullen de kinderen (… en de rest!) het afwisselende programma
meebeleven.
De show duurt ongeveer 60 minuten. In de
show is goochelen, muziek en buikspreken
verwerkt tot een logisch geheel.
Waar:
Aanvang:

“t Mozaïek”
15.00 uur (zaal open vanaf
14.45 uur)
Voor wie:
kinderen van 4 tot 12 jaar (ouders, opa’s en
oma’s etc)
Kosten
3 euro p.p. incl. koffie, thee of limonade
overige consumpties € 0,50
Kaartverkoop start op maandag 3 april via:
• Annet Dekker tel. 271269
• Ineke van den Heijkant 618729
• Elly Keizer 270217
Opa of Oma gratis !!!!
Op vertoon van een geldig toegangskaartje mag ieder kind uit Espel zijn of haar opa of oma gratis
meenemen. Ook de gratis kaartjes voor opa of oma zijn verkrijgbaar bij de bovengenoemde
personen.
Opa’s en oma’s uit Espel kunnen ook zelf het initiatief nemen en hun kleinkinderen (die elders
wonen) uitnodigen voor deze geweldige show! Ook dan is de toegang voor opa en/of oma gratis.
Met dank aan de volgende sponsors: Dorpsbelang Espel, Feestcommissie Espel, Zakenclub Espel,
LTO Noord afdeling Espel, Unive Flevoland en Mercatus Woondiensten.
Tot zaterdag 22 april, Stichting Vakantie Activiteiten Afdeling Espel
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Wij, Berdien Pepping en Ariane den
Engelsen, gaan op een missie naar Ghana.
Samen
met een groep jongeren gaan wij daar
heen
onder leiding van de organisatie World
Servants. Dit is een Christelijke
organisatie die over heel de wereld
projecten opzet voor jong en oud. In de
naam
‘World Servants’ zit het woord ‘Servant’;
dienaar. De organisatie zet zich in om
anderen te helpen. Hier willen wij graag
aan
mee doen. Het lijkt ons leuk om iets voor
anderen te kunnen betekenen, zij die het minder hebben als wij. In het plaatsje
Kabreya gaan wij helpen met de bouw van een kliniek. Omdat er weinig
medische voorzieningen zijn, sterven mensen uit het dorp aan eenvoudige
ziektes, zoals diarree en griep. Met de komst van een kliniek kunnen veel
problemen worden opgelost. Kinderen worden bijvoorbeeld ingeënt en er
worden voorlichtingsprogramma`s over HIV/aids opgezet. De kliniek zal een
grote verbetering betekenen voor het dorp. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp.
Om dit alles te financieren gaan wij acties voeren. De komende tijd willen wij
ons als oppas aanbieden. De opbrengst gaat uiteraard naar World Servants.
Dus heeft u komende tijd oppas nodig voor uw kinderen laat het ons even
weten. In overleg is alles mogelijk. Natuurlijk gaan wij meer acties op touw
zetten. Daarover houden wij u op de hoogte.
Mocht u ons willen steunen met een gift dan kan dat altijd. U kunt uw gift dan
overmaken op onderstaand rekeningnummer van World Servants. Het is
daarbij erg belangrijk dat u bij uw gift één van onze namen + het volgende
nummer: GH106. Op deze manier komt uw gift terecht bij ons project.
Rekening nummer: 30.35.64.466

Arian
e
den Engelsen
telnr.; 06-51028901
Berdien Pepping
telnr.; 06-26396314
Kijk ook op www.worldservants.nl
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‘t Mozaïek
Beste mensen,
Graag willen wij u attenderen op een aantal praktische zaken:
Opruimen serviesgoed
Als jullie zelf voor de koffie/thee zorgen is het wel de bedoeling dat het serviesgoed in de bakken
gezet wordt en NIET zomaar op het aanrecht! Dat is niet leuk voor degenen die na jullie
binnenkomen. Verder is het ook zo dat als de bakken ongeveer vol zijn jullie wel de boel afwassen
hetzij met de hand of met de snelle afwasmachine.
Niet roken op de speelplaats
Er wordt wel eens gerookt op de speelplaats van de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Dat willen
we niet meer hebben omdat er te vaak zomaar sigarettenpeuken weggegooid worden en de kinderen
die de volgende dag zouden kunnen oppakken.
Schoonmaak bij privé gebruik
We hebben nog te vaak dat er bij privé gebruik niet helemaal goed schoongemaakt wordt. Meestal
zijn de zalen wel in orde, maar niet bijv. de vloer van de keuken en hal als ook de schoonmaak van
de toiletten. Dat hoort er ook bij. Let daar op en spreek elkaar daarover aan als er je erbij bent.
Klachten alleen maar melden bij Gert Dibbits en/of Geesina Helmons
Via via (dorpsroddel) horen wij regelmatig mensen die klachten (bijv. de verwarming, schoonmaak,
kapotte zaken, niet opruimen serviesgoed) zouden hebben over ons ’t Mozaïek. Daar houden wij als
bestuur niet van en wij zouden het zeer op prijs stellen dat die klachten bij de juiste personen geuit
worden en dat zijn Gert Dibbits en Geesina Helmons. Anderen hebben er niets mee te maken en
zorgen alleen maar voor onrust en gekonkel. Ook niet mensen die eventueel de catering verzorgen.
Die werken alleen maar i.o.v. die vereniging/club.
Het Bestuur
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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 19 april om 12.30 uur

Kosten € 5.00 per persoon en u kunt zich opgeven tot uiterlijk 12 april bij:
Marrie Blok Noorderrand 26 tel: 271448
of
Nieske van Slooten Leliestraat 4 tel: 271648
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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. 271179

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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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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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. A.L. Bramer
Pilotenweg 28-2 8311 PL Espel

271458

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

Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers

Hoveniersbedrijf
Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET

Extra informatie
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06-10097738

271410

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

E-mail: loubra@planet.nl

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

Belangrijke adressen


Naam
Massagepraktijk GAEA

Gea Beishuizen
Keggehof 18
8311 AV Espel
Gert Dibbits
Fokke Westra

MFC
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

℡
271759

271218
271773
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
Praktijk voor massage-,
shiatsu- en
voetreflexzonetherapie
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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