Dorpskant Espel

Op de Wieken

De dorpskrant “Op de Wieken” verschijnt zes keer per jaar en wordt gratis
huis aan huis in en rondom Espel verspreid. Iedereen kan kopij inleveren!
De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of niet
te plaatsen zonder opgaaf van redenen.

Bart bedankt!
onlangs heeft ook Bart afscheid van de "dorspkrant redactie" genomen.
Hierbij willen wij Bart dan ook enorm bedanken voor zijn jarenlange
inzet! BEDANKT!
Willy en Hendrika welkom!
Hierbij willen wij onze nieuwe redactieleden; Willy en Hendrika, dan ook
welkom heten! Zij zullen ons met ingang van heden helpen met allerlei
verschillende dingen binnen de dorpskrant redactie.
Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken dan horen wij dat
uiteraard graag. Extra handen zijn altijd welkom!
Verder zijn wij nog op zoek naar mensen die ons willen helpen om de
dorpskrant in elkaar te zetten.
De eerstvolgende keer is woe. 8 december (19.00u. MFC), komt u ook?
Voor meer info over bovenstaande kunt u contact opnemen met één
van de huidige redactieleden.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Redactie "Op de Wieken"

Inleverdata kopij (voor 18.00uur) bij de redactie
Datum:
3 december 2004
14 januari 2005
1 april 2005
27 mei '05
2 september '05
14 oktober '05
2 december 2005

Verspreid door:
Volleybalvereniging Espel
IJsclub
Gymnastiek
Tennis
Dorpsbelang
Voetbal
Volleybalvereniging Espel / Creil

In elkaar zetten van de krant: 8 december 2004 19.00 uur (MFC)
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Familieberichten:
Geboorte:
4 oktober 2004:

Isel, dochter van Adri van Dun en Marian Verdaasdonk,
Turbine 20, Espel

Huwelijk:
17 september 2004: Erik van Spellen & Mariëlle Maas, IJsselmeerlaan 205, Emmeloord
Jubilea:
60-jarig huwelijk, dhr. en mevr. Nijboer, Westerrand 35, Espel
2 oktober 2004:
Overleden:
7 september 2004: Dhr. S. Hendrickx, Espelerweg 38a, Espel

Verhuisbericht:
Begin oktober is mevr. L. van Dun - Vermetten verhuisd van Vaartweg nr. 9 naar Emmeloord.
Haar nieuwe adres is: Smedingplein 2, Kamer: 3.091, 8302 BA EMMELOORD
telefoonnummer: 27 12 05

GEZOCHT.. GEZOCHT.. GEZOCHT.. GEZOCHT.. GEZOCHT..
Een scholier die van klussen houdt (lassen, slopen, slijpen, boren etc.)!! Ook moet hij / zij een
beetje met varkens om kunnen gaan.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gilbert Bastiaanssen 271685.

Helden
Wanneer een held?
Hoezo een held?
Ben je een held?
Als ‘Ster voetballer”?
Of als “record” zwemmer?
Als winnaar op d’ Alp d’ Huez?
Ja! In zekere zin
Maar niet echt
Dat ben je pas
Als je jezelf wegcijfert
Geheel belangeloos
In dienst van die ander
Die hulp behoeft
In nood verkeerd
Redding nodig heeft
En die je ongevraagd
Zonder nadenken
Te hulp schiet
En red van de ondergang
Dan pas, ben je een echte “Held”.
Roel Warmolts
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Vereniging Dorpsbelang Espel

De Vereniging Dorpsbelang Espel is opgericht 4 maart 1950. De vereniging stelt zich ten doel de
algemene dorpsbelangen te behartigen.
Het lidmaatschap bedraagt € 7,50 per jaar. Tijdens dorpsfeesten krijgen leden korting op de
entreeprijzen.
De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
: John van Slooten
Penningmeester/vice-voorzitter
: Jack Matijsen
Secretaris
: Jeanette Blok
Notuliste
: Marie-Carien Slootman-Claassen
Jeugd
: Derkien Gerding-Schonewille
Lid
: Fons van der Heijden
Lid
: Chantal van Breugel

tel.nr: 271648
tel.nr: 271690
tel.nr: 271512
tel.nr: 271565
tel.nr: 271503
tel.nr: 271514
tel.nr: 271083

Ieder bestuurslid heeft een wijk onder zijn / haar hoede (aandacht voor langdurige zieken, jubilea,
nieuwe bewoners e.d.). Niet alles is ons bekend, geeft u ons gerust een tip!
Wijkindeling:
Jeanette Blok
Derkien Gerding
John van Slooten
Jack Matijsen
Chantal van Breugel
Marie-Carien Slootman
Fons van der Heijden

Westerrand (ten zuiden v.d. Keggehof), Windmolenhoek,
Turbine en de Wieken
Keggehof, Noorderrand, Leliestraat, stukje Westerrand en
't Laantje
Bredehof, Vaartweg, Zuiderrand, Bosrand, Sportstraat, Bun
Espelerweg (zuidkant), Tollebekerweg, Pilotenweg,
Zuidermiddenweg, Espelerringweg
Ankerpad, Westermeerweg (tot Espelerpad),
Espelerpad (zuidkant)
Espelerpad (noordkant), Westermeerweg (vanaf Espelerpad),
Onderduikerspad, Westerringweg (westkant)
Espelerweg (noordkant), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg, Westerringweg (oostkant)

De vereniging beschikt over 6 tulpenpakjes, deze zijn te huur. U kunt hiervoor contact opnemen
met Derkien Gerding, Keggehof 3. Tevens kunt u hier terecht voor de "Espel bloeit"-draagtasjes,
t-shirts. De ‘Espel bloeit’-draagtasjes zijn verkrijgbaar bij Jack Matijsen.
De dorpsladder is te verkrijgen bij Derkien Gerding, Keggehof 3. Huur dorpsladder: € 1,=/dag.
Bij gebruik van de dorpsladder zijn eventuele nadelige gevolgen voor eigen risico.
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Van de dorpsvoorzitter
Via dit stukje van de voorzitter willen wij u graag op de hoogte brengen van hetgeen ons de laatste
periode heeft beziggehouden:
a. In de eerste plaats ben ik blij u te kunnen mededelen, dat er voortvarend is gewerkt aan het
opkappen van de loswal : de parkeerplaats voor de wagens van Buys is gereed en
inmiddels hebben we ook een tekening mogen beoordelen m.b.t. de nieuwe beplanting als
het andere deel van de loswal is opgeknapt. We rekenen erop dat e.e.a ook uw positieve
waardering zal kunnen dragen.
b. In de vorige dorpskrant ( en in mijn radio – paatje ) heb ik u verteld, dat we de tekeningen
hebben mogen beoordelen van de uitbreiding Espel - west en de inbreidings locatie “de
Kaghe” . Over het laatste kan ik u geen nadere mededelingen doen , maar m.b.t. het eerste
hebben verschillende mensen mij benaderd die belangstelling hebben voor een bouwkavel.
Om die reden heeft dorpsbelang contact gehad met de gemeente, en zoals het er nu uitziet
zal op korte termijn het bestemmingsplan worden goedgekeurd ( na de wettelijk vereiste
periode dat dit ter inzage heeft gelegen op het gemeentehuis ) en kunnen we erop rekenen
dat medio januari 2005 de bevolking zal worden geïnformeerd op een avond in het M.F.C.
Houd de brievenbus en de dorpskrant dus in de gaten !!!
c. De bouw van het M.F.C.verloopt voorspoedig en is de officiële opening gepland op
zaterdag 8 januari aanstaande vanaf 15.00 uur. We combineren dit met de
nieuwjaarsreceptie zodat iedereen in de gelegenheid is om aanwezig te zijn. Een officiële
uitnodiging kunt u verwachten in de dorpskrant van december. Voor het overige verwijs ik
u naar het stukje van de voorzitter van het stichtingsbestuur M.F.C. Espel: Gert Dibbits.
Denkt u nog wel om de naam voor het M.F.C.? Tot op heden is er geen enkele suggestie
binnengekomen hoe het gebouw te gaan noemen.
d. In de regionale dag – weekbladen heeft u kunnen lezen dat ook de laatste bijkantoren van
de Rabo – bank zullen worden gesloten ( het gaat hier om Creil , Ens en Marknesse ) en dat
de bevolking ter compensatie een geldautomaat krijgen aangeboden, waar ook de
omliggende dorpen gebruik van kunnen maken. Wij hebben direct contact gezocht met
Rabo – Emmeloord met de vraag of ook Espel een geldautomaat in het M.F.C. zou kunnen
krijgen : alle dorpsbewoners maken daar straks immers volop gebruik van ? Het antwoord
van de bank was helder en duidelijk : de exploitatie van een dergelijk apparaat kan voor
een enkel dorp niet uit : pas als er enkele 10 – duizenden transacties per jaar zullen
plaatsvinden, is e.e.a. haalbaar. En de reden dat de dorpen Creil , Ens en Marknesse zo’n
apparaat krijgen is dat deze dorpen in de polder een z.g. “clusterfunctie “ hebben gekregen
: en gaat een stukje service verlening ook naar die ( geografisch centraal liggende ) dorpen.
M.a.w. de bevolking uit de andere dorpen wordt geacht gebruik te maken van de
faciliteiten daar. Nu is de Rabo – bank natuurlijk niet de enige bank in de polder en hebben
we contact gezocht met de A.B.N. – Amro bank ; de I.N.G. – post bank en de S.N.S. –
bank. De uitkomst van deze besprekingen is op het moment dat ik dit stukje schrijf nog niet
bekend, maar via dit stukje willen we u duidelijk maken dat het zeker onze aandacht heeft
en we ons niet zomaar gewonnen geven !!
e. Ook wij willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom ons
ziekenhuis. Maar al te vaak horen we namelijk de uitspraak dat het “allemaal wel een
gelopen race is “; dat het “trekken aan een dood paard “ is. Niets is minder waar !!! Het
platform zorggebruikers ( waar ook dorpsbelang via het 10 – dorpen overleg deel van is ) is
nog steeds van mening , dat wanneer het dokter Jansenziekenhuis weer als basisziekenhuis
kan functioneren en de zorg en de zorgverlening weer op het niveau komt van voorheen ,
de patienten hun weg naar het ziekenhuis weer zullen vinden. Daarnaast gaat het platform
ervan uit, dat gezien het aantal inwoners van het verzorgingsgebied het dr.
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Jansenziekenhuis als basisziekenhuis goed kan bestaan. Om die reden heeft het Platform ,
mede op initiatief van het college van B & W van de gemeente N.O.P. een opbouwscenario
ontwikkeld waarlangs het mogelijk zal zijn het ziekemhuis weer als basisziekenhuis te
laten functioneren binnen onze gemeenschap . Dit opbouwscenario is in een afrondende
fase. Zie ook de berichtgeving in de regionale dag – en weekbladen.
f. Tot slot weer even het lijstje van EHBO –ers en BHV – ers die kunnen ( en willen )
inspringen als elke seconde dubbel telt :
- D . de Ruig
Westerrand 90
27 1648.
- H. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- M. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- M. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- H. Zandleven
Nooderrrand 7
27 1021.
- T. Straatsma
Bredehof 1
27 1298.
- A de Haan
Windmolenhoek 6 27 0045 / 0612519532.
- L. Hoogeveen
Turbine 12
27 1273.
- E. Wijnia
Espelerringweg
27 1263.
Voor alle duidelijkheid: zolang er geen andere verklaring komt van het platform
zorggebruikers, wordt u nog steeds geadviseerd geen gebruik te maken van de
IJsselmeerziekenhuizen locatie Lelystad maar uit te wijken naar ziekenhuizen in de regio zoals
Sneek, Meppel, Zwolle e.d.
Tot zover mijn stukje van deze keer; graag tot de volgende dorpskrant !!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.

Hij komt, hij komt, die lieve, goede sint
Jazeker, zelfs in deze tijd van bezuinigingen laat de goedheiligman de kinderen uit Espel niet in de
steek.
De feestcommissie ontving een, bijna onleesbaar, e-mailtje uit Spanje met de mededeling dat Sint
op 20 november Espel zal aandoen, met de nodige zwarte pieten, hou deze middag dus vrij. Het
gezelschap wordt om 14.30 uur in de bowling verwacht voor alle lieve kinderen t/m groep 4. Voor
de groepen 5 t/m 8 zal er een film gedraaid worden, zoals gebruikelijk in basisschool de Ark.
Veel voorpret toegewenst, de feestcommissie

11 November actie groep 8
Stichting KIKA ‘Kinderen Kankervrij”.
Minder pijn en strijd, meer genezing en kwaliteit.
Groep 8 van basisschool de Ark voert jaarlijks op 11 november een actie voor een goed doel. De
huidige groep 8 wil graag geld inzamelen voor KiKa (Kinderen Kankervrij).
Stichting KiKa werft extra fondsen voor onderzoek, waarmee kinderen versneld hun kanker
kunnen overwinnen.
Groep 8 gaat op donderdag 11 november vanaf 15.00 uur tot ca. 17.30 uur op pad in het
buitengebied van Espel. Vanaf ca. 18.30 uur tot 20.00 uur collecteren zij in de dorpskern.
Van harte aanbevolen!
Op de Wieken
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Stand van zaken rond ons ziekenhuis
Secretariaat:
Bunschotenlaan 39
tel: 0527 612807
e-mail: offenberg@wish.nl
In de diverse kranten en middels de teletekst pagina van
TV Flevoland, is er de laatste tijd informatie naar u toegekomen, waaruit u mogelijk de conclusie
trekt, dat wij als Platform bezig zouden zijn met een onmogelijk iets.
Binnen het Platform zijn we er nog steeds van overtuigd dat datgene wat wij voorstaan, namelijk
het inrichten van een basisziekenhuis met een spoed eisende eerste hulp, nog steeds mogelijk is.
Wij hebben daarvoor drie dwingende redenen.
1 Patiënten die in het verleden gebruik maakten van ons dokter Jansenziekenhuis hadden
zowel in de organisatie als in de behandelende artsen(specialisten) vertrouwen.
2 Patiënten hadden de indruk dat zij (terecht) als patiënt werden gezien en niet een onderdeel
vormen van de organisatie.
3 Ook in de avond en nacht uren was men verzekerd van medische hulp, wanneer dit
noodzakelijk was.
Gebleken is nu, dat patiënten geen vertrouwen hebben in de zorg en de zorgverlening binnen het
Zuiderzeeziekenhuis te Lelystad. Daarom is het overgrote deel van de patiënten uitgeweken naar
ziekenhuizen in bij voorbeeld Sneek, Meppel, en Zwolle.
Gebleken is ook dat juist omdat men wel vertrouwen heeft in genoemde omliggende ziekenhuizen,
de patientenstroom naar het ziekenhuis in Lelystad, verder afneemt.
Gebleken is ook dat in de omliggende ziekenhuizen wel goede zorg en behandeling gegeven wordt
tijdens de avond- en nacht uren. Kortom, de omliggende ziekenhuizen voldoen aan het
verwachtingspatroon van de patiënten.
Mede door deze ontwikkelingen zijn de inkomsten van de IJsselmeerziekenhuizen tot een
bedenkelijk niveau gedaald.
Ondanks alle mededelingen van de Raad van Bestuur, die beogen een positief beeld te schetsen
mbt de ziekenhuizen ten spijt, staat nu vast dat de patientenstroom naar Lelystad niet opgang
komt.en niet op gang zal komen.
Anders gezegd, de financiële situatie van de IJsselmeerziekenhuizen zal verder verslechteren,
waardoor de zorg en de zorgverlening nog verder onder druk komen te staan.
Het Platform is van mening, dat wanneer het dokter Jansenziekenhuis weer als basisziekenhuis kan
functioneren en de zorg en de zorgverlening weer op het niveau komt van voorheen, de patiënten
hun weg naar het ziekenhuis weer zullen vinden.
Daarnaast gaat het Platform er vanuit, dat gezien het aantal inwoners van het verzorgingsgebied
het dokter Jansenziekenhuis als basisziekenhuis goed kan bestaan.
Om die reden heeft het Platform, mede op initiatief van het College van B&W van de gemeente
Noordoostpolder, een “ opbouwscenario” ontwikkelt waarlangs het mogelijk zal zijn het dokter
Jansenziekenhuis als basisziekenhuis weer te laten functioneren binnen onze gemeenschap.
Dit "opbouwscenario " is in een afrondende fase.
Het Platform is gaarne bereid u daar te zijner tijd helderheid in te verschaffen.
A.Offenberg secr. Platform.
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Hoe ver staat het nu met de bouw van ons MFC ?
Het gaat goed. De ontwikkeling gaat ongeveer gelijk op met de
planning. Als jullie dit lezen ligt het dak erop, zijn de ramen vervangen,
zal de toren ongeveer opnieuw geschilderd zijn en de muren opnieuw
gevoegd. Wij hopen dat de aannemer zo rond week 47 klaar zal zijn. Dan moeten wij zelf nog veel
werk verzetten zoals overal nog buiten tegels leggen, installeren van buiten speelmateriaal,
schilderen van het gehele gebouw, gordijnen afhangen, tuinaanleg, inrichten van de diverse
ruimten.
VRIJWILLIGERS MFC:
U ziet dat er nog vele vrijwilligers uren erin gestopt moeten worden en doen bij deze alsnog weer
de oproep spontaan even met Gert Dibbits te bellen om aan te bieden met meehelpen.
Tot op heden verloopt de hulp goed, maar dat is vooral te danken aan onze vutters die telkens weer
spontaan toezeggen mee te helpen en het is nog gezellig ook. Vooral bijv. die zaterdag dat we met
zo’n dertig man en 5 trekkers (jong en oud) de tegels bij de Openbare lagere school hebben
weggehaald en bij de fam De Sain neer mochten zetten. Om half negen begonnen, lekker koffie
met een roombroodje gekregen van het Jeugdhonk en zo rond de klok van kwart over elf hadden
we 5500 tegels weg alsook de banden die er langs heen liepen. Nog gezellig een pilsje of fris
gedronken, spontaan aangeboden door Ans Verschoor en om 12 uur was iedereen weg. Toch zo’n
€ 4 a € 4.500 bespaard. Dat is toch snel verdiend met z’n allen.
OPENING MFC:
De opening van ons MFC gebouw is gepland op zaterdagmiddag 8 januari. Dit is dan gelijk ook de
nieuwjaarsreceptie. Wij houden jullie op de hoogte wat betreft het programma.
FYSIOTHERAPIE MFC:
Wij zijn blij jullie te kunnen meedelen dat de maatschap voor fysiotherapie, die hun thuishaven in
het Dr. Jansenziekenhuis hebben, bereid zijn gevonden om fysiotherapie te verzorgen in ons MFC.
Zij zullen in week 49 starten. Voor afspraken/inlichtingen kunt U kontakt opnemen met de heer H.
van Wognum tel. 0527637324 of mevrouw R. Knip tel. 0527637313.
KINDEROPVANG/NASCHOOLSE OPVANG MFC:
Wij als bestuur hebben een gebruikers overeenkomst bereikt met St. Kinderopvang Flevoland (De
Flierefluiter). Tot op heden hebben wij met hen een open en praktisch overleg hoe alles tezamen
i.o.m. onze Peuterspeelzaal de Kruimel goed in te richten. De aanvragen om er kinderen te brengen
verlopen tot nu toe naar tevredenheid. Deze kinderopvang krijgt ook nog een naam, maar daar
hoort U t.z.t nog van.
Met vriendelijke groet,
Gert Dibbits

Van de gymnastiek
Donderdag 30 september hebben we onze ledenvergadering gehouden. Het gaat weer goed met de
gymvereniging! De kinderen vanaf groep 4 zijn druk aan het oefenen voor het 4 dorpentoernooi,
die op zaterdag 20 november gehouden wordt in Creil.
Als er nog meer dames op de bodyfit komen, dan kunnen we misschien starten met een tweede
groep, tijden in overleg. Er wordt iedere maandag van 19.30 - 20.30 lesgegeven.
Dus kom een keer langs!
Het bestuur.
Op de Wieken
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Een Nieuwe Bijbelvertaling voor ons land en dorp
Binnenkort verschijnt er een nieuwe bijbelvertaling voor protestanten en katholieken
en hen die zich tot geen kerk rekenen.
De officiële presentatie vindt plaats op woensdag 27 oktober in de Doelen te
Rotterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix. Nederland 1 zendt dit programma,
dat gepresenteerd zal worden door Philip Frederiks, intergraal uit vanaf 21.00 uur.
De kennis van de invloed van de Bijbel op het dagelijks leven wordt getest in het
amusementsprogramma De Nationale Bijbeltest op zaterdag 30 oktober.
In boekhandel Donner te Rotterdam zal de gehele Bijbel worden voorgelezen door vijfhonderd
bekende en minder bekende Nederlanders. Vanaf 27 oktober zijn ze daar circa vier dagen mee
bezig, in een marathon die dag en nacht doorgaat.
Het resultaat is vervolgens terug te vinden op www.voorleesbijbel.nl.
Op zondag 31 oktober wordt deze bijbel overhandigd in een 1200 tal kerken. Ook in ons dorp
wordt deze bijbel overhandigd en geïntroduceerd op zondag 31 oktober in Una Sancta in een
dienst die begint om 9.15 uur.
Iedereen uit ons dorp is van harte welkom om dit mee te maken.

De Bijbel als geloofsdocument
De Nieuwe Bijbelvertaling laat de
teksten uit de Bijbel opnieuw
spreken. Veel mensen lezen dagelijks
in de Bijbel. Het is voor hen de
dragende kracht van het bestaan, een
bron van inspiratie, de goddelijke
openbaring van Jezus Christus. In
veel kerkgemeenschappen zal deze
vertaling ingevoerd worden, door
andere lezers zal deze vertaling
complementair gebruikt worden.

De Bijbel als
(wereld) literatuur
De Bijbel bevat een boekenkast vol
boeken, geschreven door tientallen
auteurs in een periode van een paar
duizend jaar. De Bijbel bevat poëzie,
reisverhalen, verhalen over liefde,
moord, verleiding, trouw, verraad en
hoop. Laat u meeslepen door de
verschillend schrijfstijlen en ontdek
waarom de Bijbel het meest
verkochte boek is.

De Bijbel als cultuurdocument
In veel huiskamers hangt een reproductie van het schitterende schilderij
‘The Creation of Man’ (de schepping van Adam) van Michelangelo. Maar
kent u het ‘verhaal’ daarachter? De Bijbel stempelt onze cultuur.
Cultuurliefhebbers genieten in musea van op de bijbelse verhalen
geïnspireerde kunstwerken van Rembrandt. Elk jaar trekt de uitvoering van
de Mattheus Passion duizende bezoekers. De Bijbel is een naslagwerk en
dient als inspiratiebron voor kunst en cultuur.
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Wijziging vestigingenbeleid van
Rabobank Noordoostpolder - Urk
Rabobank Noordoostpolder-Urk gaat haar kantoor in Creil medio 2005
sluiten. De mogelijkheid om geld op te nemen blijft echter bestaan.
Er wordt een geldautomaat met chipknipoplaadpunt geplaatst in Creil.
De Rabobank beschikt, na de plaatsing van deze geldautomaat, in totaal over 12 geldautomaten op
8 locaties in de Noordoostpolder en op Urk. Redenen voor de sluiting van het kantoor zijn: het
afnemen van het aantal transacties en de gewijzigde vraag naar persoonlijke advisering. Daarnaast
speelt veiligheid een belangrijke rol, het overvalrisico neemt toe naarmate het rustiger wordt op de
kantoren. Helaas hebben onze (oud)medewerkers dit vorig jaar al mee moeten maken.
De wensen van de klant zijn in de loop der tijd verschoven. Meer en meer maken klanten voor hun
dagelijkse bankzaken gebruik van de geldautomaat, het internet en de telefoon. Als gevolg hiervan
bezoeken steeds minder klanten een bankkantoor. Bij de kantoren Creil, Ens en Marknesse is het
bezoek aan de bank in drie jaar tijd met gemiddeld 50% afgenomen, kijken we verder terug dan
zien we zelfs een daling van bijna 70%. Aanleiding voor Rabobank Noordoostpolder-Urk om haar
dienstverlening en haar kantorennet onder de loep te nemen.
De klant wil snelheid en gemak, vooral bij het opnemen van geld. Bij zaken als hypotheken,
beleggingen, verzekeringen of financiële toekomstplanning verwacht hij of zij juist deskundigheid,
tijd en aandacht. Deze ontwikkeling zet zich in hoog tempo door en de Rabobank doet er alles aan
om aan de wensen van de klanten tegemoet te komen. Het kantoor is beperkt van omvang, met een
gering aantal bezoekers per week, waardoor veiligheid en service in het geding kunnen komen. Nu
al worden klanten doorverwezen naar het hoofdkantoor in Emmeloord en kantoor Urk wanneer het
gaat om bijvoorbeeld hypotheken. Op deze kantoren, die beter zijn afgestemd op de eisen en de
wensen van de klant, blijven klanten van harte welkom.
De plaatsing van de geldautomaat met chipknipoplaadpunt proberen we zo snel mogelijk te
realiseren. Een datum is echter nog niet bekend. Na plaatsing is het ons streven om ook het kantoor
nog een periode open te houden om klanten die daar behoefte aan hebben te helpen met het
gebruik van de geldautomaat.
De kantoren in Marknesse en Ens worden medio 2005 ook gesloten. Hiervoor gelden dezelfde
redenen als voor kantoor Creil. De medewerkers van de te sluiten kantoren zullen op
verschillende functies binnen Rabobank Noordoostpolder-Urk worden ingezet. De
vrijkomende kantoren, eigendom van de Rabobank, worden verkocht.
Heeft u vragen over pinnen of elektronisch bankieren dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij
de medewerkers van uw kantoor, Wim Ouderling en Anke van der Meer.

De heer J.J. Stienstra
algemeen directeur
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Stichting Welzijn Ouderen
Binnenkort zal het MFC/gebouw gereed zijn. Er is ons van S.W.O. gevraagd inloopochtenden te
houden, dit willen wij doen op de dinsdag- en vrijdagmorgen. U kunt dan koffie en thee komen
drinken tegen een kleine vergoeding. Ook voor een gezellig praatje onderling of vragen aan ons
kunt U terecht. Hiervoor hebben wij echter hulp nodig van dames, heren om koffie en thee
te serveren. Heeft U hiervoor belangstelling neem dan kontakt met ons op.
Vriendelijke groeten,
Marry Blok 271448
Aly Snippe 271340

EVEN VOORSTELLEN………….
SERVICESPREEKUUR THUISZORGCONSULENT
Mijn naam is Co Wakker en ik ben werkzaam als thuiszorgconsulent bij Regionale Thuiszorg
Oude en Nieuwe Land. Zoals u misschien weet is er elke woensdag een servicespreekuur in zorg
en welzijnscentrum Het Saalicon in Creil.
Met ingang van september 2004 vervang ik mijn collega Annet van Griethuysen. Het tijdstip van
het spreekuur is verschoven naar 09.30 uur en duurt tot 10.15 uur. Dit spreekuur is bedoeld
voor alle (oudere) inwoners van Espel, Creil, Rutten, Bant en de bijbehorende buitenwegen.
Wat doet een thuiszorgconsulent?
Een thuiszorgconsulent geeft informatie en advies en ondersteunt mensen in het behoud van hun
zelfstandigheid. Ook als mensen beperkingen kennen door ziekte, ouderdom of handicap. De
regelgeving over alle mogelijkheden op het gebied van zorg, wonen en welzijn is vaak zo complex
dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. De thuiszorgconsulent kan u met raad en
daad terzijde staan om de juiste keuze te maken of de benodigde zorg, woon- en welzijnsdiensten
samen met u te regelen.
De Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land wil daarbij ondersteunen door een
servicespreekuur te houden, dicht bij de mensen waar het om gaat.
Informatie en advies
Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land heeft een lange traditie in de zorg voor ouderen en
heeft binnen haar eigen deuren tal van producten en diensten, die u kunnen ondersteunen bij het
behoud van uw zelfstandigheid. De thuiszorgconsulent kan u helpen door het geven van
informatie, advies en ondersteuning. Soms is wat uitleg of informatie voldoende om de draad
verder op te pakken. Ook kan zij u doorverwijzen of zo nodig doorbemiddelen. Dat wil zeggen dat
zij ervoor zorgt dat u het juiste antwoord op uw vraag krijgt.
De mensen die in Het Saalicon regelmatig een kopje koffie komen drinken, hebben mij
waarschijnlijk al ontmoet. Ik hoop dat ook anderen gebruik zullen maken van ons
servicespreekuur. Ik zal u in elk geval graag te woord staan.
Tot ziens.
Co Wakker,
Thuiszorgconsulent
Op de Wieken
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Activiteitenrooster van Stichting Welzijn Ouderen Creil
Maandag 25 oktober 2004: 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
Donderdag 11 november: Er zullen ter gelegenheid van Sint Maarten een aantal kinderen van de
RK Jan Rothaanschool hun zelfgemaakte lampions tijdens de Open Inloop laten zien. U hoeft niet
te zorgen voor een traktatie want dat doen wij, maar wij zouden het fijn vinden als u komt.
Donderdag 25 november: Kim Elshof van Body en Beautysalon Papillon zal deze middag een
gezellige informatieve middag verzorgen over make-up en huidverzorging.
Aanvang 14.00 uur Kosten koffie € 0,45 en thee € 0,35
Tip: schrijf deze datums in de agenda of op de kalender dan kunt u het niet vergeten!

Evenementen & Activiteiten Agenda
voor informatie en aanmeldingen 0527-621111
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Peter Faber - Goeie zaken!
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur € 14,00 / 11,75
Het Thriller Theater - Tien kleine negertjes
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur € 20,25 / 18,00
Halloweenfeest
Groepen van 4-25 personen op inschrijving!
Restaurant de Voorst, Leemringweg 29, Kraggenburg, 20.00 uur
Kinderen voor kinderen - meezingshow 2004
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 14.30 uur € 10,00
Bennewitz Kwartet
Museum Schokland, Ens, 16.30 uur € 7,50
Expositie van Keramiek van Annette Ruiter

23 oktober 2004
29 oktober 2004
29 oktober 2004

31 oktober 2004
31 oktober 2004

Expositie Olieverfschilderijen van Cora Keukenmeester uit Espel.
1 aug. 2004 t/m 30 nov. 2004
vrije toegang, van 8.00 uur tot 17.00 uur, dinsdag- en donderdagavond tot 21.00 uur,
zaterdag van 09.00 - 12.30 uur
Het Saalicon, Gr. Florislaan, Creil

Lelijk is geen argument - Toonbeelden van de wederopbouw in Nederland 1940 - 1965
Heaven on erath - bloemportretten
8 augustus 2004 t/m 24 oktober 2004
donderdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur
Museum Nagele, Ring 23, Nagele
Heaven on earth - bloemportretten
8 augustus 2004 t/m 24 oktober 2004
donderdag tot en met zondag 13.00 - 17.00 uur
Museum Nagele, Ring 23, Nagele
Joop Masséus - Land uit water - acryl en aquarel
9 september 2004 t/m 6 november 2004
tijdens winkeluren Kosten: gratis
Masseus Mode, Lange Nering 2, Emmeloord
Steppen in de herfst
22 september 2004 t/m 29 oktober 2004
Restaurant De Voorst, Leemringweg 29, Kraggenburg
Expo schilderijen o.a. Jordaan, Velthuis, Wilfred
4 oktober 2004 t/m 6 november 2004
vr en za van 12.00 - 17.00 uur
Ook: glas, keramiek en tin.
Galerie Luttel, Luttelgeest
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Promotie voor het Junior Team van Diana!
Zaterdag 11 september jl. organiseerde majorette vereniging Diana een
extra concours in de Toernooihal te Creil. Hieraan deden naast onze
meiden ook leden mee van andere verenigingen.
Het was het eerste concours na de zomervakantie, onze meiden hadden
er weer zin en dat was te zien aan de resultaten . . .
Van jong naar oud:
Doordat er maar weinig trainingen waren na de zomervakantie, was het voor de leerlingen moeilijk
om hun show goed neer te zetten. Astrid Meisner, Eline Keizers, Marijke Wakker, Inge Leune,
Joni Engelhardt en Mariëlle Merks deden hun uiterste best en behaalden een tweede plaats.
Het C-team draaide ontzettend goed, het spetterde ervan af, ook zij behaalden de tweede plaats.
Petra Remijn, Ayella Cramer, Anne Engelhardt, Esmee Bakker, Manouk Sijtsma en invaller Maud
Weerden, dat hebben jullie keurig gedaan!!
Manouk en Esmee deden ook mee als duo in dezelfde categorie. Zij behaalden met hun show op
de muziek van de Zwanenprinses een derde plaats.
In de categorie Jeugd 3 deden Maud en Rosanna Bovenkamp als solist mee. In deze grote
categorie mocht Maud met maar liefst 87 punten de bronzen medaille in ontvangst nemen.
Rosanna behaalde een goede zesde plaats.
Sherryl Cramer en Rieke Heeringa kwamen beide uit in de derde divisie. Ze brachten de sfeer van
hun muziek goed over naar de jury. Sherryl behaalde een tweede en Rieke een zesde plaats.
Sherryl en Rieke deden samen met Rosanna, Maud en Diana Leune mee in het B-team dat
uitkwam in de derde divisie. Met hun show Annatevka werden ze eerste in de categorie en
mochten de beker vol trots in ontvangst nemen.
Milou Sijtsma draaide haar nieuwe show ‘James Bond’ voor de eerste keer. De show draaide nog
niet helemaal optimaal, maar toch vond de jury het nu al genoeg voor een eerste plaats. Milou was
verrast toen ze de medaille in ontvangst mocht nemen.
Rian Pepping, Berdien Pepping en Paula Sportel lieten hun show in de eerste divisie zien. Ze
draaiden ontzettend goed en behaalden hoge punten. Rian kreeg de derde plaats, Berdien en Paula
werden samen vijfde.
Daisy Jonker deed voor het eerst mee in de eredivisie. De concurrentie was ontzettend sterk, toch
wist ze zich een weg te vinden en behaalde een tweede plaats.
In de dancetwirl-categorie mochten Rosanna, Maud, Paula en Daisy de gouden medaille op komen
halen. Rian, Berdien en Milou haalden resp. een tweede, vierde en nog een tweede plaats.
Het junior team had het hele jaar hard getraind en wilde graag promoveren. In Creil hadden ze er
geen seconde aan gedacht en het gebeurde ………………..PROMOTIE!
Het harde trainen het afgelopen jaar was toch niet voor niets geweest.
Gefeliciteerd meiden en ontzettend veel succes in de eerste divisie! Eindelijk!

Renate Boons.

Op de Wieken

Dorpskant Espel

Infopagina Sportverenigingen:
Sportclub Espel - afd. Gymnastiek
Secretariaat: mw. Adriaan Veeke
Westerrand 31
8311 AL Espel
tel.: 271373

Sportclub Espel - afd. Tennis
Secretariaat: mw. Anita Muller - Dibbits
Zuidermiddenweg 11
8311 PJ Espel
tel. 271951

Sportclub Espel - afd. Volleybal
Voorzitter: dhr. Gerard ten Dam
Pilotenweg 26
8311 PL Espel
tel.: 271308

Sportclub Espel - afd. Voetbal
dhr. Frank van Hooff
Vaartweg 6
8311 AA Espel
tel.: 271700
internet: www.scespel.com

Sportclub Espel – afd. Jeu de Boules
Secretariaat: Sietske Goslinga
Zuiderrand 37
8311 AD Espel
tel.: 271199

Volleybal Vereniging Creil/Espel
Secretariaat: mw. Ina Lammers
Graaf Florislaan 42
8312 AX Creil
tel.: 274376

Bowlingvereniging Espel
Secretariaat: mw. Ingrid Zoutenbier
Buitenom 14
8313 AS Rutten
tel.: 262617

Klaverjasclub Espel
Voorzitter: dhr. J. Klaver
Bredehof 40
8311 AK Espel
tel.: 271866

IJsclub Espel
Secretariaat: dhr. Ton Dekker
Espelerweg 43 – 2
8311 PN Espel
tel.: 271269
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden? Gaarne doorgeven: meamaas@hotmail.com of 613550
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