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Iedereen van harte welkom op de jaarlijkse nieuwjaarreceptie van
dorpsbelangen.
Aan het begin van het nieuwe jaar is het gebruikelijk om nog even
terug te kijken naar het afgelopen jaar. Ik wil daarom kort enkele
gebeurtenissen noemen die zich het afgelopen jaar hebben
voorgedaan:
Twee bewoners van ons dorp hebben het feest ter ere van de bruiloft van Maxima en
Willem Alexander in de Arena bijgewoond.
Het archief van dorpsbelangen dat mevr. Van Dorp had samengesteld is verhuisd naar
Gilbert Bastiaansen en Ritta Dekkers.
De opening van het tulpenfestival vond dit jaar plaats op het bedrijf van de familie
Menting aan het Espelerpad.
De supermarkt van de fam. Maas is gesloten. Voor de leefbaarheid van het dorp is het
geen goede zaak dat winkels hun deuren sluiten. Als alternatief is er gelukkig wel de
rijdende winkel van Slump, die eens per week ons dorp bezoekt.
Er is een nieuw voetbalveld gerealiseerd. Dit is positief voor de voetballiefhebbers,
maar ook voor de andere mensen in het dorp, omdat daardoor ook een prima locatie
beschikbaar is gekomen om een feesttent neer te zetten. Tijdens het afgelopen
dorpsfeest hebben we daar dan ook prachtig gebruik van kunnen maken.
Door de ontwikkelingen op het politieke vlak hebben we nu twee wethouders en één
raadslid in het gemeentebestuur die afkomstig zijn uit Espel.
Dhr. Eilander heeft een onderscheiding gekregen voor zijn werk als vrijwilliger.
Mevr. Dekkers liep voor de 25e keer de vierdaagse van Nijmegen.
De bowlingvereniging bestaat 25 jaar.
De laatste tijd verlaten veel oudere bewoners ons dorp om in Emmeloord te gaan
wonen, waar zij de voorzieningen vinden die ze nodig hebben. Dit is op zich logisch,
al is het natuurlijk vreselijk jammer dat in de dorpen dergelijke voorzieningen
ontbreken. Door de afbraak van het voorzieningenniveau trekken niet alleen de
ouderen weg, maar is er ook te weinig instroom van nieuwe bewoners. Als de
geplande nieuwbouw in Espel aan de orde is hoop ik dat wij voldoende inbreng
krijgen om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld voldoende seniorenwoningen
gebouwd worden.
De ontwikkeling van onze centrumvoorziening begint in een kritieke fase te komen.
De komende maanden zal duidelijk worden of er voldoende geld bij elkaar komt om
onze plannen te kunnen uitvoeren.

Dan rest mij nog U namens het bestuur van dorpsbelangen een gezond en voorspoedig 2003
toe te wensen. Ik dank U wel.
Jack Matijssen

Te koop

: 4 pk Briggs & Stratton grasmaaier bij Gert Dibbits tel. 271218

Te koop

: Sierhek 125 cm breed x 220 cm hoog bij Gert Dibbits.
Opbrengst is voor ons Centrumvoorzieningsgebouw.
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Familieberichten:
Geboren:
11 december ’02
8 januari ’03

: Ilka ( Annie Roelie) dochter van Jan Knorren en Nicole Stevens
: Arie Jol jr. dochter van Arie sr. en Saskia Jol

Overleden:
09-12-’02
02-01-’03
04-01-’03
25-01-’03
09-02-’03

: Libbe van der Kooy
: mw. JM. Borg - Halman
: dhr. E. Sas
: mw. Nieuwzwaag - Blaauw
: mw. Dijkstra

Bedankje:
Ik bedank iedereen met het medeleven bij het overlijden van mijn partner Evert Sas
Het deed mij goed!
M.J. van Gils, Westerrand 58, 8311 AP Espel

Bedankje:
Wij willen een ieder van harte bedanken voor U medeleven, bloemen en kaarten, die we
mochten ontvangen bij mij verblijf in ’t ziekenhuis.
Mw. Menting
Bedankje:
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle belangstelling en attenties die wij
hebben mogen ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk en ons ziekzijn.
Fam. Dijkstra, Bredehof 24
Noot redactie:
Helaas enige dagen voor het ter perse gaan van de krant is mw. Dijkstra op 9 februari ’03
overleden.
Oproep:
Op oudejaarsavond hebben “grapjassen” mijn mand met plantjes, een
verjaardagscadeau, van de muur gehaald. Totnogtoe heb ik hem nog
niet teruggevonden. Als iemand weet waar hij is, bel me dan even.
Misschien staat hij ergens bij u en weet u niet waar hij thuis hoort.
Bij voorbaat dank, Mien Klaver,tel. 271866
Wie, o wie?
Is dit Espel nou? In de nacht van Oud en Nieuw zijn eruit mijn tuin spullen versleept. Het
meeste heb ik wel teruggevonden, behalve de zonnewijzer.
Juist deze heeft voor mij grote gevoelswaarde.
Wees zo eerlijk en meld het mij!
Marijke de Vries, Vaartweg 3, telefoon: 271841
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Krantenbericht uit De Leeuwarder Courant:
Op naar 333.333 kilometer
Kilometer na kilometer trapt de 78-jarige Rinze Russchen uit
Espel dagelijks weg, in 1989 werd bij hem nog kanker
geconstateerd. Maar Russchen overwon de ziekte en is gezond
en beresterk. Op 03-03-‘03 hoop hij zijn 333.333de kilometer te
hebben afgelegd. “It giet prima. Ik sit goed op skema en hoech
elke die noch maar 39 kilometer te fytsen. Ik fyts elke die, waar
of gjin waar. Rein, snie en froast, it jout neat. Min waar der
kinst dy op klaaie. As se my mar net fan de tyts ride want dat
bart elke wike wol in kear dat se jo hast omfier jeie mei dy
auto’s.

Aan alle verenigingen in Espel
Univé Flevoland, zal in het kader van haar 50-jarig jubileum, in 2003 € 16.000,= weggeven.
De verzekerden van Univé Flevoland mogen bepalen welke verenigingen dit geld mogen
ontvangen. Als u verzekerd bent bij Univé Flevoland kunt u komend voorjaar u stem
uitbrengen op een vereniging van uw keuze.
Het sponsorgeld wordt dan verdeeld onder de door u gekozen verenigingen, naar rato van het
aantal stemmen dat de vereniging ontvangen heeft.
Op die manier kunt u bepalen hoeveel geld er naar de verenigingen in ons dorp gaat.
Iedere verzekerde van Univé Flevoland ontvangt persoonlijk bericht.
Namens Univé Flevoland,
Ton Dekkers

Hallo dorpsgenoten,
Zoals jullie weten hebben we sinds 1999 een vriendschapsband met Espel (D). In 2001 toen
Espel zijn 45 jarige bestaan vierde zijn ze met drie bussen bij ons geweest. Nu willen wij Ton
van Stuivenberg, Willie Felsheim en Harry Maas graag een tegen bezoek brengen aan onze
Duitse vrienden. De datum voor dit bezoek is vrijdag 4 juli 2003. Nu zullen sommigen zich
afvragen waarom op vrijdag, dat heeft te maken met de mijnen in Espel die we gaan bekijken,
en dit kan alleen op een door de weekse dag. De dag ziet er vervolgens uit:
Ong. 10.00u. Vertrekken uit Espel (H)
Ong. 13.30u. Aankomst in Espel (D)
Ong. 15.00u. Rondleiding in de mijnen.
Ong. 18.00u. Gezellige maaltijd in het dorpscafé
Ong. 20.00u. Een fantastische feestavond.
Ong. 01.00u. U terug reis naar Espel (H)
Zijn er nog vragen over deze dag, dan kunt u altijd
contact opnemen met ons.
In de volgende dorpskrant zal meer informatie over
deze dag staan
Met vriendelijke groet,
Ton van Stuivenberg (271785), Wilie Fersheim (271419), Harry Maas (271410)
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Stichting Espel Promotie
Beste dorpsgenoten,
Bij enkele zeer enthousiaste medebewoners is het idee geboren, om na overleg met de andere
dorpsbelangen, in de NOP een elfdorpen Steprace te organiseren in estafette vorm.
Volgens mij een grandioos idee vooral om Espel nog eens extra in de picture te laten staan.
Jazeker extra!!!!, want dit gebeuren gaat plaats vinden tijdens het Tulpenfestival en vooral
omdat Espel toch wel het centrum van de tulpen teelt van onze NOP is.
Espel heeft vorig jaar al zeer veel publiek getrokken tijdens de Open dagen v/d Gebr.
Menting, aan het Espelerpad.
Deze massale publiekstoeloop moeten we dit jaar en de komende jaren zeker weer proberen
naar ons dorp toe halen d.m.v. de STEPRACE. Start en finish dus in Espel.
Met de inzet van een aantal vrijwilligers en fanatieke sportievelingen moet dit zeer zeker
lukken.
Mij is gevraagd om voor Espel als team Captain te fungeren, waarop ik na kort na te denken
volmondig ja op heb gezegd.
Bij dezen doe ik een oproep om je net zo spontaan aan te meldenvoor deze dag.
De afstand is ± 7 km per stepper, op beschikbaar gestelde steps, dus voor alle
deelnemers uit de NOP dezelfde step. We hebben 11 steppers nodig en 2 man om
de organisatie ter zijde te staan( dit geld voor alle dorpen). Op de
Nieuwjaarsreceptie van het Dorpsbelang Espel
heeft de 1e reserve stepper zich al opgegeven, maar na een uurtje hoorde ik van
een van zijn kameraden dat het een lachertje is omdat ze met de vriendenclub een
weekend weg gaan !!!
Aan zulke sportievelingen hebben we natuurlijk niets, dus als je er echt voor wil gaan geef je
dan op bij:
Jan Dekkers, Onderduikerspad 6, tel.: 271365
e-mailen kan ook,(liever niet, maar het hoort erbij tegenwoordig) dit is mij adres:
jenldekkers@yahoo.com
Het meedoen is belangrijker dan winnen, dus het hoeven niet allemaal goed getrainde sporters
te zijn, de minimumleeftijd is 16 jaar.
Zoals eerder vermeld vind dit gebeuren plaats tijdens de Tulpenmanifestatie en wel op
ZONDAG 27 APRIL 2003
Het hele gebeuren gaat plaats vinden onder auspiciën van het STEP (
stichting Emmeloord Promotie)
Maar zoals de kop van deze oproep aangeeft gaan wij
als dorp Espel ook voor STEP maar dan vertaald als:
STICHTING
ESPEL
PROMOTIE
Je ziet wel het is nu al een heel gestept!!!!! Hopende op een zeer spontane opgaaf voor deze
festiviteit vol = vol
Sportieve en vriendelijke groet van Jan Dekkers
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Programma 2003
Vrijdag 28 februari

Polderjeugdcarnaval
Carnavalsvereniging De Vloertrappers nodigt alle jongeren in de polder
wederom uit om het grandioze POLDERJEUGDCARNAVAL in onze
plaatselijke leutbunker te komen vieren. Het belooft ook dit jaar weer
een waar spektakel te worden, met o.a. een daverende spelshow. De
muziek wordt verzorgd door niemand minder dan discotheek “Ducline”.
Aanvang:
20.00 uur
Entree: Euro 2,50 (1 consumptie gratis)

Zaterdag 1 maart

Kindercarnaval
Ook dit jaar hebben we de zaterdagmiddag weer gereserveerd om carnaval te vieren met de
allerkleinsten in Espel. We verklappen niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar dat er leuke
verrassingen op het programma staan is zeker. Verkleed je dus allemaal heel mooi en kom samen
met ons dit grote feest vieren. We trakteren jullie weer op drinken in de pauze en jullie krijgen
na afloop allemaal wat lekkers mee naar huis.
Aanvang:
Einde:

14.00 uur
16.00 uur

Verloting/Snert/33-jarig bestaan
Na het kindercarnaval vindt de grootse carnavalsverloting plaats. Deze wordt verricht door een
“unbekannter gast” en ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen. De traditionele
erwtensnert van Pieter de Raat zal ook weer rijkelijk vloeien en geheel in de stijl van Prins Hänsl
zal er bier en Bratwurst in overvloed zijn. Voeg dit samen met optredens van onze eigen
“damzwammers” Jack W, Paul van S en het ludieke Prinsenpanel van Kopspijkers en alle
ingrediënten voor een oergezellige middag/avond zijn aanwezig. Kom dus allen naar De Ducdalf,
waar tevens een aantal mooie aanwezigheidsprijzen te vergeven zijn!
Aanvang:

17.00 uur

Zondag 2 maart

Carnavalsontbijt
Wegens succes geprolongeerd,… het gezellige carnavalsontbijt. Wij hopen u allen al dan niet in
nachtkleding te mogen begroeten op deze inmiddels tradionele morgen. Tegen een geringe
vergoeding kan een ieder tijdens dit stevige ontbijt op krachten komen van de voorgaande avond.
Aanvang:
10.00 uur
Entree: Euro 7,00
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Maandag 3 maart

Carnavalsbingo
De Vloertrappers nodigt u allen, jong en oud, uit voor een grandioze bingomiddag met vele leuke
prijzen. De trekking zal worden uitgevoerd door het inmiddels onafscheidelijke duo Prins Hänsl
en adjudant Maurits. De muzikale ondersteuning zal ook dit jaar weer door Jouke Joukema
worden verzorgd.
Aanvang:

14.00 uur

“Bier Bal”
De maandagavond zal weer een spektakel van formaat worden. Deze spetterende slotavond voor
jong en oud, zal geheel in het teken staan van Prins Hänsl’s motto “Bier, Bratwurst und
Schlagers” . Om deze avond volledig te laten slagen zal de superband “Hydra” voor de muziek
zorgen. Rest ons alleen nog u allen uit te nodigen voor dit grandioze “Mini Oktoberfest” .
Dus;

komt allen en zorg dat je geheel in “Deutsche” stijl bent dan is iedereen,
van jong tot oud, welkom in onze “Bier-fest Tent”

Aanvang:
21:00
Entree: Euro 7,00

!!!!! Extra programma !!!!!
Wegens ons 33-jarig bestaan is het programma uitgebreid met de volgende activiteiten:
Zaterdag 1 maart:
Dweilen met de Vloertrappers (va. 22.00 uur)
Voor een ieder is er gelegenheid om mee te gaan tijdens ons bezoek aan de carnavalsavonden in
Ens en Kraggenburg.
Kosten: Euro 5,00 (exclusief entree bezochte verenigingen)

Zondag 2 maart:
Feestbezoek Raalte (va. 12.15 uur)
Na afloop van het ontbijt op de zondagmorgen in de Ducdalf vertrekt er een bus naar Raalte,
alwaar we een doldwaze carnavals-middag zullen beleven. Bij terugkomst in het “Trappersgat”
wacht een ieder een heerlijke afsluitende maaltijd.
Kosten: Euro 25,00
(inclusief maaltijd in de Ducdalf, exclusief entree’s)
Euro 10,00
(exclusief maaltijd in de Ducdalf, entree’s)
Voor beide activiteiten geld:
Geef je tijdig op want er zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar !!

vol = vol
U kunt zich opgeven bij Arjen Bastiaan, tel. 0527-622900
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Aanvulling op de aktiviteiten kalender van De Ducdalf
Zaterdag 15 februari J19NU NET Midwinterfeest m.m v. Rent a Band aanvang: 21.30 uur.
Vrijdag 28 februari t/m 3 maart Groots Carnaval, zie elders in dit nummer
Woensdag 12 maart Klaverjasdag
aanvang: 10.00 uur.
Donderdag 13 maart Rikken
aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 15 maart
Black Velvet
aanvang: 22.30 uur.
Dinsdag 18 maart
Jaarvergadering Dorpsbelang
aanvang: 20.00 uur.
Donderdag 20 maart Wieke Biesheuvel, columniste Libelle,
aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 29 maart
Steel Frame
aanvang: 22.30 uur.
Donderdag 3 april
Rikken
aanvang: 20.00 uur.
Woensdag 9 april
Klaverjasdag
aanvang: 10.00 uur.
Zaterdag 12 april
Discotheek Duc-line
aanvang: 22.30 uur.
Zaterdag 26 april
Murphy’s Law
aanvang: 22.30 uur.

Van de Vrouwen Verenigingen
In de vorige dorpskrant hebt u het artikel kunnen lezen over de samenwerking van de
vrouwenorganisaties van Espel.
Helaas is de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen gestopt, maar alle belangstellenden kunnen
naar de gezamenlijke bijeenkomsten van de overige vrouwenorganisaties komen. Ons doel is
naast het organiseren van goede activiteiten ook ’n functie te hebben in onze
dorpsgemeenschap waar we elkaar kunnen ontmoeten. Op 22 januari hadden we de eerste
bijeenkomst van het jaar, daarvoor was uitgenodigd mevr. G. Vos uit Dronten, zij sprak over
haar werk als natuurgeneeskundig therapeut. In februari worden de jaarvergaderingen
gehouden.
Op 20 maart komt Mevr. Wieke Biesheuvel naar Espel. Zij schrijft elke week een column in
de “Libelle”. Voor deze bijeenkomst worden alle belangstellenden uitgenodigd. De entree
voor niet-leden bedraagt € 5,- en vindt plaats om 20.00u. in “De Ducdalf”.
Op 9 april komt Margreet van Zon werkzaam in het Muzisch Centrum te Emmeloord naar
Espel. Vorig jaar heeft de gemeente ’n brochure uitgegeven van alle kunstwerken in de
Noordoostpolder. Mevr. Van Zon geeft uitleg over deze kunstwerken en kunst geschiedenis.
Entree niet-leden € 2,50. Ook is het mogelijk om deze kunstroute te gaan maken onder
begeleiding van mevr. Van Zon.
Voor meer informatie, mevr. L. van de Voort, tel 271352
Uitnodiging
Voor de bijeenkomst georganiseerd door de gezamenlijke vrouwen organisaties van Espel op
20 maart, 20.00u. in “De Ducdalf”
Mevr. Wieke Biesheuvel, columniste van het tijdschrift “Libelle”, op deze avond gaan we met
haar kennis maken en verteld ze hoe haar korte verhaaltjes elke week tot stand komen.
Iedereen is van harte welkom.
Entree niet-leden € 5,-
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ONTWIKKELINGEN VAN ONS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Wij zijn met de laatste en zwaarste loodjes bezig
om ons centrum van de grond te krijgen.
Op dit moment is het zo dat we van de volgende
fondsen/organisaties/kerk (Oranje Fonds, VSB
Fonds, Woningbouwver. Mercatus, Leader plus,
Rabobank, Fundatie Luden van Toutenberg,
Interpolis, Project Arbeid en Zorg) definitieve
toezeggingen hebben gekregen. Dat bedrag is
totaal Euro 543.219,00. Zowaar een prachtig
resultaat en fantastisch dat men zo positief reageert
op onze plannen. Dit geeft aan we met een terechte zaak bezig zijn. De leefbaarheid IS in het
geding en dat moeten we STOPPEN. Het bedrag wat we nu nog nodig hebben om het gebouw
incl. de renovatie en inboedel te kunnen realiseren is Euro 218.000,00.
Dat hebben we bij de gemeente aangevraagd en we hopen dat dit in de raadsvergadering van
27 maart aangenomen zal worden. Komt U ook naar die vergadering om te laten zien dat het
ons menens is?
Verder zijn we op dit moment in contact met St. Kinderopvang Noordoostpolder (SKN) hoe
we de kinderopvang het beste zouden kunnen regelen. Dit dan ook weer in samenwerking met
Voor/tussen/na schoolse opvang en de Peuterspeelzaal.
Om een goede start te krijgen zijn we ook van plan om in de herfst weer een VEILING te
organiseren. Na de succesvolle veiling t.b.v. de sport in ons dorp lijkt het ons een heel goed
iets om het ook voor ons centrum weer te organiseren. Dit zal dan uiteraard weer gebeuren
onder leiding van Gilbert Bastiaanssen en consorten. Als we met z’n allen weer meedoen zijn
wij ervan overtuigd dat de toekomst en leefbaarheid van ons dorp er weer zonnig uitziet.
Frans Vos is bezig om de club van 50 (is een jaarlijks incasso bijdrage van 50 euro) van de
grond te tillen. Hij heeft al een oproep geplaatst in de vorige dorpskrant. Wij zijn van plan om
iedereen te benaderen eraan mee te doen. U moet dat zien als een soort van vrijwillige
bijdrage die men ook bij de kerken heeft. Op deze manier kunnen wij de exploitatiekosten in
de hand houden en het voor elke vereniging/organisatie haalbaar maken.
Wij hopen U de volgende keer te kunnen berichten dat alles in orde is en dat de gemeente
begrijpt dat het goed is om dit centrum in ons dorp te hebben. Duimt U voor ons?
Met vriendelijke groet,
Gert Dibbits (voorzitter)

Wereldgebedsdag
U wordt van harte uitgenodigd voor deze
viering op vrijdag 7 maart om 19.00 uur
in de Ontmoetingskerk te Creil.
De dienst is samengesteld door vrouwen uit Libanon.
Het thema is: Kom, Schepper Geest
Aan deze viering werken mee het Samen op Weg-koor o.l.v. mw. A. Pereboom.

Op de Wieken

Dorpskrant Espel

Van de IJsclub
De kunstijsbaan op de Deel in Emmeloord was een groot succes .Het
evenement ter ere van het 60-jarig bestaan van de Noordoostpolder en het
40-jarig bestaan van de gemeente werd door vele mensen bezocht.
Om alles goed te laten verlopen waren er vele vrijwilligers op de been. Zo
waren er ook mensen uit Espel die hielpen om de vele bezoekers van het
ijs te laten genieten.
Gerard en Willem waren zelfs te zien als veegmachinespecialisten; Willem
zat bovenop de veger om de gashendel vast te houden zodat Gerard met
hoge snelheid de baan weer sneeuwvrij kon vegen.
Ook herinner ik mij de val van onze dorpsvoorzitter wat een redelijke hoofdwond opleverde,
eindelijk had de EHBO-post een klant!
In Espel konden we in december ook al genieten van het ijs.Van 11 tot 15 december was de
ijsbaan open, en op 8 januari al weer .
Nu werden er schoolwedstrijden gehouden en estafette races.
De uitslagen hiervan:
Schoolwedstrijden:
Tot 6 jaar:
jongens:
1.Niels van den Heykant
meisjes: 1. Laura Wijnia
2.Davey van Haren
2. Naomi Koers
3.Marthyn Meisner
3. Joni Engelhardt
7-8jaar:

jongens:

1. Joop Keetman
2. Mark Staal
3. Mark van Brakel
1. Job Tubben
2. Stan Maas
3. Marc van Beek

9-10jaar:

jongens:

11-12jaar:

jongens:

Estafette:

1.Combinatie:
2. Combinatie:
3. Combinatie:
3. Combinatie:

meisjes:

meisjes:

1. Edgar van Gaalen meisjes:
2. Lucas Meun
3. Rick van Brakel

1. Simone Koers
2. Anne Engelhardt
3. Michelle Boot
1. Hilde Pepping
2. Geraldine Kramer
3. Rosalie van Haren
3. Esmee van Dun
1. Annemiek Koers
2. Gina Nijenhuis
3. Marlou Slootman

Rosalie van Haren, Stan Maas, Pieter Maas
Hilde Pepping, Maartje Bijl, Seb Tubben
Anne Engelhardt, Roel Koers, Koen Kurvink
Simone Koers, Stefan Felsheim, Jan van Tiggelen

Er deden 48 mensen mee aan deze laatste races en het was na de
huldiging nog heel lang gezellig in onze kantine.
Verder wil ik de vrijwilligers uit Espel die bij de kunstijsbaan aanwezig
waren hartelijk bedanken,
Namens de ijsclub, Ton Dekker .
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Nieuws van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel
Zoals u weet hebben we in november de kerstpakkettenactie gehouden. U ontving een kerstinfo kaart in de bus en kon vervolgens geld overmaken. Welnu, dat is een heel mooi totaal
bedrag geworden van € 1165,85. Er zijn hiervoor zo’n 100 pakketten samengesteld en
verdeeld over de gezinnen in “ons dorpje” Ceie en het naburige Sallas. De mensen waren er
blij om en er dankbaar voor. Iedereen die hiervoor geld overgemaakt heeft, hartelijk dank!
De opbrengst van de jeugddienstcollecte in Espel (€ 138,50) is besteed aan de straatkinderen
in Mieuc-Ciuc. Ds. Levente weet in dezen goed de weg.
De avondmaalscollectes over 2002 waren ook bestemd voor de Oost-Europa Cie. Opbrengst:
€ 951,66. In een eerder bericht heb ik u verteld dat we graag € 1000 wilden besteden aan
zomerkampen voor Roemeense kinderen. De stichting “Hulp Oost-Europa” organiseert deze.
We hebben dan ook € 1000,00 overgemaakt.
Tijdens de laatste Roemeniëreis van de commissie zijn er o.a. 50 bijbels meegenomen. Ds.
Levente was er erg blij mee en zou graag meer bijbels krijgen om deze onder de mensen te
kunnen verspreiden. Er is namelijk behoefte aan. Eén bijbel in het Hongaars kost € 3,75
terwijl de prijs voor één kinderbijbel (O.T. + N.T.) € 8,00 bedraagt. De bedoeling is dat er
binnenkort enkele bijbels als inkijkexemplaren in de hal van de kerken komen te liggen. U
zou deze Bijbelactie voor de Roemenen kunnen sponsoren door geld over te maken op rek.nr.
1142.41.570 t.n.v. Oost-Europa Cie Creil-Espel onder vermelding van: Bijbels Roemenië.
Leuk/goed is het om te horen dat de school in Sallas goed gebruik maakt van de inventaris
van de inmiddels gesloten basisschool De Kaghe in Espel. Alle tafels en stoeltjes, de
schoolborden, leer- en spelmateriaal enz… enz… alles is dus goed terechtgekomen.
U heeft nog een reisverslag tegoed van de 4 Roemeniëgangers van onze commissie. Henk
Koops heeft een dagboekje bijgehouden en hieraan is het volgende verslag ontleend:
Vrijdag 13 december j.l. om 8 uur stond de bus van Hendrik klaar voor vertrek bij Jacob den
Engelsen. De reis verliep voorspoedig want om 16.15 uur stonden we al aan de grens
Duitsland – Oostenrijk en om 23.00 uur bereikten we ons slaapadres Motel Boedapest.
Zaterdagochtend vertrokken we daar en waren om 19.30 uur in ons dorpje Cséje. Daar
brachten we een kort bezoek aan vrienden en stookten de kachel op en maakten onze bedden
klaar voor de nacht.
Zondag waren we te laat voor kerkbezoek in Treizate. Helaas.
Maandag gingen we naar Sallas-Uri om daar bij de plaatselijke winkel levensmiddelen voor
de kerstpakketten te kopen. Na veel heen en weer gepraat, bieden en loven, besloten we de
winkelier in Vetca te bezoeken. Bij hem kwamen we tot een redelijke deal voor honderd
pakketten. De volgende dag waren we in Micue Ciuc. Daar hebben we aan ds. Kovendi
Levente € 250,00 agegeven voor de kansarme gezinnen plus € 140,00 voor de straat kinderen.
Het bleek dat dominee Levente graag meer bijbels zou hebben.
’s Avonds hebben Jacob, Koos en ik met de schaapherder gesproken. Wat een armoede! We
hebben hem later wat sigaretten, brood en palinka (hele sterke drank) gebracht.
Woensdag werd ons verteld dat de voedingspakketten uit Vecta over een uur in Sallas Uri
konden zijn. En ja hoor, ze kwamen er aan. Wat we verwacht hadden gebeurde: de vrouw van
de winkelier kwam met het verhaal dat ze zich vergist hadden in de prijs van de macaroni.
Verschil: € 152,00!! Daar trapten wij niet in; dus weer onderhandelen. We konden de schade
nog redelijk beperken. In het cultuurhuis kon alles worden uitgepakt. Er waren handen
genoeg! Het was inmiddels begonnen te sneeuwen.
In Sallas werden drie mensen bereid en bekwaam bevonden voor een eerlijke verdeling van
de kerstpakketten over de 69 gezinnen. In Ceie brachten we alles zelf rond.
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Donderdag hebben we nog enkele pakketten gebracht bij individuele “kennissen” en de rest
achtergelaten bij dominee Karoly (hij spreekt Nederlands). Hij zou deze verdelen over 14
arme gezinnen. Vandaar zijn we aan de terugreis begonnen, zodat wij vrijdag 20 december
weer behouden aankwamen in onze polder.
We kunnen terugzien op een in alle opzichten geslaagde reis met als doel de mensen daar een
stukje meeleven en hulp te bieden. De kerstpakketten vielen erg in de smaak!
Namens de O.-E. Commissie: Johan van Keulen (secr.)

Kent u HUMANITAS (nog)?
Humanitas, afdeling Noordoostpolder wil zich graag via uw dorpskrant nader bekend maken.
Humanitas bestaat landelijk al meer dan 50 jaar. Humanitas is een landelijke vereniging voor
maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, die zich in de eerste decennia van
haar bestaan, ook in de Noordoostpolder, heeft ingezet voor de gezinsverzorging. In de
Noordoostpolder, heeft zij veel goed werk verricht bij vele jonge gezinnen in die tijd. “Den
Haag” vond op een gegeven moment dat alle organisaties betreffende gezinsverzorging
moesten samengaan. Het werd hier ’t Bint en later Thuiszorg Oude en Nieuwe Land. Zo
langzamerhand heeft Humanitas zich landelijk ontwikkeld tot een grote organisatie voor
velerlei soorten vrijwilligerswerk op een zeer breed terrein. Ook in de Noordoostpolder lopen
er enkele projecten. Wij, als afdeling, willen onze activiteiten meer bekendheid geven en meer
mensen laten profiteren van onze diensten. Onze diensten zijn gratis, onze vrijwilligers
worden geschoold en lidmaatschap is niet vereist. Hoewel wij in elke plaats in de
Noordoostpolder leden hebben, is uitbreiding van het ledental ook een wens. Het
lidmaatschap kost € 19,25 per jaar, u ontvangt dan tweemaandelijks een nieuwsblad. U steunt
hierdoor ons werk en bovendien kunt u deelnemen aan de ledenactiviteiten, zoals
ontspanningsavond en de jaarlijkse reis. Mocht u belangstelling hebben voor hulp of voor het
doen van vrijwilligerswerk voor één van onze projecten, is een telefoontje voldoende. We
willen er zijn voor iedereen, ongeacht (politieke) kleur en levensbeschouwing omdat we staan
voor een humane samenleving waarin voor iedereen plaats is.
Onze projecten/activiteiten in de Noordoostpolder op dit moment zijn:
1. Vriendschappelijk huisbezoek. Vrijwilligers bezoeken op verzoek mensen die behoefte
hebben aan een regelmatig contact, een aanspraak, gezellig samen een kopje thee drinken,
soms samen te winkelen, samen een wandelingetje te maken of samen een spelletje te
doen. Coördinatie: Mevr. Mooy telnr. 0527-611551
2. Hulp bij Verliesverwerking. Vrijwilligers, die een cursus hebben gevolgd, proberen door
begeleiding hulp en steun te verlenen bij het verwerken van ondervonden verlies. Niet als
professionele hulpverlener, maar gewoon als medemens, die –luisteren- in het verdriet wil
meeleven. Bij de contacten wordt uiteraard uitgegaan van de mogelijkheden en de wensen
van degene die om hulp vraagt. Ook organiseren we Lotgenotengroepen en cursussen
“Praten over de dood”
Coördinatieadressen: mevr. Van Malsem, tel. 0527-262734 of dhr Post 0527-613805
3. Zien met Andermans Ogen. Slechtzienden en (bijna) blinden komen regelmatig bij elkaar
om elkaar te ondersteunen en om soms samen een spelletje te doen. Een soos-achtig
gebeuren waar het aangename met het serieuze wordt afgewisseld. Coördinatie: mevr.
Mooy, telnr. 0527-611551
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4. Administratieve hulpverlening. Vrijwilligers zijn bereid mensen te helpen om o.a. hun
administratie op orde te houden, hen hulp te geven bij het opstellen van brieven of het
invullen van formulieren. Coördinatie: dhr. Post, tel. 0527-613805
5. Zondagmiddagbijeenkomsten. Eenmaal in de 14 dagen is er gelegenheid om op
zondagmiddag bij elkaar te komen, om gezellig te praten of een spelletje te doen. De eerst
maal op 22 sept. J.l. was een succes. Plaats van samenkomst is: De Brulboei” in de
Zuidert (Markenstraat 1) Emmeloord. Dit moet ook mogelijk zijn in de ‘dorpen’!
Coördinatie: mevr. A. Maat telnr: 0527-613195
6. Kindervakantiekampen. Wij doen samen met de afdeling Lelystad/Dronten mee aan de
uitvoering van kindervakantiekampen van Humanitas. Ook kinderen uit de
Noordoostpolder kunnen hieraan meedoen.
Nieuwe projecten: afhankelijk van het feit of de gemeente Noordoostpolder ons financieel wil
steunen, willen we net als in de regio Lelystad en Almere graag meedoen aan de projecten
‘Home Start” (Opvoedingsondersteuning in gezinnen met jonge kinderen) en “In contact met
Autisme” (Vrijwilligers steunen gezinnen met een autistisch kind). Deze beide projecten
worden wel gesteund door de Provincie. Adressen:
Secretariaat: Humanitas afd. Noordoostpolder: Boomkensdiep 7. 8302 KW Emmeloord,
tel.nr: 617902. Bgg. 613805.
Landelijk: Humanitas, Postbus 71 1000 AB Amsterdam, tel.nr. 020-5231100

AAN ALLE INWONERS VAN ESPEL
JONG EN OUD
KOMT ALLEN!!!!!!!!!!!!!
Op donderdag 10 april houdt de ouderensoos “AVONDVREUGD” haar jaarlijkse “Open
Avond”. We hopen deze avond veel mensen te verwelkomen, met een gratis kopje koffie met
cake. De avond zal duren van 19.30 tot 22.00 uur. Wij willen U graag laten zien wat er iedere
donderdag zoal gebeurt op de ouderensoos. U kunt meedoen aan allerlei activiteiten.
U kunt bij ons o.a. kaarten, sjoelen, rummikubben en biljarten.
Zoals gebruikelijk zullen de dames van het handwerkclubje hun producten weer
tentoonstellen en te koop aanbieden.
Verder is er nog een grote verloting en kunt U door iets goed te raden
of te prikken ook mooie prijzen winnen. U ziet het, genoeg om een
leuke avond te hebben en de SOOSACTIVITEITEN eens mee te
maken.
Tot ziens in “Una Sancta” op 10 april
Groeten van alle Soos-leden van “Avondvreugd”.
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Peuterspeelzaal “De Kruimel”
Ook wij zijn het nieuwe jaar weer met goede moed begonnen.
Dank zij het baanschrijven van het Oranjefonds hebben wij voor
onze peuters een mooie houten klim-glijbaan en nog een aantal
andere spelmaterialen kunnen aanschaffen. De peuters en de juf
zijn hier erg blij mee.
Ook u kunt onze peuterspeelzaal steunen door donateur te
worden! Inlichtingen op de peuterspeelzaal.
Peuters opgeven vanaf 1 jaar bij: Rita Claassen, Windmolenhoek 3, tel.nr. 271837

WINTER: TIJD VOOR TUINONTWERPEN
In en om ons dorp zijn verschillende mooie tuinen te bewonderen. De tuin van Marian en
Gerard Becker aan de Pilotenweg is na telefonische afspraak open. Marian is bovendien
tuinontwerpster. “In de wintermaanden is het de meest geschikte tijd om een nieuw
tuinontwerp te maken”, zegt Marian Becker-van Aart. Zij ontwerpt tuinen sinds 2000.
“Natuurlijk is het ook mogelijk om een gedeelte van een tuin opnieuw vorm te geven, uit te
breiden of advies te vragen voor toevoegingen in een bestaande tuin. Ik vind het belangrijk
dat mijn klanten, ook vanuit hun huis, alle dagen van hun tuin kunnen genieten. Onze eigen
tuin is het hele jaar open na telefonische afspraak via telefoon nummer 271238”.
In 1975 gingen Marian en Gerard op het gemengde bedrijf van zijn ouders wonen aan de
Pilotenweg. Nu worden hier akkerbouwproducten zoals pootaardappelen, suikerbieten,
winterpeen en tulpen geteeld. Ook worden er varkens gehouden op dit gesloten bedrijf. Er zijn
120 fokzeugen. Gerard en Marian boeren in maatschap en ook hun tuin doen ze samen.
“Gerard werkt meer in de tuin dan ik, we vinden er beiden ontspanning”, zegt Marian. “Vanaf
het begin hebben we onze tuin samen gemaakt. Ik ben de gene die vormgeeft en Gerard zorgt
meer voor het onderhoud”. “Ik zou best meer tijd in de tuin door willen brengen”, vult Gerard
aan, ”maar ons bedrijf laat dat nu nog niet toe. Misschien in de toekomst.”
De tuin van Gerard en Marian is ongeveer 3000
vierkante meter groot. “Tuinieren zat er bij mij al vroeg
in. Ik groeide op in de omgeving van Rutten en heb
vaak samen met mijn vader in de tuin gewerkt, hij
leerde me veel. De tuin van mijn schoonouders was
niet naar mijn zin. Gerard en ik begonnen al snel samen
in de tuin en metselden een muurtje bij de voordeur
voor een verhoogde border. Gerard was vanaf het begin
heel enthousiast. Het bleek dat ik een natuurlijk gevoel
heb voor plantenkeuze. Later werkten onze drie kinderen ook mee in de tuin. Voor hen was
dat wel eens een verplicht nummer, hoewel het gazon zonder problemen door één van hen
gemaaid wordt. Toen de kinderen in 1992 van de basisschool waren trokken we de
schapenwei bij de tuin. Dat nieuwe gedeelte is groter dan het stuk tuin wat er al was en werd
beter dan het eerste gedeelte. Dit stuk is onderhoudsarm. Er staan bomen zoals Acer negundo,
Picea omorika, Malus, struiken zoals de Laurus [de echte laurier] en vaste planten die om hun
blad gekozen zijn en als bodembedekker fungeren zoals: Acanthus, Geranium, Hosta,
Ligularia en grasjes. De tuin bestaat uit vier tuinkamers die allemaal een eigen sfeer hebben.
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Dat geeft een spannend geheel. Marian vindt het belangrijk dat een tuin verborgen plekjes
heeft. Er zijn ook twee grote vijvers in de tuin en borders in pasteltinten. “Daar kom ik van
terug, omdat er altijd zaailingen op de verkeerde plaatsen staan. Dat geeft extra werk en is
onrustig. Onze tuin is eigenlijk een rustige tuin,” vertelt Marian.
“Toen we in 1999 naar Engeland waren geweest hadden we daar de mooie lijnen gezien en
pasten die in onze tuin verkleind toe. We werden zo enthousiast dat we een gedeelte van ons
akkerbouwbedrijf om wilden toveren in modeltuinen. Dit plan voerden we niet uit, maar het
was wel de aanzet om een erkende cursus Tuinarchitectuur van de LOI te volgen, zodat ik
tuinen bij anderen zou kunnen maken. Ik vond het een hele goede cursus en doorliep hem in
achttien maanden. In 2000 kreeg ik al mijn eerste opdrachten om tuinen te ontwerpen. Ik vond
het heel leuk dat mensen me dit vertrouwen gaven. Bij iedere opdracht is het belangrijk wat
de wensen en ideeën van de tuineigenaren zijn. Ik probeer deze wensen en ideeën te
verwerken in een tuin waar iedere dag van het jaar, vooral ook vanuit huis, genoten kan
worden”, legt Marian uit.
Marian legt op haar internetpagina www.tuin-advies.nl uit
hoe ze te werk gaat. Op deze pagina staat onder andere een
vragenlijst met 28 vragen, om er achter te komen wat de
klant van zijn tuin verwacht. Wat mag er in de tuin en wat
vooral niet. Hoeveel tijd is er voor onderhoud en hoe groot
is de tuin. Wat voor soort planten zijn gewenst en welke bestrating heeft de voorkeur.
Natuurlijk kan deze vragenlijst ook telefonisch bij Marian aangevraagd worden. Voordat zij
begint met het ontwerp gaat Marian altijd eerst ter plaatse kijken en is er een gesprek met de
opdrachtgevers over hun wensen. In een grote tuin zijn de lijnen het meest van belang.
“Zichtlijnen brengen je naar een element waar je graag naar kijkt, bijvoorbeeld een fontein in
een vijver, een boom of mooie pot, het landschap of iets anders waar je van geniet. Een kleine
tuin ontwerpen is moeilijker, omdat dan in detail gewerkt moet worden”. Na de vragenlijst en
het eerste gesprek gaat Marian een schetsontwerp maken met lijnen, gazon, terras, bestrating
en borders. Later volgt het definitieve plan met een ontwerptekening, werktekening,
beplantingsplan en iedere klant krijgt een onderhoudskalender, die per maand laat zien welke
werkzaamheden voor de ontworpen tuin van belang zijn.
“Voordat ik een tuin teken zie ik in gedachten al hoe hij er volgroeid uit zal zien. Ik luister
naar wat mijn klanten willen. Soms geef ik alleen een advies. Soms wordt er gevraagd om een
hele tuin te ontwerpen, aan te leggen en in te planten. Voor bestrating kan ik een stratenmaker
adviseren, de planten betrek ik van Groenkwekerij Hendrickx van de Espelerweg en op
verzoek komt Gerard mee om de planten te plaatsen,” besluit Marian.
Willy Heukers-ten Bosch

Jeugdsoos
Met ingang van vrijdag 7 maart om 19.30u. willen we van start gaan met een jeugdsoos. Dit
gaat gebeuren in het zaaltje van de bowling.
We gaan dit doen met een aantal vrijwilligers (ouders) die om de beurt een avond aanwezig
zullen zijn. Deze avonden zijn bedoelt voor jongeren van 12 t/m 16 jaar, er zal dus geen
alcohol geschonken worden.
We zijn van plan op deze avonden verschillende activiteiten te organiseren met hulp van
Paspartoe, de jeugd zelf, de vrijwilligers en dorpsbelang.
Kom allen, Dorpsbelang Espel.
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Gezellig en sportief snerttoernooi bij de Jeule de Boulevereniging.
Op zaterdag 8 februari 2003 ging om 10.00 uur het jaarlijkse
snerttoernooi van de Jeu de Boules vereniging van start.
Hoewel er geen sneeuw meer lag zoals een week daarvoor was
het nog flink koud en mistig. De 9 deelnemende dubbelteams
werden met koffie en cake ontvangen, waardoor ze in ieder geval goed opgewarmd konden
beginnen.
Er waren 3 poules van 3 teams die onderling moesten gaan uitmaken wie er naar de halve
finale mocht gaan.
Ondanks de koude werd er een sportieve strijd gestreden en uiteindelijk waren de volgende
halve finalisten bekend:
Rob van Geest en Jan Menting tegen Cor en Belita Raadschelders. Deze
spannende strijd werd met 13 tegen 8 in het voordeel van Cor en Belita
beslist.
Berna van Geest en Gerard Eilander tegen Bennie Boerema en Chris van
Prattenburg.
Het laatstgenoemde team won met 13 tegen 3 en mocht om de titel
“snertkampioenen” strijden tegen Cor en Belita.
Deze strijd ging lang gelijk op; temeer omdat Cor en Belita het presteerden
om een zeer verdienstelijke 6 punter (zeer bijzonder bij een Jeu de
Boulesdubbel) op het grind te deponeren, maar uiteindelijk werden Bennie
en Chris de winnaar met 13 tegen 7.
Berna van Geest en Francis van Prattenburg (ingevallen voor Gerard
Eilander) werden tegen Rob van Geest en Jan Menting door een 13-10
overwinning derde.

AFSLANKEN en je fit voelen

Dit is de kracht van

100% natuurlijke voeding
Bel met: Lia Eilander (onaf. Distributeur)
Tel.:0527 271828 / 06 12607613

(advertentie)
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Tussendoor werd de inwendige
mens niet vergeten doormiddel van warme
baquettes. Maar het hoogtepunt van de dag was de
door Koosje Eilander versgemaakte erwtensoep,
die door een ieder met smaak tot de laatste erwt
soldaat werd gemaakt.
Al met al een zeer geslaagd evenement dat volgend
jaar een vervolg zal krijgen.
Chris van Prattenburg
Te koop:
Grote brede gegalvaniseerde trap voor in een
schuur of hoge machine bij
J. Muller tel 271951.
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KONINGINNEDAG 2003
Woensdag 30 april is het koninginnedag en mogen we er weer een feestje van maken.
We hebben besloten om met de jeugd t/m groep 4 behendigheidsspelletjes te doen zoals dat
vroeger vaak op koninginnedag gebeurde.
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan we een skelterrace organiseren.
Ook mogen er straattekeningen worden gemaakt, door de kinderen die dat leuk vinden.
Drie verschillende activiteiten voor de ochtend.
Klootschieten was vorig jaar een succes dus herhalen we dat dit jaar, wel proberen we voor de
variatie een ander parcours uit te zetten. Hopelijk trekken we net zoveel of méér deelnemers
als vorig jaar. Bekendmaking van de winnaars zal na afloop in “de Ducdalf” bekend gemaakt
worden.
De avond zal dan nog doorgaan met muziek van een gezellige band, waarvan de entree zoals
ieder jaar met Koninginnedag gratis zal zijn.

DORPSFEEST 2003
Het dorpsfeest zal dit jaar vallen in het weekend van 19-20-21 en 22 juni, leg dit vast in
Uw agenda, want dit mag U niet missen natuurlijk.
Er zal weer een tent geplaatst worden, waarvoor we Uw / jullie hulp zullen vragen bij het
opzetten en afbreken.
Donderdagavond is nog een verrassing.
Het vogelschieten zal op de vrijdagavond plaatsvinden, met “grotere kogels”.
Zaterdag natuurlijk een competitie tussen de wegencombinaties.
Zaterdagavond zal een “spetterende avond” worden met 3 Bands met een hoog Espelgehalte. Ook zal nieuw (jong) talent uit Espel zich die avond presenteren. Als wij U vertellen
dat zij nu al aan het oefenen zijn, dan moet het toch wel iets moois worden.
En de zondag willen weer afsluiten met een gezamenlijke kerkdienst.
De zomeravondloop zal zijn op 12 juni, een week vóór het dorpsfeest, dit kon helaas niet
meer verplaatst worden. Omdat de zomeravondloop samenvalt met de avondvierdaagse van
de basisschooljeugd, vragen wij dit jaar géén
basisschooljeugd om mee te lopen.
Grote verrassing!! Op 28 juni komt er een
“AUTOCROSS” in Espel.
Wij zijn nog in overleg met de IJsclub van Espel,
over het gebruik van de ijsbaan.
Er worden n.l. nogal wat eisen gesteld aan het terrein voor een autocross.
Dus:
###########################################################################
*Jongens en Meisjes, Dames en Heren, bereid je vast voor. Ga op zoek naar een
geschikte crossauto.
*De inschrijving begint over 2 maanden.
*Het inschrijfformulier zal in de volgende dorpskrant verschijnen.
*Er kunnen 70 auto’s meedoen. Espelernaren gaan voor!!!!!!!!!!!!!!!!
Vriendelijke groeten
De feestcommissie.
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Van de redactie
Beste dorpsgenoten,
Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over het verspreidingsgebied van de dorpskrant heeft
de redaktie een nieuwe rondbrenglijst gemaakt. Mocht U buiten dit gebied wonen, dan kunt U
de dorpskrant (1 week later dan de deadline) ophalen in “de Ducdalf.” Voorin de dorpskrant
kunt U lezen wanneer het hele jaar de krant uitkomt.
Rondbrenglijst:
“Het dorp”
Turbine / Windmolenhoek
Bosrand Sportstraat
‘t Bun
Vaartweg
Zuiderrand
Bredehof
Westerrand
Keggehof
Het Laantje
Noorderrand
Leliestraat
“De buitenwegen”
Onderduikerspad
Ankerpad
Espelerpad
Westermeerweg
Westerringweg
Espelerringweg
Zuidenmiddenweg
Pilotenweg
Espelerweg
Noordermiddenweg
Weg van Ongenade
Onderduikersweg
Tollebekerweg

vanaf het Steenbankpad tot nr. 61
tot aan het Noorderdwarspad
tot en met nr. 15
tot aan het Zuiderdwarspad
tot en met nr. 23
tot aan de Weg van Ongenade + nr.23 en nr.26a
tot aan het Noorderdwarspad
tot aan Klutenweg
tot aan de Weg van Ongenade
tot aan de Pilotenweg

Mocht U wel op deze lijst vermeldt staan en geen dorpskrant hebben ontvangen, dan kunt U
contact opnemen met de desbetreffende vereniging die de krant rondbrengt.

Te koop:
Ongeveer 10m2 dakpannen incl. nok- en hoekvorsten. Ideaal voor tuinhuisje of schuurtje.
€ 3,-- per m2
Ton Dekkers, tel. 271432
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