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Familieberichten:
Overleden:
5 maart ‘04

Piet Ran, Bredehof 15, Espel

Geboren:
03 maart ‘04
10 maart ‘04

Ruben zoon van Johan Meersma en Judith Knuivers, Espelerweg 43-1
Rick zoon van Arjen en Hester Stevens

Van de dorpsvoorzitter:
Beste mensen:
Allereerst de oost Europa commissie van harte proficiat met het behaalde resultaat op de markt van 20
maart j.l. Bijna € 4000 , -- is niet niks en een kroon op het werk van allen die hier zoveel tijd en
energie in hebben gestoken. Van Harte !!
Sinds het februarinummer van “Op de Wieken “ heeft uw dorpsbestuur zich bezig gehouden met de
volgende zaken:
•

•

In de eerste plaats hebben wij ons gebogen over de problematiek van de woningbouw in
Espel. Een problematiek, waar de laatste jaren genoeg over te doen is geweest. Nu kunnen wij
u echter mededelen, dat er enig licht aan de horizon schijnt te dagen:
- Tussen nu en 2015 zullen er in Espel voldoende woningen gebouwd gaan worden. Op
de jaarvergadering heb ik het aantal van 127 woningen genoemd, maar nu ik dit hier
nogmaals neerschrijf, besluipt mij de twijfel: was dat wel zo ? Dat zou namelijk
inhouden dat er gemiddeld 127 : 12 = 10 huizen per jaar ongeveer gebouwd moeten
gaan worden vanaf nu !! Dat vinden we natuurlijk fantastisch, maar voor de zekerheid
zullen we het nog even verifiëren . Als locaties zijn genoemd:
 Als inbreidingslocatie het terrein van de voormalige openbare school “de
Kaghe “ aan de Leliestraat.
 De kavel van van Bloois als uitbreidingslocatie.
 En ( waarschijnlijk ) de locaties waar nu nog de Ducdalf en het Groene Kruis
gebouwtje staan. Over deze laatste twee bestaat absoluut geen zekerheid, dus
lijkt het mij verstandig om vooralsnog eerst alleen van de bovenste twee
locaties uit te gaan.
- Na Luttelgeest is Espel het eerste dorp waar gebouwd zal gaan worden. Jaar en datum
zijn echter niet genoemd; wil men echter kunnen voldoen aan de eerste toezegging ,
zal het geen jaren meer uitgesteld kunnen worden.
- Aan de Bredehof zal renovatie worden uitgevoerd. Wij als dorpsbelang hebben er
echter met klem op gewezen, dat de huren dan niet buitensporig verhoogd mogen
worden : vooral voor jonge starters en alleenstaanden zijn dergelijke “lage huren
woningen “ voor een dorp onontbeerlijk !!
Daarnaast is 19 maart er een onderhoud geweest met wethouder Ritsema en zijn ambtenaren
m.b.t. het voormalig woonwagenterrein en de loswal. T.a.v. het eerste kunnen wij verheugd
mededelen dat de bouwvallen inmiddels zijn verwijderd !! Nu het opknappen nog. T.a.v. de
loswal hebben we kunnen constateren, dar men van goede wil is en we rekenen erop, dat met
enige investering en zelfwerkzaamheid van de betrokken gebruikers het e.e.a. zo snel mogelijk
zal zijn opgeknapt.

Verder hebben wij onze jaarvergadering gehad op 23 maart j.l. en we zijn blij met
de grote opkomst . Fijn dat u zich zo betrokken voelt bij het wel en wee van onze
dorpsgemeenschap en dat u daarom ook bereid bent om dergelijke avonden te
bezoeken. Naast de uitgebreide en zeer volledige informatie van Frans Vos over het
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tulpenmozaïek en STEP; van Adrie van Dun m.b.t. de feestcommissie was het de beurt aan de
veilingcommissie in de persoon van Gilbert Bastiaansen die op zijn onnavolgbare eigen wijze het hoe
en waarom van de acties t.b.v. het Multi Functionele Centrum Espel duidelijk maakte. Hoogtepunt van
zijn betoog was de onthulling van het bord “Espel bouwt voor jong en oud” dat vanaf die week bij de
ingang van het dorp staat. Het bord werd onthuld door Gilbert en de voorzitter van ons MFC ; Gert
Dibbits die gelijk kon blijven staan om zijn informatie te geven over het MFC. Ik zal hier niet meer
over uitwijden, omdat ik ervan uitga dat Gert ook elders in deze dorpskrant geschreven heeft. In elk
geval is een ding heel zeker : ons MFC komt er !!!!! En als het een beetje meezit kunnen we er al aan
het begin van het nieuwe schooljaar in !! Kitty Hogeveen tenslotte , heeft ook nog het een en ander
verteld over het jubileumboek Espel 50 jaar en we kunnen rustig concluderen , dat dit boek zeker de
moeite waard zal zijn !
Na het financieel verslag van Jack Matijssen werd hij gedechargeerd en konden wij Jan Dekkers
bedanken voor het feit dat hij een aantal jaren de moeite heeft genomen de boeken te controleren. Hij
wordt opgevolgd door Akkelien v.d. Velde. Zij zal dit werk volgend jaar samen met Ton Dekker
uitvoeren.
Vervolgens is er afscheid genomen van Peter Driessen en Ineke v.d. Heijkant als bestuursleden. Zij
worden opgevolgd door Chantal van Breugel en Jeannet Blok. Chantal en Jeannet van harte welkom in
ons midden en Peter en Ineke, heel hartelijk bedankt voor alle tijd die jullie aan dorpsbelang hebben
besteed. Hopelijk mogen we nog eens een beroep op jullie expertise doen.
Waartoe ook op de jaarvergadering is opgeroepen, is u kenbaar te maken als u in staat bent
levensreddende handelingen te verrichten ( b.v. als EHBO /er , BHV/er of iets dergelijks ). Wij
vinden namelijk, dat in de polder elke seconde dubbel telt als het gaat om ongelukken of
levensbedreigende omstandigheden. Immers: stel je krijgt een infarct : dan duurt het tussen de 5 – 10
minuten totdat de ambulance bij je is. Het ambulance personeel ( dat uiterst kundig is ) zal proberen je
ter plaatse te stabiliseren om je vervolgens naar de spoedeisende hulp te vervoeren. Daar zal men
proberen je nog beter te stabiliseren ., maar voor verdere specialistische hulp zul je vervoerd moeten
worden naar een ander ziekenhuis omdat ons eigen ziekenhuis inmiddels is leeggezogen tot alleen
maar een polikliniek !!En naar welk ziekenhuis u ook vervoerd wordt : het duurt altijd langer dan de
wettelijk toegestane 20 minuten aanrijd tijd ! Dus als in een “normale situatie “ elke seconde al telt,
durven wij de stelling rustig aan dat bij ons in de polder elke seconde dubbel telt !! Conclusie : Wij
moeten in onze situatie nog meer als een ander weten wie levensreddende handelingen kunnen
verrichten ( elke seconde telt toch dubbel ?). Daarom roepen wij eenieder die dit kan zich bij
dorpsbelang op te geven zodat wij uw namen per wijk / buurt / straat / pad of weg in de dorpskrant
kunnen publiceren. Wie weet wordt ons signaal ook door de andere dorpen overgenomen en helpt het
mee om Brinkman en zijn trawanten te laten terugkeren van hun ingeslagen heilloze weg !! Dat het
een actie is die aanspreekt, blijkt wel uit het feit dat de media zich in grote getale bij ons hebben
gemeld : Radio Flevoland ; T.V. Flevoland ; SBS hart in actie ; de Stentor ; De polderkrant; de Spits /
Metrokrant ; het ANP etc. etc. zijn geweest of hebben gebeld. Deze belangstelling is natuurlijk
prachtig , maar ons signaal heeft alleen maar effect als zich zoveel mogelijk mensen bij ons kenbaar
maken en de lijst met namen ook daadwerkelijk gepubliceerd kan worden. Schroom daarom niet en
bel !!!!!!!!!!!!!!!!! Telefoon 271648 ( John van Slooten) of bij een van de andere leden van
dorpsbelang. Ook roep ik u op om zoveel mogelijk deel te nemen aan alle acties die de komende tijd
georganiseerd zullen worden teneinde ons ziekenhuis te behouden. Want zeg nu zelf : het is toch
onverteerbaar dat een gebied als onze N.O.P. verstoken is van verantwoorde ziekenhuiszorg ?
Met vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten

Te koop:
Crossfiets BMX, 16 inch, met demontabele steps voor en achter
Kleur: rood, oranje, geel
Prijs nader overeen te komen
Interesse? Machiel van Andel; tel.: 271576

Op de Wieken

Jaargang 29, no.145; maart 2004

Dorpskrant Espel

ESPEL GAAT VOOR EEN LEEFBAAR DORP IN DE TOEKOMST.
DAT KAN VOOR € 4,- IN HET NIEUWE MULTIFUNCTIONELE CENTRUM!!
Zoals U allen waarschijnlijk weet staat het licht op groen voor de realisering van ons multifunctionele
centrum in Espel. Het benodigde geld voor de verbouwing is aanwezig. Voor de resterende inrichting
wordt nog een grootse veiling gehouden.
Wat we nu nog willen is de exploitatie (gas/water/licht/schoonmaak enz) sluitend te krijgen.
Wat wordt er geboden:
Ruimten voor alle verenigingen die ons dorp rijk is, gezelligheidsruimte voor inloopdagen, eigen
jeugdhonk, kinderopvang, peuterspeelzaal, opbaarruimte, mogelijkheden voor zorg, ruimten voor bijv.
nog op te richten knutsel/ontspanningsgroepen, zomeractiviteiten, kortom er is geen nee te koop.
Hoe willen we dat voor elkaar krijgen?:
• Als ieder gezin en werkende jongere € 4,- per maand bijdraagt, kunnen alle
bewoners van Espel gratis gebruik maken van de ruimten in het centrum.
• Ieder is uiteraard vrij om zelf de hoogte van de bijdrage te bepalen.
• Omdat we weten dat waarschijnlijk niet iedereen zal meedoen, doen we een beroep
op degenen die wat extra draagkracht hebben om vrijwillig meer dan de € 4,- per
maand bij te dragen.
• Commerciële organisaties en groepen betalen wel normaal huur.
• Alle gelden door U gegeven zijn 100% voor de stichting om de kosten te dekken.
Voordelen:
. Een centrum voor iedereen
. Voor iedereen toegankelijk van 0 tot 100 jaar
. Geen gedoe met betaling van huur (mits U meedoet).
. Eendracht maakt macht.
Als u hier aan mee wilt doen meldt u zich dan a.u.b. bij
een van de onderstaande personen:
Frans Vos,
Pilotenweg 34
271450
Jack Matijsen, Espelerweg 38
271690
Gert Dibbits, Vaartweg 27
271218
Ps. De betaling zal ingaan in juni 2004.
Heeft U vragen? Bel dan even met Gert Dibbits tel. 0527 271218 of mob. 06 1282 3549
Met vriendelijk groet,
Het Bestuur MFC

Open lessen bij Diana
Majorette vereniging Diana organiseert weer 'gratis' open lessen in
de maand maart en april (11, 18, 25 maart en 1, 8, 15, 22 april).
We trainen op donderdag van 16.30 tot 17.15 uur in de gymzaal van
Tollebeek. Ben je 6 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom!
Aansluitend mag je meedoen aan het optreden op Koninginnedag!!
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Elf Dorpen Steppentocht
Naar aanleiding van het vorige jaar voor het eerst gereden ELF DORPEN
STEPPENTOCHT i.p.v. een Friese elfstedentocht, gaan we dit jaar weer bij
gebrek aan goed natuur ijs de 2e elfdorpen tocht per step, steppen. Natuurlijk
weer in estafette vorm. Hier voor hebben we als dorp natuurlijk weer 11 steppers nodig, en een aantal
fietsers nodig om de steppers uit
de wind te houden, en motiverend toe te spreken.
We hopen op goed weer met zeker niet al te veel wind, anders moet op sommige trajecten de stepper
de fietser moed in spreken.
Dit gebeuren vind plaats op 25 APRIL 2004 . Bij deze doe ik een oproep om je spontaan aan te
melden om deze dag, of te steppen ± 7 km p.p., of mee te fietsen, of je aan te melden als
verkeersregelaar.
Het mee doen is belangrijker dan te winnen, dus het hoeven niet allemaal goed getrainde sporters te
zijn. Er moet één deelnemer bijzijn van minimaal 45 jaar en alle dames die meedoen krijgen 10%
korting op de tijd die ze gestept hebben ( dames hier kan geen heer tegen op)
De opgave kun je doen bij: Jan Dekkers, Onderduikerspad 6, tel: 271365

Afscheid van de dorpsagent
Beste dorpsbewoners,
Hiebij deel ik mee dat ik op 5 februari 2004, als wijkagent, mijn
laatste rit door jullie dorp gemaakt hebt. Ik stop er dan mee en ga van mijn vrije tijd genieten.
Daar het onmogelijk is, om van een ieder persoonlijk afscheid te nemen, doe ik het maar op deze
manier.
Ik heb al die jaren met enorm veel plezier in uw dorp gewerkt en dat had ik niet zonder uw
medewerking kunnen doen. Dit geldt voor iedereen van groot tot klein.
Ik wil u dan ook bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Het ga u allen goed
en ik zal nog vaak aan u denken.
Met vriendelijke groet,
Herman Arends.

Aan alle motorliefhebbers in Espel.
Het is zondagochtend en ik zit zo te denken (ja, heus: te dènken!) aan de tijd toen wij in Espel kwamen
wonen. Toen had Espel een eigen m.c.clubje. En ook nu zijn er een aantal fanatieke rijders die
regelmatig een zondag gaan rijden. Waarheen dat beslissen zij onderweg.
Al denkende vroeg ik mij af hoeveel dorpsgenoten er motorrijden, op een eigen motor of misschien
een motor onder het stof in de schuur hebben staan.
Zo zijn er vast ook wel Espelenezen die geen rijbewijs hebben, maar graag een keer achterop mee
zouden willen rijden.
En steeds verder denkende rees bij mij de vraag of er een kleine mogelijkheid is om iets op dit gebied
te organiseren. Bij voorbeeld door met alle motorliefhebbers uit Espel deze zomer een dagje te gaan
toeren.
En wie weet: misschien kunnen we m.c. Espel nieuw leven inblazen.
Lijkt dit je wat?? Geef je naam en telefoonnummer dan door aan ondergetekende
Dan gaan we er voor!
Jan Evert de Jong, Leliestraat 32, 8311 AG Espel, tel. 0527271605
Email: je_dejong@hotmail.com
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Activiteiten Stichting Welzijn Ouderen
Vrijdag
2 april
Donderdag
8 april

Donderdag
27 mei

: Tijdens de “Open Inloop” kunnen wij een groep kinderen van de Jan
Roothaanschool verwelkomen. Zij hebben voor Palmpasen een haantje op
een stokje gemaakt en komen ons dat om ± 10.45 uur laten zien.
: U kunt onder leiding van Riemke Veendrick en Yvonne van Kranenburg
een voorjaarsbloemstukje komen maken. De materialen hiervoor zijn
aanwezig, maar heeft u thuis nog groen of andere materialen die u hier
graag in wil verwerken dan is dat natuurlijk mogelijk.
I.d.m. zelf een mesje en/of een snoeischaar meebrengen.
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 4,50 (incl. koffie of thee)
Opgave voor 29 maart in het Saalicon bij de SWO tel: 275353.
: Zoals u afgelopen jaren gewend bent geweest is er ook dit jaar een dagreis
georganiseerd. Hieronder zal ik in het kort omschrijven waar de reis naar
toe zal gaan.
Vertrek: 9.00 uur.
Deze dag maken we kennis met Hindeloopen en omgeving, een stad die zeer de
moeite waard is. We gaan terug in de tijd en maken kennis met de
klederdracht en het boerenleven.
In het mooie Gaasterland gebruiken we koffie en daarna pikken we een
boerin op die met ons meerijdt naar Hindeloopen. Zij zal ons tijdens de rit
allerlei wetenswaardigheden over de omgeving en gebruiken vertellen.
Aangekomen in Hindeloopen zullen we kunnen gaan genieten van een
Friese Stoofschotel.
Aansluitend zal er een klederdrachtshow plaatsvinden en is er nog de
gelegenheid om Hindeloopen te verkennen of voor het kopen van gerookte
paling en fries suikerbrood. Tot slot gebruiken we daar nog een kop koffie
en rijden daarna naar huis.
Bij het Saalicon aangekomen willen we deze dag gezamenlijk afsluiten met
een broodje en een kop koffie.( ± 18.00 uur)
Kosten € 37,00 ( voldoen bij opgave)
Opgave mogelijk tot 19 april
Bij opgave graag vermelden of er bijzonderheden zijn waar wij rekening
mee moeten houden.
Wanneer er een annulering plaatsvindt binnen een week voor vertrek dan
kunnen wij u helaas de gemaakte kosten niet terug betalen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade ( van welke aard dan
ook) tijdens deze reis.

Ik hoop u allen weer te kunnen verwelkomen bij deze bijzondere activiteiten.
Met vriendelijke groeten, Luciënne van den Hurk
……………………………………………………………………………………………….......
Opgavestrookje Dagreis 27 mei naar Hindeloopen
Naam:……………………………………………………………………
Telefoonnummer……………………………………………………….
Bijzonderheden:………………………………………………………...
Ik eet ter afsluiting wel een broodje mee in Het Saalicon.
Voldaan bij opgave € 37,00
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HET LICHT STAAT OP GROEN VOOR ONS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
Mensen gefeliciteerd. Het is erdoor. De subsidie gelden zijn toegezegd dus kunnen wij gaan bouwen.
De bouwaanvraag ligt bij de gemeente en we hopen binnen enkele weken daar ook groen licht voor te
krijgen. De evt. gebruikers van ons centrum hebben we op de hoogte gesteld van onze plannen en dat
is best wel in goede aarde gevallen. In de jaarvergadering van dorpsbelang hebben we alles uit de
doeken gedaan en ook daar vele positieve reacties.
In deze dorpskrant doen wij ook uit de doeken hoe wij de exploitatie denken rond te zetten. Nogmaals
een beroep op U, lees het goed en doe positief mee. Wij hebben U allen echt nodig.
Voor de volledigheid, commerciële instellingen die gebruik willen gaan maken van ons centrum
betalen gewoon huur!
Er is een prachtig bord met daarop het motto “Espel bouwt, voor jong en oud” bij de rotonde
geplaatst door de veilingcommissie. Deze is onthuld op de jaarvergadering. Zij zullen op 12 juni a.s.
tijdens het dorpsfeest een veiling houden ten behoeve van de dekking van de aanloop en
inrichtingskosten van ons gebouw. Wij hopen er weer net zo’n happening van te maken als de vorige
keer. Voor alle duidelijkheid, deze gelden vallen voor 100% toe aan de stichting, dus aan ons als
dorpsmensen en aan niemand anders zoals sommigen zouden kunnen denken.
Ook willen wij een oproep aan U doen zich op te geven als vrijwilliger voor te verrichten arbeid,
zoals bijv. tegels leggen, gordijnen naaien, schilderen, timmeren. Dat verhoogd ook weer onze
saamhorigheid en het is bovendien nog hartstikke gezellig ook. Wij zorgen op tijdvoor een natje en
een droogje. Adres voor opgaven: Gert Dibbits tel. 271218.
Wij als bestuur zijn blij dat we nu zover zijn gekomen. Nu bent U aan de beurt. Wij rekenen erop.
Het Bestuur

IJsclub Espel op de schaats !!
Op donderdag 4 maart `04 is de kunstijsbaan de Thialf in Heerenveen bezocht door de leden van
ijsclub Espel. Het bestuur van de vereniging had hiertoe besloten vanwege het ontbreken van natuurijs
op de ijsbaan van Espel deze winter.
De krokusvakantie was dan ook uitgekozen om de leden van de ijsclub gratis te laten genieten van het
ijs.
Er waren 85 mensen die donderdagmiddag meegingen.
Het was duidelijk dat het alternatieve schaatsbezoek een groot succes bleek; iedereen kon naar
hartelust schaatsen. Zo is er de snelle buitenbaan voor gevorderde schaatsers en de 2 binnenbanen
waren in trek bij de jeugd. Na 2 uren geschaatst te hebben gingen we weer heelhuids naar Espel terug.
Volgend seizoen hoopt het ijsclubbestuur toch weer op een ouderwetse winter, want normaal
gesproken komen er dan nog meer mensen op het ijs. Immers , de beste schaatsers ter wereld zijn
vaak allemaal begonnen op natuurijs.
Secretaris IJsclub, T.Dekker.

Verslag van de Espeler Rosenmontagzug
Wij, Jolande en Ton van Stuivenberg zijn op 23 februari weer naar ESPEL
(D) geweest. Om ook dit jaar weer mee te lopen voor Espel in de carnavals
optocht in RECKE (D). We waren wagen nr. 25 en achter ons waren de
muziekanten uit Holten (debrandheultjes). Wat een machtige sfeer en
gezelligheid meebracht, we hebben dan ook vreselijk veel lol gehad. Er
deden 61 wagens mee en er waren naar schatting ong. 30.000 mensen op af
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gekomen. We hebben weer veel snoep en worteltjes en andere dingen uit gedeeld en natuurlijk drank
geschonken wat bij veel personen goed liet smaken. Na de optocht zijn we naar de feesttent gegaan
daar vandaan zijn we in een kroeg beland waar het heel erg gezellig was. Daar kwamen we de
brandheultjes ook weer tegen, maar die moesten even later weer naar Holland. Dat was jammer.
Even later kwam er een muziek groep uit Oldenzaal de kroeg binnen en dat deed de feestvreugde nog
wat meer los komen.
Al met al was het er weer geslaagd, we blijven hopen dat er volgend jaar wat meer mensen dit feest
ook mee willen maken als afsluiting van het carnaval.
Mensen die foto’s van de optocht willen zien kunnen dit opzoeken op, www.kecker-karnaval.de druk
dan op Willkommen, dan op rosenmontag, en dan op Rosenmontag-bilder, heb je goed geklikt dan kun
je een paar fraaie foto’s bezichtigen.

De Rosenmontags gangers

Wieke Biesheuvel:

VAN HUISVROUW TOT HUMORVOLLE COLUMNISTE
Wieke Biesheuvel, columniste voor het weekblad Libelle, vertelde op donderdag 18 maart in Una
Sancta op een prettige manier over haar werk en leven. De avond werd georganiseerd door de
vrouwenverenigingen van Creil en Espel. Negentig vrouwen uit de hele Noordoostpolder en Urk
genoten van haar humor.
Wieke werd in 1948 geboren. Haar vader was kamerlid, minister en zelfs enkele jaren premier van ons
land. Al op de lagere school wilde zij zo snel mogelijk leren schrijven en lezen. Ze had haast en
daardoor kreeg ze zelden een stempel voor netheid, zoals in die tijd gebruikelijk was. Op jonge leeftijd
verzon zij zelf gedeelten van boeken en liet bestaande verhaaltjes anders eindigen. De H.B.S. tijd was
een ellende. Wieke fladderde van het één naar het ander en bleef in de eerste en tweede klas zitten.
Daarna ging ze voorwaardelijk over naar de derde klas van de MMS. “Mijn ouders hebben veel
geleden in die tijd. Het was tot de laatste dag nooit duidelijk of ik wel of niet over zou gaan”, zegt
Wieke. Na haar eindexamen MMS in 1966 wilde Wieke graag naar de Hogeschool voor Journalistiek
in Utrecht. “Mijn ouders vonden dat niet goed. In die tijd ging je daar nog niet tegen in. Na gewerkt te
hebben als secretaresse, wat een ramp werd voor mijn werkgevers en mezelf, omdat ik tijdens dat
werk in Amsterdam een opgesloten gevoel had en ik iedere dag bang was om fouten te maken. En ik
maakte ook veel fouten. Toen ik mijn werkgever naar het verkeerde vliegveld gestuurd had raadde hij
me aan om nu echt iets anders te gaan doen. Ik kreeg een baan als typiste voor halve dagen. Daarnaast
deed ik de opleiding voor lerares Engels. Ik werkte als zodanig op een Huishoudschool in Amsterdam.
Dat werk deed ik met veel plezier. Een bijkomend voordeel waren de lange vakanties waarin ik veel
reisde.” Na enkele jaren ging Wieke als ontwikkelingswerker in Kenia werken. Vlak voordat ze
vertrok was er een aardige man die haar vroeg om terug te komen. Dat verzoek herhaalde hij
schriftelijk, ze trouwde met hem. En ze gingen in Groningen wonen. “Ik wilde zelf onze drie kinderen
opvoeden en was full-time huisvrouw en moeder. Het lezen en schrijven ging altijd met me mee. Er
liggen boeken bij mijn bed, in de huiskamer en een reisboek op het toilet. Dat past mooi vind ik. Je
stuurt daar van alles op reis en daar past een reisboek bij.”. Op zekere dag schreef Wieke een
ingezonden brief over een buurhond en zijn baas, Hoofdcommisaris Northold. De manier van uitlaten
stoorde haar mateloos. Er kwam een verzoek om iedere maand een column in de dorpskrant te
schijven. Ze deed dit vijf jaar lang.
Toen Wieke in 1992 las dat de vaste columniste van Libelle wegging besloot zij om te solliciteren. Ze
wilde heel graag die baan hebben en schreef met veel zorg tien proefverhalen. Ze werd aangenomen.
In het begin werden haar stukken vaak afgekeurd. Eens verwerkte ze in een column dat haar kind
overgaf. Dat was in die tijd al niet keurig genoeg voor Libelle en het moest weer over. De eerste jaren
was Wieke de hele week aan het zwoegen om één column te schrijven. Nu is dat soms, na een goed
idee, al in twintig minuten klaar. “Mijn man en kinderen hebben door de jaren heen heel wat te
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verduren gekregen. Hoewel ik natuurlijk wel andere namen voor hen gebruik. Toen ik mijn man vroeg
hoe hij in mijn columns wilde heten zei hij: “Dat kan me geen zier schelen”. Toen ik hem Frank
noemde kreeg ik het verwijt dat dit een hele stomme naam is. Ik vind het altijd moeilijk om te
beslissen hoeveel ik over onze kinderen vertel. Ik heb een keer geschreven over onze zoon en hoe
dronken hij thuis kwam na een feestje. Toen mocht ik niet meer over hem schrijven. Na twee jaar
vroeg hij me om over hem te schrijven, zodat hij een goede beurt zou maken op het dispuut. De pen
heeft macht, daar moet ik wel mee uitkijken, maar soms is het ook wel handig. De verhalen liggen op
straat”, zegt Wieke. “Dezelfde situaties gebeuren bij jullie ook. Er is maar één verschil ik schrijf het
op. Ik heb geleerd dat als je iets heel graag wilt moet je gewoon zorgen dat het gebeurt. Doordat ik
doorzette ben ik nu schrijfster van beroep, maar dat geldt ook voor andere zaken”.
Na enige tijd wekelijks columns geschreven te hebben werd haar gevraagd om artikelen te schrijven en
mensen te interviewen. Er was in die tijd een serie korte interviews met dochters en vaders. “Ik vroeg
mijn vader of hij dat wilde. Hij stemde toe. Toen dit op de redactie bekend was kreeg ik vier pagina’s
voor een interview met mijn vader. Dat wilde pa niet. Ik heb hem toen bewerkt, de schat. En hem er op
gewezen dat hij nog wat goed te maken had, omdat hij mij geweigerd heeft om naar de Hogeschool
voor Journalistiek te gaan. Tot die tijd had hij nooit een interview toegestaan en toen deed hij het. Mijn
vader is twee jaar geleden overleden. Ook heb ik een aantal reizen gemaakt naar ontwikkelingslanden.
Ik schrijf daar over voor Libelle. Vrouwen in ontwikkelingslanden verdienen onze steun. Ik steun hen
door er over te vertellen”, besluit Wieke.
Deze avond georganiseerd door de vrouwenverenigingen van Creil en Espel met deze bijzondere
spreekster was een groot succes. Fijn dat er zo veel vrouwen kwamen genieten. Ik hoop dat dit een
opsteker is voor de vrouwen die dit organiseerden en hen aanzet om vaker een zo waardevolle avond
neer te zetten voor alle vrouwen uit ons dorp en ver daarbuiten.
Willy Heukers-ten Bosch

Grote dorpschoonmaak
DATUM : ZATERDAG 17 APRIL
VERZAMELEN : OM 10.00 UUR
PLAATS

: BIJ DE BOWLING.

WE GAAN IN GROEPJES HET DORP EN HET BOS DOOR OM AL HET
ZWEFVUIL OP TE RUIMEN EN ONS DORP WEER NETJES TE MAKEN.
NA AFLOOP STAAT ER NATUURLIJK WEER EEN GLAASJE DRINKEN
EN EEN BAKJE PATAT KLAAR IN DE BOWLING !!
WE HOPEN OP EEN GROTE OPKOMST !!!!
DORPSBELANG ESPEL.
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Aan alle ouderen,
Op DONDERDAG 8 APRIL komt politie Hr. Toering, bij ons om te vertellen en ons richtlijnen te
geven voor onze veiligheid. Niet alleen binnen maar ook buiten op straat. Wij hopen U een leerzame
maar ook gezellige middag te bezorgen.
We hebben nog een middag besproken nl. DONDERDAG 29 april dan komt BVM met een presentatie
over, gezondheid, voeding, persoonlijke verzorging, tuinieren bloemen en planten, natuur en
ontspanning.
Ook dit beloofd een gezellige middag te worden, we hopen dat U dan
ook met vele zult komen.
Vanaf 57 jaar bent U van harte welkom in het KERKCENTRUM.
Beide middagen beginnen om 13.45u.
Vriendelijke groeten,
Bestuur ouderensoos en SWO

Doldwaas trainingskamp Espel 4 sportief een mislukking
Terschelling-west. Het trainingskamp van Espel 4 op Terschelling bracht in twee dagen tijd het
allerbeste in de spelers naar boven. Humor van de bovenste plank, speeches om van te kwijlen
en volop feest tot in de kleine uurtjes. Sportief gezien bracht het trainingskamp louter ellende.
Een gemiste penalty, spelers met heimwee en dames die meer conditie opgedaan hebben dan de
doelgroep zelf. Eén ding is zeker. Er werd historie geschreven en dit trainingskamp is nu(twee
weken later) al legendarisch.
Zaterdagmorgen drie over acht. Een grote groep spelers op leeftijd, met een twaalftal vrouwen aan hun
zijde, staan juichend op de parkeerplaats van VV Espel. Jan van de Pol parkeert zijn witte bolide
nonchalant sturend in één van de denkbeeldige vakken. De smoes ‘Het werd wat later, ik moest nog
een berichtje achterlaten voor mijn vrouw,’ doet het goed en het vertrek richting Harlingen wordt
ingezet. Willem Homan heeft nog een poging gedaan zijn auto te wassen, maar is duidelijk niet verder
gekomen dan één zijkant.
Op de boot Harlingen-Terschelling valt een complete groep welbespraakte kerels compleet stil als
Janneke bekend maakt dat ze een knuffeltje nodig heeft. Tijdens de rustige fietstocht van de boot naar
het Hostel Stayokay wordt duidelijk dat veel spelers vaker op de trekker zitten dan op de fiets.
Zadelpijn na een ritje van 1500 meter maakt dit pijnlijk duidelijk. Janneke maakt in het Hostel bekend
dat Jack zijn tandenborstel vergeten is. ‘Daar heb ik geen last van, de rest wel,’ klinkt het onder zijn
bruine pretogen vandaan. Ook wordt duidelijk welke mannen nooit eerder een hoes om een dekbed
gedaan hebben. Na een smakelijke maaltijd in Het Wapen van Terschelling gaan enkele spelers
volgens voedingsdeskundige Paul de mist in. ‘Eieren voor de wedstrijd is funest voor het
loopvermogen.’ In een enkel geval krijgt hij gelijk. Sommige spelers lopen inderdaad op eieren.
De aankomst op het terrein van Quick, Kwiek, Kwik of was het nou Kwak is even een ontgoocheling.
Een all-stars achtige omgeving brengt de professionele Espel spelers even aan het twijfelen. Gras van
twee kontjes hoog, scheefgezakte verroeste reclameborden en een kantine waarbij het voormalige
ijsclubgebouw in Espel een luxe paradijsje is. In de kantine maakt Gilbert kennis met een Kwiek
speler. ‘Goedendag, ik ben van de tegenpartij.’ ‘Mooi, ik ook’ klinkt het op z’n
Bastiaanssen. In het veel te kleine kleedhok, wordt het wel erg knus met
achttien uitdijende spelers. De steeds weer openvallende deur wordt door
André vakkundig vastgezet met een bezem. De warming-up belooft veel en de
binnendruppelende spelers van het eerste kroegenteam van Terschelling kijken
vol bewondering naar de spiermassa’s van de Espel spelers.
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De wedstrijd begint hoopvol, maar er lijkt iets te ontbreken in het Espel spel. Na een kwartier wordt
duidelijk wat. De vrouwen arriveren per fiets en maken luid joelend duidelijk dat ze achter hun
mannen staan. Vol trots rechten de blauwen hun ruggen en Kwiek moet terug onder het geweld van
Espel 4. André kopt een keigave voorzet steenhard achter de doelman en de eilandbewoners sidderen
alsof een orkaan hun gammele huizen treft. Als de vrouwen nog voor rust weer verdwijnen (ik heb het
zo koud……) zakt de Espel ploeg diep weg. Voor de excellerende doelman Willem Homan is er geen
houden meer aan als hij gepasseerd wordt door de broer van Sil de strandjutter. Huub oogst
bewondering als hij de bal voor het eerst in het bestaan van Kwiek over de kantine van de thuisclub
schiet. ‘Ligt dit nou aan onze kantine of aan jullie schutter,’ zegt de Terschelling rechtsback. Na rust
gaat El Salvador Jack op doel en Willem mag voetballen. Totdat een keiharde bal hem vol op het
achterhoofd raakt. Kreunend zakt de oudste Espel speler ter aarde in de volle overtuiging dat
medespeler Willem de Wolf hem met zijn maatje 46 vol geraakt heeft. De Wolf eist een paar minuten
later weer de hoofdrol op. Espel krijgt een penalty en Willem snelt(voor zijn doen…) naar de stip.
Terwijl hij vaste penalty nemer André vertwijfeld achterlaat met de legendarische woorden: ‘Laat mij
hem maar eens nemen, nu mag ik wel missen.’ Principieel als hij is voegt Willem meteen de daad bij
het woord. Met een wijde boog ploft de bal ver achter het doel in het dankbare helmgras. Achteraf
verklaart Willem de Wolf zijn misser als volgt: ‘Door de spanning in de wedstrijd durfden de meeste
medespelers de penalty niet te nemen. Ik heb mij dus maar opgeofferd om de wedstrijd een goed
verloop te geven. Helaas mocht het niet zo zijn.’ De gemiste elfmetertrap blijkt het breekpunt in de
wedstrijd te zijn. Twee doelpunten van de snelle spits Salami resulteert in een 1-3 nederlaag.
Na een zeer, zeer korte dip stijgt de stemming in de gezellige kantine al rap naar een hoogtepunt. De te
kleine biertjes worden gecompenseerd door de hoeveelheid en na anderhalf uur wordt het tijd om te
speechen. Al gauw blijkt dat de spelers van dit elftal geselecteerd zijn op hun woordenschat. De ene na
de andere oneliner vliegt over tafel en de mannen van Kwiek(nog twee…) duizelen bij deze stortvloed
aan woorden. Na de terugreis op de fiets is het tijd voor Stayokay Nasi. Willem Homan neemt
wederom het woord en benadrukt de rol van Els achter de brede rug van Willem. ‘She is the strong
woman behind’ Klinkt het door de eetzaal. Enkele spelers knikken begrijpend. De woorden gaan aan
Willem de Wolf zelf voorbij. (We zijn immers aan het eten.)
Na het eten is het tijd voor teambuilding in de Stayokay bar. Bij het poolen lijken er een paar gaten te
weinig te zijn en bij het klaverjassen zijn de winnaars duidelijk te horen. De dames(teruggekeerd van
het paardrijden) vermaken zich met andere spelletjes. Hierna de kroeg in, waar van alles gebeurt. Alie
zwaaiend aan lampen over de bar, Hans zwetend onder zijn ijsmuts(Gek dat hij de volgende ochtend
haarpijn heeft) en Pieter die zich als Limburgse vlaaienhapper thuis voelt tussen de zanger van Rowen
Hezen en zijn vrouw Manuela. De terugreis verloopt voor enkele spelers moeizamer dan de heenreis.
Jan van de Pol stort luid mompelend van zijn fiets als hij een duinpan probeert te passeren. Jan van
Breugel ziet op zijn weg een Amsterdammertje over het hoofd(die verwacht je toch ook niet op
Terschelling…)
In het Hostel neemt Gilbert een kijkje in de kamer van de dames en wordt Theo Kemper luid snurkend
op de gang gezet. Pieter Maas heeft het in zijn slaap alleen nog maar over zijn Manuela. Heel even
daalt de rust over Stayokay, maar een paar uur later zit het gezelschap onder het mom ‘s avonds lekker
vol, ’s morgens een paracetamol’ aan het ontbijt. Om tien uur wordt ‘Stayokay’ omgezet in
‘Leaveokay’ en wat volgt is een prachtige discussie in de regen. De half zes boot gangers proberen de
half een boot gangers te overtuigen. Vrouwen en mannen staan in verschillende kampen, chaos alom.
Luid kwebbelend verdwijnt het gezelschap eerst maar eens op de fiets naar het strand. Daar gaat het
gezelschap in goede verstandhouding uiteen. Op het terras is het goed toeven en enkele betrokken
dorpsbewoners gaan op pad om Hessel vast te leggen voor komend dorpsfeest. Als dat niet lukt omdat
de beste man op het vaste land is, gaat de strijd op de boot verder. Rowen Hezen is de volgende
gegadigde. Pieter komt er tot zijn ontsteltenis achter dat de vrouw van de zanger helemaal geen
Manuela heet. Na een opwindende bootreis wordt voet aan vaste wal gezet en keert het bonte
gezelschap terug in Espel. Twee dagen vol gein worden afgesloten en groot is de vraag hoe dit
weekend sportief door zal werken in de competitie. Grote dank gaat uit naar ‘Onze Ton’ die alles tot in
de puntjes organiseerde.
Reisverslaggever Peter Dekkers
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Aangezien er in de dorpskrant nooit zoveel staat over de nationale sport voetbal heb ik dit stukje van
Espel 4 maar doorgestuurd naar de redactie van de dorpskrant (misschien ook wel iets voor andere
voetbalelftallen of sportverenigingen, al is het maar een paar keer per jaar). Zodat de andere 75% van
de bevolking van Espel ook kan zien wat een ‘mooi’ voetbalteam Espel 4 is. Ik zou zeggen kom gerust
kijken, elke twee weken speelt dit nu al legendarische elftal thuis om 14:30. Mocht er voor de
uitwedstrijden ook grote interesse ontstaan, dan regelt het team wel een bus.
Gegroet, Eén van de ‘vele’ supporters.

Van de feestcommissie:
Op vrijdag 30 april is het weer koninginnedag! U bent
natuurlijk allemaal aanwezig om de vlag te hijsen en het
Wilhelmus uit volle borst mee te zingen. Daarna zal onze
Espelse Nederlands Kampioen twirlen Rian Pepping laten
zien hoe ze gewonnen heeft! Hierna zijn de volwassenen
meestal wel toe aan een oranjebittertje. Dit staat voor u klaar
in de Ducdalf. Voor de kleintjes (groep 1 t/m 3) is er een
meerkamp met allerlei leuke spelletjes. Ze krijgen ook de gelegenheid om met z'n allen een grote
tekening te maken, die met dorpsfeest in de tent gebruikt wordt ter decoratie!
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 hebben we weer een leuke activiteit bedacht: Levend
tafelvoetbal! Dit belooft een waar spektakel te worden, dus geef je allemaal snel op, de school heeft
hier formulieren voor.
Voor 's avonds hebben we besloten om ook maar eens wat anders dan klootschieten te doen. We
hebben een quiz gemaakt met de naam: "Hoe goed ken jij je dorp?" De naam zegt waarschijnlijk al
genoeg. Je kunt je opgeven via de captains van je stratencombinatie. We hebben verschillende
leeftijdsgroepen; van 12 -30, 30 - 50, 50+. De punten die je hier als stratencombinatie mee behaalt,
tellen alvast mee voor het dorpsfeest! Je kunt dus al een voorsprong maken!
Discotheek Ducline verzorgt de muziek tussendoor en erna.
De avond begint om 19:30 uur in de Ducdalf.
Nog even een heel ander onderwerp: er is een podium gemaakt door vrijwilligers uit Espel. Dit heeft
ruim € 2000 gekost en is gemaakt voor en door espelnaren. Het is 5 x 7 m. groot en 80 cm. hoog. Het
is te huur voor € 50 (waarvan € 25 borg) Niet-espelnaren betalen € 75.
Het podium wordt bijna nooit verhuurd, misschien wist u niet van het bestaan ervan?
Ook het dorpsfeest komt steeds dichterbij. Op zaterdag middag 13:00 uur is er voor de ouderen (en
jongeren?) klaverjassen in de tent. Er zal € 3 entree gevraagd worden. U kunt zich nu al opgeven bij
Jan Klaver. tel: 271866
Bij het dorpfeest kunnen wij altijd veel vrijwilligers gebruiken bij opbouwen, schoonmaken en
afbreken. Vaak melden die zich spontaan, maar als u nu al weet dat u wilt helpen stellen wij het op
prijs als u zich wilt opgeven bij Rene Bos. tel: 613036 .Dan weten wij op wie we kunnen rekenen.
Van de autocrosscommissie:
Op zaterdag 19 juni is er weer een autocross in Espel. Heb je vorig jaar meegedaan en begint het
alweer te kriebelen? Of heb je vorig jaar staan kijken en heb je nu wel het lef?
Geef je op bij Hans Luk, tel: 271548
Je moet natuurlijk wel een rijbewijs en een cross auto hebben...
Vooraf zal een instructie avond
plaatsvinden.
Espelnaren gaan ten alle tijden voor nietespelnaren!
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Jaaah… daar is tie weer…

De enige echte level-one elfdorpensteptocht.
Tulpenfestival komt met tweede 11-dorpensteptocht!
Level-one 11 dorpensteptocht per STEP; steppen, klunen en strijden!
De tulpen steken hun kop al in de lucht, de lammetjes dartelen door het veld.
Inderdaad, het is lente. Opnieuw heeft koning winter ons niet kunnen trakteren
op een Elfstedentocht. Daar nemen wij geen genoegen mee! Gebrek aan ijs?
Asfalt hebben we tenslotte genoeg. Dus hoog tijd voor de tweede echte
11-dorpentocht per STEP op zondag 25 april.
De 11-dorpentocht is een nieuwe activiteit van het Tulpenfestival. In alle dorpen, inclusief
Emmeloord, zijn teams zichzelf reeds aan het voorbereiden en opwarmen. Op zondag 25 april om
10.30 gaan deze elf teams dan ook in topconditie van start. Nadat het startsein in Ens heeft geklonken
vertrekken de eerste steppers in volle vaart naar het volgende dorp, waar hun teamgenoot klaar staat
om de step over te nemen. Inderdaad, de estafettewedstrijd belooft een barre tocht te worden van 80
kilometer asfalt. In elk dorp is een finish en start. Uiteraard wordt deze omlijst een feestelijke
happening. Er gaan zelfs geruchten dat het bruggetje van Bartleheim tijdelijk is overgebracht....De
officiële asfaltmeester bepaalt of de conditie van het wegdek overal betrouwbaar is. Zo niet, dan zijn
de steppers genoodzaakt om te klunen. En de stempelhuisjes staan natuurlijk klaar voor de nodige
controle.
Kortom, laat de muts en de wanten thuis, breng een zonnebril mee! Op zondag 25 april om 10.30 uur
klinkt het startsein in Ens. De uiteindelijke finish is rond 17.30 terug in Ens. Het kan vriezen of
dooien, één ding is zeker; de organisatie beloofd zowel voor STEP-per als toeschouwer een sportief,
spraakmakend en spectaculaire 11-dorpentocht. Voorwaar een evenement wat niet gemist mag
worden!
De Level-One 11-dorpen steptocht belooft weer een sportieve en feestelijke activiteit te worden voor
zowel deelnemer als toeschouwer. Met elf teams uit ieder groendorp en Emmeloord wordt er opnieuw
gestreden voor de titel ‘stepdorp van het jaar’. Opnieuw verzorgt ieder dorp de laatste tientallen meters
van het parcours – wordt het klunen, rennen of zwemmen? -. Daarna volgt een feestelijke finish dit
jaar voor het eerst een prijsuitreiking van de gele trui aan de etappewinnaar. Daarna starten de nieuwe
steppers voor de volgende afstand en zo gaan we door tot aan de eindstreep in Ens. Moge het duidelijk
zijn dat iedere stepper er alles aan zal doen om gehuldigd te worden in zijn eigen dorp.
In Espel zal dus op 25 april om + 13.15 de snelste stepper arriveren. Waarschijnlijk is de reclame
karavaan dan allang in Espel. We zijn vorig jaar begonnen met de 11-dorpensteptocht, maar door
tragische omstandigheden in Espel, zijn we toen gestart en gefinished in Tollebeek. Dit jaar in Ens,
weer niet in Espel omdat het café nog te klein is. Om de toeloop van ongeveer 500 mensen na afloop
te ontvangen zijn we nu uitgeweken naar Ens. En we gaan gewoon rouleren met alle polderdorpen.
Mits het café groot genoeg is. Maar de mannen van de Raat zijn er al druk mee in de weer, wie weet
volgend jaar wel de start en finish in Espel. Tot 25 april langs de route of bij de finish in een
polderdorp.

Step ze,
De stepcommissie.
STEP (Stichting Espel Promotie).
Gilbert Bastiaanssen, Frans Vos, Ludolf
Pepping, Gerard ten Dam, Rene Sieperda, Ludo
Leyten en Karin Lips.
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Schema vertrek- en aankomsttijden:
Dorp:
Ens
Nagele
Emmeloord
Tollebeek
Espel
Creil
Rutten
Bant
Luttelgeest
Marknesse
Kraggenburg
Ens:

Vermoedelijke aankomsttijd:
10:49
11:40
12:29
13:17
13:57
14:23
15:12
15:39
16:16
16:54
17:36

Vertrektijd:
10:30
11:18
12:12
13:00
13:46
14:10
14:55
15:25
16:05
16:40
17:20

Muziekuitvoering “Zuiderzee echo’s”
Eindelijk is het weer zover. Vrijdagavond 14 mei geven wij weer onze 2-jaarlijkse
spetterende muziekuitvoering in “de Ducdalf”.
De cursisten hebben weer veel geleerd en dit willen ze graag aan u allen
laten horen. Het is natuurlijk geweldig om net als een echte artiest voor
een volle zaal te spelen. En dan uw daverende applaus te ontvangen.
Dus komt allen op 14 mei naar de Ducdalf, iedereen is van harte welkom!
Gratis entree
Aanvang 19.15 uur
Muziekvereniging Zuiderzee echo’s
Voor informatie:
Ludolf Pepping
Martien Maas

271397
271689

Frida Nijboer
Elien Meisner

271230
271219

Espel bouwt voor jong en oud!
Jawel, de spreuk is nu bekend en als het goed is kom je hem overal tegen. Er staat al een bord vooraan
in Espel, de T-shirts en mini T-shirts met logo lopen als een speer en zijn bij de jaarvergadering van
het dorpsbelang bijna allemaal verkocht. Espel draagt het logo Espel bouwt voor jong en oud nu goed
uit, en dan zal Espel bouwen en bloeien tot in de lengte der dagen. Daar zullen we met z’n allen voor
zorgen. Het multifunctionele centrum staat figuurlijk al in de steigers en binnenkort ook letterlijk.
Het subsidie gebeuren is rond. De gemeente is ook door de bocht. Nu gaan we met de eigen bevolking
erachter staan. Zodat we er later jong en oud allemaal gebruik van kunnen maken.
De suggesties voor de veiling stromen al binnen. Tonny Borgijink, de worstkoning van Emmeloord,
heeft zijn medewerking al toegezegd. En andere hadden het erover om misschien pioenrozen te
verkopen met dorpsfeest. Allemaal ten bate van de veiling. Er kwam zelfs al iemand met een hele
grote boot. Er wordt links en rechts dus al druk nagedacht wat kan ik aanbieden voor Espel. Als er
gedacht wordt, wat is dit moeilijk, is het natuurlijk ook mogelijk om samen met iemand wat te doen.
Het is een veiling van diensten en/of goederen. De veiling zal op tijd beginnen dit i.v.m. het optreden
van de megaband Murphy-Law, want het blijft natuurlijk ook dorpsfeest. Er wordt druk nagedacht
over een grote publiekstrekker aan het begin van de veiling om heel Espel op tijd bij dit grote festijn te
krijgen. Voor suggesties houden we ons altijd aanbevolen.
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Hier enkele tips om iets aan te bieden:
• Cake/Taarten bakken.
• Onkruid wieden.
• Oppassen.
• Landbouwgewassen sorteren, rooien,
zaaien en poten.
• Elektra aanleggen.
• Transporten.
• Dinerbonnen.
• Vakanties (huisjes, boten, sauna)
• En al uw creatieve ideeën.
En als u er helemaal niet uitkomt, kom dan in ieder geval 12 juni op de veiling, want het word zeker
een feestavond. Bied gerust mee, en wie weet kom je thuis met iets wat je nooit verwacht had.
En je kunt altijd nog donateur van het mfc worden. Doormiddel van een jaarlijkse (maandelijkse)
bijdrage. Dit is zeer welkom, want het is niet niks wat hier nu neergezet zal worden. En heel Espel zal
er onwaarschijnlijk veel plezier aan beleven.
Bij deze dorpskrant is een formulier bijgevoegd waarop de goederen en/of diensten ingevuld kunnen
worden. Deze wordt voor 23 mei huis aan huis opgehaald.
Treffen we niemand thuis dan is het natuurlijk altijd mogelijk dit te geven aan één der leden van de
veilingcommissie. Of te mailen naar Herman Poland, hwpoland@hetnet.nl
De bedoeling is er een mooi boekwerk van te maken dat iedereen begin juni huis
aan huis bezorgd krijgt. We weten nog wat het is van 4 jaar geleden. Toen was
het voor de sport en was een groot succes!
Nu gaan we voor de leefbaarheid van ons dorp.

ESPEL BLOEIT, EN MOET BLIJVEN BLOEIEN.

Espel bouwt voor jong en oud.
Gegroet, De veilingmeester.

Gilbert Bastiaanssen.
Kees van Gaalen.
Roel Warmolts.
Herman Poland.

Veilingcommissie:
271685
271617
271727
271343

Lia Gommers.
Martijn Dekkers.
Alie Snippe.

271532
271365
271340

Van de gymnastiek
Zaterdag 17 april zijn er clubkampioenschappen. Voor de clubkampioen is er een echte
beker.
We hopen dat het een geslaagde middag zal worden.
De bodyfit die op maandagavond van 19.30 – 20.30 uur wordt gehouden, is al een grote
groep. De dames raken al heel wat zweetdruppeltjes en pondjes kwijt.
Het bestuur
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