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.

Jaargang 30; no.150;
januari 2005
Verspreid door:

Beste dorpsgenoten,
Hierbij alweer de eerste krant van dit jaar! Deze keer hebben we helaas
niet zoveel kopij ontvangen en hebben dan ook het één en ander van de
Espelse website in deze krant geplaatst.

Multi;
Functioneel;
Centrum;

’t Mozaïek.
--------------Allen samen
Belichamen
Dat is uniek
Vormt ’t Mozaïek
-----------------------------------Veel groepen deden mee
Gingen met elkaar in zee
Puzzelden en werkten
Schilderden en verfden
Timmerden en zaagden
Zonder dat ze klaagden
Werd er opgebouwd
Met zware tegels gesjouwd
Wat er nu is ontstaan
Kan alle kritiek doorstaan
Zo zie je maar eens weer
Dat schept een goede sfeer
Waar we verder mee kunnen
Om het zo goed mogelijk te runnen
Vrijwilligers, werkers en denkers
Gulle gevers, subsidie schenkers
Bedankt allen met elkaar
Jullie speelden het klaar
De naam ’t Mozaïek dat past
Dat is zeker en vast.
Roel Warmolts

Tenslotte willen wij u weer heel veel leesplezier toewensen!
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Van de dorpsvoorzitter
Beste mensen:
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen - die ik dit nog niet
gedaan heb – de allerbeste wensen voor 2005 te doen. Ik hoop dat het komende jaar u geluk en
voorspoed zal brengen.
Aan het begin van mijn stukje kijken we eerst even terug op de nieuwjaarsreceptie van 8
januari jongstleden; die gelijk met de opening van ons mooie Mozaïek was. Ik denk dat ik namens
allen spreek als ik zeg, dat we kunnen terugzien op een zeer geslaagde middag en avond. De
opkomst was dan ook overweldigend!! Op een gegeven moment hadden we zelfs meer dan 600
mensen in huis die allemaal hebben bijgedragen aan een ontspannen en feestelijke sfeer. Dat de
opening van het Mozaïek heer mede debet aan was, begrijpen we ook wel, maar hopelijk heeft de
sfeer van de middag ertoe bijgedragen dat we ook in de toekomst op een dergelijk goede opkomst
kunnen rekenen. Wat ’t Mozaïek betreft; dorpsbelang wenst het stichtingbestuur heel veel succes
met dit prachtige gebouw waar voor iedereen – van (zeer) jong tot oud – een plaatsje is. Nu bent u
(als dorp) aan zet om het geheel tot een succes te maken; maar ik verwacht en reken er ook op dat
dit gebeurt. De laatste weken is het in elk geval goed bezet geweest!
Wist u trouwens dat er ook nog is gezwommen voor ’t Mozaïek? Dat was een hele leuke
happening die maar liefst € 1500,00 heeft opgebracht!! Vorige maand hebben de organisatoren van
dit evenement het geld overgedragen aan het Stichtingsbestuur op een gezellige vergadering in ’t
Mozaïek. Na de overhandiging van het bovengenoemde geld, zijn ze rondgeleid door het gebouw
waarna we nog gezellig wat hebben nagekletst en gedronken. Mensen: namens dorpsbelang heel
hartelijk bedankt voor jullie initiatief en de uitvoering ervan. Zoals beloofd, zal het bij elkaar
gezwommen bedrag worden besteed aan de jeugd van het jeugdhonk.
De jaarvergadering van dorpsbelang wordt dit jaar ook in ’t Mozaïek gehouden en wel op
donderdagavond 24 februari aanstaande, aanvang 20.00 uur. Voor deze avond krijgen alle leden
van dorpsbelang nog een uitnodiging, die in de week van 14 februari zal worden bezorgd.
Houd 24 februari dus vrij in uw agenda!
Waar gaat dorpsbelang zich in 2005 mee bezig houden? Sommige dingen hebben al in de
krant gestaan, en andere weer niet. Wij zijn in elk geval van plan ons komend jaar te gaan richten
op de volgende zaken:
• De dorpsvijver. In de krant is dit ook al geschreven; maar het is duidelijk dat dorpsbelang zich
mateloos ergert aan het feit dat de dorpsvijver elk jaar weer dichtgroeit en groen wordt
waardoor de pomp van de fontein regelmatig doorbrandt. We hebben dit al meermalen
aangekaart bij de gemeente, echter zonder afdoend resultaat. We zijn het eigenlijk een beetje
zat en daarom gaan we ervoor om dit euvel afdoende opgelost te krijgen. M.a.w. een duiker
onder de weg door, waardoor er een natuurlijke stroming in het water komt en het probleem
wordt opgelost. Daarnaast is het misschien handig om de dorpsvijver onderdeel te laten
worden van de waterhuishouding van de Keggehof. Dat brengt me meteen op het tweede punt:
• De drainage van de achtertuinen van de Keggehof: sinds de renovatie van het riool aan de
noordzijde van het dorp, kampen de bewoners van de Keggehof met wateroverlast in hun
achtertuinen. Ook dit probleem is regelmatig bij de gemeente aangekaart, maar ook hier is men
niet verder gekomen dan het slaan van een peilputje dat af en toe wordt gecontroleerd.
Sommige bewoners zijn het wachten inmiddels zo zat, dat ze zelf hun achtertuin opnieuw
hebben gedraineerd. Dat kan m.i. niet de bedoeling zijn!! Ik ben van mening, dat de gemeente
N.O.P. hier haar verantwoordelijkheid dient te nemen, en dient te zorgen voor een oplossing
die voor alle partijen naar tevredenheid is. En waar mensen zelf de drainering ter hand hebben
genomen dient gezorgd te worden voor een financiële genoegdoening. Ik weet niet, of e.e.a. op
korte termijn gaat lukken, maar we gaan er in elk geval wel voor!
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Vervolg van de dorpsvoorzitter
De winkel voorziening. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik genoemd, dat dorpsbelang en de
zakenclub in gesprek zijn met Mark Slump om te kijken wat er in Espel mogelijk is in de
nabije toekomst. Dat ene zinnetje heeft ertoe geleid, dat een journalist bij Mark is geweest voor
een vraaggesprek. Het verslag hiervan heeft u allemaal in de krant kunnen lezen; en ook wij
benadrukken, dat het allemaal nog heel pre – matuur is en dat het nog veel te vroeg is om al
concrete mededelingen te doen. Als het zover is zullen we hierover zeker informeren!
De woningbouw: Er was ons beloofd, dat de bewoners van Espel in januari / februari 2005
zouden worden geïnformeerd m.b.t. de nieuwbouw op de kavels van Espel – West. Inmiddels
zijn we gebeld met de mededeling, dat dit ook wel eens een maandje later zou kunnen worden
i.v.m. veranderde regelgeving. Welnu, een maandje meer maakt na al die jaren wachten ook
niet meer uit, maar we verzekeren u, dat we niet veel meer uitstel als dat maandje zullen
accepteren. Ik ga er nog steeds vanuit, dat de eerste bewoners in 2007 hun nieuwe woning in
het uitbreidingplan kunnen betrekken.
De begraafplaats. U vraagt zich misschien af, hoezo de begraafplaats? Die ziet er toch best
redelijk uit? Dat is ook wel zo, maar dorpsbelang stoort zich aan de klinkerpaadjes naar de
graven toe: sommige steentjes liggen zover uit elkaar dat je er met je hak makkelijk in wegzakt
en struikelt. Daarnaast hebben de boomwortels de stenen omhoog gedrukt waardoor er grote
oneffenheden zijn ontstaan. Mos, tenslotte, maakt de steentjes dusdanig glad, dat er met zand
gestrooid wordt om te voorkomen dat mensen uitglijden. Allemaal zaken die dorpsbelang
onacceptabel vindt en dus op zeer korte termijn verholpen dienen te worden (en dan kan men
meteen een verbindingspaadje aanleggen tussen het R.K. – deel en het algemene deel van de
begraafplaats).
Op de jaarvergadering van 2003 is gevraagd om de herstrating van de Westerrand zuidzijde.
We hebben ook dit bij de gemeente aangekaart en hopelijk zal het in 2005 worden aangepakt,
samen met de Vaartweg. Als dorpsbelang houden we dit goed in de gaten en zullen we het
gemeenthuis regelmatig met onze E – mails bestoken!
U ziet het: plannen genoeg! We hopen dan ook dat alles wat hierboven geschreven is, ook
daadwerkelijk gaat lukken in 2005 . En als het niet allemaal lukt, dan toch in ieder geval zo
spoedig mogelijk daarna.
In dit stukje wil ik ook nog graag even terugkomen op de brand van 11 december j.l. In eerste
instantie heeft het gemeente bestuur zeer snel gehandeld door de bevolking direct de zondag
erna te informeren over de gevolgen na de brand. Dat er daarna zeer tegenstrijdige dingen zijn
gebeurd, hebben wij toen niet kunnen voorzien (ik noem b.v. het opeens plaatsen van gele
linten op plaatsen waarvan in eerste instantie was gezegd dat die asbest vrij waren). Als
dorpsbelang hebben we hierover contact gehad met de brandweer en de gemeente en men is
het ook met ons eens dat deze manier van handelen geen schoonheidsprijs verdient. Men heeft
onze kritiek dan ook ter harte genomen en hoopt er voor de toekomst lering uit te trekken.
Overeind blijft het feit dat de vraag om “schone grondverklaringen “ absoluut onnodig is
omdat daar waar asbest gevonden is [ ook de week na de brand ] het van zo’n lage
concentratie was dat de volksgezondheid op geen stukken na bedreigd wordt / is. Om die reden
gaat dorpsbelang dan ook niet mee in de vragen om een schone grondverklaring.
In de vorige dorpskrant hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers die de schooljeugd
zouden moeten begeleiden tijdens de dorpsschoonmaak. Het zeer geringe aantal aanmeldingen
heeft ons doen concluderen, dat de dorpsschoonmaak onvoldoende wordt gedragen door de
overgrote meerderheid van de bevolking en om die reden is de dorpsschoonmaak met ingang
van 2005 afgeschaft.
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Vervolg van de dorpsvoorzitter
Ten slotte: in de laatste kranten heeft u telkens een lijstje kunnen vinden met de namen van
personen die eventueel kunnen inspringen als elke seconde dubbel telt. Ook in 2005 ga ik
hiermee door, omdat we nog steeds niet hebben gekregen wat ons was toegezegd: 24 uurs
spoedeisende hulp 7 dagen in de week. Daar was 2,5 miljoen euro vanuit het ministerie voor
uitgetrokken, weet u nog ?? Dan is het extra wrang als je in de krant moet lezen dat de
IJsselmeerziekenhuizen weer een bescheiden winst hebben gemaakt na de verliezen van
afgelopen jaren. Hoezo een bescheiden winst? Als we van de zogenaamde winst de aan
Emmeloord toegezegde 2,5 miljoen aftrekken, is er volgens mij helemaal geen winst maar
verlies gedraaid!! We worden dus [ weer ] bedrogen! En orthopedie? We moeten maar
afwachten of we dat mogen behouden! Ik blijf dus bij mijn stelling dat in de N.O.P. elke
seconde dubbel telt en om die reden blijf ik oproepen tot het weigeren naar Lelystad te gaan en
blijf ik het lijstje met namen publiceren Dus:
- E. Wijnia
Espelerringweg 15
27 1345.
- J.L. van Slooten
Leliestraat 4
27 1648.
- H. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- M. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- M. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- T. Straatsma
Bredehof 1
27 1298.
- A.de Haan
Windmolenhoek 6 27 0045 / 0612519532.
- L. Hoogeveen
Turbine 12
27 1273.
Tot zover mijn eerste stukje van 2005. Graag tot de volgende dorpskrant !!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter:
John van Slooten.

Hoe zeggen ze dat ook alweer op de reclame?
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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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Familieberichten:
Geboren:
23 december: Marissa dochter van Rien en Jolanda Luyk, Weg van Ongenade 5-1.
Overleden:
5 december: Rieka Hulleman-Tiebosch op 83 jarige leeftijd. Zij woonde vele jaren in Espel,
de laatste jaren Old Putten 2 in Emmeloord.
10 december: Lolkje Wijnia-Postma op 83 jarige leeftijd. Zij woonde vele jaren in Espel, de
laatste jaren in Verzorgingshuis ’t Laar in Dronten.
22 december: Laura van Keulen op de leeftijd van bijna 28 jaar. Laura woonde in Emmeloord.
Haar ouders zijn Marian en Johan van Keulen De Wieken 16.
30 december: Anneke Maas-Janssen op 84 jarige leeftijd. Zij woonde vele jaren
in Espel, de laatste tijd in Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord.
02 januari:

Nell Maas-Lips, Keggehof 14, op 54 jarige leeftijd.

04 januari:

Martin Vlaar, Espelerpad 14 c, op 72 jarige leeftijd.

Veel medeleven hebben wij mogen ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve moeder en oma,
Anneke Maas – Janssen
Hiervoor onze hartelijke dank.
Familie Maas
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De opening van het Multi Functionele Centrum!
Bron: Espel online! www.espel.info

Zaterdag 8 januari jl. was het dan eindelijk zover. De officiële opening van het
nieuwe Multifunctionele centrum van Espel. Onder leiding van ceremoniemeester Gilbert
Bastiaanssen voerden allereerst enkele sprekers van binnen en buiten Espel het woord. Uiteraard
mocht de drijvende kracht, Gert Dibbits, ofwel mister MFC zoals Gilbert dat zo treffend zei, de
aftrap verrichten. Gert bedankte de ''grote geldschieters'', het leader+ project en de gemeente NOP,
alsmede enkele grote sponsoren, zonder wie de bouw van dit centrum nooit van de grond zou zijn
gekomen. Daarnaast roemde hij de vele vrijwilligers van wie sommigen wel meer dan 60 uur per
week in het MFC aan het werk zijn geweest, menig baas zou daar jaloers op zijn. Zonder al die
vrijwilligers zou het centrum nooit zijn geworden wat het nu is.
Na Gert sprak Okke Bijl, namens de kerkenraad van de Samen op Weg Gemeente Creil-Espel
(PKN in wording) een kort dankwoord uit.
Vervolgens kwam dhr. Beurmanjer, directeur van Mercatus aan het woord en ook hij feliciteerde
de gemeenschap van Espel met deze jongste aanwinst, het MFC. Hij sprak erover dat het heel
bijzonder was dat Espel op deze manier zelf in haar eigen basisvoorziening heeft voorzien,
waarlijk iets waar andere dorpen jaloers op kunnen zijn. Na dhr Beurmanjer was de eer aan dhr.
Bertus Ritsema, wethouder van de gemeente NOP om een kort woord te richten tot de aanwezigen.
Ook de wethouder roemde de inzet van de vele vrijwilligers uit Espel (zij hebben in totaal meer
dan 4000 uren gewerkt aan het project) en feliciteerde het hele dorp met een prachtig gebouw met
vele functionaliteiten. Uniek hierbij is ook de combinatie kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang, jeugdhonk, verenigingsgebouw en rouwcentrum.
Last but not least kwam uiteindelijk onze eigen dorpsvoorzitter John van Slooten aan het woord.
En ja hoor ook John benadrukte het vele werk dat door een groot aantal vrijwilligers was
uitgevoerd. Al die vrijwilligers kregen van het bestuur van het MFC en Dorpsbelang een
feestavond aangeboden. Een cheque hiervoor werd symbolisch overhandigd aan één van de
mensen die nagenoeg woonden in het MFC gedurende de bouw, Fokke Westra.
Ook kregen Gert en Bertha Dibbits van John een waardebon overhandigd. Voor deze waardebon
kunnen zij een kunstwerk uitzoeken bij Lucidarts.
Na dit officiële gedeelte was het dan eindelijk tijd om de nieuwe naam bekend te maken.
Het MFC heet voortaan ‘t Mozaïek.
Deze naam is bedacht door Marieke Hanse en werd onthuld door Mireille Korterik, projectleider
Leader+ bij de provincie Flevoland, Marieke Hanse en Gert Dibbits
Vervolgens kwamen nog enkele niet aangekondigde sprekers die een geschenk aanboden aan het
MFC. Zo werd juf Thea Menting, namens de peuterspeelzaal verrast met een prachtige
poppenspeelset. Deze werd aangeboden door dhr Wagemaker namens de Politieke Unie. Dhr
Berman, voorzitter van de ouderensoos bood vervolgens nog een prachtige quilt aan, gemaakt door
de handwerkafdeling van de ouderensoos. De poppenspeelset is inmiddels al in gebruik genomen
door de peuters en de quilt is te bewonderen in de grote zaal.
Tot slot werden Marieke Hanse, Mireille Korterik en natuurlijk Bertha Dibbits nog even flink in de
bloemetjes gezet. De bloemstukken die in de zaal stonden evenals de boeketten waren prachtig
verzorgd door Dieta Baken, het vermelden meer dan waard, Dieta bedankt.
Na het officiële gedeelte was de Nieuwjaarsreceptie van het dorpsbelang. Er was een
overweldigende belangstelling. Echt het hele MFC ’t Mozaïek was gezellig gevuld met
belangstellenden. Veel mensen hebben elkaar ontmoet in een bijzonder gezellige sfeer.
Tot slot nog even dit.
Ook wij van de redactie van zowel Espel online als de dorpskrant willen iedereen feliciteren met
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Vervolg opening MFC
dit prachtige nieuwe centrum, iets om trots op te zijn. We willen echter nog wel een oproep doen:
Wordt donateur van MFC 't Mozaïek en zorg er op die manier voor dat de exploitatie van
het centrum gegarandeerd blijft tot in lengte van jaren.
Dan kunnen ook onze (klein-) kinderen blijven zeggen: Kom, we gaan even naar 't Mozaïek
er is weer iets te doen voor jong en oud!

ALLEMAAL HEEL HARTELIJK BEDANKT !
Door de berichtgeving ; bedankjes etc.etc. zou de indruk gewekt kunnen worden, dat er t.a.v. de
realisering van ’t Mozaïek , alleen het laatste half jaar heel veel werk is verzet. Niets is echter
minder waar! Zonder iets te willen afdoen aan het feit dat er het laatste halve jaar heel veel werk is
verzet door heel veel mensen, kunnen en mogen we niet voorbij gaan aan het feit dat er ook heel
veel mensen vanaf het eerste uur in de anonimiteit hun energie hebben gegeven aan het realiseren
van ons mooie Mozaïek.
Daarom willen wij – als Stichtingsbestuur – iedereen (vanaf het eerste tot en met het laatste
uur) heel hartelijk danken voor hun inzet en hun energie. Zonder u was het allemaal vast niet
gelukt !!!!!!!!!!!!!!
Stichtingsbestuur MFC Espel , ’t Mozaïek.

Eindelijk is het dan zover; het nieuwe jeugdhonk gaat van start!
Bron: Espel online! www.espel.info

Vanaf vrijdag 14 januari branden we weer los.
Alle jongeren van Espel (tussen 12 en 18 jaar) zijn iedere vrijdag- en zaterdagavond van harte
welkom van 19.30 uur tot uiterlijk 23.30 uur.
De toegang is gratis, de consumpties (geen alcohol) kosten € 0,50 per stuk.
In het jeugdhonk kun je darten, tafelvoetballen, spelletjes doen, een tijdschrift lezen, computeren
(zelf computerspelletjes meenemen) of gewoon lekker kletsen met andere jongeren.
Ben je nog geen 12, maar zit je wel in groep 8 van de basisschool dan mag je ook komen.
Wil je eerst nog wat meer informatie, of wil je graag vrijwilliger worden in het jeugdhonk (je moet
dan wel minimaal 18 jaar zijn) dan kun je contact opnemen met Derkien Gerding, zij is namens
vereniging Dorpsbelang de contactpersoon voor het jeugdhonk.
Je kunt haar bellen (tel. 27 15 03) of mailen.
We hopen op een grote opkomst vrijdagavond.

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS IN HET JEUGDHONK…….
Bron: Espel online: www.espel.info

Om het jeugdhonk goed draaiende te kunnen houden is een behoorlijk aantal vrijwilligers
onontbeerlijk.
Heb je interesse om vrijwilliger in het jeugdhonk te worden (je moet wel minimaal 18 jaar zijn)
meld je dan aan bij Derkien Gerding telefoon (0527) 271503 of via e-mail: derkien@msn.com
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Peuterspeelzaal De Kruimel
Op 8 januari is de opening van ’t Mozaïek geweest en dus ook de opening van onze
nieuwe peuterspeelzaal. We hebben hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen,
dit is ook zo goed als gelukt. Zonder de hulp van alle ouders hadden wij dit allemaal niet voor
elkaar gekregen, bij deze willen wij iedereen dan ook heel hartelijk bedanken voor
zijn of haar inzet!
Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien is onze peuterspeelzaal erg mooi geworden, er zijn leuke
raamschilderingen aangebracht en aan de wand hangen enkele prachtige schilderijen door een paar
van onze peuters zelf gemaakt.
Het was bij de opening erg druk en gezellig, de peuterspeelzaal werd ook druk bezocht en bekeken
en iedereen was erg enthousiast over onze nieuwe ruimte.
De kinderen konden zich die middag prima vermaken met o.a. het maken van buttons, tekenen,
schminken en de ranjekoe melken.
Gelukkig hadden we hulp van aantal meiden uit Espel, want het was zo druk dat juf Thea en juf
Sabine niet veel tijd voor de kinderen hadden. Meiden, ook jullie bedankt voor je hulp!
Bij de opening hebben wij ook nog enkele kado’s gekregen, van de firma Pathuis en van de
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder beiden een kadobon, en van de Politieke Unie een
prachtige babypop met kleertjes, wiegje enzovoorts. Ook hiervoor onze hartelijke dank.
Inmiddels zijn we al gestart in de nieuwe peuterspeelzaal en beginnen de peuters en de juffen al
aardig te wennen.
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Carlien Hendrickx, tel. 271703.

DAG Creil voor ouderen
Gezelligheid en creatief bezig zijn met leeftijdsgenoten zijn de kernwoorden voor de Dag
Activiteiten Groep (DAG) in het Saalicon in Creil. In een ontspannen sfeer komen de bezoekers
samen om met elkaar deel te nemen aan de activiteiten die binnen de DAG aangeboden worden.
De DAG is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (voorheen Stichting
Verzorgingshuizen c.a. Noordoostpolder).
Plezier staat bij ons voorop. Er wordt rekening gehouden met de wensen en de mogelijkheden van
de deelnemers.
De DAG is twee keer in de week geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is vooral voor ouderen die
thuis wonen en om verschillende redenen behoefte hebben om in groepsverband weer deel te
nemen aan het sociale leven. Elke dag is er een warme maaltijd voor de deelnemer. Ideaal voor
mensen die daar thuis weinig aan toe komen.
De DAG is gevestigd in het Saalicon in Creil (voormalig kerkgebouw) en bedoeld voor inwoners
van de dorpen Bant, Creil, Rutten en Espel. Bent u geïnteresseerd of toevallig in de buurt van het
Saalicon, bij de huisarts, fysiotherapeut, SWO, kapper of de thuiszorg, dan bent u uiteraard van
harte welkom om even op de DAG binnen te lopen.
Iedere maandag en donderdag staat de koffie en thee voor u klaar! Ook kunt u van te voren een
afspraak maken om eens te komen kijken.
DAG Activiteiten Groep 'het Saalicon' in Creil
Annelies Langedijk en Mellina Kuiper
Telefoon (0527) 27 51 20 (bereikbaar op maandag en donderdag)
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INLOOPOCHTENDEN
De 1e inloopochtend is geweest en de opkomst was voor de eerste keer goed, het was gezellig met
elkaar te praten en koffie te drinken.
Deze ochtenden zijn voor ALLE LEEFTIJDEN die ook een keer of vaker willen binnenlopen.
U bent van harte WELKOM op de dinsdag- en vrijdagochtenden van 10.00 - 11.30 uur in
‘t Mozaïek. Deze dagen en tijden zijn ook voor alle volgende weken.
groeten de koffiedames.

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

•
•
•

•
•

Passie in de polder
26 januari
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.00 uur € 8,00 / t/m 19 jaar € 5,00
Don Quichot Suites
27 januari
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur € 14,00 / € 11,75
Zonnekinderen van Maxim Gorki
29 januari
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur Inleiding om 19.15 uur € 15,00 / € 12,75
Verborgen gebreken - film
29 januari
Paspartoe, Noordzijde 5, Emmeloord, 20.00 uur
Toet, de kleine farao
30 januari
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 14.30 uur € 8,50 / € 6,25 / € 5,00
Vicoria’s Delight
30 januari
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens, 16.30 - 17.30 uur € 7,50
Lange winterwandeling in het Voorsterbos met een boswachter van
Natuurmonumenten met na afloop warme chocolademelk
30 januari
Kraggenburgerweg 21, afslag camping De Stiente, Kraggenburg, 10.30-12.00 uur
€ 3,50 / niet leden natuurmonumenten € 5,00 (aanmelden 0527-246644)
Overzichtstentoonstelling Michel Bongertman en Cor Sonke 7 november t/m 30 januari
Scholen in een nieuwe samenleving, Museum Nagele, do. t/m zo. 13.00-17.00 uur
Expositie Jeanne de Visscher uit Emmeloord
7 januari t/m 16 februari
Galerie KIK, Moerasandijviestr. 28, Emmeloord. Vrijdag 14.30-18.00u en 19.00-21.00u,
zaterdag 13-30-17.00u. GRATIS

•
•

Expositie foto’s van Willem van Baarle
1 december t/m 1 maart
Saalicon, Creil. Dagelijks van 8.00-17.00 u, di en do tot 21.00u en za 09.00-12.00u GRATIS
Mineralen uit Limburg / Groet uit de Noordoostpolder
1 november t/m 31 maart
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens, vrijdag, zaterdag en zo. 11.00-17.00 uur

Adverteren in de dorpskrant?
Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met Lammie Hoekstra,
Tel.nr. 258446, louwelammie@uwnet.nl
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LTO Noord- afdeling Espel
Januari 2005, een nieuw jaar, het begin van een nieuw groeiseizoen.
Met hopelijk betere product prijzen dan die van oogst 2004. Maar welzijn en geluk worden niet
alleen door het niveau van de markt bepaald.
Veel wijsheid en relativeringsvermogen toegewenst om met tegenslagen om te gaan en vooral het
goede te onderkennen, te zien en ervan te genieten.
Met de vorming van LTO Noord is er na de fusie een nieuwe, nog grotere, organisatie ontstaan.
Hopelijk worden alle beloften en verwachtingen waargemaakt en is alle energie in de zoveelste
fusie niet voor niets geweest.
Een organisatie functioneert het beste als er een gevoel van betrokkenheid is bij de leden. Het lijkt
alsof niet alle leden even enthousiast zijn over de LTO en nadruk leggen op wat er niet gebeurt, of
niet goed gebeurt.
Als LTO Espel willen we het WIJ-gevoel in de agrarische sector masseren en stimuleren.
Daarom nodigen wij u uit voor het optreden van de cabaretgroep

2 BOEREN EN EEN DOMINEE
En wel op vrijdagavond 4 februari om 20.30 uur in ’t Mozaïek

Iedereen wordt van harte uitgenodigd, LTO lid of niet, boer of burger, jong of oud.
Allen hartelijk welkom, maar verschil moet er zijn. Daarom vragen wij aan niet LTO leden
€ 5,00 per persoon. De groep, 2 boeren en een dominee, heeft een erg positieve pers, dat mag u
niet missen.
Ook willen de firma Slump, Stichting MFC en LTO Espel, alle gebruikers van rode diesel,
eveneens LTO en niet LTO leden, grote en kleine gebruikers, uitnodigen op 4 februari om
20.00 uur in ’t Mozaïek. Met als doel om na te gaan hoe de dieselpoule nog beter kan
functioneren.
Leo Boot

Gewijzigde OPENINGSTIJDEN bij Maas Tuinmachines
Met ingang van heden zijn wij tot 1 maart 2005

ZATERDAGS van 08.30 tot 12.30 uur GEOPEND!
Alle overige openingstijden blijven ongewijzigd.
Familie Maas
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Muziek evenement voor Azië
Het kan niemand ontgaan zijn maar Azië lijdt enorm. Daarom is het idee ontstaan om een
benefietconcert te organiseren.

Gospel for Azië
Dit muziek evenement zal worden ondersteund door tal van koren en musici.
Medewerking komt o.a. van:
• Reflection (Tollebeek)
• Living Water (Genemuiden)
• Reflectors (Kraggenburg)
• New land (Emmeloord)
• Tehila (Emmeloord)
• Breathe deep (Emmeloord)
• Desiree van Donk (Vollenhove)
• Klaas de Boer (Urk)

Dit alles zal plaats vinden in

Kerkcentrum “DE ONTMOETING” (Europalaan)
op 29 januari a.s. om 20:00 uur
De zaal is open vanaf 19.30 uur
Wij willen u prachtige optredens bieden, in een aangename omgeving, waar saamhorigheid en
verbondenheid de boventoon zal voeren. Uiteraard zal er mogelijkheid zijn voor een kopje koffie.
Dit optreden is niet alleen bedoeld om geld in te zamelen, maar er is ook plaats voor gebed en
bezinning m.b.t. de enorme ramp die honderdduizenden mensen is overkomen.

Wij willen u vragen deze actie ten volle te ondersteunen en het aan iedereen
te vertellen!
Natuurlijk gaat het ook om de opbrengst en daarom vragen wij een entree van € 3,50 (of zoveel
meer als u missen kunt/wilt), de entreeprijs is inclusief een kopje koffie of thee.

Meer weten? Neem dan contact op met: Kitty Hogeveen tel 27 11 45
Op de Wieken
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OP ZOEK NAAR VOETBALTALENT ….
SC Espel AFD Voetbal
Gezocht: voetbaltalent! (7/8 jaar)

Het bestuur heeft voor de voorjaarscompetitie een 2e F7-tal ingeschreven.
Wij hebben nog plaats voor een paar spelers m/v. Ben jij in 1996 of 1997
geboren, dan kun je vanaf eind februari al meedoen. Er wordt op
zaterdagmorgen gevoetbald. De training is op dinsdagavond van 18:00-19:00 uur. Dus kom gerust
een keertje kijken of meetrainen. Vind je het leuk dan kun je het hele voorjaar nog voetballen.
Voor meer informatie:
Ton Dekker (trainer) tel. 271269
Gerrit Hoogeveen (jeugdsecretaris) tel. 271273

Nieuws van de gymnastiek
Allereerst wensen we iedereen een sportief en gezond 2005.
Na de kerstvakantie is de gym en bodyfit weer gestart.
Zowel de kinderen als de dames hebben er veel zin in. U ook?
Bent u nog geen lid? Geen probleem, dat kunt u zo worden!
Kom een keer kijken. Sinds januari hebben we bij de bodyfit een nieuwe
fanatieke leidster!
Met vriendelijke groet van het bestuur.
P.s. Aanmelden bij Adriaan Veeke tel. 271373

IJSPRET
Een man van middelbare leeftijd uit ons dorp is op het gebied van sport een echte doorzetter. Hij
doet aan motorrijden, voetbal, skeeleren, wielrennen en hij gaat, als er natuurijs is, iedere dag
schaatsen. Anders gaat hij de hele winter twee keer per week naar kunstijsbaan Thialf in
Heerenveen. Daar rijdt hij zijn rondjes en na afloop is hij vast en zeker een graag geziene gast aan
de bar. Want hij kan hele leuke dingen zeggen. Hij heeft humor.
Het is al weer heel wat jaren geleden dat de klapschaats zijn intrede deed. Onze sportieve
dorpsgenoot is zuinig. Hij kocht al snel nadat de klapschaats zijn intrede deed een paar
klapschaatsen. Dat deed hij van een plaatje bij een middenstander in een ander dorp. Hij had
besloten dat zijn schoenen nog goed genoeg waren en de middenstander uit het andere dorp zou de
nieuwe klapschaatsen onder zijn schoenen zetten. Het was het eerste paar klapschaatsen wat deze
man verkocht.
Onze sportieve dorpsgenoot haalde zijn nieuwe schaatsen op en ging gelijk door naar Heerenveen
voor de schaatstraining. Hij vertelde met trots dat hij nieuwe klapschaatsen had. Hij bond ze onder
en waagde zich op het ijs. Dat viel niet mee. Hij viel steeds. Hij dacht ik moet flink doorzetten.
Inmiddels stonden zijn trainingsmaatjes langs de kant te lachen, want het was een heel komisch
gezicht. Toen onze sportieve dorpsgenoot uiteindelijk opgaf en de trainer naar zijn schaatsen keek,
bleek dat de klapschaats achterstevoren gemonteerd zat en van voren open klapte in plaats van aan
de achterkant.
Willy Heukers-ten Bosch
Op de Wieken
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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
Website: 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

Dartsvereniging "The Bouncers"
Secretariaat:dhr. Ronald van het Hof
Bredehof 33
8311 AV Espel
tel: 271119
Website: www.bouncers.tk

Hebben er wijzigingen plaatsgevonden? Gaarne doorgeven: meamaas@hotmail.com of 613550
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Belangrijke adressen:
Alg. Nederlandse Bond voor
Ouderen (ANBO)
Bejaardensociëteit Espel,
Avondvreugd
Bibliobus, parkeerplaats
Keggehof
Bowling Centrum Espelo



secr. Mw. R. Balt – Terpstra Westerrand 47,8311 AL
Espel
secr. G.J. Bakker,Westerrand 62,8311 AP Espel

Maandag van 18.00-18.45u.
Donderdag van 15.00-15.45u.
Westerrand 38, 8311 Espel
ma.-vr. 11.00u.-sluit, uitzonderingen daargelaten
za.-zon. 15.00u.-sluit, “
“
“ “
Carnavalsver. De
Secr. Martijn Dekkers, Onderduikerspad 6, 8311 PV
Vloertrappers
Espel
Dorpsbelang Espel
secr. Jeanette Blok
Adri van Dun, Turbine 20, 8311 BB Espel
Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers
Flevolaan 16, 8312 AN Creil
Vrijdags om 17.00 uur in het MFC
secr. W. Punter, Medemblikpad 42, 8304 CX
Gospelgroep Promise
Emmeloord info : info@gospelgroeppromise.nl
internet : www.gospelgroeppromise.nl
Hervormde Vrouwenver. “ Als secr. Mw.H. van Andel ,Windmolenhoek12, 8311 AC
zusters één”
Espel
Hoveniersbedrijf Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET
Knipboetiek Tjitske Straatsma

Gulleri Lucidarts, Willem de
Wolf
Maas Tuinmachines
Rijwielhandel, Klein
postkantoor,Stomerij,
vloerbewerkingsmachines etc.
Majorettenver. Diana,
Tollebeek
MFC

Espelerweg 43-1, 8311 PN Espel
secr. K. Hermans, Espelerpad 10, 8311 PS Espel
inl. R. Boerema, Westermeerweg 29, 8311 PE Espel
Bredehof 1, 8311 AH Espel
di.-vrij. van 08.30-17.30u., do avond 18.00-20.00u.
zaterdag van 08.30-14.00u.
Keggehof 18, 8311 AV Espel
elke zaterdag van 10.00-17.00u.
door de weeks op afspraak.
Keggehof 14 , 8311 AV Espel
Ma t/m vr. van 08.30 - 12.15u. en 13.30 - 17.30u.
woensdagmiddag gesloten en zaterdags om 16.00u.
Stomerij dinsdag voor 10.00u. brengen, donderdags na
16.00u. weer terug.
secr. Mw. I. Jonker, Torenvalk 46, 8309 CP T’beek

Uitleen op beperkte schaal van hulpmiddelen 24 uur per
dag:
Gert Dibbits
Fokke Westra
Maatschap voor Fysiotherapie Hans van Wognum
MFC
Rixtia Knip

Muziekver. De Zuiderzeeecho’s
Ondernemersvereniging Espel
Ouderenzangkoor Espel
Parochie De Heilige Geest
Peuterspeelzaal De Kruimel
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secr. Mw.F. Nijboer, Westerringweg 12, 8311 RG
Espel
secr. Mw. C. Wieringa, Het Laantje 14, 8311 AL Espel
secr. Mw. Balt, Westerrand 47, 8311 AL Espel
Pastor A. Schothorst-Vos, Helmhout 11, 8502 AE
JOURE
Het Laantje
opgave peuters, vanaf 1 jaar bij Carlien Hendrickx,
Espelerweg 41-II, 8311 PN Espel

℡
271216
271891

271683

271365
271512
271970
274365
614846

271576

271680
271338
271393
271298

271759

271410

651230

271218
271773
637324
637313
271230
271279
271216

271703

Dorpskant Espel

Samen op Weg gemeente
Creil / Espel
Stichting Welzijn Ouderen
Espel:
Sportclub Espel, Omnisport
(Gym, tennis, voetbal en
volleybal, jeu de boulle)
Toneelver. De Ducdalf
Ver. Oecumenische scholen
NOP De Ark
Volkstuinvereniging Espel
Werkgroep Weidevogelbescherming Espel
Zij Actief Flevoland
Zij-Actief afd. Espel
Passage, ( NCVB)
De Zonnebloem. afd.
Creil/Espel:

ds.W. Kok Gr. Florislaan 20, 8312 AX Creil
scriba: dhr. B.S. Hogeveen, Turbine 5, 8311 BB Espel
Mw. M. Blok, Noorderrand 26, 8311 AX Espel

274355
271145
271448

alg. secr. Annemarie Beenders, Westerrand 4l,
8311 AL Espel

252996

secr. H. de Raat, Keggehof 21, 8311 AD Espel
Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin, Staartweg 9, 8531 HE Lemmer
secr. D. Legemate, Duiveland 48,8202 PK E’oord
Coordinator: A. Reijneveld, Bredehof 37, 8311 AJ
Espel
Secr. Marijke de Vries Vaartweg 3 8311 AA Espel

271244
271638
0514564254
612734
271655

secr. Mw. Verwijs-Marbus, Onderduikerspad 9, 8311
PX Espel
secr. M. van der Velde, Bredehof 7, 8311 AH Espel

271575

271841

271669

Hebben er wijzigingen plaatsgevonden? Gaarne doorgeven: meamaas@hotmail.com of 613550
Praktijkinformatie dr. CGJ. Geboers, apotheekhoudend huisarts
• openingstijden van maandag t/m vrijdag: 08.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur
• Telefoonnr. 0527-274365, Faxnr. 0527-274118
• Spoednr. 0527-275170
• Receptenlijn 0527-274109
• E-mail cigenie@wanadoo.nl
• inspreken van, uitsluitend, herhaalrecepten, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dagelijks om
09.30u. worden deze medicijnen besteld. Indien uw bestelling voor die tijd opgegeven is, kunt u
tussen 15.30u. en 16.30u. uw medicatie ophalen.
• Voor 09.30u. kunt u ook bellen voor:
1. het maken van een afspraak, i.v.m., tijdsplanning zal de assistente u naar de reden hiervan vragen
2. het aanvragen van een visite, spoedvisites zijn natuurlijk hiervan uitgezonderd
3. het opvragen van uitslagen, dus niet meer om 13.00u. Bij afwijkende uitslagen, dus niet meer om
13.00 uur. Bij afwijkende uitslagen zal de assistente u naar het telefonisch spreekuur verwijzen.
Telefoonnr. na 17.00 uur en in het weekend 0900-3336333. Bij spoedgevallen toetst u bij het horen van een
stem een "1". U wordt dan direct te woord gestaan door de Telefoonpost assistente.

Busstation Espel vanaf de Rotonde
Van Espel naar Emmeloord:
Maandag t/m Vrijdag: ( buiten de vakanties)
06.51, 07.48, 08.48, 09.51, 10.51, 12.51, 13.51, 14.51, 15.51, 16.51,
17.51, 18.51, 19.49, 21.49, 23.49.
Maandag t/m Vrijdag: (tijdens de vakanties)
07.51, 09.51, 11.51, 13.51, 15.51, 17.51, 19.49, 21.49, 23.49.
Zaterdag:
08.51, 10.51, 12.51, 14.51, 16.51, 18.49, 20.49.
Zon- en feestdagen:
11.49, 14.49, 16.49, 18.49, 20.49.
Van Espel naar Sneek:
Maandag t/m Vrijdag: ( buiten de schoolvakanties)
07.05, 07.35, 08.35, 09.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35,
20.35, 22.35.
Maandag t/m Vrijdag: ( tijdens de schoolvakanties)
06.35, 07.05, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 20.37, 22.37.
07.35, 09.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35, 19.37, 21.37.
Zaterdag:
Zon- en feestdagen:
09.37, 13.37, 15.37, 17.37, 19.37.
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