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Van de dorpsvoorzitter.
Beste mensen:
Op verzoek in de eerste plaats de tekst van mijn toespraak die ik op de
nieuwjaarsreceptie van 3 januari j.l. heb uitgesproken. Een receptie, waar we
met tevredenheid op kunnen terugzien:
• We kunnen spreken van een goede opkomst: velen hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.
• Het piratenkoor zorgde voor een heel gezellige sfeer.
• Ook de inwendige mens is niet vergeten: de kippenpootjes smaakten prima en ook het gratis
muntje bij binnenkomst viel goed in de smaak.
• En eveneens de verklede kinderen waren de moeite van het bekijken waard.
Kortom: een receptie die er mocht wezen. Hopelijk komen jullie op de jaarvergadering ( waarover
verderop meer ) met net zulke grote getalen als op 3 januari !!
Maar nu eerst de tekst van de toespraak :
Dorpsgenoten:
Allereerst van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2004 van de vereniging voor dorpsbelang Espel.
Zo aan het begin van een nieuw jaar is het een goede zaak om even terug te blikken op wat 2003 ons
allemaal had te bieden en wat 2004 ons waarschijnlijk zal gaan brengen
• In de eerste plaats was er de vergadering van dorpsbelang in februari. Op deze jaarvergadering
namen we afscheid van Marjan Verdaasdonk als wel gewaardeerd lid van dorpsbelang. Binnen
dorpsbelang werden toentertijd twee nieuwe leden verwelkomd, namelijk Fons van de Heijden
en mijn persoontje. In de dorpskrant heeft u de taakverdeling binnen dorpsbelang vanaf
februari kunnen lezen dus hoef ik daar nu niet op terug te komen.
• Dorpsbelang heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor tal van zaken, waarover ook regelmatig
in de dorpskrant is gepubliceerd. Zo heeft u kunnen lezen, dat er brieven richting gemeente
zijn gegaan over b.v.:
- De toestand van het voormalige woonwagenkamp.
- De bestrating van de Westerrand en de Bosrand.
- De groene dorpsvijver.
- De situatie m.b.t. de Kaghe.
- De waterhuishouding aan de Keggehof.
- En m.b.t tot het aanzien van de loswal.
Allemaal zaken, waar de gemeente inmiddels schriftelijk op heeft gereageerd en waar binnen
afzienbare tijd aan gewerkt zal gaan worden. We hopen dat we in 2004 al deze zaken tot een
bevredigend eind kunnen brengen.
• Daarnaast werd Espel dit jaar getroffen door een tragisch ongeval aan het Onderduikerspad.
Evenals op koninginnedag staan we daar ook nu even bij stil en spreken we de hoop uit dat de
getroffen familie - en alle andere personen die iemand moeten missen die hen zeer dierbaar
was - de kracht mogen hebben ontvangen om de draad van het leven weer op te pakken; zeker
tijdens de afgelopen periode van feestdagen .
• Verder betreuren wij het feit, dat Cafetaria / grillroom de Kegge in augustus zijn deuren heeft
gesloten.
• In 2003 is er ook hard gewerkt aan het tot stand komen van het multi functioneel centrum
Espel. Er zijn inmiddels al heel wat hobbels genomen, en de laatste informatie die ik u kan
geven is, dat we in december uitgebreid antwoord hebben gegeven op een aantal vragen die
ons vanuit de gemeente hebben bereikt. We hopen dat de informatie die nu op het
gemeenthuis ligt voldoende is, en dat de zaak in de commissievergadering van januari in
behandeling kan worden genomen en dat het ook kan worden behandeld in de
raadsvergadering van februari aanstaande. Als dat allemaal lukt en als we groen licht krijgen
uit Emmeloord hopen we ons centrum in 2004 te kunnen realiseren. Nog even geduld dus!!

Op de Wieken

Jaargang 29; no.144; februari 2004

•

•

Dorpskrant Espel

De laatste maanden van 2003 – ten slotte – hebben vooral in het teken gestaan van het al dan
niet realiseren van een winkelvoorziening in Espel. Wij – als dorpsbelang – hebben van meet
af aan gezegd dat een dergelijk plan alleen kans van slagen heeft als het door de
dorpsbevolking breed gedragen wordt. Als het door de bevolking niet breed wordt gedragen
heeft het geen zin, en moet je er niet eens aan willen beginnen. Ik kan u nu mededelen, dat het
plan niet door gaat. Na de dorpsbevolking gehoord te hebben zijn we tot de conclusie
gekomen dat het overgrote deel van de bevolking vindt dat het goed is zoals het nu gaat. Het
merendeel van de mensen heeft in de afgelopen twee jaar de weg gevonden naar Emmeloord;
Urk ; Creil en naar de rijdende winkelvoorziening van Slump. Het siert de bevolking dat men
trouw wenst te blijven aan de ondernemer bij wie men nu de boodschappen doet. Hadden we
dit plan misschien twee jaar eerder moeten lanceren? Wie zal het zeggen! Duidelijk is in elk
geval dat het plan van de baan is en dat wij als dorpsbelang ons moeten gaan richten op de
zaken zoals ik die al eerder in mijn toespraak heb genoemd.
Rest mij nog u allen een heel goed, voorspoedig en vooral gelukkig 2004 toe te wensen met
allen die u lief zijn.

Ik dank u voor uw aandacht!!
Tot zover de nieuwjaarsreceptie.
Verder heeft u in de pers ongetwijfeld al gelezen, dat ons Multi Functioneel Centrum ( MFC) zo goed
als zeker doorgaat. In die zin heeft de werkelijkheid de toespraak dus al ingehaald. Dinsdag 10
februari wordt het nogmaals besproken in de Commissievergadering van B & W en kan in de
raadsvergadering het definitieve besluit vallen. Alhoewel de definitieve beslissing dus pas valt in de
raadsvergadering van februari ziet het geheel er zeer gunstig uit. Het bestuur van de Stichting
centrumvoorziening Espel ( de deftige naam voor het MFC) is in elk geval al bij elkaar geweest om
de nodige voornbereidingen te treffen, zodat er direct na de toestemming uit Emmeloord aan het werk
gegaan kan worden. Een van de dingen die de komende periode moet worden voorbereid is
bijvoorbeeld de grote veiling die we gaan organiseren om de eerste inrichting van het Centrum te
kunnen bekostigen. Deze veiling zal waarschijnlijk in mei gehouden worden; of gelijk met het
dorpsfeest in juni. U wordt hoe dan ook via de dorpskrant op de hoogte gehouden!!
Ook was dorpsbelang vertegenwoordigd bij de officiële opening van het nieuwbouwgedeelte van onze
basisschool “de Ark”. We kunnen rustig stellen dat de school een prachtig nieuw gedeelte heeft
gekregen, waarbij ook vele uren vrijwilligerswerk nodig waren. Ook vanaf deze plaats feliciteren we
het bestuur en het team van De Ark met prachtig vernieuwd gebouw ( en met de mensen die op
vrijwillige basis e.e.a. mogelijk hebben gemaakt. Als vrijwilligers weten we hoe moeilijk het is om
mensen te vinden die de tijd kunnen vrijmaken om mee te helpen iets te realiseren ). Van harte
proficiat!!
In noemde het al in het bovenstaande gedeelte: zonder tegenbericht wordt de jaarvergadering van
dorpsbelang gehouden op dinsdag 23 maart aanstaande in
De Ducdalf. Na het officiële gedeelte ( met daarin de diverse verslagen en de bestuursverkiezing )
hebben we een cabaretière uitgenodigd die in de klederdracht van het oude Schokland liedjes en
sketches ten gehore zal brengen. Ik heb dit al eerder gehoord en kan deze dame van harte bij u
aanbevelen!! Zij zorgt voor een uurtje met een lach en ( soms ) een traan…… Zie de uitnodiging
verderop in deze dorpskrant of die bij u zal worden thuisbezorgd.
Ten slotte: Ik noemde het al in mijn radiopraatje van maandag 26 januari j. l. : ik vind dat de gemeente
een pluim verdient voor de manier waarop de bestrating van de Bun is aangepakt. We kunnen
tegenwoordig Vogel en de Wolf ( en de andere bedrijven die aan de Bun gelegen zijn ) fatsoenlijk
bereiken. Geen diepe kuilen meer, geen diepe plassen meer …. Fantastisch. Hopelijk wordt ook de
loswal ( en de Kaghe/ en het woonwagenkampje / en ….) net zo voortvarend aangepakt als de Bun. Ik
hoop u hierover in een van de volgende dorpskranten nader te kunnen informeren.
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
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Veiling Veiling Veiling Veiling Veiling Veiling Veiling
In de vorige dorpskrant stond er al een stukje in over de spreuk voor de
komende veiling, voor het multifunctionele centrum in Espel.
Er is wel het een en ander binnengekomen, alleen al die moeilijke woorden
erin word er niet makkelijker erop, dus dat hebben we wat losgelaten. Het gaat dus om een stevige
korte en pakkende tekst voor het nieuwe functionele centrum in Espel.
Want let wel, dit wordt nu in het groots aangepakt om de leefbaarheid in Espel op peil te houden. Dit
is wel de allerlaatste mogelijkheid……. En dit gaat zeker lukken met de steun van de Espeler
bevolking erachter. Hier volgen enkele van de beste spreuken, zijn er nog betere zorg dan dat ze op
tijd bij de veilingmeester of bij de redactie van de dorpskrant terechtkomen. Op de jaarvergadering van
Dorpsbelang; 23 maart, zullen we de beste spreuk bekend maken, onthullen en in de ether slingeren!
Gegroet de Veilingmeester.

-

Multi euro`s voor functioneel centrum
Doe mee met het mfc
Steun het mfc daar help je Espel mee
Als iedereen geeft weten we dat Espel leeft
Met uw gift Espel in de lift
Ieder geeft zijn deel voor Espel functioneel
Geef geld, iedere euro telt

-

Wees spontaan, bied je aan dan zal het met Espel beter gaan

-

Laat je gaan, biedt wat aan zodat Espel blijft bestaan

Je bent een rund als je Espel niets gunt
Geef allemaal wat voor het kleine gat
Espel bouwt voor jong en oud
Een gul gebaar maak(t) Espel leefbaar
Geef vrij, maak iedereen blij
Espel bloeit als het geld vloeit
Wees niet bang te geven, laat Espel leven
Laat Espel bloeien, laat het groeien
Bied je aan met een kunst als je Espel ook wat gunt
Geen flauwekul geef gul
Geef uw munt als je Espel wat gunt
Pluk je kaal, een centrum voor ons allemaal

Espel bruist, broeit en bloeit en ……moet blijven bloeien!
Het rinkelt, een telefoontje van een Franse gabber uit Frankrijk. Ik pak de telefoon, een hoop kabaal
aan de andere kant en heb iemand aan de lijn met als hobby`s boerderijen sparen in Frankrijk, en zich
te bemoeien met de leefbaarheid in Espel.
Het geluid spat uit de telefoon: YEAH YEAH YEAH YEAH. C`est incroyable et formidable, B&W is
door de bocht!! Nu nog een commissie vergadering 10 feb., en 26 feb., de gemeenteraad, maar dit is
normaal gesproken een formaliteit. De laatste ton van de gemeente is dus binnen. Dus de subsidie is
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‘rond’!!!! De afspraak was als de subsidies bij elkaar gesprokkeld waren, dan zou de bevolking van
Espel er achter gaan staan, om de leefbaarheid in Espel op peil te houden. Espel zal een mooi aanloop
punt krijgen in Una Sancta. De bedoeling is om een grote veiling te organiseren voor dit hele
gebeuren. Vooral voor de aankleding en inrichting van het gebouw. De veiling commissie is intussen
gevormd, en wil er nog iemand meewerken aan dit gebeuren neem dan contact op met een der
commissie leden, of wij weten jullie wel te vinden voor de nodige hand en spandiensten. Want dit
moeten we samen doen met het hele dorp.
Veilingcommissie:
Herman Poland
Aly Snippe
Kees van Gaalen
Lia Gommers
Martijn Dekkers
Roel Warmolts
Gilbert Bastiaanssen

271323
271340
271617
271532
271365
271727
271685

De datum is inmiddels ook bekend en wel zaterdag 12 juni, jawel midden in het dorpsfeest. In samen
spraak met de feestcommissie waren we het er wel over eens dat het een echt Espeler gebeuren voor
het hele dorp was, wat prima in de feestweek is in te passen. In een woord, GEWELDIG! `s Middags
feest, daarna veilingfeest, het festijn wordt afgesloten met een uit Espel zeer bekende band!
Gegroet de veilingmeester.

Van de Feestcommissie
Een kort stukje van de feestcommissie. Over het programma voor koninginnedag wordt nog druk
vergaderd, dus daarover meer in de volgende dorpskrant.
Het dorpsfeest zal dit jaar zijn van 10 tot 13 juni. Op de zaterdagavond zal een veiling gehouden
worden ten bate van het multifunctionele centrum. Daarna natuurlijk een band!
Houd deze data dus vrij in uw agenda en denk vast na over uw (ludieke) inbreng voor de veiling!
Feestcommissielid Jaap Vis heeft onze club verlaten. Na meer dan vijf jaar trouwe dienst kan hij het
niet meer combineren met werk en sport. Jammer, maar bedankt voor de enorme inzet!
Vriendelijke groeten,
de feestcommissie.

BRANDSTOFPOOLERS BEDANKT!
Het kan verkeren maar toch waar. Mede dank zij jullie hebben wij het
volgens ons voor elkaar gekregen om B&W zover te krijgen dat zij
instemmend gereageerd hebben op onze aanvraag. Doordat we door de
opbrengst van de vergoeding voor ons onze exploitatiekosten een stukje
naar beneden konden brengen werden de kosten voor de gebruikers
zodanig ingeschaald dat het redelijk haalbaar moet zijn. Daarom nogmaals
hartelijk dank.
Toch willen wij alsnog een oproep doen aan die ondernemers die nog niet
meedoen. Jullie zien dat het absoluut in een behoefte voorziet en onze hele
gemeenschap heeft er voordeel van en het kost jullie niets of worden er
zelfs beter van. Dus DOE MEE.
Gert Dibbits
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Espel-online…… van de webmaster.
Espel-online vordert gestaag, maar we doen het rustig aan zodat
het leuk blijft. Liever de website wat later goed en mooi
gelanceerd dan half af en moeizaam werkend.
Het ‘laatste nieuws’ is dankzij de tomeloze inzet van Judith een
groot succes en wordt al goed bekeken. Teksten met foto’s van
leuke gebeurtenissen in Espel staan vaak de volgende dag al op
de website en zijn dankzij het nieuwsarchief ook na jaren nog te bekijken. Op dit moment: Een leuke
impressie met foto’s van het onlangs opgevoerde toneelstuk “OPA APESTAARTJE.NL”
Dank zij Bart hebben we de dorpskrant snel online en zo kunnen ook oud-Espelaren, waar ze ook maar
wonen, de dorpskrant downloaden en lezen. We hebben al downloads geregistreerd vanuit Canada!
In het gastenboek lezen we met regelmaat leuke reacties van bezoekers.
Nog niet zichtbaar maar al wel klaar (en werkend!) een mogelijkheid om de lettergrootte van de
website in stappen te vergroten en zelfs een blindenversie is in voorbereiding. De blindenversie zal
compatable zijn met hulpapparatuur die blinden gebruiken bij het surfen. We maken dus een website
die leesbaar is voor echt iedereen.
En jah, dan de mooie afvalkalender van Simon Klaver. Hij maakte een duidelijke kalender voor Espel
(zonder de buitengebieden) en die staat inmiddels op de website.
Dat gaf te denken….. en we kwamen op het idee om maar gelijk alle gegevens van die onmogelijke
FlevoCollect-kalender in een database te stoppen. Vervolgens een paar uurtjes code kloppen….
resultaat: Alle ophaalroutes van de polder (excl. Urk) zijn nu op Espel-online te maken (wowwww..).
In dit blad vind je een uitdraai voor Espel-dorp en Espel-buitengebieden (route 3.2) voor in je
meterkast.
Natuurlijk hadden we contact met FlevoCollect en zij beloofden ons op de hoogte te houden van
wijzigingen die nog gaan komen i.v.m. planningsfouten.
Wanneer we www.espel.nl gaan inzetten… geen idee, we zijn zover nog niet, maar op www.nop.info
ben je voorlopig van harte welkom op Espel-online !
Je ideeën zijn en blijven welkom.

Eindelijk is het (bijna) zover!!!!!!!
Nadat bijna een jaar ons geduld op de proef is gesteld, hebben we half januari 2004 het positieve
bericht ontvangen dat Burgemeester en Wethouders akkoord zijn gegaan met onze aanvraag voor de
laatste € 102.000,=. Dit bedrag is nog nodig om de begroting van het Multi Functionele Centrum rond
te krijgen. Al hoewel de gemeenteraad 26 februari a.s. de financiering nog moet goedkeuren, gaan we
ervan uit dat de plannen dit jaar verwezenlijkt gaan worden.
Maar… daar is een heel traject aan vooraf gegaan.
Tijdens de nieuwjaarstoespraak van 1999 opperde Frans Vos het idee voor een multi functioneler
gebruik van het Groene Kruis gebouw. Dit besprak hij ook met Wethouder Tineke Bij de Vaate, maar
volgens haar was er geen sprake van dat Espel naast Creil een zorgsteunpunt zou krijgen. Maar zijn
vraag leidde er wel toe dat in maart 1999 een verkenningsonderzoek startte naar de mogelijkheden en
wenselijkheid van een gebundeld zorgaanbod in de dorpen Espel en Creil.
Daarbij waren diverse partijen betrokken: thuiszorg, Stichting Welzijn Ouderen, kruisvereniging,
huisarts, fysiotherapeut en de gezamenlijke verzorgingshuizen en dorpsbelang Espel. Daarnaast
werden in Espel ook contacten gelegd met de peuterspeelzaal en de Stichting Kinderopvang
Noordoostpolder. In het Prot. Kerkcentrum Una Sancta zagen we een geschikte locatie voor de
realisatie van een centrumvoorziening voor jong en oud. We hebben contact gezocht met het College
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van Beheer. Na een jaar van overleg met alle partijen koos de
gemeente definitief voor de realisatie van een zorgsteunpunt in
Creil en zagen ze voor Espel geen mogelijkheden. We hebben
Hogeschool Windesheim benaderd en gevraagd of twee HTS
studenten de wensen van alle partijen konden vertalen in een
bouwtekening. Daarnaast sloot ons project aan bij de eisen van
het project Arbeid en Zorg van de Dienst Landbouw
Voorlichting. In het kader dit project konden we subsidie krijgen voor een nieuwe projectleider en een
financiële bijdrage van f 20.000,=.
Deze projectleider heeft een aantal vergaderingen met de betrokken partijen voorgezeten, maar
daarnaast ook veel werk verzet in het aanvragen van subsidies. En dat leidde tot een eerste succes: in
augustus 2001 kregen we in het kader van de Innovatieregeling wonen van de Provincie Flevoland een
bedrag van f 100.000,= toegezegd..Voorwaarde was dat de verbouwing binnen een jaar gerealiseerd
moest zijn. Dit leidde tot de uitvoering van fase 1: het aanleggen van nieuwe toiletvoorzieningen en
het herinrichten van de binnentuin.
Om de financiën te kunnen regelen moest een Stichtingsbestuur aangesteld worden en we vonden in
de persoon van Gert Dibbits een prima voorzitter. Dat hij daarna ook in de gemeenteraad is gekozen
had zeker zijn voordelen. Helaas moesten we na anderhalf jaar afscheid nemen van de projectleider
van de DLV, maar samen met Gert was het projectplan en de leaderaanvraag geheel afgerond en kon
ingediend worden bij de provincie.
Daarnaast zijn bij diverse fondsen subsidiegelden aangevraagd en meestal leidde dat tot succes, zij het
niet altijd voor het gehele aangevraagde bedrag. De inbreng van de kerkgebouwen is voor het gehele
project geweldig positief geweest.
Begin 2003 bleven we nog met een gat van € 216.000,= zitten en maakten we ons ernstig zorgen.
Leader heeft zijn bijdrage in de loop van het jaar van 30% van de kosten verhoogd naar 50%.
Daardoor hoefde de gemeente slechts € 102.000,= bij te dragen.
Toen we in 2000 met alle partijen rond de tafel zaten, vonden sommige mensen de plannen wel erg
hoog gegrepen. Maar door enthousiasme, doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en aanmoediging
van de betrokkenen wordt de droom, die met een simpele vraag begon, nu toch werkelijkheid.
Achter de schermen hebben een aantal dorpsbewoners van diverse geledingen zich ingezet voor dit
plan. De komende maanden zal de inzet van meerdere mensen gevraagd worden. Zo is 16 maart door
het Stichtingsbestuur een gebruikersvergadering gepland. Verder is een veilingcommissie van start
gegaan, waarover elders in de dorpskrant meer.
Maar wat houdt het plan nu precies in: er komt een aanbouw, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en
jeugdhonk gesitueerd worden. De grote zaal wordt geheel gerenoveerd. Rondom het gebouw komen
twee terrassen en speelmogelijkheden voor de kinderen. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen kom
dan naar de jaarvergadering van dorpsbelang op 23 maart a.s. Het Multi Functionele Centrum zal hier
ook op de agenda staan.
Namens het Stichtingsbestuur:
Gert Dibbits, Okke Bijl, John van Slooten, Ineke van de Heijkant en Ella Wijnia

Aan Muzikaal Espel !
Als Muziekvereniging willen wij proberen of het haalbaar is om gebruikte lesboeken te gaan
hergebruiken. Heeft u nog lesboeken waarvan u denkt dat ze nog te gebruiken zijn, lever ze dan
voorzien van naamkaartje in bij een van onderstaande bestuursleden. Aan het eind van iedere maand
wordt dan door de muzieklerares bekeken of uw boek nog waarde heeft en zo ja dan
wordt er met u afgerekend. Heeft u een muziekinstrument, wat u wilt verkopen geef dit
dan door aan Elien Meisner.
Als alles naar wens verloopt, hopen wij op 14 mei a.s. weer een uitvoering te houden.
Met vriendelijke groet: Ludolf Pepping (271397), Martien Maas (271689),
Frida Nijboer (271230), Elien Meisner (271219)
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Creilerflora 2004 van 5 tm 8 februari
Thema: Creatief met Flevoland
Espel bloeit, is het motto van ons dorp, en dat doet zij ook. Maar er bloeit meer dan
alleen Espel en dat kunt u in ons buurdorp Creil zien. Dit voorjaar is ons dorp weer vergeven van de
mooiste bloeiende tulpenvelden en zal er weer ongetwijfeld een prachtig mozaïek te zien zijn.
Maar er zijn ook tulpenkwekers uit Espel die u niet zo lang willen laten wachten met al dit moois en
zij doen mee met de Creiler Flora en nodigen alle dorpsgenoten uit om in Creil te gaan kijken en
genieten.
Dit keer zullen 37 kwekers uit Creil en omgeving de door hun geteelde tulpen showen zodat u in Creil
nu al de bloemenpracht kunt bekijken die dit voorjaar de Noordoostpolder in vuur en vlam zal zetten.
Verder zijn er dit jaar vele prachtige boeketten lelie’s en zantedeschia’s te bewonderen.
Deze keer is in het door Yvonne van Kranenburg ontworpen arrangement op een geheel nieuwe wijze
ingespeeld op het thema van dit jaar.U als bezoeker word de gelegenheid geboden om vanuit diverse
perspectieven en vanuit verschillende hoogtes deze tulpenpracht te bekijken en word U een
kijkspektakel geboden wat zijn weerga niet kent.
Nevenaktiviteiten
Naast de tulpenpracht is er dit jaar een agribeurs op vrijdag en zaterdag. 32 bedrijven die nauw
verbonden zijn met de bloembollenteelt en de Stichting Emmeloord Promotie zijn aanwezig. Zij zullen
zich op informatieve wijze presenteren,er zullen geen machines te zien zijn, maar U kunt wel alles te
weten komen als U daar belangstelling voor hebt.
Verder zullen er evenals andere jaren weer standhouders zijn die ambachtelijke activiteiten
zullen laten zien en verder is er voor de kinderen ook weer wat leuks te doen.
Verder is er een tulpenherkenningswedstrijd die voor bijna iedereen te doen is omdat er geen
bijzondere soorten te raden zijn en iedereen dus een prijs kan winnen.
Open dagen broeierij
Gelijktijdig zal er op zaterdag en zondag de tulpenbroeierij van Jeroen Litjens te bezoeken.
Jeroen broeit al vele jaren tulpenin een heel bijzonder sortiment.
Dit jaar is deze broeierij te bezichtigen en geeft U de gelegenheid om een kijkje in de keuken van het
groeiproces van tulpen te nemen.De openingstijden zullen van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn.
Bereikbaarheid en openingstijden
De Creiler flora vind plaats in de Profytohallen aan de Graaf Florislaan 42 te Creil.
De openingstijden zijn van donderdag 5 februari vrijdag en zaterdag 6 en 7 februari van 10.00 uur tot
22.00 uur en zondag 8 februari van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De entree bedraagt € 2.50 Kinderen onder toezicht zijn gratis.
Op internet is alle informatie over de show en alles wat er om heen te doen is te bekijken.
Daarvoor kijkt U op www.creilerflora.nl. Wij wensen U veel kijkplezier.

Hierbij wil ik U uitnodigen om een bezoek aan de Creiler Flora te brengen .
Ik hoop U te zien in Creil.
Marcel en Lia Nijenhuis

Slachtemarathon 12 juni 2004
Hier een bericht voor iedereen, die graag wandelt en niet bang is voor lange afstanden! Wellicht denk
je Slachtemarathon? Dit is een 42 km. lange wandeltocht in Friesland over de Slachtedijk, die loopt
van Oosterbierum tot Raerd. Deze marathon is in 2000 voor het eerst gelopen en blijkt steeds
populairder te worden. De inschrijving om mee te kunnen lopen start op 14 februari a.s. Inschrijven is
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mogelijk via internet en via invulbonnen, die in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad zullen
verschijnen. Er is een limiet van 10.000 deelnemers. Veel informatie vindt u op de website
www.slachtemarathon.nl.
Postadres: Slachtemarathon, Postbus 1288, 8900 CG Leeuwarden.
Telefoon: 058-2343434, Fax 058-2343499
N.B. Als hiervoor belangstelling is, zouden we wellicht in Espel een trainingsgroepje kunnen starten.
Mijn voorstel is, dat we iedere zaterdagmorgen vanaf 08.30u. starten op de parkeerplaats bij de
bowling. De eerste keer op zaterdag 28 februari 2004 en dan ong. 16 km. wandelen en dit dan
uiteraard opbouwen naar 30 km. of meer. Als dit lukt, dan die lukt die 42 km ook wel!
Nog suggesties? Bel 271575.
Elly Verwijs.

Peuterspeelzaal “De Kruimel”
Op vrijdag 5 december hebben we het Sinterklaasfeest gevierd met de
peuters.
Het was erg spannend, want Sint en z’n Pieten zouden ook op school
komen.
En ja hoor, om 10 uur kwamen ze aan.
Het was erg gezellig, hoewel sommige peuters het wel een beetje eng
vonden.
Alle peuters kregen van Sinterklaas nog een cadeautje, een memoriespelletje van hout en ze kregen
allemaal wat lekkers met drinken.
Toen de vaders en moeders weer kwamen hebben we met z’n allen Sint en de zwarte pieten
uitgezwaaid.
Per 1 januari is er een nieuwe juf begonnen op de peuterspeelzaal, in bijgaand stukje zal zij wat meer
over zich zelf vertellen:
Beste mensen van Espel,
Zoals een aantal van jullie al weten ,is er bij de peuterspeelzaal een derde dagdeel bijgekomen.
Hiervoor heeft het bestuur een sollcitatieprocedure opgestart en daaruit is een nieuwe juf naar voren
gekomen.
En ik ben blij te mogen vertellen dat ik die nieuwe juf ben geworden.
Mijn naam is Sabien van Dijk ,ik ben 30 jaar en getrouwd met Eddy van Dijk.
Samen hebben wij 3 kinderen,Max hij is 8 jaar Chris is 6 jaar en onze Danigue is 4 jaar.
In 1995 heb ik de opleiding M.D.G.O.A.W/C.W met als specialisatie kinderopvang afgerond.
In 1999 ben ik begonnen als peuterleidster bij de peuterspeelzaal in Rutten hier heb ik met ontzettend
veel plezier gewerkt, een heleboel geleerd, de cursus ze laten het je zien ze laten het je horen gevolgd
en een heleboel kinderen naar de basisschool zien gaan.
Mijn grootste hobby : onze dieren wij hebben onder andere 2 honden,2 varkentjes een aantal konijnen
2 geitjes,Kippen ,eenden, duiven en ook nog cavia’s.
Sinds deze zomer wonen wij in een arbeiderswoning met een lapje grond erbij en wij zijn nog druk
bezig met allerlei klusjes in en om het huis.
Ik hoop in Espel met net zoveel plezier te mogen werken als dat ik in Rutten heb gedaan en misschien
tot ziens bij de peuterspeelzaal.
Met vriendelijke groet Sabien

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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Nieuws van de Oost-Europa Commissie Creil-Espel
Ook de Oost-Europa Commissie Creil-Espel wenst u/jullie nog een geweldig 2004 toe! Een jaar
waarin we samen met uw/jullie (financiële) bijdrage wederom onze medemensen in Roemenië kunnen
steunen.
De oliebollenactie 2003 is prima verlopen. Op maandagmorgen 29 december konden we de
diepgevroren oliebollen van de heer Greydanus (C1000) ophalen en naar de kerk in Creil brengen. ’s
Middags hebben we de 5500 bollen in kleinere zakken gedaan en de voorraad gesplitst voor Creil en
Espel. Dit laatste verliep in een grandioos tempo dankzij de hulp van een enthousiaste groep jongeren
en ouderen.
Op dinsdagmorgen kon het uitventen beginnen. In beide dorpen gingen kinderen met hun chauffeur
vol goede moed van start. Het werd een groot succes. Alle oliebollen zijn verkocht en de netto
opbrengst was € 1075,00 !
Iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen, hartelijk dank hiervoor!
Mogen wij volgend jaar (in feite is dat dit jaar) weer een beroep op jullie doen?
Kerstpakket werd nieuwjaarspakket:
De kerstpakkettenactie is prima verlopen. Er is € 2509,34 binnengekomen. Geweldig! Hartelijk dank iedereen.
1 pakket vertegenwoordigt ongeveer € 15,00.
Omdat er recentelijk nog een reis naar Roemenië was geweest en de financiën nog niet afgerond
waren, kon er vóór de kerst geen commissiereis plaatsvinden. Deze is inmiddels geweest en wel van
15 t/m 21 januari j.l.
Hendrik en Jacobje Faber, Wim de Wolf, Jacob den Engelsen, de heer van Stuyvenberg en Anna (een
Roemeense vrouw) vertrokken op donderdagmorgen. Vrijdagavond om 19.00 uur kwamen ze in
Roemenië aan. Op zaterdagmiddag hebben ze in de Metro (een enorme supermarkt) de
levensmiddelen gekocht om er vervolgens pakketten van te maken: 2 olie, 2 boter, 2 suiker, 2
macaroni, 2 rijst, 1 pak koffie en 2 kg meel. Dit werd aangevuld met wortelzaad, een kalender en een
zak met allerlei producten beschikbaar gesteld door de supermarkt in Creil.
Vooraf werd bekend dat er veel zieke mensen waren die de medicijnen niet of amper konden betalen.
Daarom werd besloten om de helft van de waarde van het pakket in contanten uit te betalen. In Sallas
en later in Ceie werden de pakketten dankbaar in ontvangst genomen. Aan de allerarmsten en degenen
die de vorige keer niets hadden gekregen, werd ook een deken verstrekt.
De ‘brillenactie’ was ook een succes.
Omdat het dinsdag erg begon te sneeuwen en de lucht tussen de bergen zo grijs werd, hebben de
Roemeniëgangers besloten om na gedane arbeid zo snel mogelijk terug te keren naar Holland waar ze
woensdavond laat weer behouden zijn aangekomen.
Al met al was dit weer een fantastische reis.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
De commissie wil in het voorjaar graag een grote 2e hands goederenmarkt houden.
Plaats:
Onderduikerspad 11
Datum:
zaterdag 20 maart
Tijd:
vanaf 09.00 uur tot we ‘los’ zijn
Bestemming: De Roemeense bevolking; de straatkinderen en het ziekenhuis nabij
Sallas in het bijzonder.
Tijdens de markt is er koffie met cake, snoep voor de kinderen en… uiteraard de viskraam aanwezig.
Oproep aan iedereen:
Zoek en verzamel thuis en in de schuur
goed bruikbare 2e hands goederen.
Wilt u deze goederen brengen naar de fam. Den Engelsen, Onderduikerspad 11 (271201)
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Nog twee acties:
 Wij zijn van plan een paasbrodenactie gecombineerd met de actie statiegeldflessen te houden.
Eén week voor Pasen kunt u dan een paasbrood bestellen. Spaar nu reeds statiegeldflessen
voor de Oost-Europa Cie!!!
 Het ligt in de bedoeling eind maart weer een transport naar Roemenië te organiseren. Er zullen
dan o.a. maïs, aardappelen, wortels en plantuien geleverd worden.
Tot slot:
U kunt ons altijd financieel (blijven) steunen door geld over te maken op:
Rek. nr. 1142.41570 t.n.v. Oost-Europa Commissie Creil-Espel.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
De leden van de O.-E. Commissie Creil-Espel: Jacob, Jacobje en Hendrik, Andries en Jannita, Gerrie
en Henk, Sietsche en Johan.

Van de Vrouwenorganisaties,
Het nieuwe jaarprogramma van de gezamenlijke vrouwenorganisaties is weer
rond. We hebben als besturen geprobeerd een gevarieerd programma samen te
stellen zodat er weer voor veel leden een activiteit is opgenomen die hen
aanspreekt.
We hopen ook dat er vrouwen zijn die graag lid willen worden van onze
verenigingen, met meer leden kunnen we ook meer organsieren. U bent altijd
welkom op de bijeenkomsten om te komen kennis maken.
Wat we willen is contact houden met elkaar ontmoeten en even bijpraten, omdat
er in deze drukke tijd daar zo weinig ruimte voor is. Na de maandelijkse
bijeenkomsten is er altijd nog even tijd om elkaar te spreken. Ook zijn er
diverse club’s naast de bijeenkomsten, zoals de tuinclub, fietsclub en de
schildersclub die afgelopen seizoen met veel succes gestart is.
Het gezamenlijke programma voor 2004:
Februari: elke organisatie; jaarvergadering
18 maart: mevr. Wieke Biesheuvel columniste van “Libelle” komt naar Espel
20 april:”koken voor moeder en dochter”, een avond over de veranderingen op het gebied van koken
en voeding. Alle dochters (e/o partners) zijn ook welkom
mei: reisje naar de Veluwe omgeving Nunspeet (met huifkar en gids)
oktober: juwelier Jaasma komt vertellen over zijn werk als edelsmid
november: Dhr. R. Mouw komt met een diaklankbeeld van de Veluwe
december: gezamenlijke kerstavond.
We hopen dat dit programma u aanspreekt en wilt u graag meer informatie dan kunt u contact
opnemen met de besturen van H.V.V. Passage of ZijActief of Mevr. L. vd. Voort Telnr. 271352

Activiteiten kalender van De Ducdalf en Bowling Espelo:
Zaterdag 14 februari
Woensdag 11 februari

J19Nu Midwinterfeest mmv. Exposure
Klaverjasdag

Donderdag 19 februari
Vrijdag 20 t/m 23
februari
Woensdag 10 maart

Rikken
Carnaval, zie programma in De
Dorpskrant
Klaverjasdag
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Aanvang 22.30u. in De Ducdalf
Aanvang 10.00u. in Bowling
Espelo
Aanvang 20.00u. in De Ducdalf
In De Ducdalf
Aanvang 10.00u. in Bowling
Espelo
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VANDAAR FLEVOLAND
In het boekje Vandaar Flevoland wat in december 2003 is uitgekomen staan 174 culinaire, culturele,
avontuurlijke en bijzondere adressen in de Provincie Flevoland, waaronder drie Espelse ondernemers.
Kijktuin en hobbykwekerij De Stekkentuin van Wies Voesten aan de Noordermiddenweg,
Bowlincentrum Espelo biedt Magic Bowlen en Gullerie Lucidarts aan de Keggehof worden
beschreven en met foto’s geïllustreerd. Dit boekje geeft leuke en bijzondere tips voor een dagje uit,
workshops en excursies dicht bij huis of in de eigen Provincie.
Er is een keuze gemaakt uit wat Flevolandse ondernemers aanbieden wat tot resultaat heeft dat er zeer
verschillende bedrijven belicht worden. Verschillende mogelijkheden zijn: een eiland huren, een
workshop bonbons maken bij een chocolaterie, een Hightea in een beeldentuin gebruiken, een
muzikaal trio dat een schilderij speelt bezoeken, Bed en Breakfast bij een biologische boer boeken, een
privésterrenkok thuis laten komen, Haute couture laten ontwerpen, een workshop sushi maken volgen,
kamperen op het strand en een Engelse Oldtimer huren met chauffeur.
Mariska Bronstering uit Almere heeft het boekje samengesteld en het is uitgegeven bij de Vandaar
Uitgeverij. Het boek heeft bijna 200 pagina’s en is rijk geïllustreerd met foto’s, die grotendeels door
Mariska gemaakt zijn. Het boek is te koop bij Lucidarts in Espel en alle boekhandels in Flevoland. Het
ISBN nummer is 90-808364-1-9. Meer informatie kunt
u vinden via internet www.vandaar.net en
mariska@vandaar.net
Naast de Espelse ondernemers staan er nog 34 andere
bekende en onbekende zaken in de Noordoostpolder
vermeld. Marieke Mutsaers uit Rutten biedt
Honingwijn, bijenproducten en bijensteken aan.
Bierbrouwerij Kasparus uit Nagele heeft een
huiskamerrestaurant waar we na afspraak gebruik van
kunnen maken. Een proeverij en kratten bier met een
eigen etiket behoren tot de mogelijkheden. Natuurlijk
Schokland biedt rondritten en vertellingen op
Schokland. Bij Ietje Fietje zijn ambachtelijke
producten te koop die gemaakt zijn door cliënten van
TriAde. TriAde zorgt voor ondersteuning en zorg aan
mensen met een zorgvraag. Hier kun je een origineel
cadeau uitkiezen voor een feestelijke gelegenheid. Bij
Textielatelier Galerie Hilly bij Ens worden workshops
gegeven in het maken van zijdevliezen, het vilten van
wol, het maken van handgeschept papier en het
bedrukken en verven van stoffen. Hilly maakt in
opdracht handgeverfde zijden en wollen sjaals. Coby
Beck aan de Pilotenweg bij Emmeloord is
theatermaker. Zij schrijft en maakt producties op haar eigen eigenwijze wijze. Zij treedt op voor jong
en oud die van poppenkast of van theater en dans houdt. Gine Vredeveld uit Emmeloord maakt quilts.
Zij laat zich inspireren door de natuur in Flevoland. Zij geeft cursussen voor beginners en
gevorderden. Vioolbouwer en strijkstokkenmaker Elswijk uit Nagele biedt niet alleen nieuwe violen
aan, hij repareert en restaureert ook. Zorgboerderij De Boerderij aan de Pilotenweg in Emmeloord
biedt een werkplek voor mensen met een zorgvraag. Hier is een winkel waar ecologische producten
van het akkerbouw en tuinbouwbedrijf aangeboden worden naast andere producten zoals zuivel, vers
brood, vlees, boeren roomijs, verse eieren en kruidenierswaren. Dit zijn maar enkele van de vele
adressen die genoemd worden in Vandaar Flevoland. Een ideale gids om leuke ideeën op te doen.
Willy Heukers-ten Bosch
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Familieberichten:
Overleden:
3 december 2003

: Tinke Delahaye, Onderduikerspad 5

Uitnodiging
Wieke Biesheuvel columniste van het weekblad Libelle komt naar Espel
Op uitnodiging van de gezamenlijke vrouwenorganisaties van Espel komt Wieke Biesheuvel
columniste van het weekblad Libelle naar Espel
Al vele jaren vult ze elke week een column met verhalen en belevenissen uit haar eigen omgeving.
Heel veel lezers kijken elke week uit naar haar verhaaltje.
Iedereen die geïnteresseerd is en met haar wil kennis maken wordt uitgenodigd op donderdag 18
maart, in kerkcentrum "Una Sancta" in Espel.aanvang 20.00u.
de entree is € 5,00 (inlichtingen 271352)

Espelse Nederlands Kampioene majorette
Rian Pepping pakt tot eigen verrassing nationale
titel
Rian Pepping (14) uit Espel, werd op 18 januari in
Rotterdam Nederlands kampioen majorette in de Derde
Divisie. De week ervoor, was Rian in dezelfde havenstad
ook al Nederlands kampioen geworden met het team van
Diana Tollebeek. Rian zelf had nooit verwacht
Nederlands Kampioen te worden, zij promoveert nu naar
de Tweede Divisie.
Rian van harte gefeliciteerd, heel Espel is trots op je.

ATTENTIE !! ATTENTIE !! ATTENTIE !! ATTENTIE !!
Hallo jeugd van Espel en omgeving!!
Hebben jullie belangstelling om op elke donderdagavond volleyballes te nemen. Het is dan in de
gymzaal in Espel. Als je het leuk lijkt laat het ons dan even weten. Theo Dijkstra is een zeer ervaren
volleyballer en hij is ook de officiële trainer van SC Espel. Hij is wel bereid om aan de jeugd van
Espel en omgeving volleyballes te geven. Als dit je erg leuk lijkt, laat ons dat dan even weten:
Marieke Menting
Espelerpad 8
8311 PS Espel
mariekementing@hotmail.com
tel: 0527-271144
fax: 0527-271412
Ps. Laat ons dit weten voor 16 februari.
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Mirjanne van Meijel
Espelerpad 7
8311 PR Espel
mirjanne_ben_ik@hotmail.com
Tel: 0527-271498
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Door: Roel Warmolts

Leefbaarheid!
Veiligheid!
Normvervaging!
Mentaliteitsverandering!
Alemaal kreten
Die ons laten weten
Er is iets heel erg mis
Wie kan zeggen wat het is
Wat moeten we doen
Om terug te keren naar fatsoen
Respect voor de medemens
Dat is een grote wens
Die menigeen zich stelt
Leven zonder zinloos geweld
Telkens als we daarvan hoorden
Spraken we, te gek voor woorden
Maar wat deden we er aan
Als we bij onszelf te rade gaan?
Niets, helemaal niets!!
Wat moet je met zoiets
Zo vragen we ons af
Zijn we daarvoor te laf?
Ja, durf ik te zeggen
Maar weet niet
Hoe ik dat moet uitleggen.

STEP AGENDA
Voor informatie en aanmeldingen 0527-621111
 5 t/m 8 februari, “Creiler Flora” in de Profyto Hallen te Creil
 8 februari, 16.30u. “Musica Ad Rhenum”, Museum Schokland te Ens. Entree € 6,75
 8 februari, “Bosbaanloop Autocentrum van Staveren”, Atletiekbaan Banterweg
inschrijven (€ 1,50) vanaf 10.00u. en start om 11.00u.
 12 februari, 20.00u. Museumkerk Schokland Ens, “Taal en dialect in de Noordoostpolder
door Harry Scholtmeijer”. Entree is gratis.
 22 februari, 16.30u. Museum Schokland Ens, “Madeleen en Lieke te Winkel”. Entree €
6,75
 29 februari, 14.00-16.30u.”Sportinloop voor jongeren 14 tot 20 jaar”, Bosbadhal,
Emmeloord. Entree gratis.
 1 februari tot 25 april, donderdag t/m zondag, 13.00-17.00u. Expositie Museum Nagele
 1 januari t/m 31 maart, dagelijks van 09.30u-20.30u. “Expositie Fotoclub en Keramiek”
Talma Hof Emmeloord
 tot mei ’04 Pastorie van Museum Schokland Ens, vrijdag t/m zondag 11.00-17.00u.
“Noordoostpolder ondersteboven, de ondergrond van de Noordoostpolder”
 t/m 27 maart, vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00u. Galerie Luttel te Luttelgeest,
“Keramiek Expositie”

Op de Wieken

Jaargang 29; no.144; februari 2004

Dorpskrant Espel

Carnavalsvereniging De Vloertrappers organiseert in
Leutbunker De Ducdalf te Espel

Vrijdag 20 februari Polderjeugdcarnaval
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 “Duc-line”.
Aanvang:
20.00 uur
Entree:
€ 2,50 (1 consumptie gratis)

Zaterdag 21 februari Kindercarnaval
Vandaag zal het gebeuren.

Het eerste optreden van de jeugd Raad van Elf en hun
dansmariekes!!!
Verkleed je dus allemaal heel mooi en kom samen met ons deze primeur
vieren.
We trakteren jullie weer op drinken in de pauze en jullie krijgen na afloop
allemaal wat lekkers mee naar huis.
Aanvang:
14.00 uur
Einde:
16.00 uur

Verloting, Blaaskapel en natuurlijk Snert eten
Na deze feestelijke primeur is er weer sprake van een aloude traditie. Damzwammers, blaaskapel,
gratis snert eten, verloting met MEGA-prijzen, maar vooral gezelligheid.
Kom erbij, dan mis je niks.
Aanvang:
17.00 uur

Zondag 22 februari Carnavalsontbijt
Wegens succes geprolongeerd, … het gezellige carnavalsontbijt. Wij hopen u allen, al dan niet in
nachtkleding te mogen begroeten op deze inmiddels traditionele morgen. Tegen een geringe
vergoeding kan een ieder tijdens dit stevige ontbijt op krachten komen van de voorgaande avond.
Aanvang:
10.00 uur
Entree:
€ 7,00

Maandag 23 februari Carnavalsbingo
De Vloertrappers nodigt u allen, jong en oud, uit voor een grandioze bingomiddag met vele leuke
prijzen. Ook zal hier het tweede optreden van onze Jeugd Raad van Elf en de dansmariekes te zien
zijn. De muzikale ondersteuning zal ook dit jaar weer door Jouke Joukema worden verzorgd.
Aanvang:
14.15 uur

Maandag 23 februari Bier Bal
Deze spetterende slotavond voor jong en oud, zal muzikaal omlijst worden door de Mega top-100
Coverband “SESAM”, één van de beste coverbands van Nederland. Dus dat belooft gegarandeerd een
fantastisch swingende slotavond!!!

Deze avond is er van 21.00u. tot 22.00u. gratis bier, frisdrank en wijn.
Aanvang:
Entree:
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21:00 uur
€ 10,00
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Afvalkalender 2004 ESPEL
(excl. buitengebieden)
*Ophaalplaats GROF huishoudelijk
afval: Tegenover DE DUCDALF
week dag datum Wat kun je
kwijt…
1
2
3
4
5
wo 28.01 GFT
wo 28.01 CHEMISCH afval
6
wo 04.02 RESTafval
7
ma 09.02 GROF hh afval*
wo 11.02 GFT
8
wo 18.02 RESTafval
9
wo 25.02 GFT
wo 25.02 CHEMISCH afval
10
wo 03.03 RESTafval
11
wo 10.03 GFT
12
wo 17.03 RESTafval
13
wo 24.03 GFT
wo 24.03 CHEMISCH afval
14
wo 31.03 RESTafval
15
wo 07.04 GFT
16
wo 14.04 RESTafval
do 15.04 GFT
17
wo 21.04 GFT
18
wo 28.04 RESTafval
wo 28.04 CHEMISCH afval
do 29.04 GFT
19
wo 05.05 GFT
20
wo 12.05 RESTafval
do 13.05 GFT
21
wo 19.05 GFT
22
wo 26.05 RESTafval
wo 26.05 CHEMISCH afval
do 27.05 GFT
23
wo 02.06 GFT
24
wo 09.06 RESTafval
do 10.06 GFT
25
wo 16.06 GFT
26
wo 23.06 RESTafval
wo 23.06 CHEMISCH afval
do 24.06 GFT
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week dag datum Wat kun je
kwijt…
27
wo 30.06 GFT
28
wo 07.07 RESTafval
do 08.07 GFT
29
wo 14.07 GFT
30
wo 21.07 RESTafval
wo 21.07 CHEMISCH afval
do 22.07 GFT
31
wo 28.07 GFT
32
wo 04.08 RESTafval
do 05.08 GFT
33
wo 11.08 GFT
34
wo 18.08 RESTafval
do 19.08 GFT
35
ma 23.08 GROF hh afval*
wo 25.08 GFT
wo 25.08 CHEMISCH afval
36
wo 01.09 RESTafval
do 02.09 GFT
37
wo 08.09 GFT
38
wo 15.09 RESTafval
do 16.09 GFT
39
wo 22.09 GFT
wo 22.09 CHEMISCH afval
40
wo 29.09 RESTafval
do 30.09 GFT
41
wo 06.10 GFT
42
wo 13.10 RESTafval
do 14.10 GFT
43
wo 20.10 GFT
44
wo 27.10 RESTafval
wo 27.10 CHEMISCH afval
do 28.10 GFT
45
wo 03.11 GFT
46
wo 10.11 RESTafval
47
wo 17.11 GFT
48
wo 24.11 RESTafval
wo 24.11 CHEMISCH afval
49
wo 01.12 GFT
50
wo 08.12 RESTafval
51
ma 13.12 GROF hh afval*
wo 15.12 GFT
52
wo 22.12 RESTafval
wo 22.12 CHEMISCH afval
1
wo 29.12 GFT

Dorpskrant Espel

Afvalkalender 2004
BUITENgebieden Espel
Route: 3.2: Espelerpad,
Espelerweg, Onderduikerspad,
Onderduikersweg, Weg van
Ongenade, Westermeerweg 37
t/m 61, Westerringweg.
week dag datum Wat kun je
kwijt…
1
2
3
4
5
6
vr 06.02 RESTafval
7
8
vr 20.02 RESTafval
9
10
vr 05.03 RESTafval
11
12
vr 19.03 RESTafval
13
14
vr 02.04 RESTafval
15
16
vr
16
RESTafval
.04
17
vr 23.04 CHEMISCH afval
18
vr 30.04 Feestdag
19
ma 03.05 RESTafval 30.04
20
vr 14.05 RESTafval
21
22
vr 28.05 RESTafval
23
24
vr 11.06 RESTafval
25
26
vr 25.06 RESTafval

BUITENgebieden Espel
Route: 3.8: Ankerpad,
Espelerringweg, Pilotenweg,
Steenbankpad, Tollebekerweg,
Westermeerweg (3 t/m 35b),
Zie kalender route 3.2:
Lees dinsdag i.p.v. vrijdag

Op de Wieken

week dag datum Wat kun je
kwijt…
27
28
vr 09.07 RESTafval
29
vr 16.07 CHEMISCH afval
30
vr 23.07 RESTafval
31
32
vr 06.08 RESTafval
33
34
vr 20.08 RESTafval
35
36
vr 03.09 RESTafval
37
38
vr 17.09 RESTafval
39
40
vr 01.10 RESTafval
41
42
vr 15.10 RESTafval
43
vr 22.10 CHEMISCH afval
44
vr 29.10 RESTafval
45
46
vr 12.11 RESTafval
47
48
vr 26.11 RESTafval
49
50
vr 10.12 RESTafval
51
52
vr 24.12 RESTafval
1
-

