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Van de redactie:
Met ingang van 1 september zijn er wijzigingen binnen de redactie.
Mariëlle Maas gaat in het vervolg de opmaak en de layout van de dorpskrant verzorgen. U
kunt kopij voor de dorpskrant naar haar mailen. Het emailadres is: meamaas@hotmail.com
Verder zijn wij op zoek naar :

enthousiaste redactieleden
die mee willen denken en helpen om het blad een professionele
uitstraling te geven. Info: overige redactieleden
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Van de dorpsvoorzitter
We schrijven alweer september 2004 en voor de
meeste dorpsgenoten zit een welverdiende vakantie
er weer op. En voor degenen die in het naseizoen
nog gaan : Ook veel plezier toegewenst !
Wat voor de één een periode van rust en genieten
was, was voor een ander een periode van drukke
werkzaamheden; en voor velen onder onze agrariërs
een periode van zorgen en stress na de extreme
regenval van de laatste weken. Velen van u zijn
getroffen door het mislukken van ( een deel van ) de
oogst en zien de toekomst met zorgen tegemoet. Als
dorpsbelang leven wij met u mee en we hopen van
ganser harte dat de schade – waar mogelijk – enigszins beperkt kan worden zodat er nog enig
licht aan de horizon gloort. Heel veel sterkte in elk geval!
De afgelopen periode is voor dorpsbelang een betrekkelijk rustige periode geweest : we zullen
in vogelvlucht verslag doen van hetgeen ons heeft bezig gehouden:
•

In de eerste plaats is dorpsbelang – als participant in het MFC – aanwezig geweest bij
de notariële overdracht van de gebouwen op dinsdag 27 juli jongstleden. Zoals u al
heeft kunnen zien ( en kunnen lezen op de website van Espel ) gaat de bouw nu al
aardig concrete vormen aannemen en we hopen dan ook dat de streefdatum werkelijk
gehaald kan worden! Ook met de z.g. “kaartjesactie “ ( u weet wel: de vrijwillige
bijdrage t.b.v. de exploitatie van het MFC ) gaat het prima: we zijn inmiddels over de
200 dorpsgenoten heen die hebben aangegeven een vast bedrag per jaar te willen
bijdragen en groeien nu langzaam door naar de 300! Iets waar een klein dorp als Espel
groot in is gebleken. Mocht u uw kaartje om wat voor reden dan ook nog niet hebben
ingeleverd; u kunt het kwijt ( of een ter plekke in vullen ) Bij:
- Gert Dibbits , Vaartweg 27 tel. 27 12 18 .
- Jack Matijsen , Espelerweg 38 tel 27 1690.
- Frans Vos, Pilotenweg 34 tel. 27 1450.
- John van Slooten, Leliestraat 4 tel. 27 1648.
Maar ook als u een eenmalige bijdrage wilt storten, dan kan dat op het
bankrekeningnummer van het MFC 3966.72.639 o.v.v. bijdrage exploitatie MFC.
Degenen die dit de afgelopen periode hebben gedaan : Heel hartelijk bedankt voor uw
bijdrage.
Vorige dorpskrant is er ook gevraagd om eens na te denken over een passende naam
voor het geheel. Ook deze ideeën kunt u op bovenstaande adressen kwijt.
Ook de komende tijd zal er hard gewerkt worden aan het MFC. Zo heeft het
stichtingsbestuur 6 september een vergadering ( gehad ) om e.e.a. door te nemen en
o.a. te praten over de verfraaiing van de buitenzijde van het gebouw terwijl
ondergetekende op 7 september een onderhoud heeft ( gehad ) met een
vertegenwoordiger van Kyocerai Mita m.b.t. het eventueel plaatsen van een
kopieermachine voor de redactie van de dorpskrant. Zodra er meer concreets is te
vertellen, zult u daar in een volgende dorpskrant over worden geïnformeerd.
• In de laatste dorpskrant schreef ik ook over de loswal: dat er nog deze zomer zou
worden begonnen met de opknapbeurt. Tot nu toe heb ik daar nog niets van gemerkt
en hult Emmeloord zich stilte. De verantwoordelijke wethouder ( dhr. Ritsema ) is van
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6 – 21 september met vakantie, maar ik beloof u dat ik hem hierop zal aanspreken
zodra hij weer terug is.
• M.b.t. de woningbouw kunnen we mededelen, dat wij als dorpsbelang de tekening
hebben mogen zien van het uitbreidingsplan Espel West . Als bestuur hebben we enige
kanttekeningen geplaatst maar we hopen dat – als e.e.a. gunstig verloopt – de eerste
bewoners hun huizen in 2007 kunnen betrekken. Ook is de tekening t.a.v. het
inbreidingsplan locatie de Kaghe gepresenteerd en besproken, en ook bij dit plan
hebben we kanttekeningen geplaatst. We gaan ervan uit, dat voor beide projecten geldt
dat de dorpsbewoners tijdig zullen worden geïnformeerd. Houd uw brievenbus dus in
de gaten!!
• Aan het eind van mijn stukje gaan onze felicitaties uit naar mevrouw IJsseldijk van de
Vaartweg, die op aanzienlijke leeftijd voor de 25 ste ( !! ) keer de Drentse
fietsvierdaagse heeft uitgereden. En tevens feliciteren wij het bestuur en de leden van
de Tennisclub Espel , die op zaterdag 28 met enig feestgedruis herdachten dat het 25
jaar geleden was dat de club werd opgericht. Proficiat
!!!!!!!!!!!!!
• Tot slot weer even het lijstje van EHBO – ers en BHV – ers
die kunnen inspringen als elke seconde ( dubbel ) telt :
- D. de Ruig
Westerrand 90
271645.
- Harrie Maas
Keggehof 14
271410.
- Monique Maas
Keggehof 14
271410.
- Marielle Maas
Keggehof 14
271410.
- Hanke Zandleven
Noorderrand 7
271021.
- Tjitske Straatsma
Bredehof 1
271298.
- Albert de Haan
Windmolenhoek 6
270045 / 612519532.
- John van Slooten
Leliestraat 4
271648.
Waar blijven de mensen voor het buitengebied ?????? U kunt zich opgeven bij John van
Slooten 271648.
P.S. Wilt u het aan ondergetekende ( of een van de andere leden van dorpsbelang )
doorgeven als er in uw buurt nieuwe bewoners zijn gekomen ? Dan kunnen wij hier als
dorpsbelang aandacht aan schenken en kan ook het bestuur van het MFC de nieuwe
mensen inlichten over het hoe en waarom van het MFC en over de kaartjesactie. Alvast
bedankt voor uw medewerking!!
Tot zover het stukje van deze keer. Graag tot de volgende dorpskrant!!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter: John van Slooten.

Muziekvereniging "Zuiderzee Echo's"
Na de zomerstop binnen onze vereniging, begint het nu weer te kriebelen om te starten met
een nieuw seizoen. Halverwege september zullen de lessen weer beginnen. Binnen onze
vereniging kunnen bijna alle instrumenten bespeeld worden. We hebben nog ruimte voor
nieuwe leden. Een lesseizoen bestaat uit 25 lessen. Heeft u / heb jij
interesse in muziekles bij onze eigen plaatselijke muziekvereniging
neem dan z.s.m. contact op met Elien Meisner tel: 0527-271219
Oproep: heeft iemand tijdelijk een gitaar te leen voor een van onze
muzikanten ???
tel: 0527-271219
Tot horens namens Het Bestuur
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Even bijpraten met de ontwikkeling van ons MFC
(Multifunctioneel Centrum)
Eerst nog de veiling die we tijdens het dorpsfeest
t.b.v. van ons MFC gehad hebben. Wij waren met
stomheid geslagen met zo’n geweldig resultaat.
Meer dan € 50.000,00; wie had dat ooit gedacht.
De biedingen raasden langs je heen. Waar een
klein dorp toch groot in kan zijn. Mensen allemaal
hartstikke bedankt. Wij zullen van onze kant
proberen te bewijzen dat jullie een goede
investering hebben gedaan. Ook voor de vele
vrijwilligers die zoveel tijd erin gestoken hebben en nog gaan doen is dit een enorme
stimulans.
De officiële overdracht van de kerk naar ons als MFC heeft inmiddels plaatsgevonden. Vanaf
deze plaats onze hartelijke dank voor de spontane en constructieve wijze waarop alles is
afgewerkt.
V.w.b. de bouw liggen we redelijk op schema. Zoals jullie hebben kunnen zien ligt de vloer er
inmiddels in en is de zorgruimte ook per 1 juli in gebruik genomen. De dokter houdt er
gewoon zoals altijd zijn spreekuur op vrijdagmiddag. Wij zijn inmiddels ook bijna zover dat
er een fysiotherapeut bij belangstelling gebruik van deze ruimte gaat maken.
Als het bouwbedrijf nakomt wat zij als schema van de bouw hebben, moeten we de
oplevering van hen medio november krijgen. Uiteraard moeten de weersomstandigheden dan
niet tegenwerken. Daarna moeten wij zelf nog de puntjes op de i zetten. Wij gaan er zelf
vanuit dat we per 1 januari alles draaiende hebben. We doen ons uiterste best om de bestaande
ruimten eerder te kunnen gaan gebruiken. Dat kan nu ook al wel, maar jullie zullen begrijpen
dat dit er op dit moment nog niet altijd even fraai eruit ziet.
Financieel kunnen we op dit moment m.b.t. de totale bouwkosten alles nog binnen de
begroting houden.
M.b.t. de vrijwillige bijdragen ter dekking van de exploitatiekosten gaat het steeds meer de
goede kant uit. Vooral na het dorpsfeest, de veiling en de start van de nieuwbouw/verbouw
van ons MFC zien meerdere dorpelingen in dat we met een goede zaak bezig en zich daarom
alsnog spontaan als lid aanmelden. Dat wil niet zeggen dat we er zijn, we blijven de vinger
aan de pols houden en blijven zoveel mogelijk mensen benaderen alsnog mee te gaan doen.
Voor de volledigheid melden wij nog eens dat de Fam. Maas van de Keggehof bereid is
gevonden om de sleutel en agenda beheer op zich te nemen. Dus willen jullie een afspraak
maken voor gebruik en het afhalen van de sleutel van het MFC, neem dan contact met hen op.
Harry en Nell nogmaals bedankt voor jullie spontane aanbod.
Wij hebben Geesina Helmons bereid gevonden om per 1 september de schoonmaak op zich
nemen. Wij wensen haar veel succes.
Verder hebben wij de vraag aan jullie bereid te zijn om tijdschriften, wat het ook maar is, aan
ons aan te bieden. Die leggen wij dan weer op de stamtafel van onze gezelligheidsruimte.
Meld je dan even bij Gert Dibbits, Vaartweg 27 of tel. 271218.
Als jullie het huishoudelijke reglement willen hebben, kan dat afgehaald worden bij Gert
Dibbits of kan per e-mail toegestuurd worden.
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Er komt een planbord bij de hoofdingang waarop we jullie zoveel mogelijk info zullen geven
en daarbij ook aangeven wie waar welke ruimten gaat gebruiken.
Zoals jullie weten is het Groene Kruis gebouw per 1 juli gesloten. Wij hebben het voor elkaar
gekregen dat de uitleen spullen die er nog waren, wij die voor niets hebben gekregen. Het is
misschien niet veel, maar toch. Wat wij hier in Espel hebben is: 1 verstelbaar ruggesteun voor
een bed, 1 rolstoel, 1 po stoel, 1 toiletzitting om het toilet te verhogen, 6 ondersteken, 4 stel
bedklossen, 6 stel loopkrukken, 2 loopstoelen, 1 dekenhouder om de benen vrij te houden.
Om er gebruik van te maken kunnen jullie contact opnemen met Gert Dibbits.
Misschien ten overvloede, maar kom gerust eens een kijkje nemen hoe de ontwikkelingen in
het gebouw zijn. Wij zijn blij met jullie belangstelling.
Zijn er vragen, opmerkingen of klachten, dan moet dat gemeld worden bij het bestuur van het
MFC. Dus in principe niet bij de fam. Maas of Geesina Helmons.
Een hartelijke groet van het Bestuur
John van Slooten, Okke Bijl, Ineke v/d Heijkant, Ella Wijnia en Gert Dibbits

Wat bleef er over??
Het is alweer twee maanden geleden dat we een geslaagd dorpsfeest hebben gehad met een
formidabele veiling. Het slagen hiervan is vooral te danken aan iedereen die goederen of
diensten heeft ingebracht en alle kopers op de veiling. Daarnaast is de ondersteuning van veel
vrijwilligers en bedrijven, in wat voor vorm ook, onontbeerlijk voor het veilingbestuur
geweest om alles goed te organiseren.
De uiteindelijke opbrengst voor de inrichting van het MFC is geworden:
Inkomsten

Uitgaven

opbrengst veilingkavels
donaties
verkoop wijn
verkoop worst

€
€
€
€

49345,00
2050,00
1436,00
1090,00

totaal

€

53921,00

directe kosten veiling 12 juni €
(tenthuur, muziek, consumpties, etc.)
kosten reisje Amsterdam
€
advertentiekosten
€
veilingburo Ino Meijer
€
inkoop wijn
€
vergader- en
administratiekosten
€
€

3500,00
1200,00
516.46
230,68
1212,91
387,98
7048,03

Totaal netto opbrengst voor het MFC:

€ 46.872,97
Daarom namens de besturen van het MFC en de veiling HEEL HARTELIJK DANK!!
Met vriendelijke groeten,
Herman Poland (penningmeester veiling)
Op de Wieken
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Bijna-Espelenaar wint hel van Espel
Na maanden van voorbereiding maakte Espel zich
afgelopen zaterdag op voor haar tweede autocross.
Tijdens de auto-keuring, die vanaf 9.30 uur plaatsvond,
viel er behoorlijk wat regen en dat beloofde niet veel
goeds voor de publieks-opkomst. Maar naar gelang de
ochtend vorderde, klaarde het op en uiteindelijk is er
tijdens de cross geen druppel regen meer gevallen;
daarentegen druppelde het publiek gestaag binnen. Ruim
600 belangstellenden stelden zich langs de baan op om
hun favorieten aan te moedigen. 72 rijders verschenen
aan de start, waarvan 19 Espelenaren, 4 dames en zelfs 2
crossers van buiten de polder. Elke deelnemer reed 4 keer, verdeeld over 4 manches. Elke
manche bestond uit 12 ritten van 6 deelnemers en één rit besloeg 2 ½ ronde. Na de 48 ritten
gingen de 24 beste rijders door naar de halve finale. In deze halve finale reed ieder nog 2 keer
en de 6 beste deelnemers gingen door naar de finale, die over 5 ½ ronde verreden werd.
Gilbert Bastiaanssen en Paul van Steenbergen praatten de ritten aan elkaar en waar de cross al
zorgde voor het nodige vuurwerk, deden zij er met hun commentaar nog een schepje bovenop.
Er werd fel gestreden; vooral een snelle start was belangrijk voor het verloop van de rit: als je
op kop uit de start komt, kun je snelheid opbouwen en defensief rijden. Het was dan ook vaak
vlak ná de start dat menig rijder de neus van zijn bolide in de “duinen” zag verdwijnen. Maar
ook gedurende de rit werden er verbeten duels uitgevochten om een plaats verder naar voren
op te schuiven. Tijdens zo’n duel belandde Joost Kreulen als eerste op zijn dak. Jammer Joost,
geen premies meer!
In de pauze werd er door Combain Race-team “Het Kratje” een demonstratie gehouden met
omgebouwde combines. De baan was voor deze machines te klein en de bochten te krap,
waardoor zij niet aan de maximum snelheid van zo’n 110 km. per uur kwamen, maar de
aanwezigen genoten van dit spectaculaire schouwspel.
Inmiddels hadden vele vrijwilligers zich gebogen over de eindstanden die moesten uitmaken
welke 24 rijders er in de halve finale zouden uitkomen. Rik van Hees verspeelde zijn plaats
door zijn banden te verwisselen met ongeoorloofde banden. De 4 dames waren uitgeschakeld.
Marloes Hekkert, de snelste van de 4, ziet niet zoveel in en aparte dames-manche. Ondanks
het feit dat er weinig belangstelling voor is, vindt zij het een grotere uitdaging om het tegen
mannen op te nemen.
Van de 19 Espelenaren bereikten er 6 de halve finale: Willem Bastiaanssen, Bart Heukers,
Klaas Osinga, Rob de Sain, Wim de Wolf en Edwin v.d. Avoird.
Nu kwam de ware Espeler-spirit naar boven: wie wil er níet triomferen op eigen terrein?
Klaas deed er alles aan; na de start lag hij op kop, maar werd gepasseerd door Jeroen v.d.
Schelde. Een paar meter vóór de finish leek Klaas Jeroen nog te kunnen kloppen, maar dat
lukte nèt niet. Klaas finishte met een lekke band en een al net zo lekke radiateur. Zijn race
leek over, ware het niet dat zijn tegenstander Jeroen hem een goede radiateur aanbood in ruil
voor een betere positie in de tweede rit. Helaas, het mocht niet baten: beiden haalden, zelfs na
een beslissingsronde waaraan Jeroen meedeed, de finale niet, evenals de andere Espelenaren.
Chauvinistisch Espel koos als favoriet Johan Buijs, wonend in Emmeloord, maar economisch
gebonden aan Espel. De finalisten stelde zich op en de verbrande rubbergeur werd steeds
doordringender. Toen het startlicht op groen sprong, gingen alle remmen los. Door de
snelheid vloog Daniël Doff uit de bocht en belandde op de kop. De rit moest worden
overgereden. Marcel Veendrick kwam als eerste uit die her-start tevoorschijn, maar werd al in
de 1ste ronde uit de baan geduwd. De eindstrijd speelde zich af tussen koploper Ronald de
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Waal en de hete adem in zijn nek: Johan Buijs. Er was maar een kleine kans voor nodig,
Johan ging er voor, passeerde Ronald in de 4de ronde en was de terechte winnaar. De reaktie
van deze bruidegom in spé: “In Bant lag ik er de eerste ronde al uit, in Rutten had ik pech,
maar hier zat alles mee. Je moet een beetje geluk hebben!!”.
Zou het dáár bij het Nederlands elftal aan ontbreken?????

MC Espel
Op11 juli was het dan zo ver. De allereerste motorrit van
MC Espel stond op het programma. Maar liefst 13 motoren
en 3 duo-passagiers hadden zich aangemeld. Onder het
genot van een bakkie leut werden de spelregels uitgelegd
en ook tips van deelnemers werden ter harte genomen.
Vanuit Espel ging de rit eerst richting Emmeloord en daar ging het al mis. De motor van
Leendert-Jan kreeg kuren; een kapotte bougie. Via de benzinepomp en de motorzaak (Bart)
belden we, ten einde raad, de ANWB. Hulp was onderweg: eerst een gele bus en even later
ook nog een gele auto. 2 monteurs, toen was het leed gauw geleden.
Uiteindelijk konden we na 2 uur de weg voortzetten richting Giethoorn. Na wat
binnenweggetjes en een bochtig dijkje stopten we voor koffie met appelgebak. Weer 2 uurtjes
sturen, toen ging een patatje er graag in. Daarna richting Meppel en na nog een laatste
rustpauze terug naar Espel, waar Dennis, Machiel en Jannie de tafel hadden gedekt voor een
barbecue-hapje en een drankje.
Alle rijders waren enthousiast en er gingen stemmen op om dit jaar nog een paar keer te gaan
rijden. Daarom hebben we twee nieuwe data geprikt, n.l. 19 september en 3 oktober. Het is de
bedoeling dat we dan om 10.00 uur vertrekken bij de bowling en een rit rijden van ca. 200
km. Dus: heb je zin om één of beide zondagen mee te rijden, kom dan op tijd naar de bowling.
Groetjes, Jan Evert de Jong

55 – 65 – 75 PLUS ?
IN BEWEGING DUS !
“Driekwart van de ouderen beweegt onvoldoende “ en
“ Vijftigplussers bewegen veel te weinig” kopten de landelijke dagbladen deze zomer.
Samen met u willen wij daar iets aan doen.
indt u het ook belangrijk om zo lang mogelijk fit en actief te blijven?
De Stichting Welzijn Ouderen biedt zowel in Emmeloord als in de dorpen verschillende
sport- en bewegingsactiviteiten aan:
Samen met leeftijdgenoten, lekker actief en nog gezellig ook.
Kom eens kijken of meedoen.
U bent van harte welkom op één van onderstaande groepen:
Gymnastiek:
maandagmiddag van 13.45 – 14.45 uur in het gymnastieklokaal
Volksdansen:
dinsdagmiddag van 13.30 – 14.45 uur in de Mierenhoop
Op 1 september start het nieuwe seizoen
Info: Toos van Egmond (volksdansen) tel: 252783
Carla Plat (gymnastiek) tel: 652712
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Van de peuterspeelzaal
Op 15 juni zijn we op schoolreis geweest naar de
kinderboerderij in Emmeloord. Bij de bushalte in Espel
stonden we gespannen te wachten tot de bus zou komen. Voor
veel kinderen heel spannend, want die waren nog nooit met de
bus op pad geweest.
Toen we in Emmeloord waren uitgestapt, moesten we nog een
stukje wandelen. Eenmaal op de kinderboerderij hadden we
allemaal ontzettende dorst gekregen, dus de koek en ranja gingen er in als koek.
Na de versnaperingen gingen we in groepjes verkleed als kabouters langs het kabouterpad.
We mochten alle dieren voeren en wortels gegeven, aaien en knuffelen en daarna lekker
spelen. Na alle drukte aten we warme pannenkoeken die
de moeders hadden gebakken en er was ook nog een
toverboom waar zakjes snoep in groeiden.
Moe en voldaan keerden we terug naar Espel.
Een weekje later vierde juf Thea haar verjaardag. Vanaf
de speelzaal gingen de peuters op stap naar de spannende
tuin van juf Thea.
Daar mochten ze hun eigen gebakje versieren met
snoepjes en slagroom en kregen ze limonade. Na al dit
lekkers konden ze trampoline springen, schommelen,
van de glijbaan, jonge konijntjes aaien en op een pony
rijden.
De ochtend werd afgesloten met een ijsje en een zakje koekkruimels.
De laatste ochtend van het peuterspeelzaaljaar werd afgesloten met koffie voor de ouders.
Tevens was dit de laatste keer in de vertrouwde ruimte die we huurden van de heer en
mevrouw Baart.
Voor hen had het bestuur nog een presentje, voor al die jaren dat we gebruik mochten maken
van de zaal, het werd een licht emotioneel afscheid voor allemaal.
Het aankomende seizoen kun u ons de eerste maanden vinden in het groene kruisgebouw,
totdat het Multi Functioneel Centrum klaar is om in gebruik te nemen.
Wij wensen iedereen nog een fijne vakantie, en tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Verslag van een moeder
Het bestuur wil nog vermelden dat alle ouders de laatste dagen van het schooljaar hebben
geholpen met het schoonmaken van- en verhuizen naar ons nieuwe onderkomen. Iedereen
hartelijk bedankt voor alle hulp.
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij:
Carlien Hendrickx, tel. 271703.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN Maas v.o.f.!
In verband met het huwelijk van onze dochter Mariëlle zijn wij
VRIJDAG 17 SEPTEMBER
de GEHELE DAG GESLOTEN!!
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Body- en Beautysalon Papillon geopend!!!
Vanaf eind juni ben ik gestart met mijn praktijk voor lichaam- en huidverzorging Papillon in
het zorgcentrum Saalicon te Creil.
In de praktijk wordt een veelzijdig programma voor gezichtsbehandelingen aangeboden zoals
een ontspannende gezichtsbehandeling voor man en vrouw,
Duo-behandelingen, behandelingen voor probleemhuiden, seizoensbehandelingen,
bruidsarrangementen en nog veel meer.
Ook lichaamsbehandelingen staan op het programma variërend van lichaamsmassages,
lichaam harsen, reinigende rugbehandeling etc.
Gezellige workshops worden georganiseerd met verschillende thema’s en
in verschillende stijlen zoals tappas- of high tea arrangement.
Dr. Driessen komt eens in de 5 weken in onze praktijk voor
rimpelbehandelingen, dit doet hij met verschillende middelen en
garandeert blijvend resultaat.
Ook is laser-ontharing mogelijk in de praktijk, dit zorgt voor een
blijvende ontharing.
Voor meer informatie kom gerust eens langs of bel voor een brochure.
Openingstijden:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Tot ziens!!!

14.00
9.00
9.00
9.00

-

22.00 uur
18.00 uur
18.00 uur (en s’avonds op afspraak)
12.00 uur
Kim Elshof-Hermans
Body- en Beautysalon Papillon
Graaf Florislaan 51a, 8312AW Creil, tel. 0527-274583

Activiteitenrooster van Stichting Welzijn Ouderen
Maandag
27 september

: Maandag 27 september kunt u bij ons gezellig gebruik komen maken van
gezamenlijke pannenkoeken maaltijd. Aansluitend zal de “Thuiszorg”
een informatiemiddag verzorgen over hulpmiddelen en de uitleen
ervan.
Aanvang 12.30 uur
Kosten € 3,00
Opgave voor 20 september

Maandag
25 oktober

: Maandag 25 oktober is er weer een kledingverkoop van de
fa. Ritsma ( klassieke Dames en Herenmode). Zij zullen dan hun
nieuwe wintercollectie tonen.
Aanvang 14.00 uur
Kosten: koffie € 0,45 en thee € 0,35

Op de Wieken
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Vrijwilligers gezocht!
Hallo allemaal,
wij (Hans en Marijke) wonen op de "Phoenix" in Emmeloord. Wij houden allebei heel erg
veel van zwemmen. Er moet altijd wel iemand mee om ons te begeleiden. Ik (Marijke) kan
heel goed in het diepe water zwemmen. Ik (Hans) sta liever met beide benen op de grond,
maar ben wel een echte waterrat.
Omdat de leiding niet meer met ons mee kan (daar is minder geld voor zeggen ze), kunnen
wij helaas niet neer wekelijks naar het zwembad.
We willen vragen of er mensen zijn (vrijwilligers noemen ze dat) die met ons zouden willen
zwemmen. Ik (Marijke) wil graag met een vrijwilligster zwemmen, voor mij (Hans) maakt
het niet zoveel uit of het een man of een vrouw is.
Onze medegroepsgenoten kunnen ook niet veel activiteiten meer doen, zij zouden (net als
ons) ook wel graag willen fietsen, wandelen, naar de Lange Nering gaan voor een kopje koffie
of een ijsje enz.
Als het jullie leuk lijkt om dit soort activiteiten met ons te doen, dan kunnen jullie bellen met
de "Phoenix" telefoonnr.: 616080 (even vragen naar Rita of Monique). Ook voor vragen en /
of kennismaking zijn jullie van harte welkom.
Alvast hartelijk bedankt namens ons allemaal.
Groetjes Hans en Marijke.

BLOEMEN.
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;
Bloemen;

door: Roel Warmolts

op een tafel.
op een hele kavel
zie je overal
op bergen en in dal
op een graf
die je niet vergeten mag
geven kleur
geven fleur
rijk en geurend
zijn goedkeurend
nooit vergeten
dat moet een ieder weten
roepen de gevoelens op
schenken of ontvangen
dat is toch top.

Espel online…………………..
Dat ook Espel over een eigen website beschikt, dat wist u natuurlijk allang. Maar wist u ook
dat die site wekelijks voorzien wordt van nieuws uit ons dorp. En wist u ook dat daar onder
andere wekelijks de vorderingen in de bouw van het multifunctioneel centrum zijn te
volgen????????
Nee??????????????
Dan wordt het toch echt tijd om www.espel.info bij uw favoriete internetpagina’s te
plaatsen. Heeft u een leuke tip of iets nieuws te melden dan kan dat uiteraard aan ons
doorgegeven worden. Het emailadres van de redactie is: redactie@nop.info.
Tot ziens online…………………
Op de Wieken
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De zes opent voetbalseizoen met oergezellig tentenkamp
De activiteitengroep van SC Espel heeft het weer achter de rug.
Elk jaar is het weer spannend of het helemaal goed zal verlopen,
maar het is ook dit jaar een succes gebleken. Het tentenkamp,
georganiseerd voor de jongste leden van de voetbalclub. In het
11-jarig bestaan van ‘de Zes’ is het fenomeen al vele keren
teruggekomen en velen vonden het jammer dat het 10-jarig
bestaan van ‘de Zes’ niet werd gevierd met een tentenkamp.
In het weekend van 21 augustus ging het van start met dit jaar 2
primeurs. Allereerst werd welkom geheten het kersverse D-meisjeselftal, dat in groten getale
was komen opdagen. En het feit dat we een speurtocht in het Kuinderbos hebben gehouden.
Normaal vinden alle activiteiten plaats in Espel. En beide primeurs zijn zeer goed bevallen.
Er werd natuurlijk ook gevoetbald waarbij er meer nodig was dan alleen maar een beetje
hollen achter de bal aan. Het 4 tegen 4 toernooi is niet makkelijk maar wel heel leuk om te
doen. Hoofdbestanddelen zijn: geen keeper op doel, een klein veld en maar 4 spelers.
Daarnaast is er later op de zaterdagavond het geluidenspel gespeeld in het bos om het
sportveld waarbij mensen gevonden moesten worden aan de hand van geluiden. Heel goed
luisteren was het devies, want het was al donker.
Tot slot werd het avondprogramma afgesloten met een heuse spokentocht door de bossen van
Espel. Je kon er van alles tegenkomen zoals ‘de Witte Wieven’ en spokende monniken. En in
het donker ziet alles er toch net even anders uit dan overdag. Zeker als je als groep alleen bent
gewapend met een stormlamp. Na afloop kon iedereen nog even bijkomen in de grote tent
waar DJ Machiel draaide.
’s Morgens was het om 07.00 uur weer reveille. Wel vroeg maar
voor ochtendgymnastiek moet je er vroeg bij zijn. CIOS-student
Paul Keetman verzorgde een uitstekende warming-up. Vervolgens
kon de club hongerige aanvallen op het klaarstaande ontbijt.
Nog maar nauwelijks uitgegeten moest de bal weer rollen. Het
weekend werd dan ook afgesloten met een pot voetbal. De eerste
tenten werden al afgebroken toen uiteindelijk het eindsignaal door
Paul werd geblazen.
Voor iedereen een geslaagd weekend wat alleen maar mogelijk was
dankzij een aantal zeer toegewijde vrijwilligers zoals Karin en
Miranda van de kantine, Willem Timmerman met het optreden in het Kuinderbos. De spoken
die zéér overtuigend overkwamen en ten slotte Paul Keetman die het hele weekend zijn
kunsten ten toon spreidde. Bedankt allemaal, ook degene die hier niet genoemd zijn
natuurlijk, bedankt.
Tot slot moet nog gezegd worden dat dit alles mogelijk wordt gemaakt met behulp van
sponsorgeld middels onze doorlopende sponsoractie!!! Ook u kunt zich hiervoor aanmelden.
De kosten houdt u volledig zelf in de hand!!!
Gert-Jan Reyneveld
Namens ‘de Zes’
Voor contact mailen naar de-zes@planet.nl

Op de Wieken
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Vakantie Kinder Club
In de Ontmoetingskerk te Creil wordt in de herfstvakantie op
19 en 20 oktober weer de Vakantie Kinder Club gehouden;
- dinsdagmorgen 19 oktober (10.00 tot 12.00)
- woensdag morgen 20 oktober (10.00 tot 12.00)
- woensdagavond 20 oktober (19.00 tot 20.00)
Het thema van dit jaar is:

“De tijdtunnel”
Rond dit thema wordt geknutseld, gezongen, toneel gespeeld
en een bijbelverhaal verteld.
De club is bestemd voor alle kinderen van de basisschool.
Voor de kinderen uit Espel wordt er vervoer geregeld.
Hierover volgt t.z.t. meer informatie.
Zoals ieder jaar hopen we dat we op veel vrijwilligers mogen rekenen.
Onder andere voor voorbereidend knip- en plakwerk. Voor hulp op de clubdagen zelf, dit kan
natuurlijk ook één dagdeel zijn, en voor de schoonmaak op donderdagochtend.
Voor diegenen die aan de Vakantie Kinder Club mee willen werken is er een
medewerkeravond gepland op 22 september a.s.
U kunt zich opgeven bij:

Aaltje Spaak
Lammie Hoekstra

274289
258446

Familieberichten:
Geboren:
10 juni 2004: Florian Delano Colijn, zoon van Jan en Mariska, Onderduikerspad 14c te Espel.

Spoed

spoed

spoed

spoed

spoed

spoed

Wij zijn op zoek naar mensen die het huidige redactieteam van de dorpskrant willen komen
versterken. Zoals het er nu naar uitziet zal de redactie van de dorpskrant in het Nieuwe jaar
slecht uit twee personen bestaan.Dit betekent dat het erg moeilijk zal worden om de
dorpskrant in zijn huidige vorm te laten bestaan. Dit kan en mag toch niet gebeuren!
Ook zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen om de dorpskrant in elkaar te zetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de huidige redactieleden.

Laat de dorpskrant bestaan,
Meldt u als redactielid aan!

Op de Wieken

