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Van de redactie:
Diep geschokt en bedroefd zijn wij bij het horen van het overlijden van
Judith de Raat. We wensen Pieter, Bas en Twan, maar natuurlijk ook de overige familieleden en
vrienden van Judith heel veel sterkte bij het verwerken van deze enorme klap.
Bovendien willen we de direct betrokkenen bij dit ongeval heel veel sterkte toewensen.
We hopen dat allen de kracht en de liefde kunnen krijgen bij het verwerken van dit rouwproces.
Zoals iedereen weet was Judith de drijvende kracht achter de Dorpskrant en wij zullen, met alle kracht
die in ons is, haar werk proberen voort te zetten.
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En nog meer.

Van de dorpsvoorzitter:
Beste mensen:
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is Espel nog verdoofd door het tragische ongeval van vrijdag
14 mei waarbij Judith de Raat om het leven kwam. Judith zal gemist worden; in de eerste plaats als
vrouw van Pieter en moeder van Bas en Twan maar ook als betrokken dorpsgenoot. Het dorp zal haar
missen: als verslaggeefster voor de dorpskrant en de website en als hartelijk en warm mens. We
hopen dat Pieter, de jongens en de families de Raat en Lont de kracht zullen krijgen om dit verlies te
verwerken . Maar ook de direct betrokkenen bij het ongeval mogen wij niet vergeten: we hopen dat
Akkelien en Erik ook de kracht mogen ontvangen om deze traumatische ervaring een plaats te geven.
Nu; maar ook in de nabije toekomst.
Het is moeilijk om nu verslag te doen van wat Espel de laatste maanden heeft bezig gehouden, maar ik
zal het toch proberen:
- In de eerste plaats was er de jaarvergadering van 23 maart j.l. waar we heel wat dorpelingen mochten
welkom heten. Op deze vergadering werd het startsein gegeven voor de actie :” Espel bouwt voor
jong en oud “ hetgeen ook te lezen staat op het bord aan de ingang van ons dorp. Dit bord is gemaakt
door Fokke Westra en onthuld op de jaarvergadering door de voorzitter van ons MFC: Gert Dibbits.
T.b.v. het MFC is op deze zelfde avond ook het idee gelanceerd om met zo veel mogelijk
dorpsgenoten bij te dragen in de exploitatie van het MFC. Dit idee is in de maanden daarna verder
uitgewerkt en inmiddels zijn er al heel wat adressen bezocht met het verzoek om mee te doen. En dat
het idee aanslaat blijk wel !!!!!!!!! Dank zij het feit dat heel wat dorpsgenoten het kaartje hebben
ingevuld, kunnen we nu mededelen dat zodra het MFC opengaat de plaatselijke verenigingen gratis
gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimtes . En ook degenen die hebben aangegeven een vast
bedrag per jaar ( of per maand ) te willen betalen kunnen voor hun verjaardag / vergadering / e.d.
gratis gebruik maken van het MFC . Dit is geweldig nieuws nietwaar?
Mocht U echter uw kaartje nog niet hebben ingeleverd maar dit toch nog willen: u kunt het kwijt bij
- Gert Dibbtis, Vaartweg 27.
- Jack Matijsen, Esplerweg 38.
- Frans Vos , Pilotenweg 34.
- John van Slooten, Leliestraat 4.
Maar ook als u eenmalig een bedrag wilt overmaken, kunt u dat aan een van bovenstaande personen
laten weten, of gewoon overmaken op het bankrekening nummer van het MFC 3966.72.639 o.v.v.
bijdrage exploitatie MFC. En er is nog meer goed nieuws : dankzij de door de Europa beschikbaar
gestelde gelden kan er per 1 juni worden gestart met de bouw zodat ons multi functionele centrum
steeds dichter bij komt ! En dat brengt me bij het volgende: de naam van het centrum. Het
kerkgedeelte zal natuurlijk gewoon “Una Sacnta “ blijven heten, maar we kunnen ons voorstellen dat u
dat geen pakkende naam vindt voor het MFC. Daarom roepen wij u op om na te denken over een
passende naam voor het geheel . Ook deze ideeën kunt u bij bovenstaande personen kwijt. Wij zien uw
reacties met belangstelling tegemoet.
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-Op dezelfde jaarvergadering is het idee gelanceerd om u kenbaar te maken als u kunt reanimeren of
als u gediplomeerd EHBO - er of BHV – er bent ; onder het motto “als in een normale situatie elke
seconde al telt, telt in onze situatie elke seconde dubbel “. E.e.a. met de bedoeling de politiek en de
raad van toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen op te roepen terug te keren van hun ingeslagen,
heilloze weg. Dus het is beslist niet de bedoeling om op de stoel van hoogopgeleid
ambulancepersoneel te gaan zitten!! Beslist niet! Bij calamiteiten belt u gewoon 112 en als er
vervolgens daarna behoefte is aan mensen die kunnen helpen de paniek weg te nemen en de eerste
levensreddende handelingen te verrichten; dan kunt u bij hen terecht. Er is nog even overwogen om
voor dit doel een soort verjaardagskalender te maken, maar dat bleek te veel te gaan kosten. De
volgende personen hebben zich bij ons voor bovenstaand doel opgegeven:
* D. de Ruig,
Westerrand 90
8311 AP Espel Tel. 271645.
* Harrie Maas
Keggehof 14
8311 AV Espel Tel. 271410.
* Monique Maas
Keggehof 14
8311 AV Espel Tel. 271410.
* Marielle Maas
Keggehof 14
8311 AV Espel Tel .271410.
* Albert de Haan
Windmolenhoek 6
8311 AC Espel Tel. 270045 / 0612519532.
* Hanke Zandleven
Noorderrand 17
8311 AX Espel Tel. 271021.
* Tjitske Straatsma
Bredehof 1
8311 AH Espel Tel. 271298.
* John van Slooten
Leliestraat 4
8311 AG Espel Tel. 271648.
Zoals u ziet hebben zich tot nu toe alleen personen opgegeven die in het dorp wonen en blijft het
buitengebied achter. Hopelijk is dit verschil in de volgende dorpskrant weer rechtgetrokken
- Na de jaarvergadering hadden we op 17 april de dorpsschoonmaak . Op deze bewuste
zaterdagmorgen heeft een aantal bestuursleden van dorpsbelang samen met ongeveer 10 dorpsgenoten
het dorp weer ontdaan van allerlei rommel. [ De kinderen van de Ark hadden de omgeving van de
school al de donderdag ervoor onder handen genomen ]. Na een paar uurtjes opruimen smaakte het
patatje en glaasje drinken in de Bowling super goed! Het bestuur van dorpsbelang vindt echter, dat er
weinig animo vanuit het dorp is voor deze jaarlijkse actie en zijn we ons aan het beraden hoe dit
eventueel anders kan. Ook in dit geval geldt: hebt u een goed idee hoe dit anders aan te pakken is laat
het ons even weten!
- Andere activiteiten de afgelopen periode waren de 10 – dorpenloop / koninginnedag en de 10 –
dorpen steprace. Ik zal hier niet verder over uitwijden, maar ik wil wel alle vrijwilligers bedanken die
het een en ander toch maar weer mogelijk maken : elke keer weer.
- Met betrekking tot de loswal kan ik u mededelen, dat ( hopelijk ) deze zomer wordt begonnen met de
opknapbeurt. In de volgende dorpskrant meer informatie.
- Aan het einde van mijn stukje moet mij nog een ding van het hart naar aanleiding van een anoniem
briefje dat bij mij door de bus is gegooid. Dit was naar aanleiding van een uitspraak van mij tijdens de
laatste jaarvergadering m.b.t. het bermbrandje op oudejaarsdag [ waardoor wij onze gemeente
premie voor de helft misliepen ]. In het anonieme briefje wordt gezegd dat ik de jeugd hiervan
beschuldig. Hieruit blijkt, dat de schrijvers van dit epistel waarschijnlijk niet op de jaarvergadering
aanwezig waren. Immers: ik heb toen gezegd dat ik ervan uitga dat een aantal volwassen jongeren dit
nodig vonden. Dus niet de jeugd . Verder stellen de schrijvers van het briefje dat ik dondersgoed zou
weten wie de schuldige(n) is omdat het voor mijn deur begonnen zou zijn. In de eerste plaats is de
rommel in onze straat nog voor nieuwjaarsdag opgeruimd en in de tweede plaats wil ik even duidelijk
stellen dat mij volstrekt onduidelijk is wie het bermbrandje heeft aangestoken: ik heb het niemand
met een lucifer zien aansteken en zonder bewijs begin je niets. Als de schrijvers het echter wel weten,
en hiervoor willen getuigen, dienen zij zich onverwijld met de politie in verbinding te stellen.
Misschien dat we de geleden schade dan alsnog kunnen verhalen. Dit laatste is overigens de enige
reden dat ik reageer op een anoniem briefje; het eventueel nog kunnen verhalen van de schade. In het
vervolg zal niet meer op anonieme briefjes worden gereageerd. Kritiek vind ik prima maar dan wel
eerlijk en open. En daar passen anonieme briefjes niet in.
Ten slotte wens ik iedereen een goede zomer toe: voor de een een periode van betrekkelijke rust, voor
de ander een periode van drukke werkzaamheden. Hoe het ook zij: tot de volgende dorpskrant!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter:
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John van Slooten
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Dorpsfeest 2004
Na de gezellige koninginnedag en –avond, kijken we al weer uit naar het komende dorpsfeest, dat op
10, 11 en 12 juni zal plaatsvinden. Hierbij presenteren wij met plezier het programma:
Donderdag 10 juni:
Zomeravondloop om 19.15 uur, inschrijving vanaf 18.30 uur in de grote feesttent op het voetbalveld;
start en de finish bij de feesttent.
19.30 uur: Dartstoernooi in de feesttent. De punten die hierbij behaald worden tellen mee
voor de stratencompetitie.
Vrijdag 11 juni
19.30 uur Vogelschieten, inschrijving vanaf 19.00 uur
Wie schiet schutterskoning Evert van zijn troon??
19.00 uur kratstapelen voor de jeugd tot 15 jaar
19.00-22.00 uur vrijmarkt voor de jeugd tot 15 jaar in de feesttent
Een mooie gelegenheid om van je oude spullen af te komen en/of andere aan te schaffen. Vind je
het leuk hieraan mee te doen, geef je dan op vóór 10 juni a.s. bij Aalt Warmolts tel: 271535
22.45 uur Rad van avontuur, wegens groot succes geprolongeerd. Fantastische prijzen. Om iedereen
een kans te geven, kan er per ronde maximaal 5 loten per persoon gekocht worden.
Zaterdag 12 juni
13.00 uur flessenvoetbal, vorig jaar een klapper, dus het staat weer op het programma.
13.00 uur Vrij-klaverjassen voor €3,- p.p. Opgave vóór vrijdag 11 juni a.s. bij Jan Klaver-aas (tel.
271866).
14.15 uur Ons grote slotspel: Het kip en het ei, een geweldig doe-, maar ook schouwspel voor jong en
oud!!
Om 15.15 komen onze buikglijders weer aan bod op de grootste buikglijbaan van de polder, +/- 60
meter lang, ook deze punten gelden mee voor de stratencompetitie.
16.30 uur prijsuitreiking bij de feesttent
19.30 uur een grote veiling ten bate van ons eigen Multi-Functionele-Centrum in de feesttent, daarna
een super optreden van Murpy’s Law!!!
Zondag 13 juni
19.00uur kerkdienst in de feesttent met mmv Gospel Rockband.
We hopen deze dagen op mooi weer en een goed humeur van allen!!
Groeten de feestcommissie!!!

Gospelrockband in de feesttent
Op zondag 13 juni a.s., sluiten wij het dorpsfeest af met een dienst in de
feesttent. Deze dienst begint om 19.00 uur.
Wij zijn blij dat wij voor deze avond de medewerking hebben van de
Gospelrockband uit Espel, die onder leiding staat van Joke Heestermans.
Het thema van de dienst is:

“Vrees niet, want Ik ben met u”
(Fear not, for I am with you)
Dit thema loopt als een rode draad door de viering en komt tot uitdrukking in de muziek, zang
en dans van de gospelrockband.
Wij denken dat de muziek zeker ook de jongeren zal aanspreken. Die hopen wij dan ook naast de
ouderen in groten getale te mogen begroeten.
De collecte is bestemd voor “Waypoint”, die inzet om drugsverslaafden te helpen.
Ben Seesing
Namens de Oecumenische Werkgroep Espel
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Kinderopvang in het MFC
Alle ouders in Espel en omstreken:
Er komt kinderopvang in het Multi Functioneel Centrum in Espel!
Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn het team van de Stichting
Kinderopvang Flevoland e.o., ofwel De Flierefluiter en de Vrijbuiter.
Binnenkort beginnen wij met kinderopvang in het MFC.
Bijna 18 jaar geleden ging de Flierefluiter van start in een boerderij aan de Bomenweg, lekker gezellig
in een huiselijke sfeer.
Na 9 jaar echter groeiden we uit ons jasje en zijn toen verhuisd naar de Acacialaan in Emmeloord.
We zijn toen gestart met twee groepen, baby's en peuters. We zijn gestadig doorgegroeid en nu werken
we met vijf groepen voor kinderen onder de vier jaar
Ruim twee jaar geleden is de na/buitenschoolse opvang, De Vrijbuiter, van start gegaan. Dit is opvang
voor basisschoolkinderen na school en/of in de vakantie.
Wat bieden wij jullie?
- Opvang en verzorging van kinderen van 0-4 jaar van 07.30 uur tot 18.30
uur, vijf dagen per week, het hele jaar door.
- Opvang basisschoolkinderen van 4-12 jaar na schooltijd tot 18.30 uur wij
halen de kinderen uit school op en in de vakantie van 07.30 uur tot 18.30 uur.
Wat bieden wij de kinderen?
Speelkameraadjes, gezelligheid, samen zingen, boekjes lezen, knutselen, lekkere kliederspelletjes,
feestjes vieren, zonodig een lekker dutje doen, samen fruit/broodjes eten enz. enz. enz.
Voor de baby's geldt dat we met de voeding en het slapen het ritme van thuis volgen.
Wij als team staan garant voor een gezellige, vrolijke creatieve, actieve, deskundige opvang van uw
kinderen, en dat doen we ook nog met héél veel plezier!
Wilt u meer informatie of wilt u vrijblijvend een kijkje nemen om de sfeer te kunnen proeven bel dan ,
tel.no: 618509 of kijk op www.kinderopvang-flevoland.nl
Hopelijk tot ziens,
Het Flierefluiter-Vrijbuiterteam.

GEVRAAGD:
Wij vragen vrijwilligers die t.b.v. het multifunctioneel centrum willen helpen met
Schilderen/tegelplaats leggen/naaien van gordijnen/schoonmaken/klusjes.
Opgeven bij: Gert Dibbits, Vaartweg 27, tel 271218 .

GEVRAAGD:
Schoonmaakster voor het multifunctioneel centrum. Ca. 6 uur per week.
De taak is om het gebouw netjes schoon te houden en erop toe te zien dat de gebruikers telkens de
ruimtes netjes achter laten.
Opgave en inlichtingen bij Gert Dibbits, Vaartweg 27, tel. 271218
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Hèt feest van jongeren 19 NU zit er weer aan te komen!! En dan hebben we het natuurlijk
over het jaarlijks terugkerende dijkfeest!
Op 26 juni 2004 gaan alle remmen los aan de dijk bij Espel (zelfde locatie als vorig jaar).
De bands die deze avond zullen spelen zijn:
Boulevard
The Heinoos
DJ Duco
De kans bestaat dat die avond het Nederlands elftal moet voetballen voor het EK. Om dit niet
te missen staat er in dat geval een groot scherm op het terrein en kijken we eerst met zijn allen
hoe ‘onze jongens’ het doen!
In geval van voetbal is iedereen om 20.00 uur van harte welkom.
Wordt er die avond niet gevoetbald door het Nederlands elftal dan begint het feest om 21.00
uur.
Kaarten zijn voor leden te koop bij:
* Crespa:
* NET:
* JOEK:
* Mix-ML:

Niels Meurs
Kirsten Reijenga
Marieke Nieuwenhuizen
Tijdens de BOET-avonden

06-22256750
06-12085573
06-10635764

Voor niet-leden bij:
FOTO JAN (lange nering 51B)

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 11 juni t/m woensdag 23 juni.
leden €6,- / niet-leden €13,- / aan de kassa €15,Kortom:
Wanneer?

Zaterdag 26 juni 2004

Hoe laat?

In geval van voetbal om 20.00 uur anders om 21.00 uur

Waar?

Zelfde locatie als vorig jaar, namelijk
de feesttent bij de dijk in Espel!

Wie?

Boulevard, The Heinoos en DJ Duco.
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PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMEL
In het vroege voorjaar zijn de peuters naar de boerderij van de familie
Van Dam geweest om daar de pasgeboren lammetjes te bekijken.
Het was een heel feest, de kinderen mochten bij de lammetjes in het
hok en als ze wilden mochten ze de beestjes ook aaien. De meeste
kinderen vonden dit prachtig. Als dank hadden de kinderen op school
een mooie verftekening van lammetjes gemaakt, deze werd die ochtend
aangeboden aan de familie Van Dam.
De jaarvergadering is dit jaar gehouden op dinsdag 30 maart.
Eerst werd het jaarverslag en het financiële verslag aan de aanwezigen getoond. Na de pauze was het
woord aan Ciska van der Poel, zij is tandheelkundig preventief medewerker bij H=B+G (voorheen
GGD). Die avond gaf zij door middel van een dobbelspel informatie over mondgezondheid voor 0-4
jarigen, dit was een leuke manier van voorlichting. Voorafgaand aan deze avond had de
peuterspeelzaal al enkele weken de peuterkoffer mondgezondheid geleend. In deze peuterkoffer zaten
o.a. een grote handpop met gebit en grote tandenborstel, voorleesboekjes, voorlichtingsplaten, puzzels,
tandartsjasje, mondkapjes, spiegeltjes en nog veel meer, zo konden de peuters op een speelse manier
kennis maken met mondverzorging.
Hieronder volgt het jaarverslag van de peuterspeelzaal over het jaar 2003/2004:
“Op 20 maart 2003 werd de jaarlijkse ouderavond gehouden. Er waren deze avond
14 personen aanwezig.
Het pedagogisch beleidsplan van onze peuterspeelzaal werd gepresenteerd door
Alice Jansen, ook was wethouder Jan Mulder uitgenodigd.
Tijdens deze avond hebben we o.l.v. Alice in diverse groepjes gediscussieerd over
een aantal stellingen.
Tijdens de vergadering werd meegedeeld dat Hermien Bos en Marriëtte van
Tiggelen het bestuur hebben verlaten. Fyke van Amerongen en Carlien Hendrickx hebben hun plaats
ingenomen.
In het voorjaar zijn de lammetjes van de familie Van Dam weer uitgebreid bewonderd door de peuters.
Ook zijn de kinderen nog naar een voorstelling in de bibliotheek geweest, deze ging over Rupsje
Nooitgenoeg.
Juf Thea heeft haar verjaardag met de kinderen thuis gevierd, dit vonden ze erg interessant, een juf die
in een echt huis woont.
Op 12 juni zijn de peuters op schoolreisje geweest. Dit maal ging de reis naar camping Hazevreugd op
Urk. Daar mochten ze o.a. pony rijden, pannenkoeken eten en snoepen van de toverboom.
Op 26 juni was er een koffieochtend voor de ouders en konden de foto’s van het schoolreisje worden
nabesteld. Hierna begon de vakantie.
In de periode van 3 tot 17 september zijn er weer loten verkocht voor Jantje Beton, de opbrengst was €
210,00, hiervan is de helft voor Jantje Beton en de helft voor onze eigen peuterspeelzaal.
De jaarlijkse schoonmaakavond werd op 8 oktober gehouden, ook hebben veel ouders speelgoed mee
naar huis genomen om daar schoon te maken.
Op de knutselavond in december hebben de ouders een houten memoriespel gemaakt. Het was een
gezellige avond.
Toen Sinterklaas en 2 Pieten op 5 december de peuterspeelzaal bezochten, mochten de peuters hun
cadeautje uitpakken. Ze waren er erg blij mee. Ook hadden ze al een keer eerder hun zelfgemaakte
schoentje gezet en er wat lekkers in gekregen.
Tegen het einde van het jaar zijn er veel nieuwe peuters bijgekomen, zo’n jonge groep is zeer intensief
o.a. met het maken van werkjes. Desondanks hebben de kinderen toch mooie dingen kunnen maken
voor Sinterklaas en Kerst.
Inmiddels is er een wachtlijst ontstaan voor de peuters, dit heeft het bestuur er toe
doen besluiten om een juf aan te trekken voor een extra ochtend peuterspeelzaal.
Een positieve ontwikkeling natuurlijk.
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In het najaar is er daarom een sollicitatieprocedure opgestart en die heeft er toe geleidt dat per 1
januari Sabien van Dijk is begonnen op de maandagochtend.”
Tot slot nog het volgende. Zoals jullie misschien al vernomen hebben is het zaaltje, waar de
peuterspeelzaal word gehouden, verkocht. Dit houdt in dat wij aan het einde van dit schooljaar het
zaaltje moeten verlaten. Aangezien het Multi Functioneel Centrum dan nog niet klaar is, is het bestuur
druk bezig om een tijdelijke locatie te vinden voor onze speelzaal.
Opgave van nieuwe peuters kan vanaf 1 jaar bij Carlien Hendrickx, tel. 271703.

Leerlingen Diana kregen goud in Emmeloord
Op zaterdag 24 april j.l. is majorette vereniging Diana naar een concours in
Emmeloord geweest. Op dit concours deden alleen groepen mee.
De vijf teams van Diana waren hier ook vertegenwoordigd.
We begonnen ’s ochtends met het B-team. Het B-team bestaat uit Rosanna, Maud, Rieke, Diana,
Sherryl en Daisy. Zij draaiden hun show helaas niet vlekkeloos. Daar werden ze dan ook op
beoordeeld. Ze kregen 77.8 punten en werden daarmee 9e.
Daarna mochten de meisjes van het C-team, Hilde Pepping, Anne Engelhardt, Petra Remijn, Ayella
Cramer, Manouk Sijtsma en Esmee Bakker, de wedstrijdvloer betreden. Zij draaiden hun show heel
keurig en pakten de 2e plaats voor hun rekening van de 8 teams in deze categorie. Een goede prestatie!
Ook de leerlingen van Diana deden mee met hun show op de muziek van Teigetje. Mariëlle Merks,
Astrid Meisner, Eline Keizers, Annemijn Visscher, Joni Engelhardt, Inge Leune en Marijke Wakker
gingen de vloer op, vol met zenuwen natuurlijk. Maar hun prestatie vond de jury zo goed, dat zij de
beker voor het beste team jeugd 1 (6 – 9 jarigen), vol trots in ontvangst mochten nemen.
Gefeliciteerd meiden!
Ook het A-team ging de strijd aan in Emmeloord. Het A-team bestaat uit Rian Pepping, Daisy Jonker,
Milou Sijtsma, Berdien Pepping, Paula Sportel en dit keer José Leijten (i.p.v. Stéphanie Boons die
verhinderd was).
Deze dames draaiden hun show zo goed, dat ook de jury vond dat zij de beker en daarmee de 1e plaats
hadden verdiend.
Een promotie zat er op 3 tienden helaas niet in.
Dit team deed ook mee in de dancetwirl categorie, ook hier was de beker voor hen.
Met drie bekers keerden we weer terug. Een lekker kort dagje en toch goed gepresteerd, we gingen
tevreden naar huis.

Milou Sijtsma en Maud Weerden promoveren in Creil
Op zaterdag 15 mei j.l. organiseerde majorette vereniging Diana een
concours in de Toernooihal te Creil. Er deden van Diana 17 solisten, 3
duo’s en 4 teams mee. Het concours bestond uit 150 optredens. Omdat
het voor ons een thuiswedstrijd was, had iedereen er weer ontzettend
veel zin in.
De resultaten van Diana . . .
We begonnen de dag met de 3e divisie. Stéphanie Boons (Tollebeek)
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liet hier voor de laatste keer haar show zien, want ze gaat vanaf nu niet verder meer met solo. Sherryl
Cramer (Rutten) draaide ook mee met deze categorie. Ze scoorde beide niet genoeg voor een
podiumplaatsje. Dit gebeurde ook in de jeugd 3, Rosanna Bovenkamp (Emmeloord) en Maud
Weerden (Rutten) behaalden mooie punten, maar ook niet voldoende.
In een categorie jonger deden de duo’s Manouk Sijtsma / Esmee Bakker
(Emmeloord) en Hilde Pepping / Anne Engelhardt (Espel) mee. Manouk en Esmee
pakten de medaille en de show van Anne en Hilde was goed voor de tweede plaats.
In de 2e en 1e en ere divisie lieten Milou Sijtsma (Emmeloord), Paula Sportel
(Tollebeek), Rian Pepping (Espel), Berdien Pepping (Espel), Daisy Jonker
(Emmeloord) en Karin Bal (Emmeloord) hun show zien. Deze meiden hebben goed
gedraaid, daar kregen ze ook de punten voor. Voor hen was helaas geen podiumplekje
weggelegd.
In de 2e divisie duo, lieten voor de laatste keer Stéphanie en Rian hun show zien. Ze hadden een
compilatie zelf gemaakt van alle shows die ze hebben gehad, speciaal voor hun trainster. Bedankt
meiden, het was ontzettend leuk!
De medailles in de dancetwirl klasse gingen naar Rosanna, Maud en Milou. Zowel Maud als Milou
had ook nog een promotie verdiend, wordt het harde trainen dan toch beloond!
Ook deden er vier teams mee van Diana.
Het jongste team bestaande uit Astrid, Eline, Marijke, Inge, Mariëlle, Joni en Annemijn deden hun
show op de muziek van Teigetje. Het ging ontzettend goed, elke beweging ging mooi gelijk. Dat had
de jury ook gezien en vond dat zij de beker hadden verdiend.
Ze vonden dat ook van het C-team. Deze meisjes, Petra, Ayella, Hilde, Anne, Manouk en Esmee,
gingen ervoor toen ze op de vloer stonden. Ze hebben alles uit de kast gehaald en de beker is dan ook
zeker verdiend!
De show van het B-team, Sherryl, Diana, Rosanna, Maud, Daisy en Rian (als invaller voor Rieke) was
goed voor de 3e plaats. En ook voor het A-team, Stéphanie, Rian, Berdien, Paula, Milou en Daisy, was
de beker voor de 1e plaats.
Een zeer geslaagde dag met ontzettend veel verdiende prijzen.
We houden nu een zomerstop en richten ons even op de straatoptredens.
Eind september gaan we weer aan concoursen meedoen.

DE HEL VAN ESPEL
De autocross van 2003 was een geweldig succes en
vraagt om een vervolg. Daarom organiseren wij op 19
juni 2004 de tweede autocross op rij in Espel met maar
liefst 18 crossers uit Espel.
Er staan in totaal 72 rijders op papier die ons op
spetterend cross-fire gaan trakteren,
Het commentaar wordt verzorgd door 2 Espeler-VIP’s en in de pauze zal er een demonstratie worden
gehouden over hoe je met een omgebouwde combine kunt crossen!?!?
Als u bij de entree een programmablaadje incl. lotnummer koopt, speelt u automatisch mee met de
verloting en kunt u fantastische prijzen winnen.
Dus: hou hem vrij die 19de juni en kom om 12.30 uur naar de ijsbaan voor dit grandioze spektakel.
De entree is € 2 per persoon, kinderen tot 2 jaar gratis en 65-plussers mogen er voor half geld in, dus
voor € 1.
De autocrosscommissie

Stof tot nadenken:
•

Een onsje liefdevolle vorming is meer waard dan een kilo drammerige dwingelandij.
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Wie je bent, is belangrijker dan wat “ze” van je vinden.

Veiling

12 juni

19:30 uur

Na alle treurige gebeurtenissen pakken we toch weer met moeite de draad op. Wij wensen
Pieter, Bas en Twan en de familie veel sterkte met dit zware verlies. Judith stond midden in
het dorpsleven, een klein voorbeeldje: Ik zag haar door het dorp skeeleren en ik maakte een
opmerking over haar skeeler capaciteiten. Ik kreeg daarna gelijk de vraag of er nog van die Tshirtjes zijn van espel bouwt voor jong en oud. Het toeval wilde dat Judith het laatste shirtje
heeft overgenomen. Hieruit bleek dus wel dat ze zeer begaan was met het wel en wee van
Espel. We hebben de afgelopen tijd alles omtrent de veiling op een laag pitje gezet maar na
overleg met Pieter hebben we besloten om er toch gewoon mee verder de gaan. De flessen
wijn en champagne met het logo van het tulpen mozaïek liggen nu dus wat later op de 3
verkooppunten. (vanaf 25 mei te verkrijgen bij: Harry Maas, Knipboetiek en de Bowling).
Een prima Zuid-Afrikaanse droge witte en rode wijn en champagne, en dat voor een vrienden
prijsje van €5,- per fles. De veiling zit er nu dus echt aan te komen en het word een veiling
voor jong en oud. Voor de allerjongsten biedt de kinderopvang ` De Flierefluiter` alvast
kinderopvang aan tijdens de veiling in de voetbalkantine van 7 tot half 10. Zij nemen zelf
materiaal mee om de kinderen te vermaken. Dus maak alvast kennis met hen want ze gaan
zich ook vestigen in het nieuwe MFC per 01-01-2005. De veiling begint op tijd, om 19:30
uur, dit doen we om na afloop nog genoeg tijd te hebben voor een feestje met Murphy`s Law.
De kavels stromen binnen, wij als veiling commissie zijn hier zeer blij mee. Maar misschien
noodzaakt het ons om verscheidene kavels bij elkaar te voegen omdat er anders geen tijd is
voor het feest na afloop. Meer hierover zullen jullie lezen in de speciale veilinggids die begin
juni huis aan huis verspreidt wordt. Zijn sommige door omstandigheden er nog niet aan toe
gekomen iets door te geven, mail het dan snel naar Herman Poland: hwpoland@hetnet.nl of
geef het door aan een der bestuursleden. Dan komt er nog een extra inlegvel in de veilinggids.
Tot op de veiling tijdens het dorpsfeest in de tent,
Gegroet de veilingmeester
Veilingcommissie:
Gilbert Bastiaanssen, Lia Gommers, Martijn Dekkers, Roel Warmolts, Kees van Gaalen,
Allie Snippe en Herman Poland.
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Van de gymnastiek
Op 17 april werden de clubkampioenschappen gehouden, het was een geslaagde middag!
Er waren veel winnaars. De clubbeker ging naar Simone Koers, zij had de meeste punten.
Gefeliciteerd!
Ook bij dezen een oproep aan 12 tot 16 jarigen. Wie wil er meedoen? Bij voldoende
belangstelling richten we een aparte groep op. Bel met 271373!
Het bestuur

Maud Noordhuis.
Maud is geboren op 8 april 2004
in het ziekenhuis in Lelystad, ze
woog toen 1995 gram, Maud
heeft eerst een week in het AMC
in Amsterdam gelegen omdat ze
beademing nodig had. Hierna
heeft Maud nog 5 weken in het
ziekenhuis in Lelystad gelegen
om wat groter te groeien. Maud
is nu ongeveer een week thuis, in
Emmeloord. Maud weegt nu
2750 gram en is 47cm lang. Je
ziet dus dat het t-shirtje niet de
alleen bedoeld is voor in de auto,
want deze baby was hem ook!

Familieberichten:
Geboren:
04-04-‘04

: Martijn, zoon van Frank en Thilda van Hooff-Westra

Overleden:
14-05-’04

: Judith de Raat
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