Dorpkrant Espel

Van de voorzitter…………………..
Beste mensen:
Op de allereerste plaats wil ik iedereen bedanken voor de
vriendelijke woorden na mijn interview in de krant en na
mijn toespraak op koninginnedag. Dat doet een mens goed !
Op het moment dat ik dit zit te schrijven, is het alweer twee
maanden geleden dat ik tijdens de jaarvergadering tot
voorzitter van dorpsbelang Espel ben gekozen. Maar voordat ik ga vertellen wat ons – als dorpsbelang
Espel – en mijzelf als voorzitter heeft bezig gehouden, wil ik mij eerst even voorstellen aan degenen
die mij nog niet kennen.
Ik ben John van Slooten, geboren op 13 augustus 1955 in gemeente Velsen , onder de rook van de
Hoogovens. Daar zijn mijn vrouw Nieske en ik opgegroeid en na mijn studie zijn we in 1976 naar de
polder gekomen, waar ik een baan als onderwijzer kreeg in Urk. ( en tegenwoordig als directeur in
Nagele ) Eerst woonde ik hier nog alleen ( aan de Westermeerweg ) maar na ons trouwen in 1978
hebben we een woning aan de Westerrand betrokken. Daar zijn ook alle drie onze kinderen ( Evelien,
Simon en Sonja ) geboren. We hebben er tot 1987 gewoond, en toen zijn we verhuisd naar de
Leliestraat, waar we nu nog wonen.
Vrijwilligerswerk vinden we allebei heel belangrijk, omdat zonder vrijwilligers heel veel clubs en
andere instellingen niet zouden kunnen bestaan. En wat is een dorp zonder clubs, zonder kerkelijke
activiteiten, zonder peuterspeelzaalwerk , zonder … noemt u maar op. Juist ! In zo’n dorp zou de
leefbaarheid tot 0 zijn gereduceerd en dat wil toch geen mens ? Om die reden heb ik dan ook besloten
om de functie van dorpsvoorzitter te aanvaarden en ik hoop dat ik het vertrouwen dat u in mij gesteld
hebt, niet zal beschamen.
De afgelopen maanden is er heel wat gebeurd dat de gemoederen in het dorp heeft bezig gehouden. In
de eerste plaats viel het mij weer op , dat de jaarvergadering aan het einde ( tijdens de rondvraag )
dreigde te verzanden in een “klachtenuurtje” : hier lag er een tegel scheef; daar was nog geen leuninkje
geplaatst ; weer elders ontbrak een paaltje in het fietspad ; en ga zo maar door. Dergelijke
probleempjes kunnen mijns inziens heel snel worden opgelost, zodat ze niet meer op de
jaarvergadering behoeven terug te komen. Ik ( en met mij ook de andere leden van dorpsbelang ) zien
dat als volgt: Iedere straat ( of wijk ) zoekt onder haar bewoners een persoon die op zich wil nemen
verantwoordelijk te zijn voor zijn / haar straat of weg. Ligt er dan ergens een tegel los, of is er een
andere kleinigheid waaraan men zich ergert: meldt dit dan bij deze persoon. Hij of zij lost dit
probleempje dat op zijn / haar manier op en de ergernis is weggenomen. En mochten er ( geringe )
kosten aan de oplossing verbonden zijn: laat het ons dan even weten; lossen wij dat wel weer op. Op
deze manier zijn we allemaal ( als Espelnaren ) verantwoordelijk voor de leefbaarheid van ons dorp.
Ik schreef het al in de krant: “we moeten niet proberen Emmeloord in het klein te zijn; we zijn Espel in
het GROOT. Kom op: laat zien waar een klein dorp groot(s) in kan zijn; als u zich aangesproken voelt
door dit idee, laat het ons dan weten. U kunt terecht bij de vertegenwoordiger van dorpsbelang die uw
wijk onder zijn of haar hoede heeft ( zie elders in deze dorpskrant).
Wij als bestuur van de stichting dorpsbelang Espel zullen ons dan richten op de echt grote ergernissen:
de deplorabele toestand van het voormalig woonwagenkamp; de rotzooi op de loswal (beiden
notabene het gezicht van Espel als je het dorp binnenkomt ) en de toekomst van de “Kaghe”. Drie
juni aanstaande hebben we hier een oriënterend gesprek over met vertegenwoordigers van de politieke
partijen. Daarnaast zullen we ons sterk ( blijven ) maken voor het zorgcentrum in Espel: het zou mooi
zijn als in de toespraak op koninginnedag 2004 gemeld kan worden dat het zorgcentrum een feit is.
Het tweede wat het dorp in die twee maanden overkwam was het tragische ongeval aan het
Onderduikerspad waarbij de vrouw des huizes om het leven kwam. Ik schrijf expres tragisch, omdat
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door de insinuerende berichtgeving in de plaatselijke en landelijke pers (en op t.v. Flevoland) de
echtgenoot in een wel heel kwalijk daglicht kwam te staan. Deze berichtgeving – en de daaruit
voortvloeiende roddel en achterklap – heeft diepe sporen getrokken door de familie en onze
gemeenschap. Gelukkig is men genoodzaakt geweest om de aanvankelijke berichten te herroepen en
zijn de verdachtmakingen ontzenuwd. We hopen, dat de pers zich in het vervolg eerst realiseert wat
een bepaalde manier van berichtgeving in een kleine gemeenschap als de onze kan teweegbrengen
alvorens tot publicatie over te gaan. Wij wensen de nabestaanden in elk geval alle sterkte toe bij de
verwerking van het verlies van hun dierbare en de nasleep daarvan.
Ook op sportief gebied deed Espel van zich horen: de steprace is eveneens in deze periode verreden,
speelde Espel 1 in de nacompetitie om een promotieplekje en waren we vertegenwoordigd op het dart
– toernooi dat op 25 mei in Bant werd gehouden. In de lokale pers heeft u kunnen lezen hoe we het er
hebben afgebracht.
Koninginnedag 2003 was – zoals vanouds – een gezellig gebeuren: na het optreden van onze eigen
jeugdige muzikanten van de Zuiderzee echo’s volgden voor de kinderen de spelletjes en de skelterrace
en was er voor de volwassenen een oranjebittertje in de Ducdalf. Na een verregende middag volgde
het klootschieten op de avond en ik moet zeggen ( het was voor mij de eerste keer ) dat ik dat bere –
gezellig heb gevonden. ’s Avonds kon men als afsluiting naar het Oranjebal waar werd opgetreden
door zanger Leon. Het was alles met elkaar een zeer geslaagde Koninginnedag waarvoor de
feestcommissie ( en iedereen die heeft meegeholpen ) een dikke pluim voor verdient !
En nu staan de zomeractiviteiten voor de deur: eerst komt het dorpsfeest; de zomeravondloop en de
autocross en dan ……… vakantie !! Voor velen een moment om eens lekker uit te rusten van alle
werk van de afgelopen tijd, maar voor anderen een periode van drukke werkzaamheden op het land.
Hoe het ook zij: ik hoop dat u een goede zomer zult hebben waar met tevredenheid op terug kan
worden gezien.
Met vriendelijke groet van uw voorzitter :
John van Slooten.

Familieberichten:
Overleden:
24 april
25 mei

Suzan Peeters – Bok, Onderduikerspad 12
Louwe ter Veen, Keggehof 7

Dankbetuiging:
Mede namens onze kinderen willen wij iedereen hartelijk bedanken voor uw bezoek aan 50 jarige
huwelijksdag en voor alle kaarten, bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen.
Hans en Hiltje van der Lee – Jongsma

Gratis af te halen:
Jonge poesjes zwart-wit en grijs-wit.
Tel.nr. 271035.

Op de Wieken

Dorpkrant Espel

Leefbaarheid in Espel
Een leefbare woonomgeving is een straat, hofje, buurt of dorp waarin de bewoners zich prettig, veilig
en thuis voelen. Een omgeving waar de bewoners kunnen wonen en leven op de manier die aansluit bij
de wensen van de individuele bewoners, waarbij zo min mogelijk storende elementen zijn.
Een leefbare woonomgeving is ook een omgeving waar mensen elkaar kennen, elkaar aanspreken en
elkaar helpen. Maar ook een omgeving waar mensen op zich zelf kunnen zijn als zij dit wensen. Een
leefbare omgeving is een schone omgeving, waar bewoners geen irritaties hebben omdat iets onveilig,
vies of stuk is.
Mercatus vindt het belangrijk dat u prettig kunt wonen in uw buurt. Vandaar dat wij samen met u
willen werken aan de leefbaarheid in uw omgeving. Mercatus heeft dan ook geld gereserveerd voor
leefbaarheid in Emmeloord en de groendorpen.
Naast Mercatus is ook Paspartoe actief op het gebied van leefbaarheid in Emmeloord en de
groendorpen. In een aantal projecten werken Mercatus en Paspartoe samen in het behouden of
vergroten van de leefbaarheid.
Wat betekent dit voor u?
Mercatus geeft hiermee u, als een groep bewoners, buurtvereniging of Dorpsbelang Espel de
mogelijkheid een buurtidee in te dienen om de leefbaarheid in uw straat, buurt of in Espel te behouden
of te vergroten. Dit betekent dat wanneer u mogelijke knelpunten ervaart of bemerkt en u weet hier
een oplossing voor, u een buurtidee bij ons kunt inleveren.
Wat is een buurtidee?
Een buurtidee is een idee of plan, waarmee u bijvoorbeeld de veiligheid in de buurt vergroot, de buurt
mooier maakt, een schoonmaakactie organiseert of de buurtvereniging activiteiten laat organiseren etc.
Aan het eind van dit artikel vindt u een aantal voorbeelden van mogelijke buurtideeën die u kunt
indienen. Uiteraard kunt u ook eigen buurtideeën aandragen.
Wanneer u klachten heeft over uw straat of buurt, is het niet de bedoeling dat u alleen deze knelpunten
beschrijft. Wij vragen u daarvoor ook een oplossing of verbetering aan te dragen.
Kortom: een buurtidee is een plan of idee van en voor de straat of buurt, waarmee u een bijdrage kunt
leveren aan de leefbaarheid van uw straat, buurt of dorp.
Wat zijn de voorwaarden van een buurtidee?
Een buurtidee kan ingediend worden door een groep bewoners of een buurtvereniging of door
Dorpsbelang Espel. Daarbij willen wij opmerken dat deze groep bewoners voor een belangrijk deel
moet bestaan uit klanten van Mercatus.
Daarnaast is een uitgangspunt dat u als bewoner zoveel mogelijk zelf doet, afhankelijk van het soort
idee. Dit betekent dat Mercatus in principe de materialen kan vergoeden en dat bewoners met elkaar
zoveel mogelijk de werkzaamheden verrichten.
Wij zullen wel rekening moeten houden met de wet- en regelgeving en in sommige gevallen zal
goedkeuring nodig zijn van de gemeente. Laat u zich echter door dit laatste niet weerhouden en dien
een buurtidee in dat voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Mercatus kan u in een later stadium
helpen en/of adviseren bij het aanvragen van vergunningen en dergelijke.
Hoe kan een buurtidee ingediend worden?
Het gaat er om dat er een gezamenlijk plan ingediend wordt, waarbij de volgende zaken duidelijk
omschreven worden:
• Wat is het probleem, met welk doel wordt het plan ingediend.
• Wat is het plan, eventueel begeleid met een tekening of ander materiaal.
• Wat is er nodig om het plan te realiseren (welke materialen, mankracht, evt. vergunningen).
• Wat zijn de te verwachten kosten.
• Waar bestaat de zelfwerkzaamheid van de bewoners uit.
• Door wie wordt het buurtidee ingediend en wie is de contactpersoon van het buurtidee.
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Dit alles kunt u op papier zetten en opsturen naar of inleveren bij Mercatus. Aan het einde van dit
artikel vindt u de adresgegevens van Mercatus.
En dan….
Alle plannen die ingediend worden, zullen eerst intern bij Mercatus en daarna met Paspartoe en
Dorpsbelang Espel besproken worden. Binnen een maand zal de contactpersoon bericht krijgen over
de voortgang van het idee. Als het idee niet is goedgekeurd zal uitgelegd worden op welke gronden
deze beslissing is genomen. Als het idee wel voortgang kan krijgen, zal er een afspraak gemaakt
worden met de indieners en zal er gezamenlijk een stappenplan opgezet worden, waarbij de groep die
het plan heeft ingediend een belangrijke rol zal spelen.
Voorbeelden van buurtideeën zijn:
bloembakken plaatsen of herinrichten, bomen planten, plaatsen van gemeenschappelijke heggen,
plaatsen van kunst in de buurt, garagedeuren schilderen met kindertekeningen, plaatsen van een
buurtmededelingenbord, plaatsen van achterpadverlichting, gemeenschappelijke tuinmuren metselen,
knikkerpot tegels leggen, aanschaffen voetbaldoel/ basket/ volleybalnet voor speelveldje, aanschaffen
feestverlichting, organiseren van straat/buurtschoonmaakactie, met verdiensten voor jongeren,
organiseren thema-activiteiten, plaatsen/inrichten van een jongerenkeet, aanleg welkomsthoekje,etc…
Als u een idee wilt indienen of nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande kunt u schrijven
naar Mercatus, Postbus 20, 8300 AA in Emmeloord. U kunt ook telefonisch contact opnemen met
mevrouw A. Jansen. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0527-635500.
Het kantoor is geopend van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

OPROEP KINDEROPVANG
CENTRUMVOORZIENING
Zoals jullie weten zijn wij bezig ons multifunctioneel centrum in Espel rond te krijgen. Daarin hebben
wij ook een ruimte voor Kinderopvang gereserveerd. Wij zijn i.o.m. SKN om dit via hen te laten lopen
maar we hebben ook de mogelijkheid om het zelfstandig te gaan runnen. Om dit dan te bemannen
hebben wij dan onderneemsters nodig die het zelfstandig willen gaan opzetten. Je kunt zoiets alleen of
zo U wilt met meerderen gezamenlijk gaan doen. Uiteraard wordt U volop geholpen om dit van de
grond te krijgen.
Lijkt deze uitdaging U wat, neem dan contact op met Gert Dibbits tel. 271218. Natuurlijk kunt U bij
hem ook eerst informatief vragen wat zoiets allemaal inhoud.
Bestuur St. Centrumvoorziening Espel

Daisy Jonker gepromoveerd!
Afgelopen zaterdag, 24 mei j.l. organiseerde majorette vereniging haar
concours te Creil. Dit concours werd gehouden in de trant van ons 25-jarig
bestaan.
Er waren ongeveer 145 optredens te zien, waarvan 35 van Diana. Van Diana
deden er maar liefst negen teams mee.
De volgende resultaten zijn behaald:
Het jongste team van Diana werd eerste in de jongste categorie! Helaas niet
genoeg puntjes voor een beker.
Manouk Sijtsma en Esmee Bakker deden samen een duo dat goed was voor de 3e plaats, Hilde
Pepping en Anne Engelhardt pakten de 4e plaats.
Deze meiden deden ook mee aan het jeugd 2–team, zij werden hiermee 2e. Ook
Rosanna Bovenkamp pakte in deze categorie de 2e plaats.
In de categorie jeugd 3 deden Maud Weerden, Rowan de Haan, Sherryl Cramer
en Janita Hoefnagel mee. Zij werden resp. 2e, 5e, 7e en 11e.
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In de categorie jeugd 3, mocht ons jeugd 3 team meedoen, zij werden 2e.
Dan naar de 3e divisie: Milou Sijtsma, Stéphanie Boons en Corine van Urk
behaalden niet genoeg punten voor een plaatsje op het podium. Daisy Jonker mocht hier de gouden
medaille in ontvangst nemen, zij werd eerste met een promotie naar de tweede divisie.
In de 2e divisie deed Berdien Pepping mee. De show ging niet helemaal naar
haar zin, toch nog 82 punten. In de 1e divisie werd Paula Sportel 5e en José
Leijten 6e. In de ere divisie werd Karin Bal 5e en Lian Koenraadt 2e!
Het nieuwe sectie B-team (niet alleen met baton, maar ook met doeken en
stokken) behaalde 79.55 punten. Het junior team van Diana stond dit keer voor de laatste maal boven
het senior team. Het senior team stopt er namelijk mee, de meiden vinden het zo genoeg geweest.
In de dancetwirl categorie waren de gouden medailles voor Rosanna Bovenkamp, Maud Weerden,
Stéphanie Boons, Daisy Jonker en Lian Koenraadt.
Het junior team en het senior team mochten beiden een beker in ontvangst nemen.
Aan het einde van de dag werden er nog drie aanmoedigingsprijzen uitgedeeld. Daisy mocht de
aanmoedigingsbeker voor senior majorette in ontvangst nemen.
Het was een hele lange feestelijke dag.
Renate Boons.

Gymperikelen
Tja, perikelen in overvloed!
Het gaat niet goed met de afdeling gymnastiek.
Financiëel zitten we op de bodem en dat is dan ook de reden van dit schrijven.
Momenteel telt de gym 75 leden; deze leden moeten samen het kostenplaatje dekkend
houden en dat kostenplaatje is behoorlijk hoog, met name de loonkosten en de
zaalhuur.
Een contributieverhoging is onvermijdelijk en ook overwegen we om akties te gaan
organiseren.
Daarnaast zouden wij graag inventariseren op hoeveel leden wij het komend seizoen
kunnen rekenen, zodat we kunnen bekijken of we wat kleinere groepen bij elkaar kunnen voegen.
Middels een schrijven aan alle basisschoolkinderen vanaf groep 0, hebben wij hen uitgenodigd om op
vrijdag 6 juni a.s. een gymnastiekles te komen bijwonen, wij hopen op uw steun in deze. Mocht dat
schrijven u niet bereikt hebben, wilt u dit dan als zodanig beschouwen en uzelf en/of uw kind van
harte uitgenodigd weten op 6 juni, de tijden zijn als volgt:
Groep 1 en 2
13.30 – 14.15 uur
Groep 3 en 4
14.15 – 15.15 uur
Groep 5 en 6
15.15 – 16.15 uur
Groep 7 en 8
16.15 – 17.15 uur
6 juni is tevens de laatste gymnastiekmiddag, want de weken erna is het avondvierdaagse en
dorpsfeest.
Natuurlijk willen wij er alles aan doen om de gymnastiek voor het dorp te behouden, want als de
gymnastiek ook nog moet verdwijnen zou dat toch wel heel jammer zijn.
Het bestuur,
Harry Poels, Septima Bramer, Hennie Andel, Nieske van Slooten en Jannie de Jong

De 11-dorpen-step-race
Na vele voorbereidingen en trainingskampen vooraf gaand aan de race,
was het zondag 27 april dan eindelijk zover, de start in Tollebeek.
De eerst barre tocht vond plaats tussen Tollebeek en Nagele, het betrof
een afstand van 5 km, al steppend (en puffend) afgelegd door Arwin
van Geel, deze uiterst doorgewinterde stepper werd geassisteerd door
Martijn Dekkers die hem fietsend net bij kon houden, maar dit mocht
allemaal niet baten, we werden op deze afstand helaas laatste.
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Laten we het erop houden dat we de banden nog warm moesten rijden.
Dat dit de oorzaak was, bleek wel, want de volgende stepper, Ton Dekkers, legde al steppend de
afstand Nagele-Ens (7,8 km) af in een zeer goede tijd, hij eindigde bij de eerst drie op deze afstand, dit
kwam mede ook door het op de juiste manier uit de wind fietsen van Danny Kroeze.
Hierna was de afstand Ens-Kraggenburg aan de beurt, Danny had er blijkbaar zin in, want hij
assisteerde met gemak Ricardo Oldenhuis. Ondanks zijn grote nachtrust (2 uurtjes) werd er een
fantastische prestaties neergezet door hem, Ricardo mocht als vierde de finish passeren, waarna het
ziekenhuis in Kraggenburg een welkome ontvangst was.
Vervolgens ging onze eerste/enige dame, Susan Blok, van start. Zij moest onder begeleiding van Lian
Dekkers, Marknesse zien te bereiken. Het ging hier om een afstand van 6 km.
Susan eindigde halverwege in het klassement maar vanwege de tijdscompensatie van 10%, eindigde
Susan op de eerst plek.
In Marknesse volgde een tussenstand en Espel bleek op dat moment zesde te staan.
Hierna was het de beurt aan Martijn en Danny, de eerste genoemde al steppend en de tweede al
fietsend.
Het betrof hier de kortste afstand, maar het was lang genoeg voor Martijn.
Na het nemen van een paar hindernissen in Luttelgeest, eindigde Espel hier als zesde.
Toen moest de tocht der tochten plaats gaan vinden, Luttelgeest-Emmeloord (11,3 km), nadat alle
steppers een massage hebben gekregen in Luttelgeest vond om 13.45 uur de start plaats.
Gerard Becker was hier voor de uitverkorene, de barre tocht met windkracht 6-7, wisten de fietsers
Jannie de Jong en onderstaande, Gerard goed uit de wind te rijden, waardoor deze als derde wist te
eindigen voor de Bottom.
In Emmeloord stond Johan Pilat al te wachten op ons, hij heeft de route vervolgd van Emmeloord naar
Bant(lehiem), dat deze stepper volop getraind had, bleek ook wel bij de finish, na het inhalen van een
hoop steppers, eindigde Johan hier als vierde.
Al klunend vertrok Patrick Warmolts, vanuit Bant en zette koers richting Rutten. Bant was bezaaid
met toeschouwers, en door deze extra impuls wist Patrick op de derde plek te eindigen. Of had het te
maken met assistent Danny, die wederom de fiets op stapte?
Rutten-Creil werd al steppend afgelegd door Roeland Rodermond, dat deze jongen naast voetballen
ook kan steppen bleek wel, de fietsers hadden moeite om hem bij te houden over de 5.5 km tellende
afstand.
Met de wind volop in het gezicht wist Roeland toch nog voorin te eindigen.
Hierna werd ons eigen dorp aangedaan, Hans Langedijk (jr) was de aangewezen persoon om deze
“thuiswedstrijd” te spelen.
Deze jongste stepper van ons team wist toch nog een keurige vierde plek te veroveren ondanks de
forse wind die er stond.
Er werd een poging gedaan door Martijn om Hans uit de wind te rijden, gezien de vierde plek heeft hij
hier wel degelijk profijt van gehad.
Na een korte stop in Espel, werd het “rondje” polder afgesloten door Martin Maas, “last but not least”
eindigde Martin toch nog als tweede in Tollebeek.
Als laatste was het wachten op de einduitslag.
Terwijl de mensen achter de schermen druk aan het rekenen en zwoegen waren, waren de steppers,
fietsers en begeleiders aan het genieten van hun wel verdiende rust in cafeELF DORPEN
restaurant “de Goede Aanloop”.
Onder het genot van wat drinken en een uitstekende geregelde maaltijd, werd
STEPTOCHT!
de uitslag bekend gemaakt. Luttelgeest kwam als winnaar uit de “bus”, op de
voet gevolgd (1 seconde), door Bant. Espel kon zich verheugen op een zesde
plek.
Gezien de opkomst in de dorpen en de animo onder de steppers, is de kans
ook vrij groot dat er volgend jaar weer een steptocht plaats zal vinden.
Aan het team van Espel zal het niet liggen in ieder geval.
Als laatste wil ik dan nog de organisatie, steppers en overige vrijwilligers
bedanken voor hun grandioze inzet, om deze dag tot een goed einde te
brengen.
Rutten

Bant

Creil

Luttelgeest

Espel

Emmeloord

Marknesse

Tollebeek
Kraggenburg
Nagele
Ens

Op de Wieken

Dorpkrant Espel
Namens de team-captain, Jan Dekkers

Peuterspeelzaal “De Kruimel”
Op dinsdag 1 april zijn de peuters van Espel naar de bibliotheek in Emmeloord
geweest.
Zij hebben daar de voorstelling bijgewoond van het rupsje dat allemaal lekkere
dingen at, maar nooit genoeg had; Rupsje Nooitgenoeg. Met open mond
hebben de peuters en de begeleiders gezien hoe Rupsje Nooitgenoeg een
prachtige vlinder werd! Na afloop van de voorstelling kregen de peuters een appel mét rups mee naar
de Kruimel.
Inmiddels hebben er in het bestuur van de peuterspeelzaal wat wijzigingen plaatsgevonden. Hermien
Bos en Marriëtte van Tiggelen hebben het bestuur, na jarenlange inzet, verlaten.
Het bestuur bestaat tegenwoordig uit Rita Claassen (voorzitter), Fyke van Amerongen
(penningmeester), Miranda de Bruijn (notuliste), Fenja Luk (algemeen lid) en Carlien Hendrickx
(secretaresse).
Voor opgave van nieuwe peuters kunt u terecht bij Carlien Hendrickx, tel. 271703. Opgave kan vanaf
1 jaar, plaatsing is vanaf ± 2 ½ jaar.

Het Dijkfeest is een jaarlijks terugkerend feest dat georganiseerd wordt door Jongeren 19NU. U weet
wel, dat feest wat gehouden wordt op (hoe kan het ook anders) de dijk! Ieder jaar weer trekt dit
spectaculaire feest zo’n 2500 bezoekers!
Vorig jaar zijn we wegens dijkverzwaringen uitgeweken naar een andere locatie, maar dit jaar hebben
we besloten om het feest hoe dan ook bij de dijk te houden. Dit om het ultieme ‘dijkfeestgevoel’ te
waarborgen en de identiteit van het dijkfeest niet verloren te laten gaan. Het feest òp de dijk houden
was nog niet mogelijk in verband met de dijkverzwaringen, dus wordt het feest dit jaar gehouden in
een feesttent naast de dijk.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het 28e Dijkfeest alweer in volle gang! Op 28 juni 2003 is
iedereen vanaf 21.00 uur harte welkom in de feesttent.
Kaarten zijn als volgt verkrijgbaar:
NET leden kunnen vanaf 19 juni t/m 25 juni kaarten kopen bij:
NET: Marcel Zuidema
06-51509797
Niet-leden kunnen kaarten kopen bij the Music Store in Emmeloord. Kaarten zijn hier verkrijgbaar
vanaf 16 juni t/m 25 juni.
De kaarten kosten in de voorverkoop voor leden € 6, voor niet-leden € 13 en aan de kassa € 15.
Kijk voor meer informatie op www.dijkfeest.nl!

Te koop:
Een stoere jongensfiets (leeftijd 6 – 8 jaar)
Fam. Hogeveen, Turbine 5, telefoon: 271145
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Muziekvereniging Zuiderzee echo's
Alweer een muzieklesseizoen voorbij. De cursisten hebben met veel enthousiasme de lessen gevolgd
en veel geleerd. Dit op diverse instrumenten.
Een afvaardiging van de vereniging heeft dit op 30 april na het vlaghijsen laten horen en aan het
applaus te horen zijn de dorpsgenoten het met mij eens dat het een lust was om naar hen te luisteren.
Muzikanten bedankt!!!
Om de 2 jaar sluiten we het seizoen af met een grootse uitvoering. Dit betekent volgend jaar weer een
uitvoering. Dit seizoen sloten we af met een gezellige avond in de bowling.
Ik kan u verzekeren, les nemen bij de Zuiderzee echo's is leuk en leerzaam. We kunnen voor het
volgend seizoen nog enkele cursisten plaatsen. Kinderen en volwassenen kunnen voor informatie en
opgave terecht bij het bestuur van de muziekvereniging:
Martien Maas
271689
Elien Meisner
271219
Frida Nijboer
271230
Ludolf Pepping
271397
Rest mij nog juf Irena te bedanken voor het enthousiaste lesgeven en ieder alvast een fijne vakantie toe
te wensen.
Namens het bestuur van de Zuiderzee echo's, Ludolf Pepping.

Oost-Europa Commissie Creil-Espel
Op donderdag 20 maart j.l. vertrokken 4 commissieleden te weten Henk en Gerrie Koops en Hendrik
en Jacobje Faber naar Roemenië. Twee dagen eerder was de vrachtwagen al vertrokken met o.a.
pootaardappelen, plantuien, rolstoelen en rollators, een ziekenhuisbed en een tillift, schoolmeubilair en
37 setjes kinderbijbels in het Hongaars.
De reis van de commissie is in alle opzichten goed geweest. De heen- en terugreis verliep zonder
noemenswaardige problemen; het weerzien van onze vrienden was hartverwarmend en de mensen uit
Ceie en Sallas Uri waren dankbaar. Langs deze weg wil de commissie een ieder hartelijk bedanken
voor zijn/haar geldelijke steun. Als je hoort dat men als oudere in Roemenië moet zien rond te komen
van een pensioentje van
€ 10,00 per maand dan is het wel duidelijk, dat onze hulp voorlopig echt nodig blijft.
Ds. Levente was wederom erg blij met de kinderbijbels.
De kinderbijbelactie van de Oost-Europa Commissie gaat gewoon door. De prijs van een kinderbijbel
in het Hongaars is € 7,00 per deel (Oude Testament of Nieuwe Testament)
U kunt geld hiervoor overmaken. Het rekeningnummer staat verderop in dit artikel.

ALARM!!
Tijdens de laatstgehouden vergadering bleek dat de commissie met een tekort kampt. Hoe is dat nu
gekomen? We hebben twee transporten in vrij korte tijd naar Roemenië laten gaan. Dit was mogelijk
omdat we veel spullen aangeboden kregen. Om u een indicatie te geven hoe duur de kosten
(vrachtauto + chauffeur) zijn: Het laatste transport kostte € 2000,00! Dat is erg veel geld; gelukkig
plukken de Roemenen er inmiddels de vruchten van. Zo is er een complete kas van een tuinder uit Ens
op transport gegaan, in Roemenië weer opgebouwd en er worden nu prachtige bloemen in geteeld. Het
gezinsbedrijf verkoopt deze op de markt en heeft er een leuk inkomen aan gekregen.
Maar……een tekort dus. Hoe lossen we dat op? Wij als commissie willen u vragen om een extra
gift. Wilt u deze storten op rekeningnummer: 1142.41.570 t.n.v. Oost-Europa Cie Creil-Espel.
Bijvoorbaat onze hartelijke dank.
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Dankjewel!
Vanaf deze plaats willen we de vrijwilligers uit Creil en Espel die geholpen hebben met het laden van
de vrachtwagen hartelijk bedanken.
Op Koninginnedag stonden we in Creil en Espel met de visstand. Dit heeft de commissie geen
windeieren gelegd. De netto-opbrengst van beide dorpen opgeteld was omstreeks
€ 1000,00. Iedere koper van harte bedankt!
Zegt het voort!
Tijdens de tiendorpenloop op donderdag 12 juni aanstaande zal de Oost-Europa Commissie CreilEspel in Espel aanwezig zijn met een stand waar we niet alleen vis maar ook snoep, ijs en hamburgers
gaan verkopen. Onze lekkernijenstand is geopend vanaf 4 uur.
Met vriendelijke groet en tot ziens,
De leden van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel.

Van de huisarts:
Praktijk-nieuws:
-

-

-

hoewel ik er niet graag over praat en het dus ook enige tijd heeft geduurd voordat ik deze zaken
aan het papier toevertrouw, moet het me nu toch van het hart dat er een aantal mensen zijn, die een
behoorlijke betalingsachterstand hebben.
en hoewel ik weet dat dat uiteraard niet de lezers van ‘Op de Wieken’ zijn, wil ik toch dit medium
gebruiken om mijn ongenoegen daarover uit te spreken.
geldzaken kunnen namelijk de verhouding patiënt- dokter aardig onder druk zetten, hoezeer ik ook
probeer dat gescheiden te houden.
ik doe bij deze dan ook een oproep aan de wanbetalers die dan toch toevallig ‘Op de Wieken’
onder ogen te krijgen, om dit risico niet te lopen. Bovendien lopen ze de kans om met een
incassobureau te maken te krijgen en die zijn niet zo geduldig en vriendelijk als ik meestal
ben.Om een einde te maken aan deze (ik noem het dan maar) vergeetachtigheid, kunt u ook bij de
assistente een automatische incasso-opdracht tekenen.
Genoeg over 'het slijk der aarde' en over naar een minstens zo 'gewichtig' onderwerp:

Medisch nieuws:
Overgewicht wordt onderscheiden in matig overgewicht en ernstig. Dat wordt bepaald door de Body
Mass Index (BMI): aantal kg gewicht gedeeld door lengte in m². Het aldus verkregen getal geeft een
maat voor het gewicht: tussen 18-25 is er sprake van een gezond gewicht, van 25-30 een matig
overgewicht en vanaf 30 een fors/ernstig overgewicht.
Ook de gewichtsverdeling speelt een rol: bij vrouwen is er vaak sprake van een zgn 'peer-model': vet
zit op de heupen en de 'onderrug'
Mannen lijken meer op een 'appel-model', enigszins vergoelijkend het 'welvaartsbuikje ' genoemd.
Tot zover enkele begrippen. Wat heeft dat nu voor nut? In ieder geval geldt dat overgewicht een hoger
risico met zich meebrengt op hart-en vaatziekten, de ontwikkeling van diabetes, gewrichtsproblemen,
slechte conditie.
Overgewicht is een risicofactor die zoals een fors aantal anderen( mannelijk geslacht- HV ziekten in
de familie-roken-hoog cholesterol-te weinig beweging-hoge bloeddruk-suikerziekte) de kans op het
krijgen van hart en vaatziekten aanzienlijk vergroot.Als er dan sprake is van meerdere risicofactoren,
wordt de kans daarop exponentieel groter en is het hoog tijd om eens na te gaan denken over een
andere levensstijl.
Het is tevens gebleken dat de vetverdeling ook iets zegt over het risico wat men loopt: de appelvorm is
gevaarlijker in dat opzicht dan de peervorm. De term welvaartsbuikje kunnen we misschien maar beter
afschaffen!
In mijn wachtkamer liggen een aantal 'taille-meters' die dmv kleuren snel aangeven of de taille de
gewenste maat heeft. Het is ook zinvol om eens uit het hoofd, of met de rekenmachine de BMI uit te
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rekenen. Ik heb het diverse malen meegemaakt dat , met name mannen!, dachten dat ze niet te dik
waren, maar waar de BMI anders uitwees.
Hoe komen we nu aan onze 'zwembanden-air-bags' en andere plastische uitdrukkingen voor dezelfde
lelijke vetrollen?
Overmatig veel eten is een mogelijkheid, maar vaak is daar geen sprake van. Vaker is het chronisch
net iets teveel naar binnen krijgen.Alles is nl een balans van eten en verbruiken. We hebben,
afhankelijk van onze werkzaamhedenbouw etc, een bepaalde hoeveelheid calorieën per dag nodig en
we verbruiken deze tot nut van onze activiteiten. Dat evenwicht luistert erg nauw en kan makkelijk
verstoord raken.
Om een voorbeeld te noemen: als we iedere dag van het jaar één glas limonade teveel zouden drinken,
zijn we na een jaar 5 kg dikker.
Hieruit blijkt dat verstandig afvallen een kwestie is van kritisch kijken naar je voedingspatroon en
geduldig en langzaam je intake( opname van voedingsstoffen) aanpassen aan je verbruik. Een diëtiste
kan vaak goede diensten verlenen bij deze analyse.

Van de Vrouwenorganisaties,
Helaas is de bijeenkomst waarvoor Wieke Biesheuvel was uitgenodigd niet door gegaan vanwege
ziekte, vervanging zoeken 1 dag van te voren viel niet mee, vandaar hebben we besloten om deze
avond af te melden. Wieke Biesheuvel heeft beloofd om volgend jaar alsnog naar Espel te komen.
Daar hoort u t.z.t. meer over.
Als afsluiting van het seizoen was meestal een reisje gepland, doordat de kosten erg hoog zijn in mei
is besloten om het reisje te verplaatsen naar augustus. Wie zin heeft in een dagje uit kan op 26
augustus mee naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. We vertrekken met de boot van Urk naar
Enkhuizen, op de boot staat de koffie met traktatie klaar. In Enkhuizen bezoeken we het open
luchtmuseum en vertrekken we weer om 15.00u. naar Urk. Daar is er de mogelijkheid om met elkaar
af te sluiten met een chinees buffet. Hebt u belangstelling om mee op stap te gaan, dan kunt u zich
aamelden bij Mevr. M. de Graaf tel.nr. 271640. Aanmelden vóór 1 augustus!
De gezamenlijke vrouwenorganisaties wensen u alvast een fijne zomer toe.
Lies van der Voort

LAATSTE WEEKEIND VAN JUNI OPEN
TUINDAGEN IN ESPEL EN CREIL
De projectgroep Opentuindagen Noordoostpolder organiseert sinds 1990
Tuinkijkdagen. Deze keer zullen op zaterdag 28 juni en zondag 29 juni
achttien tuinen rond Espel en Creil open zijn. Van 11.00 tot 17.00 uur
hangen de vlaggen uit en staan de tuinpoorten open. Vijf Espelse tuinen
zijn twee dagen open, vier alleen op zondag. Groenkwekerij Hendrickx doet ook mee. Door een button
van € 2,- te kopen hebt u toegang tot alle tuinen die meedoen. In een catalogus worden de tuinen kort
beschreven.
De Projectgroep Opentuindagen bestaat uit zes vrouwen uit de hele Noordoostpolder, Lies van der
Voort is één van hen. “We willen mensen in een ontspannen sfeer mooie tuinen laten zien. Het
ontmoeten van tuinliefhebbers en bekenden is een belangrijk onderdeel van dit evenement. Contact
maken is makkelijk, omdat je dezelfde hobby deelt,” vertelt Lies. “Er zijn jaarlijks tuinen bij twee of
drie andere dorpen van onze polder open, zodat we in vijf jaar de polder rond zijn.”
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De Espelse open tuinen zijn van: Marian en Gerard Becker, Lammy en Ger Aling, Imke en Adriaan
Potappel aan de Pilotenweg, Marlies en René Koetsenruyter aan het Ankerpad, Lian en Gilbert
Bastiaanssen, Henriëtte en Johan de Wit aan de Westermeerweg, Jeanne en Piet van der Avoird aan
het Onderduikerspad, Wies en Gerrit Voesten aan de Noordermiddenweg, Groenkwekerij Hendrickx
aan de Espelerweg en Lies en Nico van der Voort aan het Espelerpad. Buttons en een catalogus zijn bij
Lies op Espelerpad 15 en bij verschillende andere tuinen te koop. Ook is bij Lies een koffiestand en
zal Kwekerij De Boschhoeve uit Wolfheze bijzonder planten aanbieden. Bovendien komt er theater in
hun tuin. Bij familie De Wit is een stand met planten van Tuincentrum Lassche. Ria Hazenberg toont
haar groendecoraties bij Gilbert en Lian Bastiaanssen. Verder zullen in verschillende tuinen
tuinbeelden, tuindecoraties en andere stands te zien zijn. Vlaggen bij de ingang van de tuin maken de
open tuinen herkenbaar.
De tuin van Lies en Nico is een wandeltuin met ronde lijnen, mooi ruim opgezet. Achter het huis is de
tuin volwassen. Achterin naast de schuren en bij de windmolen is een nieuw gedeelte pas aangelegd
met veel hosta’s en zichtlijnen. Het grootste gedeelte van de tuin is na de brand in 1996, toen een groot
gedeelte van hun bedrijf in vlammen opging, aangelegd. “Na de brand was het hier een chaos. De tuin
moest opgeknapt worden. Ik had al plannen om de boomgaard van mijn schoonvader bij onze tuin te
betrekken. Ook de groentetuin werd toen siertuin. Voor 1996 had ik hier naast ons huis al meerdere
keren op een krukje zitten tekenen op kleine stukken papier die ik later aan elkaar plakte. Veel van dit
plan heb ik uitgevoerd. Ook de beplanting heb ik zelf gekozen. Ik let bij het kopen van planten vooral
op kleur en bladvorm met een voorkeur voor exclusievere soorten. Naast bomen, coniferen, struiken
nemen vaste planten een belangrijke plaats in. De kleuren in onze tuin zijn voornamelijk donker rood,
paars, lila, roze, één border is in geel, oranje en bruin. Er staan veel verschillende geraniumsoorten in
onze tuin omdat er mooie kleuren te koop zijn en het blad blijft het hele seizoen mooi. Ook
Hemerocallis [daglelie], hosta en rozen zijn rijkelijk toegepast. Pioenrozen vind je niet in onze tuin.
We hebben veertig soorten op het land. Die staan daar best. Ze bloeien maar drie weken en het blad is
de rest van het jaar niet mooi. Als we op het land oogsten heb ik vazen vol in huis staan en zijn we
druk op het land en met bossen in de schuur, dat is voor mij voldoende. Ik probeer steeds rust in de
tuin te brengen, dit doe ik vooral door grote groepen planten bij elkaar te zetten en door materialen en
planten terug te laten komen,” zegt Lies.
Er zijn twee vijvers in deze tuin,
andere waterobjecten komen door de
hele tuin terug. In totaal zijn hier acht
zitjes, die elk een ander mooi uitzicht
of overzicht van de tuin bieden. Een
verhoogd terras geeft een heerlijke
plek in de schaduw met overzicht
over een gedeelte van de tuin. Een
oude fruitboom geeft dit plekje een besloten karakter. Een prieeltje en ouderwets w.c hokje zijn leuke
bouwwerken in deze tuin. “Ik gebruik vaak materiaal wat ik in of achter de schuur nutteloos zie
slingeren. Zo zijn er verschillende paadjes van oude stenen en tegels, die vroeger in of bij de schuur
lagen. Ook roosters van een vloer en hout van de koeling hebben hier een plaats gekregen. Grind laat
ik op vier plaatsen terug komen. De doorkijk naar de dijk vind ik heel mooi. Het contact met ons
polderlandschap vinden we belangrijk. Nico vindt dat het mijn tuin is. Hij doet op verzoek wel klussen
voor mij. Soms gaat hij in de tuin zitten. Hij heeft wel oog voor mooie planten en lijnen in een
kloppend geheel”, besluit Lies.
Willy Heukers-ten Bosch

Cantabilé 12,5 jaar
Cantabilé bestaat 12,5 jaar. Voor ons een reden om een feestavond te
geven. Een klein deel van ons repertoire brengen wij op deze avond
ten gehore in de katholieke kerk te Tollebeek. Het concert begint om
20.00 uur.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis!
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Dorpsfeest 2003
Het heeft weer heel wat voeten in de aarde gehad, maar we zijn er weer klaar voor, voor het
dorpsfeest 2003. Het programma wordt huis aan huis bezorgd, maar voor de zekerheid ook
nog eens hier in de dorpskrant afgedrukt. De captains zullen binnenkort weer gaan bellen om
jullie medewerking vragen. Zeg geen NEE, zonder deelnemers geen dorpsfeest.
En we rekenen op héél véél deelnemers en op nog meer publiek.
De “ZOMERAVONDLOOP” is in de week vóór het dorpsfeest, dit kon helaas niet anders
meer ingepland worden. A.V.N.O.P. plant hun programma al een jaar vooruit, voor ons is dit
soms wat moeilijk. Omdat de Zomeravondloop weer samenvalt met de Avond 4-daagse van
de basisschool, loopt er dit jaar weinig jeugd uit Espel mee. Voor de jeugd tot 12 jaar hebben
wij één beker te vergeven. Wij vragen uw begrip voor de korte tijd ong. 1 uur dat wij het dorp
voor het verkeer af moeten sluiten. Dit is uiteraard nodig voor de veiligheid van de
deelnemers.
Wij zijn erg blij dat de Tennisvereniging een
“TENNISTOERNOOI” in elkaar gezet heeft voor de
donderdagavond om 18.30 uur, iedere combinatie telt vast wel een
paar goede tennissers.
Het “DART TOERNOOI” in de tent begint om 19.00 uur, eerst zal
de jeugd aan bod komen, daarna de ouderen uit de combinaties. Tegelijkertijd kan
er vrij gedart worden. Er zullen 8 dart borden aanwezig zijn. Heb je je eigen
pijlen, neem die dan mee, zo niet, dan zijn er pijlen aanwezig.
Vrijdagavond hopen wij op een grote opkomst van de jeugd, voor hen komt n.l.
“SCOUTING EMMELOORD” met de meest leuke klauter en klim opdrachten.
Ook hebben we natuurlijk voor iedereen wat lekkers. Wil je graag meedoen, geef
je dan vast op bij je juf op school. Dan weten wij op hoeveel kinderen we ongeveer kunnen
rekenen. Twijfel je nog???? Op de avond zelf kun je altijd meedoen, dit geldt natuurlijk ook
voor de kinderen die niet in Espel op school zitten.
Het wordt vrijdagavond een gezellige avond met van alles en nog wat.
Het rad van fortuin zal verschillende malen draaien. Er kan een lekker visje gegeten worden
van “DE POONROKERS”. De vogel moet er dit jaar af, en wel voordat het donker wordt.
Wordt het een nieuwe schutterskoning dit jaar, of mag Evert Ziel weer met zijn eigen
pauwenveren pronken. Inschrijven voor het vogelschieten is vanaf 19.00 uur, het eerst schot
door de schutterskoning is om 19.30 uur.
De handwerksters van de ouderensoos “Avondvreugd” zullen een stand in de tent hebben
met hun creatieve creaties, het is de moeite waard om dit te komen bekijken.
Zaterdag hebben we mooi weer nodig voor de sportieve middag.
“BLOKJES VOETBAL MET FLESSEN”, het is weer eens wat anders. Er wordt 4x 10
minuten gespeeld op drie naast elkaar liggende velden. Uw captain weet er meer van.
Het eindspel blijft zoals altijd een verrassing, “OUWE TAART VERSIEREN” tja, dat kan
natuurlijk van alles zijn.
Bij de zeepbaan komen ook de combinaties tegen elkaar uit, hierna is het echter
“VRIJ GLIJDEN” voor alle liefhebbers. Neem dus je badkleding of andere glij-kleding mee
als je ook een recordpoging wilt wagen.
En nu naar huis, even douchen en goed eten want ’s avonds is het feest, echt feest.
Er treden maar liefst drie bands voor u op met een zéér hoog Espelgehalte,
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JAZZPEL – DESTINATION – MURPHY’S LAW
Echt iets om je op te verheugen, de bands zijn al maanden aan het oefenen om er een
onvergetelijke avond van te maken. Bij de bands treden nog zeven gelegenheidssolisten uit
Espel op. Mensen die ooit in een Revue gezongen hebben, en/of mensen die het gewoon erg
graag en goed doen. Er zal zelfs nog gedanst worden op het toneel.
De muziek begint om 21.30 uur, tent open vanaf 20.30 uur.

Entree slechts 5 euro
Tot slot de oecumenische kerkdienst zondag 22 juni om 19.00 uur in
de tent, dit mag u zeker niet missen. Het zal een mooie afsluiting van
het feestweekend worden.
Ook nu zal de muziek geweldig zijn, het FANFARORKEST van
BANT/CREIL/RUTTEN is n.l. uitgenodigd om de kerkdiest wat
extra’s te geven. En dit zal hen zeker lukken.
Er is weer een nieuw gezicht bij de feestcommissie, en dit is Karin Blom. Karin woont sinds
een jaar aan het ankerpad 16 en brengt het leeftijdsgemiddelde van de feestcommissie fors
omlaag. Karin welkom bij de club en we hopen dat het je zal bevallen in Espel en bij de f.c.
Ook nemen er dit jaar twee mensen afscheid n.l. Jan-Evert de Jong en Lia Jorritsma, zij
hebben het werk met plezier gedaan en wensen de f.c. verder veel succes.
Hang het feestprogramma op en vergeet niet met een goed humeur naar alle activiteiten toe te
komen.
Nog wat berichtjes over Koninginnedag.
De dag was erg geslaagd, ‘s morgens met de kinderspelen was het mooi weer, en ook
’s avonds met het klootschieten hielden we het droog.
Jammer dat er niet meer kinderen aan de skelterrace mee deden. De winnaars van de
skelterrace waren: Jetse Vis, Reinier Straatsma, en Haje Vis de vierde winnaar is ons niet
meer bekend, zij gingen met een bekertje naar huis.
De winnaars van het straat tekenen waren: Niek v.d. Belt 3 jaar, Anne Marye 4 jaar. Jantine
5 jaar en Naomi Koerts 6 jaar, zij kregen ieder een glitterfrisbee.
Het klootschieten werd met één puntje over, gewonnen door het team van Patrick Warmolts,
Paulien Muller, Jacub en Roeland Rodermond Zij hadden het parcours in 53 worpen afgelegd.
De poedelprijs ging naar het team van onze nieuwe dorpsvoorzitter. John van Slooten, Wim
Janse, Maarten Hoogeveen en Bart Hoogeveen, dit team had erg veel pech is mij verteld, veel
bomen die in de weg stonden enz. enz. Zij hadden 81 worpen, toch een redelijk verschil.
Groeten van de feestcommissie en tot ziens.

Brandweer NOP 60 jaar
Zaterdag 14 juni 2003 is er een DEMO-dag van de Vrijwillige Brandweer Noordoostpolder ter
gelegenheid van hun 60-jarig bestaan op de Deel te Emmeloord.
Van 10.00 – 16.00 uur zijn er veel demonstraties o.a. blussen,
vlam in de pan, grootschalige hulpverlening, een grootschalig
optreden van GGD, Politie, Brandwonden Stichting, EHBO en
STIGMA-TEAM. Verder zijn er veel voertuigen te bezichtigen.

Op de Wieken

Dorpkrant Espel

Espel is online.
De bouw van de website voor ons dorp is klaar, Ealse de Boer willen wij hiervoor hartelijk bedanken.
Alle aangeleverde informatie is op de pagina weergegeven. U kunt deze site bekijken, het adres is:
www.nop.info.
De site is klaar maar moet nog veel meer inhoud krijgen, zodat het
ook interessant is om de site regelmatig te bezoeken. Wat wij nu van
u vragen is het volgende.
Bekijk de pagina en geef aan ons door:
• ontbrekende gegevens
• ideeën
• opbouwde kritiek etc.
Dus inwoners van Espel, besturen van verenigingen, school, peuterspeelzaal, kerken, bedrijven, etc
etc. wij hebben uw hulp nodig om er een leuke pagina van te maken, grijp uw kans, maak er samen
wat moois van, de mogelijkheden zijn eindeloos.
Uw reactie zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet. De informatie kunt u mailen naar
redactie@nop.info of inleveren bij Ineke van den Heijkant of Judith de Raat. Voor eventuele vragen
kunt u deze contactpersonen ook bellen. Judith is in het bezit van een digitale camera en kan eventueel
voor digitale foto’s zorgen.
Als de site meer inhoud heeft gekregen krijgt de site het adres www.espel.nl, dan melden wij de site
aan bij diverse zoekmachines en starten wij de promotie bij de lokale kranten.
Tenslotte zoeken wij nog mensen voor de redactie. Wie wil de pagina onderhouden door regelmatig
actuele gegevens op de site te zetten. Voor opleiding kan worden gezorgd door Ealse de Boer. Meldt u
aan via redactie@nop.info.
Namens Dorpsbelangen alvast bedankt voor uw bijdrage,
Ineke van de Heijkant

Carnavals Vereniging De Vloertrappers.
Ja, ja, er blijkt animo te zijn voor een Kinder Raad van Elf en een kinder
Dansmariekes. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen. De bedoeling is om
aankomend carnaval in 2004 de nieuwe Raad van Elf met de dansmariekes
aan u voor te stellen. We hopen dan op de zaterdag, zondagochtend en
maandag een optreden te gaan doen. Dus lijkt het je leuk, wil je meer
informatie, of wat dan ook bel even naar Judith de Raat 0527-271475 en die
kan je er meer over vertellen.
Zijn er nog mensen die leuke ideeën, naaipatronen, lappen stof, leuke
danspasjes, oid. hebben? Gooi het in de groep, wie weet hebben we er wat
aan. We hebben nog even de tijd, maar die vliegt voorbij. Dus hebben jullie nog iets of iets anders,
(lekker vaag) meld het zo snel mogelijk dan kunnen we in september inventariseren wie en wat we
hebben en dan kunnen we aan de slag met ons Jeugdcarnaval. (271475)
Alaaf!!! en Alaafjes!!!
Met vriendelijke groet, Judith de Raat

Op de Wieken

