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Familieberichten:
Geboren:
18 september 2003
25 september 2003

Jeroen,
zoon van Saskia Douma en Laurens Snippe, Bredehof 2
Andries (roepnaam: Sander),
zoon Christina en Andre Driesen, Espelerringweg 9

Dankbetuiging:
Wij willen een ieder hartelijk dank zeggen voor de vele felicitaties die wij mochten ontvangen tijdens
ons 55-jarig huwelijk.
Th.A.C. van Stuivenberg en J. van Stuivenberg-Bloemendal

Adreswijziging:
Fam. H. Blok, Vaartweg 72, 8311 AA Espel, 0527-271512 (oud adres: De Wieken 14, 8311 BC)

Van de voorzitter:
Beste dorpsgenoten:
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is de zomer echt achter de
rug: het is koud en guur weer met flinke buien en een
stormachtige wind. Toch hebben we niets te klagen gehad dit
jaar: afgezien van de wateroverlast in juni was de zomer van 2003
er een om op te tekenen in de geschiedenisboekjes. Maar genoeg
hierover. Sinds de vorige dorpskrant is het bestuur van
dorpsbelang een aantal keer bij elkaar geweest en de voornaamste
actie van de afgelopen tijd is wel de vergadering van 2 september
j.l. geweest. Op die datum hebben wij met de gebruikers van de
loswal om tafel gezeten om met elkaar te bekijken hoe we de loswal een beter aanzien kunnen geven.
Al gauw bleek dat “de neuzen in dezelfde richting “ stonden en dat we allemaal hetzelfde willen: een
loswal waar agrarische activiteit en esthetisch aanzien hand in hand gaan. Een en ander heeft geleid tot
een brief, gericht aan het gemeente bestuur waarin we een aantal suggesties geven hoe de loswal een
beter aanzien te geven. De suggesties die wij gedaan hebben zijn de volgende:
• Maak goede afspraken over het maaien van het gras.
• Plaats een afscheiding met de tocht.
• Is het mogelijk bomen te planten en een plantsoen aan te leggen waardoor het zicht op de
loswal wordt verminderd?
• Leg een degelijke verlichting aan.
• Verhard de voormalige schapenweide om zo nette parkeerplaatsen te creëren waarop de firma
Buys zijn wagens fatsoenlijk kwijt kan.
• Plant boompjes of een andere groenvoorziening rondom de zo verkregen parkeerplaats.
• Herstraat de loswal ( of nog netter: asfalteer de hele zaak ).
• E.d.
U ziet ; er waren ideeën genoeg!! Voor alle volledigheid wijs ik er nogmaals op dat dit allemaal
suggesties waren. Of de gemeente deze allemaal ( of een deel ervan ) zal overnemen valt nog maar te
bezien. In elk geval is in dezelfde brief de gemeente uitgenodigd om met een afvaardiging de situatie
ter plaatse te komen bekijken en om er over van gedachten te wisselen. De brief waar dit allemaal in
staat is op 30 september verzonden en we rekenen erop dat we snel bericht van ontvangst zullen
krijgen en dat er serieus mee zal worden omgegaan. We houden u in elk geval op de hoogte.
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Met betrekking tot de vorige brieven naar de gemeente ( m.b.t. de situatie rondom de Kaghe / de
waterhuishouding van de Keggehof / de erwtensoep groene dorpsvijver / de aanvraag om een artikel
19 procedure voor het voormalig woonwagenkamp /het plaatsen van bordjes bij de begraafplaats e.d )
kunnen we mededelen dat van al deze brieven bevestiging van ontvangst is binnengekomen en men ze
dus allemaal in behandeling heeft genomen. Ook over deze zaken houden wij u op de hoogte zodra we
daar bericht van hebben gekregen.
Ook de stichting centrumvoorziening Espel ( kortweg het multi – functionele centrum) kan u een paar
mededelingen doen:
- In de pers heeft gestaan, dat men ( gemeente N.O.P.) best bereid is om mee te werken, maar
dat daar eerst getekende intentieverklaringen voor nodig waren. M.a.w. dat de groeperingen
/personen die van dit centrum gebruik denken te gaan maken daarvoor hun handtekening
moesten zetten. Wij vonden deze opmerking nogal flauw ( op zijn zachtst gezegd ) omdat deze
intentieverklaringen twee jaar geleden al waren ingeleverd bij de betrokken personen. In elk
geval zijn ze nogmaals ingeleverd en hopen we dat dit voldoende is.
- Ook onderzoekt de stichting de mogelijkheid om een winkelvoorziening bij het centrum te
realiseren. Gedacht wordt dan aan een S.R.V. wagen, die de hele week op vaste tijden op het
terrein voor het centrum zal staan en in de basisbehoeften zal voorzien. Of dit idee haalbaar is
weten we nog niet, maar we hebben goede hoop.
- Daarnaast onderzoeken we hoe we de kinderopvang “handen en voeten” moeten geven, want
dat kinderopvang noodzakelijk is, moge duidelijk zijn.
- Met betrekking tot de exploitatie van het geheel zijn er ook diverse gedachten. Een van die
gedachten is gebaseerd op het idee “dorpshuis in de meest letterlijke zin van het woord”;
namelijk het volgende. Als ieder gezin van ons dorp nu eens een ( nog nader te bepalen ) vast
bedrag bijdraagt in de exploitatie dan creëer je een dorpshuis dat van iedereen en voor
iedereen is en waar iedereen gratis en voor niks gebruik van kan maken ( b.v. voor de
vergadering van de buurtvereniging / de vergaderingen van de verschillende clubs / de
verjaardag als de hele familie overkomt etc. etc. ) . Op die manier is ook de exploitatie elk jaar
verzekerd en hebben wij – als Espelnaren – een gemeenschappelijk dorpshuis “in de meest
letterlijke zijn van het woord “. Dit idee zal zeker nauwkeurig worden bestudeerd en zult u er
de komende tijd meer over horen.
Verder was dorpsbelang vertegenwoordigd bij de oprichtingsvergadering van de Espeler dartclub “de
Bouncers”. We vinden het geweldig dat een aantal enthousiaste dorpsbewoners het initiatief heeft
genomen om een dergelijke club op te richten en we wensen hen dan ook heel veel succes toe.
Hopelijk doen jullie je naam “de bouncers “ niet al te veel eer aan, want dat betekent toch dat een
pijltje via het ijzer van het bord op de grond terecht komt? Dan scoor je niet en dat is toch wel de
bedoeling volgend mij: scoren ; d.w.z. zo veel mogelijk leden!! Wie weet zien we jullie binnen een
aantal jaren wel op het Dutch Open terug!
De komende periode staat in het teken van de herfst – en winterwerkzaamheden. Een periode die voor
de een extra drukte zal betekenen en voor de ander een periode van betrekkelijke rust. Hoe het ook zij:
bedankt voor het lezen van dit stukje en graag tot de volgende dorpskrant .
Met een vriendelijke groet van uw voorzitter:
John van Slooten.

Kinderopvang Nodig?
Leeftijd 0 tot 4 jaar
Bel voor een vrijblijvende kennismaking tel. 274353
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Nieuws over Bowling Centrum Espelo
en C.R. De Ducdalf
Zoals U misschien al gemerkt heeft, is er wat veranderd in
onze bedrijven. Bowling Centrum Espelo heeft een mooie
facelift ondergaan, zoals een nieuwe houten vloer, nieuwe ballen, nieuwe schoenen, een nieuw fris
innerlijk.
Vanaf heden is Bowling Centrum Espelo de gehele dag geopend, dit biedt vele voordelen, vooral voor
U:
 U hoeft niet meer heen en weer te lopen welke zaak weer open is
 Er is nu de mogelijkheid om ook overdag een balletje te gooien, bel even van tevoren of er nog
een baan vrij is
 Lunch, diner, dagschotels en uitbreng worden hier geserveerd
 Snacks e.d. kunnen iedere dag/avond opgehaald worden tot 23.00u. doordeweeks en in het
weekend tot 01.00u. uitzonderingen daargelaten
C.R. De Ducdalf is vanaf heden gesloten, maar zal wel geopend zijn op afspraak. Dus de mogelijkheid
voor een bruiloft, diner, vergadering, Top-100 bands en andere feesten is in overleg, er veel mogelijk.
De Ducdalf is geopend op afspraak, voor bruiloften, diners, bands, e.d. (info 0527-271683)
Bowling Centrum Espelo is geopend van maandag t/m vrijdag van 11.00u. tot 24.00u. en zaterdag en
zondag vanaf 15.00u. tot sluit, uitzonderingen daargelaten.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen, tel.nr. 0527-271683 of
info@hetachterhuis.nl
Vriendelijke groet,
Familie de Raat en medewerkers
Activiteiten in Bowling Centrum Espelo:
Donderdag 16 oktober
Rikken
Woensdag 12 november
Klaverjasdag
Donderdag 13 november
Rikken
Woensdag 10 december
Klaverjasdag
Donderdag 11 december
Rikken
Activiteiten in De Ducdalf:
Zaterdag 25 oktober
Zaterdag 15 november
Zaterdag 22 november
Zaterdag 29 november
Zaterdag 27 december

20.00 uur.
10.00 uur.
20.00 uur.
10.00 uur.
20.00 uur.

Après Ski Party, mmv. DJ Maarten
Prinsenbal aanvang
Sinterklaas intocht
Discotheek Duc-Line
Murphy’s Law

22.30 uur.
22.00 uur.
22.30 uur.
22.30 uur.

Step Agenda:
Voor informatie en aanmeldingen: 0527-621111
•
•
•
•

Zondag 19 oktober van 14.00-17.00u. entree gratis. Humanitas zondagmiddagbijeenkomsten
voor alleenstaanden, Brulboei De Zuidert Emmeloord.
Woensdag 22 oktober 13.00-ong. 16.00u. “Eenden rond het eiland” vaar- en wandelexcursie
Vogeleiland met Natuurmonumenten Kadoelerbrug aan de Kadoelerweg Kraggenburg.
Geringe kosten. Opgave vooraf is noodzakelijk 0527-246644 Bezoekerscentrum De Wieden.
Zondag 26 oktober 16.30u. Trinitas Trio Museum Schokland, Middelbuurt 3 Ens
Voorverkoop VVV à € 6,75
Zondag 26 oktober 14.00-16.30u. Sportinloop (14-20 jaar) gratis
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Maandag 27 oktober 19.30u. Muzisch Centrum Emmeloord, lezing Architect GB. Broekema
door drs. Geraart Westerink. Entree € 3,50.
Woensdag 29 oktober 13.00-ong. 16.00u. “De Ganzentrek” vaar- wandelexcursie Vogeleiland
met Natuurmonumenten Kadoelerbrug aaan de Kadoelerweg, Kraggenburg. Geringe kosten,
vooraf aanmelden is noodzakelijk bij bezoekerscentrum De Wieden 0527-246644.
T/m 31 oktober tijdens winkeluren “Zoals het licht valt” Joop Masséus, aquarellen en acryl,
gratis.
T/m 4 december op vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00u. expositie keramisten en aquarellen
van Nel Stoop, Galerie Luttel, Lange Brink 2, Luttelgeest
T/m 26 oktober van 13.00-17.00u. Jaar van de Boerderij-tentoonstelling voer de architectuur
van de boerderijen in de NOP en Tijd en transformatie-Kunstmanifestatie in de Ring van
Nagele Museum Nagele.

Carnavalsvereniging De Vloertrappers
Zaterdag 15 november is het jaarlijkse Prinsenbal weer in De Ducdalf. Prins Hänsl heeft zijn jaar erop
zitten en zal een passende afgang toebedeeld krijgen. Daarna is het tijd om de nieuwe prins bekend te
maken. Wie zal het dit jaar zijn? En wat zal het thema gaan worden. Sprookjes, Starwars, Flower
Power, Oertijd of iets heel anders. Wil je het weten dan ben je van harte welkom vanaf een uur of
22.00u. Deze avond zal feestelijk ondersteund worden door een spetterend optreden van Bram Koning.
Jeugd Carnaval, één oproepje in de Dorpskrant en de meiden melden zich aan alle kanten aan.
Hartstikke goed, dames! De mannen hadden er iets meer moeite mee om de telefoon op te pakken,
maar op dit moment hebben we ook hier een leuke bezetting. Al zijn er nog wel een paar plekjes over.
Zijn er nog jonge mannen van de lagere school, begin middelbare school en die interesse hebben om in
team verband gezellige (carnavals) activiteiten te gaan ondernemen, pak dan nu de telefoon en meld je
aan (Judith 271475).
De jeugd Raad van Elf en zijn Dansmariekes zullen hun opwachting gaan maken met het komende
Carnaval (20 t/m 24 feb. 04) Hoe, wat en wanneer, daar zullen we binnenkort mee beginnen. De eerst
voorbereidingen zijn al in volle gang, maar leuke ideeën zijn nog altijd van harte welkom.

Nieuws over de Espel Website
Vele maanden zijn we bezig om nieuws, weetjes, informatie, e.d. te verzamelen voor onze website. De
eerste pagina’s met informatie, gastenboek, nieuws, historie, etc. zijn al klaar en kunnen al bekeken
worden onder www.nop.info.
Maar we kunnen nog altijd (aanvullende) informatie gebruiken. Als iemand nog leuke, gezellige,
(in)formele informatie, oude en nieuwe foto’s voor de website heeft, dan kan hij/zij dat doorgeven aan
de redactie. Onze uiterste deadline is 31 oktober. Later in het jaar willen wij de website goed lanceren
onder de naam
”www.espel.nl.”
Sportverenigingen, ouderenverenigingen, vrouwenverenigingen, jeugdverenigingen, clubs, bedrijven,
enz. enz. als je denkt, “Daar wil ik ook in staan” meld je aan bij onderstaand
adres en wij zullen er wat moois van maken.
De Redactie van de website, per mail adres nootuitespel@yahoo.com
Of bel met:
Jan Noot
tel.nr. 271755
Ineke van de Heijkant tel.nr. 618729
Theo Dijkstra
tel.nr. 271056
Judith de Raat
tel.nr. 271475
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HOVENIERSBEDRIJF GROENKWEKERIJ HENDRICKX
“Een tuin, daar geniet je het hele jaar door van. Het is daarom belangrijk dat de tuin naar je zin is”,
zegt Hans Hendricks [38]. Hans runt samen met Johan Meersma [31] Hoveniersbedrijf/Groenkwekerij
Hendrickx aan de Espelerweg. Naast ontwerpen van tuinen, hovenierswerkzaamheden en een
uitgebreid planten assortiment van ongeveer duizend verschillende planten, geven zij advies en zijn
klantvriendelijk. Er werken negen mensen fulltime en drie scholieren in de vakanties binnen dit
bedrijf. Carlien Hendrickx ondersteunt op kantoor.
Jo en Jef Hendrickx, de ouders van Hans, zijn dit bedrijf bijna
vijfentwintig jaar geleden begonnen in 1979. In het begin was het een
kwekerij met particuliere verkoop van planten en bomen. Door dit
bedrijf werd bij Hans de belangstelling voor het vak gewekt. Hij ging
naar de Middelbare Tuinbouwschool in Breda. Daar volgde hij de
hoveniersopleiding. In die periode woonde hij bij een oom en tante, die
ook een kwekerij hadden. Nadat hij in 1985 zijn diploma behaalde kwam hij thuis in de zaak en
werden tuinontwerpen en hovenierswerkzaamheden zijn specialiteit. Johan Meersma werkt al sinds
1995 voor de familie Hendrickx en houdt vooral van het kwekerijgedeelte van het bedrijf. Op het
moment dat Jo en Jef een stapje terug wilden doen, kwam er tegelijkertijd de mogelijkheid om het
bedrijf uit te breiden door het erf en de gebouwen met een stuk grond van buurvrouw Van Duren te
kopen. Johan werd mede eigenaar van het bedrijf. Jo en Jef verhuisden en zijn nu nog regelmatig op de
kwekerij te vinden, Jef bijna dagelijks en Jo springt in als het druk is, voornamelijk in het voorjaar.
Dit bedrijf is nu in totaal drie hectare groot. Een deel van de grond wordt in de omgeving gehuurd om
planten en bomen te kweken. Doordat veel planten hier gekweekt worden is het voor mensen uit Espel
extra aantrekkelijk om hier planten en bomen te kopen voor hun tuin. De kans dat planten makkelijk
aanslaan is nu eenmaal groter als ze in dezelfde grond zijn opgekweekt. De kwekerij is makkelijk
bereikbaar, zes dagen per week open van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien is het assortiment zeer groot
en de klantvriendelijkheid en kennis liggen op een zeer hoog peil.
Er zijn 200 verschillende bomen, 200 coniferen, 200 bladhoudende heesters, 200 bladverliezende
heesters, 100 vaste planten, 50 soorten rozen, in het voorjaar eenjarige en potplanten en vanaf begin
december kerstbomen en bijzondere soorten te koop. Wanneer bepaalde planten voor de tuin niet
binnen het assortiment zitten zijn er mogelijkheden om ze te bestellen. Het leveren van planten wordt
desgevraagd altijd aangevuld met waardevolle adviezen. Het is mogelijk om de tuin door Hans te laten
ontwerpen, maar ook aanvullende adviezen op het gebied van tuinontwerp behoren tot de
mogelijkheden. Soms is de tuin net niet helemaal naar de zin. Hans kan dan de puntjes op de i helpen
zetten. Het onderhoud van tuinen kan voor een deel of helemaal door Hoveniersbedrijf Hendrickx
verzorgd worden. Het aanleggen van bestrating, houten terrassen, schuttingen en vijvers zijn
onderdelen die verzorgd kunnen worden. Ook leveren zij meststoffen, compost, zand, potgrond,
tuinturf en boomschors.
“Bij het ontwerpen van een tuin is het van belang om een lijn te volgen en niet te
veel compromissen te sluiten”, zegt Hans. “Alles hangt aan elkaar bij een
tuinplan. Ik luister wel naar de wensen van onze klant, maar probeer ook mijn
eigen inzicht te volgen. Vaak blijkt dan dat dit tot een goed resultaat lijdt. Zo
ging het ook bij onze eigen tuin. Ik ben best wijs met het resultaat. Carlien heeft
zich niet veel met het tuinplan bemoeid, maar is er ook tevreden over. Onze
dochters Isa [5] en Nadi [2,5] hebben nog geen eigen tuintje, maar hebben
natuurlijk wel hun speelruimte. Ik vind vooral het persoonlijk contact en de flexibiliteit sterke punten
van ons bedrijf. We proberen altijd om de juiste formule te vinden. We nemen de tijd om onze klanten
persoonlijk te woord te staan en geven graag advies. Ik op het gebied van tuininrichting en Johan op
de kwekerij”, zegt Hans.
Willy Heukers-ten Bosch
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AUTOCROSS IN ESPEL:
DE EERSTE, MAAR ZEKER NIET DE LAATSTE
Met, als enig polderdorp, een autorodeo-verleden, heeft
de feestcommissie van Espel dit jaar haar eerste
autocross georganiseerd en als het aan de deelnemers,
het 750 koppen tellende publiek en de organisatie ligt, is
dit zeker niet de laatste.
Na een ochtend van af-, her- en goedkeuringen, stonden
de 70 coureurs in het rennerskwartier te trappelen van ongeduld om hun krachten te meten. Eindelijk,
om half één, kondigde het motorgeronk en de rokende radiateurs de start van de eerste manche aan.
Iedere deelnemer zal (voor zover zijn/haar gezondheid en die van de auto het toelaat) 4 keer aan de
start verschijnen, verdeeld over 4 manches. Iedere manche bestaat uit 12 ritten en men start elke rit
met 6 auto’s naast elkaar. Na deze 48 ritten gaan de snelste 24 bolides door naar de halve finale en
daarvan gaan de 6 beste deelnemers door naar de grote finale.
De eerste rit leverde al een diskwalificatie op voor Erwin v.d. Brandhof wegens tegengesteld rijden.
Streng dus die jury; viel niet mee te spotten. De eerste manche op de grootste crossbaan van de polder
verliep vrij rustig. Het parcours werd verkend en het bleek dat de grasbaan lastiger te berijden was dan
een zandbaan; glad! vooral in de bochten! Maar naarmate de cross vorderde werd het gras meer en
meer omgeploegd tot een zandbaan en de snelheden liepen op tot zo’n 80 km. per uur op de rechte
stukken. De tweede manche was, in tegenstelling tot de eerste, een ware happening voor het publiek.
Na een daverende start in de 15de rit, waarbij zes kandidaten uit alle macht probeerden de koppositie
te veroveren, kon Frans Wieland uit Nagele door zijn hoge snelheid een walletje niet meer ontwijken
en belandde met zijn auto op het dak, hetgeen hem de premie van 50 euro, beschikbaar gesteld door
Stet Holland, opleverde voor de eerste renner die de wereld ondersteboven zou bekijken. De tweede
premie van 25 euro, ook beschikbaar gesteld door Stet Holland, voor de eerste coureur die zijn wagen
op z’n kant zou leggen, werd in de herstart van diezelfde 15de rit door Espelenaar Willem
Bastiaanssen in de wacht gesleept. Erwin de Roode uit Ens zorgde in de 22ste rit voor de nodige
hilariteit door zijn wagen in bijna verticale stand te brengen, met de neus in de grond.
Nadat iedereen twee keer gereden had, werd de balans opgemaakt: weinig uitvallers en hoe kan het
anders: als er iemand pech had, stonden er 70 monteurs en evenzoveel coureurs klaar om het euvel te
verhelpen. De sfeer in het rennerskwartier was ronduit fantastisch. Spontaniteit in plaats van rivaliteit
tot aan het startsein. Want dan werden het weer geduchte tegenstanders.
In de 3de en 4de manche werd er fel gestreden en, zoals gezegd, de snelheden liepen op. Het hoogtepunt
uit deze manches staat op naam van Wilco v.d. Moere uit Emmeloord; na in de 46ste rit een ronde
gereden te hebben, schoot zijn motorkap open en waar iedereen verwachtte dat Wilco de strijd op zou
geven, reed hij (op gevoel??) de rit uit en werd toch nog 2de.
Na rekenwerk en beraadslaging van de jury stelde speaker Gilbert Bastiaanssen de 24 halvefinalisten
aan het publiek voor. In deze halve finale mocht iedere rijder zich twee keer presenteren. Nu kwamen
dus de echte bikkels aan het woord en dat was te merken; menig deelnemer haalde de eindstreep niet,
omdat hij meedogenloos van de baan gedrukt werd. Uiteindelijk bleven er, na een beslissingsrit tussen
3 deelnemers, 6 finalisten over. Verbeten werd er gestreden om als eerste uit de start te komen, want
die voorsprong wordt je niet snel ontnomen. Zo moet Marcel Habets gedacht hebben toen hij na de
start de koppositie pakte. Het leek een uitgemaakte zaak; hij zou winnaar worden van de eerste echte
autocross op de grootste crossbaan van de polder. Maar toen hij de, door twee lekke banden achterop
geraakte Bert Bunk, inhaalde, belandde hij in een greppel en verspeelde hiermee een podiumplaats.
Door deze actie werd hij daarentegen wel winnaar van de pechvogelprijs van 20 euro, beschikbaar
gesteld door Frans Vos.
De einduitslag van deze autocross is als volgt:
1e Bart v.d. Wiel uit Kraggenburg,
2de Rik van Hees uit Ens ,
3de en tevens beste Espelenaar Edwin v.d. Avoird,
4de publiekslieveling Bert Bunk.
Tom Mulders uit Marknesse en Marcel Habets uit Nagele zijn niet gefinisht.
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Winnaar Bart v.d. Wiel, laatst nog 2de bij de cross in Ens, was blij met zijn overwinning. Hij vond het
veld zwaar door de vele hobbels en kuilen en pleit voor de goedkeuring van het gebruik van
noppenbanden. Complimenten aan de organisatie.
Als beste Espelenaar kwam Edwin v.d. Avoird over de eindstreep, ook hij vond het veld zwaar en het
commentaar van de speaker op sommige plaatsen slecht te verstaan.
De beste van de drie deelnemende dames was Mechtelt Heukers.
De dames zouden het leuk vinden als er in de toekomst een meidenmatch gehouden wordt, want
mannen kunnen in hun enthousiasme behoorlijk lomp zijn. Ook zij hadden veel lof voor de organisatie
ook voor wat betreft de veiligheidsvoorschriften.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde cross, die zeker voor herhaling vatbaar is.
N.B. De bekers en het prijzengeld voor de winnaars èn voor de beste dame zijn
beschikbaar gesteld door Hof uit Balkbrug en Olivier uit Rutten.
Tijdens het pieperfestival-weekend op 14 september j.l. hebben de besten uit de polderdorpen tegen
elkaar gestreden. De 6 coureurs die voor Espel aantraden waren: Michel Hazenberg, Edwin v.d.
Avoird, Johan Buys, Rob de Sain, Willem Bastiaanssen en reserve-rijder Thijs Ziel moest ook aan de
bak omdat Jeroen Muller niet op kwam dagen.
Het publiek was massaal vertegenwoordigd op deze prachtige nazomerse dag, dit natuurlijk ook door
het spectaculaire combineracen dat deze middag op het programma stond.
Drie van onze zes deelnemers, n.l.. Willem, Johan en Edwin haalden zelfs de halve finale op dit
stoffige circuit, maar een finaleplaats zat er niet in.
Een toeschouwer

Peuterspeelzaal “De Kruimel”
Het is al weer een poosje geleden, maar in juni zijn de peuters van
peuterspeelzaal “De Kruimel” nog op “schoolreisje” geweest. Dit keer zijn ze
naar Camping Hazevreugd op Urk geweest.
Dat het leuk is geweest blijkt wel uit het verslag van Martijn Collewijn.
“We werden met de tractor met huifkar naar de camping Hazevreugd
gebracht. Daar mochten we spelen met de draaimolen en de glijbaan, er waren
ook skelters. De dieren die we zagen waren ook leuk ( 2 hangbuikzwijntjes).
We hebben allemaal een rondje gereden op de pony. Als afsluiting hebben we pannekoeken gegeten,
wat ook erg lekker was.
Toen we terug liepen naar de huifkar vertelde juf Thea ons, dat er een toverboom was en dat we er
naar mochten zoeken. In die toverboom hingen allemaal snoep horloges. LEKKER!!!
Om ongeveer 12.30 uur waren we weer terug op school. We vonden het heel erg leuk en hebben ons
prima vermaakt.”
Het is al weer herfst en dan is het leuk om iets van herfstbladeren te maken. Je kunt bijvoorbeeld een
herfstslinger maken: zoek grote herfstbladeren en laat deze drogen. Doe een wollen draad door een
naald en ga de bladeren rijgen op een onderlinge afstand van ongeveer 15 cm. Je kunt ook de draad om
de steeltjes van de bladeren heen knopen, dan hoef je geen naald te gebruiken.
Als de slinger klaar is kan je hem ophangen!
Ook leuk is een kroon van herfstbladeren: verzamel grote herfstbladeren en laat deze drogen. Knip de
steeltjes af en bewaar deze. Leg nu twee bladeren gedeeltelijk over elkaar heen en steek een van de
steeltjes als een veiligheidsspeld door beide bladeren heen, zodat ze aan elkaar vast zitten. Ga zo door
tot de kroon de gewenste lengte heeft. Versterk de kroon eventueel nog door langs de binnenkant een
strookje cellotape te plakken. Maak ten slotte beide einden aan elkaar vast en de kroon is klaar.
Als het nog wat te moeilijk is dan kan je vader, moeder, broertje of zusje je misschien wel helpen.
Veel plezier!
Voor opgave van nieuwe peuters kunt u terecht bij Carlien Hendrickx, tel. 271703. Opgave kan vanaf
1 jaar, plaatsing is van ± 2 ½ jaar.
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Reisverslag gezamelijke vrouwenvereniging Espel
Urk-Enkhuizen-Zuiderzeemuseum
Op dinsdag 26 augustus om 9 uur vertrokken we met 22 dames naar Urk, vandaar uit gingen we met
de boot De Prins Claus naar Enkhuizen.
De boot vertrok om half 10, het was prachtig weer en het waaide gelukkig ook niet te hard, dus we
hadden geen last van zeeziekte.
Aan boord van de Prins Claus kregen we koffie met een Urker dikkertje, dat ging er wel in. Om 11 uur
waren we in Enhuizen waar we moesten overstappen naar een andere boot, die bracht ons naar het
Zuiderzeemeuseum. Van daar kon ieder voor zich of in groepjes het museum bekijken. Er waren hele
herkenbare dingen van vroeger, wat je zelf nog had meegemaakt of bij je opa en oma. Als je al die
dingen van vroeger ziet dan waardeer je toch de luxe van nu, maar aan de andere kant heeft het ook
wel wat gezelligs, wat knus. De huisjes waren over het al gemeen erg klein, en dat terwijl men er vaak
met grote gezinnen in woonden. Er waren ook veel oude ambachten te zien, zoals de mandenmaker,
zeilmakerij, smederij, touwslagerij, de wasserij met grote ketels. We konden een oud schooltje
bezoeken, een apotheek, er was ook een museum met klederdrachten. Eigenlijk is het te veel om op te
noemen, en veel te gauw was het weer kwart voor 3 tijd om te vertrekken. De Prins Claus voer om
kwart over 3 weer richting Urk, waar we om kwart voor 5 waren. Daarna splitste de groep zich, een
aantal vrouwen gingen naar huis, en een aantal gingen nog met elkaar uit eten bij de Chinees. Het was
een prachtige dag en zeker de moeite waard om nog eens een kijkje te nemen in het
Zuiderzeemuseum, ook voor kinderen is het heel leuk.
We hebben met z’n allen heerlijk bijgekletst, en hopen dat we volgend jaar toch weer gezamenlijk een
dagje uit kunnen, het zou jammer zijn, als dat niet meer gebeurd wegens gebrek aan belangstelling,
daarvoor is het toch veel te gezellig!!!!!

Gymperikelen
De gymnastiek draait, na een moeizame start, weer op volle toeren. Na de herfstvakantie zal juf
Belinda haar werkzaamheden weer hervatten. Tijdens haar zwangerschapsverlof heeft de gym dankzij
Petronella en Femmie doorgang kunnen vinden.
We hebben voor de maandagavond een nieuwe bodyfit-juf gevonden en zij heet, net als onze gym-juf,
Belinda. Beetje verwarrend dus. Deze bodyfit-Belinda geeft een pittig uurtje training en werkt met
name aan de vrouwelijke ‘probleemgebieden’, de buik, billen en benen. Dus dames: als u zich
geroepen voelt, kom dan gerust eens kijken, of gelijk meedoen, op de maandagavond.
Voor wat betreft de gymnastiek hadden we in eerste instantie wat groepen bij elkaar gevoegd omdat de
groepen nogal klein leken. In de praktijk viel dit tegen, dus hebben we het oude systeem weer
opgepakt. De lessen zijn nu als volgt:
Maandag

19.30 – 20.30 uur

bodyfit dames

Vrijdag

13.15 – 14.15 uur
14.15 – 15.15 uur
15.15 – 16.15 uur
16.15 – 17.15 uur
17.15 – 18.15 uur

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

En voor nieuwe leden geldt nog steeds: je mag 2 keer vrijblijvend
meeoen voordat je besluit of je lid wil worden.
Namens het bestuur, Jannie de Jong
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Diana heeft goed gescoord in Elburg
Afgelopen zaterdag (20september) is majorette vereniging Diana naar een concours
in Elburg geweest. Daar mochten alle solisten en alle teams van Diana meedraaien.
Op dit concours kon je je plaatsen voor de bondskampioenschappen eind dit jaar.
De volgende punten zijn bij Diana gescoord:
De leerlingen behaalden 76.9 punten, dat was helaas niet genoeg voor de beker. Deze meisjes deden
erg goed hun best met hun show van Teigetjes Film.
De minirettes werden 3e in hun categorie met een persoonlijk record van 81.1 punten.
Rosanna Bovenkamp deed als solist mee in deze zelfde categorie, zij werd 1e met maar liefst 85
punten en mocht hier vol trots de medaille in ontvangst nemen.
Esmee Bakker en Manouk Sijtsma werden 2e als duo in deze categorie, Hilde Pepping en Anne
Engelhardt pakten hier de 3e plaats.
Het jeugd A team van Diana werd op het randje 2e met 83 punten. In deze jeugd 3 categorie deden als
solist mee: Maud Weerden (83.35), Sherryl Cramer (77.2), Rieke Heeringa (75.9), Rowan de Haan
(80.25) en Janita Hoefnagel (82.25). Voor geen van de vijf meisjes was de medaille weggelegd.
In de derde divisie was de winst voor Rian Pepping met 84.4 punten, Stéphanie Boons behaalde hier
81.8 punten. Zij deden ook samen als duo mee, met 82 punten werden ze tweede.
Ook deed hier het kwartet van Diana mee, niet alleen met baton maar zij gebruiken ook doeken en
stokken. Ze behaalden 79 punten.
In de tweede divisie solo mocht Daisy Jonker de medaille aannemen, ook verdiende zij genoeg voor
een promotie. Gefeliciteerd! Nu door naar de 1e divisie! Berdien Pepping behaalde in dezelfde
categorie 82.7 punten.
Het junior team van Diana kwam ook uit in de 2e divisie, zij mochten de beker in ontvangst nemen met
83.2 punten. Ook in de dancetwirl categorie was de beker voor hun.
Paula Sportel werd 3e in de eerste divisie solo. En in de ere divisie werd Lian Koenraadt 3e en Karin
Bal 4e.
In de Dancetwirl categorie was het goud voor Rosanna, Maud, Berdien, Daisy en Lian.
Met deze scores werd deze lange en drukke dag tevreden afgesloten. Een promotie en een heleboel
kwalificaties erbij.
Ook zijn wij nu druk bezig met de Uitvoering voor het 25-jarig jubileum, deze wordt gehouden op 31
januari 2004! U bent ’s avonds van harte welkom!
Renate Boons.

Reünie 31 januari 2004
Majorette vereniging 'Diana' zoekt nog de volgende oud-leden:
Klaske Drenth, Desire Boom, Odette Gelmers, Ingeborg Schuurman,
Henriette Schuurman, Linda Hakvoort, Anja Oldenhof, Hilde van Urk, Alieke
Draayer, Annemiek Doornenbal, Gena Serberie, Lianne Janssen, Alida de Vries,
Ryona vd Berg, Natasja van Balken en Patricia Rodermond.
Kontaktpersoon Ria Bakker tel. 0527-652346
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Nieuws van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel
Op zondag 21 september is er in onze kerken (Espel en Creil) voorbede gedaan voor Daniel Arpad uit
ons contactdorp Cseje. Daniel, 20 jaar en zoon van Arpad en Magdi en broer van Isabella (zij is vorige
zomer 3 maanden bij de familie Faber geweest)en Attila.
Op vrijdag 3 oktober j.l. is hij overleden. Hij was ernstig ziek, vergiftiging; zijn hart, lever en nieren
waren aangetast.
Zaterdagmorgen (4 okt.) zijn er enkele personen naar Roemenië vertrokken om de begrafenis bij te
wonen welke zondagmiddag om 2 uur zou plaatsvinden.
De hele dag en nacht is er doorgereden en ’s morgens om 9 uur kwamen ze in Cseje aan.
De begrafenis was indrukwekkend. Er waren veel mensen aanwezig. De vele bloemstukken bestonden
uit dennegroen met bloemen.
Uit een naburig dorp kwam een grote vrachtwagen met wel 30 personen in de laadbak.
De dienst werd buiten rondom de kist gehouden. Er ging muziek vooraf naar de berg waar Arpad jr.
werd begraven naast zijn opa.
Zijn vrienden droegen op 3 draagstokken de kist de berg op. Zij maakten later ook het graf helemaal
dicht en alle bloemen werden hieropgelegd.
Na de begrafenis was er een maaltijd in het Hollandhuis. Dit eten was klaargemaakt door het hele
dorp. Alle mensen uit het dorp helpen elkaar op zo’n dag.
Het zou goed zijn als u d.m.v. een kaartje uw meeleven wilt tonen aan deze familie.
Het adres:

Fam. Daniel Arpad, Loc. Trei-Sate Cseje, Jud. Mures, Code 3290, Roemenië
(Postzegel : € 0,59)

Zaterdag 11 oktober gaan Jacob en Paul den Engelsen, Henk en Gerrie Koops en Sietsche van
Goslinga naar Roemenië. Ze hopen volgende week zondag weer thuis te zijn.
Nu reeds willen we u/jullie wijzen op de komende oliebollenactie aan het eind van het jaar. Verleden
jaar was het niet alleen een financieel succes; de oliebollen waren ook nog eens lekker volgens velen.
Met dit recept gaan we dus door.
Met vriendelijke groet en tot ziens,
De leden van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel.

Van de Feestcommissie
Hier het nieuws van de feestcommissie. Wij hebben onlangs twee nieuwe leden mogen verwelkomen.
Arjen Tjepkema en Aalt Warmolts zullen ons team vanaf nu versterken. Mannen welkom!
Het dorpsfeest volgend jaar zal zijn van 10 t/m 13 juni. Houdt er vast rekening mee voor u uw
vakantie in plant. Het feest zal weer in de tent plaatsvinden. We hopen op net zo veel enthousiaste
vrijwilligers als afgelopen jaar. Alleen met uw hulp zal het weer net
zo'n succes worden!
Na de autocross op 28 juni zijn er een helm en een nekband blijven
liggen.
Mist u ze? Bel even met J. de Jong: 271605.
Nu iets wat binnenkort staat te gebeuren: SINTERKLAAS brengt weer
een bezoek aan Espel! Op 22 november verwachten we hem en zijn
pieten bij de Ducdalf.
We hopen iedereen dan te zien!
De Feestcommissie.
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Bijzondere St. Maarten actie Basisschool “de Ark”
Leerlingen groep 8 op pad voor Zeehondecrèche Pieterburen
In de traditie van de ARK voeren de kinderen van
groep 8 jaarlijks op St. Maarten een actie voor een
goed doel. De kinderen van groep 8 hebben dit jaar
gekozen voor de Zeehondecrèche in Pieterburen.
Dinsdag 11 november a.s. zullen zij voor dit goede
doel op pad gaan.
Zeehondecrèche Pieterburen
In de zeehondecrèche worden verdwaalde, zieke

of verzwakte zeehonden opgevangen en met
verzorging, voeding en medicijnen weer op de been gebracht. Dat werk kost tijd en handen
vol geld. Want, de zeehondecrèche Pieterburen wil de zeehond in het Waddengebied een
leefbare toekomst voorhouden.
Een medewerker van de crèche bezoekt op 23 oktober groep 8 van de Ark om de kinderen
alles te vertellen over het werken met de zeehonden.
De actie
De leerlingen van groep 8 zetten de actie voor de zeehondecrèche zelf in touw. Ze schrijven
een lied en maken affiches, spandoeken en collectebussen.
Dinsdag 11 november gaan de kinderen om 15.00 uur van start. Als eerste gaan zij naar de boerderijen
in het buitengebied om geld in te zamelen. Rond 17.30 uur zijn ze terug op school voor een maaltijd.
Vervolgens gaan de kinderen om 19.00 uur naar de kern van Espel voor een huis aan huis collecte. Om
20.15 uur wordt de opbrengst van de actie vastgesteld.

STICHTING WELZIJN OUDEREN IN ‘HET SAALICON’
Op 1 september zijn wij met een enthousiaste groep vrijwilligers begonnen met de “Open Inloop”.De
eerste drie weken verliepen zeer goed. Er zijn veel ouderen die de weg naar “Het Saalicon”hebben
kunnen vinden. Waar we ook heel blij mee zijn is dat er ook al enkele ouderen uit de omliggende
dorpen de auto hebben gepakt en voor een kopje koffie en een praatje naar “Het Saalicon” zijn
gereden.
Voor de ouderen die nog niet geweest zijn zal ik nog even kort uitleggen wat het inhoudt. De
ontmoetingsruimte van de SWO is van maandag tot en met vrijdag voor de ouderen uit Bant, Rutten,
Espel en Creil geopend van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt er dan terecht voor een kopje koffie, het
ontmoeten van andere ouderen uit de dorpen, een spel doen, creatieve activiteiten etc.. Voor de koffie
en thee vragen wij een kleine bijdrage. De koffie kost € 0,45 en de thee kost € 0,35.
Ook kunt u tijdens dit uur terecht bij de ouderenwerkster Luciënne van den Hurk met vragen over b.v.
sociale alarmering, de blindenbibliotheek, de vrijwillige algemene hulpdienst etc.
Op 29 september houdt de fam. Ritsma een kledingverkoop van de nieuwe herfstcollectie.U bent om
14.00 uur welkom om te komen kijken en evt. passen. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig om u te
assisteren.
In november willen wij graag een creatieve ochtend of middag organiseren. Zijn hiervoor leuke ideeën
laat het mij dan even weten.
Bij de vrijwilligers zijn er vragen binnen gekomen over b.v. de openingstijden, klaverjassen etc. Heeft
u vragen, suggesties, tips etc dan kunt u ook altijd een briefje in het brievenbusje van de SWO ( Graaf
Florislaan 51 d) deponeren. U kunt mij iedere ochtend bereiken van 8.45 uur tot 11.45 uur tel.:
245777.
Luciënne van den Hurk, Stichting Welzijn Ouderen
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Uitnodiging aan alle inwoners van Espel,
Op dinsdag 4 november organiseren de gezamenlijke vrouwen verenigingen een bijeenkomst waar
burgemeester dhr. W. Ridder van Rappart komt spreken over “normen en waarden” in onze
samenleving. Steeds vaker worden we geconfronteerd met geweld op straat, en het niet meer veilig
voelen in je huis of omgeving. De mentaliteit verandering en opvattingen in onze maatschappij dragen
niet bij tot een veilige leefwereld. Burgemeester Ridder van Rappart gaat deze avond dieper in op deze
onderwerpen en er kunnen vragen gesteld of suggesties aangedragen worden. Iedereen is van harte
welkom, de kosten voor niet leden bedragen € 2,50 per persoon. Aanvang 20.00u. in De Ducdalf
Voor info. L. vd. Voort tel.nr. 271352

De “Pen”
Het aardigste ding wat ik ken
Dat is mijn pen.
Zij schrijft wat ik wil
Mijn gedachte of mijn gril
Op papier, heel gewillig
Het is maar onverschillig
Wat ze schrijft
Of waar het blijft
Het laat haar koud
Of het gevoelig is of stout
Dat geeft haar geen zier
Ze doet het met plezier
Die pen, ja die pen
Is mijn allergrootste fan
Nooit is ze overbodig
Want ik heb haar nodig
Die alledaagse pen
Die ik al jaren ken
Laat mij nooit wachten
En vertaald mijn gedachten
Zonder zich daarvoor te schamen
Dat wil ik graag beamen
Wonderlijk?, maar waarachtig
Wat is een “pen” toch machtig
Roel Warmolts

Op de Wieken

