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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!
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Beste dorpsgenoten,
hierbij alweer de tweede dorpskrant van dit jaar.
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• Woordje van de dorpsvoorzitter
• De autocross
• Koninginnedag
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De winter is voorbij
Mensen zijn echt blij
Lachend gaan ze over straat
Met iedereen wordt er gepraat

Website Espel:
www.espel.info

LENTE

Deuren gaan weer open
Men gaat plantjes kopen
Daarmee gaat men de tuin opsieren
Om anderen en zichzelf te plezieren
De natuur gaat weer volop bloeien
In de wei zie je lammetjes stoeien
En wij mensen roepen dan spontaan
De Lente, de Lente, komt eraan.
Roel Warmolts
Op de Wieken

Kopij voor het
volgend nummer
dient uiterlijk op
27 mei om 18.00
uur bij de redactie
te zijn ingeleverd!
In elkaar zetten van de
eerstvolgende krant:
1 juni 19.00 uur
in ’t Mozaïek.
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Van de dorpsvoorzitter
Beste dorpsgenoten:
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, ligt de jaarvergadering van dorpsbelang al meer dan een
maand achter ons. Toch wil ik hier graag even stil staan bij deze avond. Ik denk dat ik namens
allen spreek als ik zeg dat we kunnen terugzien op een goede vergadering: de zaal was goed
gevuld, de inbreng van u als leden was prima en ook Hans Veenhuis heeft ons met zijn verhaal
meer dan een uur lang geboeid weten te houden. Kortom: een prima vergadering die (vooral door
de “nazit”) tot in de kleine uurtjes duurde. Iedereen die heeft meegeholpen om de avond tot een
succes te maken heel hartelijk bedankt!! Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van
het jeugdhonk, die spontaan en geheel belangeloos de zaal hebben klaargezet (en weer opgeruimd)
en ervoor hebben gezorgd dat het buffet “ bemenst “ was. Jongelui: ook jullie heel hartelijk
bedankt!!
Tijdens de rondvraag is toen onder anderen gevraagd om een extra verharding bij de ingang van de
begraafplaats en op diverse andere plaatsen in ons dorp. We hebben beloofd hiervoor ons uiterste
beste te doen en die belofte houden we ook; maar ik wijs u er nu al op dat door de gemeentelijke
bezuinigingen de kans dat e.e.a. ook gerealiseerd wordt uiterst klein is!
Voor een uitvoerig verslag van de vergadering verwijs ik u naar elders in dit nummer van de
dorpskrant.
Wat gaat ons de komende weken bezig houden? Ik noem het u in vogelvlucht
• Tot onze verbazing heeft Espel niet de volledige premie ontvangen die wordt uitgekeerd als de
jaarwisseling schadevrij wordt doorgekomen. Navraag heeft ons geleerd, dat dit komt omdat er
een bord ( “op deze plaats is schieten met carbid toegestaan“) verdwenen zou zijn. Dat klopt
dus niet! Genoemd bord is opgehaald bij de fam. Felsheim aan de Leliestraat en daarover is
reeds contact geweest met de gemeente. Hopelijk krijgen we toch nog waar we dus recht op
hebben!
• Door de supermarktoorlog en de daarmee gepaard gaande prijzenslag heeft Mark Slump zijn
omzet dusdanig zien slinken, dat hij besloten heeft om op korte termijn geen dorpssuper in
Espel te realiseren. Als dorpsbelang vinden we deze beslissing heel spijtig maar we hebben
begrip voor de situatie van Mark. Misschien later??
• De informatieavond die de gemeente beloofd heeft met betrekking tot de uitbreiding van Espel
– West. De exacte datum weet ik op dit moment nog niet dus roep ik u op om de regionale
bladen goed in de gaten te houden als u hierin geïnteresseerd bent.
• 16 april aanstaande wordt weer de jaarlijkse 10 – dorpenloop gehouden. Rond 13.30 uur zullen
de lopers Espel aandoen waar zij door vertegenwoordigers van dorpsbelang zullen worden
ontvangen. Wij gaan de deelnemers een bosje tulpen en iets te drinken aanbieden.
• Koninginnedag 2005: voor dit festijn verwijs ik u naar het programma verderop in deze
dorpskrant [of die huis aan huis verspreid wordt].
• De 4 en 5 mei viering 2005. Omdat het dit jaar 60 jaar geleden is dat we bevrijd werden, wordt
er extra aandacht besteed aan de viering van 4 en 5 mei. Zo zullen kinderen bij de 4 mei
viering een rol spelen, en zijn er ook op 5 mei tal van activiteiten in Emmeloord georganiseerd.
Of er in Espel ook aandacht aan de 5 mei viering zal worden geschonken is op dit moment nog
niet geheeld duidelijk maar als dat wel zo zal zijn wordt u daarvan ( op een of andere
manier) in kennis gesteld.
• Op 3 mei aanstaande is er een openbare vergadering van de VVD fractie die in de bowling zal
worden gehouden. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
• Zoals het er nu naar uitziet wordt er op 19 mei aanstaande een informatieavond georganiseerd
voor de mensen die onlangs in Espel zijn komen wonen. Deze avond wordt gehouden in ’t
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Mozaïek en een uitnodiging met een programma van de avond zal bij hen worden thuis
bezorgd.
Ten slotte schrijf ik nog 1 keer over ons voormalige ziekenhuis. Ik schrijf expres voormalige, want
we hebben geen volwaardig ziekenhuis meer: dat is door de politiek en de zorgverzekeraars
opgeofferd aan de provinciehoofdstad. Dinsdag 22 maart j.l. is het platform zorggebruikers in
vergadering bijeen geweest in Emmeloord en het is triest te moeten constateren dat we te maken
hebben met starheid en onwil; zowel politiek als in de ziekenhuiswereld. Onwil; omdat men
weigert te zeggen waar de 2,4 miljoen is gebleven die aan Emmeloord was toegezegd. We hebben
daar zo onze twijfels over want zeg nu zelf: alles wees erop dat Lelystad weer met verlies 2004
zou afsluiten maar (wonder boven wonder) uitkwam op een positief resultaat. En dan de politiek:
zowel de landelijke, grote partijen als de plaatselijke hadden ons verzekerd dat Emmeloord een
volwaardig basisziekenhuis zou houden. Maar waar blijven ze nu? Den Haag geeft niet thuis en
plaatselijk heeft men niet het lef om ruiterlijk toe te geven dat men niet heeft kunnen waarmaken
wat 3 jaar geleden werd beloofd . Nee; we moeten blij zijn met de zorg die toch nog voor 80 % in
Emmeloord gewaarborgd is als je het vergelijkt met Lelystad. Maar ook dit was geen juiste
voorstelling van zaken : In Lelystad is (nu) nog 80 % van medium en highcare mogelijk. Dus goed
beschouwd heeft Emmeloord nog maar 80 % van 80 % aan zorg te bieden. En dat wordt alleen
maar minder: omdat hier gen high care meer mogelijk is kunnen de bedden voor spoedeisende
(high care) zorg per direct worden opgeheven. En dus is Emmeloord de naam ziekenhuis niet meer
waardig: haal die naam er dan maar af en noem het wat het is: polikliniek gedurende kantooruren
en dokterspost voor de uren daarbuiten. Het platform heeft uitgesproken de bevolking op te roepen
gebruik te maken van het ziekenhuis Emmeloord als de raad van bestuur / de zorgverzekeraars /
en de politiek [ zowel plaatselijk als regionaal ] er hun uiterste best voor doen om van Emmeloord
weer een acceptabel ziekenhuis te maken. Tot die tijd doet zij deze oproep niet en benadrukt zij het
feit dat een ieder vrij is om voor zijn / haar zorg het ziekenhuis te kiezen waar men wenst heen te
gaan ………
Dus ook nog eenmaal het lijstje met namen van hen die kunnen helpen 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. van Spellen-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.
- F. Schroor
Leliestraat 16
27 1404.
Vanaf vandaag zal ik over dit onderwerp alleen nog schrijven als er iets nieuws te melden is :
voorlopig is dit boek gesloten ……
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter: John van Slooten.
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Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging voor
Dorpsbelangen Espel
gehouden op 24 februari 2005 in ’t Mozaïek in Espel
Aanwezig: 78 personen
Bericht van verhindering ontvangen van: H.J. de Raat, fam. Veenhouwer, fam. Van de Lindeloof,
W. Kemper, fam. J. de Jong, de fam. H. Blok.
1. Opening
De voorzitter, John van Slooten, heet de aanwezigen, waaronder de leden van de vereniging, van
harte welkom; in het bijzonder mw. H. Hofs, secretaresse van het tiendorpenoverleg, dhr. J.
Bakker, vertegenwoordiger van Groen Links/PvdA, de wijkagent, dhr. Meulendijks, voorzitter
Dorpsbelangen Tollebeek, en de vertegenwoordigers van de pers. Wegens een raadsvergadering
van de gemeente zijn de wethouders en de vertegenwoordigers van de fracties niet aanwezig. In
het vervolg zullen we trachten rekening te houden met de agenda van de gemeente.
Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan het adres van Hans Veenhuis, die vanavond een
inleiding zal houden over zijn werk als fotograaf in de polder.
Vervolgens worden de Espelnaren herdacht, die ons dit jaar ontvallen zijn.
De voorzitter wenst de nabestaanden alle kracht toe en hoopt dat zij de draad van het leven weer
snel kunnen oppakken, nu en in de nabije toekomst.
Alvorens de voorzitter met zijn openingswoord begint, wordt eerst dhr. Dibbits, als voorzitter van
het stichtingsbestuur,de gelegenheid gegeven de laatste ontwikkelingen te vertellen over 't
Mozaïek.
De activiteiten in ’t Mozaïek verlopen goed. De gebruikers kennen voldoende afnemers, met
uitzondering van de naschoolse opvang. De begroting van de exploitatie voor het eerste jaar is
rond. Dhr. Dibbits doet echter een dringend beroep op degene, die zich nog niet als donateur heeft
aangemeld. Ook de bijdrage van de brandstofpool blijft van belang. Het restant van de
opbrengsten van de veiling wordt gereserveerd voor onvoorziene uitgaven, dakonderhoud e.d.
Op 1 maart a.s. vindt er een controle plaats van Leader.
In april zullen de donaties worden geïnd en er zal een actie komen om donateurs
te werven. In de zomer zal er een "vis-eten"activiteit plaatsvinden voor het
verzamelen van extra inkomsten.
Tot slot wordt aangegeven dat men bij vragen dan wel onduidelijkheden altijd
contact op kan nemen met een van de leden van het Stichtingsbestuur.
Hierna verlaat dhr. Dibbits de vergadering i.v.m. politieke verplichtingen.
De voorzitter vervolgt zijn openingswoord.
In het openingswoord worden allereerst zaken aan de orde gesteld, die vorig jaar
tijdens de rondvraag onder de aandacht van het bestuur zijn gebracht:
a. de noaberplicht: als bestuur hebben we het verzoek gedaan aan een ieder die hulp kan bieden
als elke seconde telt. Inmiddels hebben diverse personen zich aangemeld en heeft dit meerdere
malen in de dorpskrant gestaan.
b. de bestrating van de Vaartweg/Westerrand-Zuidzijde: aangezien er volgens de gemeente geen
sprake is van een gevaarlijke situatie en geen middelen ter beschikking staan om hier op korte
termijn een oplossing te realiseren, zal herbestrating na 2006 plaatsvinden. Het bestuur is van
plan hierover opnieuw in overleg te treden met de gemeente. Er heeft een onderzoek
plaatsgevonden naar de staat van onderhoud riolering aan de Vaartweg en op basis van dit
onderzoek zal besloten worden of er maatregelen getroffen dienen te worden.
c. het groene-kruis-gebouw: de kruisvereniging is met de gemeente in gesprek
om een wijziging van de bestemming te realiseren. Dit verloopt echter zeer moeizaam. Zonder
deze wijziging is verkoop niet mogelijk.
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d. parkeergelegenheid in de Leliestraat: bij navraag is gebleken dat extra parkeergelegenheid niet
mogelijk is. In de nieuwbouwplannen zullen we als bestuur extra alert zijn op het aantal te
realiseren parkeerplaatsen.
Betreffende de hoge snelheid van de weggebruikers van de Leliestraat: dit hebben we onder de
aandacht van de politie gebracht.
Dan nu datgene wat ons het afgelopen jaar heeft bezig gehouden:
a. de uitbreiding van Espel: volgens dhr. Arnoldy van de gemeente zal er eind maart/begin april
een voorlichtingsavond worden gehouden over de uitbreiding. Als dorpsbelang zijn we
tevreden met het aantal huizen dat gepland staat te weten 167 i.p.v 127. Over het
inbreidingsplan van het terrein van de Kaghe hebben we niets meer vernomen.
b. de paden op de begraafplaats worden herstraat. Als bestuur van het dorpsbelang hebben we
een verzoek ingediend voor een extra paadje tussen het katholieke en het algemene deel van de
begraafplaats.
c. de glijbaan van de Bredehof is voor onderhoud tijdelijk afwezig. Er is beloofd dat deze zal
worden teruggeplaatst zodra de werkzaamheden voltooid zijn en het weer het toelaat.
d. opknapbeurt loswal: de werkzaamheden zullen medio 2005 worden afgerond. Mede dankzij de
medewerking van de fa. Buys zal de loswal een beter aanzien krijgen.
e. de dorpsvijver: het komend jaar zullen we bij de gemeente en provincie vragen naar de
definitieve oplossing voor de vijver. Inmiddels is door de gemeente toegezegd dat door extra
onderhoud getracht zal worden voor een betere doorstroming te zorgen.
f. afwatering van de Keggehof: de gemeente zal in overleg treden met Mercatus.
Vervolgens zullen deze partijen met de particulieren in overleg treden over de vervolgstappen,
die genomen zullen worden zoals b.v. een nieuw drainagesysteem. Hierover zal eveneens met
Dorpsbelang worden gesproken. We zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
g. het vlaggen bij het overlijden van een dorpsgenoot: na enkele verzoeken in 2004 heeft
dorpsbelang het volgende besloten: deze vorm van laatste eer wordt bij iedere dorpsbewoner
uitgevoerd, tenzij door de familie wordt aangegeven dat hierop geen prijs wordt gesteld.
h. de brand van 11 december jl.: er is veel te doen geweest over de asbestbesmetting. Na contact
met de gemeente en de brandweer is door hen aangegeven dat hun handelswijze geen
schoonheidsprijs verdient. De vraag om "schone grondverklaringen" blijft absoluut onnodig,
omdat dat waar asbest is gevonden van een dusdanige lage concentratie sprake is, dat de
volksgezondheid niet bedreigd is geweest of wordt.
i. de buurtsuper: dorpsbelang en zakenclub blijven in gesprek met Mark Slump. Er is verder
niets te melden qua ontwikkelingen en dorpsbelang spreekt de wens uit dat de pers zich
derhalve afzijdig houdt van deze gesprekken.
Ten slotte wordt een oproep gedaan aan het gemeentebestuur om waakzaam te blijven als het gaat
over de leefbaarheid van de polder; dorpsbelang Espel werkt keihard aan de leefbaarheid van het
dorp, maar waar blijven we als Emmeloord zelfs streekfuncties aan het verliezen is?
We denken hierbij aan de berichten in de krant over: het hoofdpostkantoor, de
schoolbegeleidingsdienst, het bosbad, het ziekenhuis e.d. We moeten met elkaar zorgen voor het
op de kaart houden van de Noordoostpolder.
2. Bespreking notulen jaarvergadering 2004
Er zijn geen op- en aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen
*Bloembollencommissie: (Frans Vos)
Dit jaar zal het te vervaardigen Mozaïek over het thema: “60 jaar bevrijding” moeten gaan.
Suggesties kunnen worden ingediend bij de commissie. Er zal wederom een beroep gedaan
worden voor het steken en plukken van de tulpen.
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*STEP: (Frans Vos)
Het Tulpenfestival start dit jaar op 23 april met de "Proms". De open-dag wordt gehouden op het
bedrijf van Jordy van Meer in Creil. Bij Jos Becker, Wrakkenpad 2 in Creil is er gedurende het
tulpenfestival een informatiecentrum gevestigd. Naast de bekende activiteiten als de bollenrouten,
wandelroutes en een fietsroute vindt ook dit jaar weer de steppenrace plaats op 1 mei.
De start vindt plaats in Rutten.
Voor een folder over het festival kan men terecht bij de VVV in Emmeloord.
*Feestcommissie(Rene Bos)
Allereerst worden de activiteiten op Koninginnedag vermeld: vlaghijsen, levend ganzenborden en
de oranjebitter. 's Avonds is er klootschieten en daarna afsluitend een band in Bowlingcentrum
"de Ducdalf".
Het dorpsfeest zal plaatsvinden op het speelveld van de Kaghe en in het Bowlingcentrum.
Op 9 juni zal de AV-NOPloop plaatsvinden in het dorp.
Op 25 juni vindt de autocross Espel plaats mits het deelnemersveld uit minimaal 15 dorpsgenoten
bestaat.
In 2006 kent Espel weer een lustrumfeest. Het thema luidt: "Flowerpower".
*Boek 50 jaar Espel: (Kitty Hogeveen)
De kopy voor het boek begint al een aardige omvang te krijgen, maar ideeën en suggesties blijven
van harte welkom. De deadline voor de kopy is medio september. Via bijdragen, donaties en
subsidies wordt getracht het boek betaalbaar te houden voor iedereen.
*Espel.nl: (Kitty Hogeveen)
De website is nog steeds niet rechtstreeks te benaderen, maar dat zal niet lang meer duren. Fokke
Westra is de vaste fotograaf en Kitty fungeert als journaliste. Voor nieuwtjes uit het buitengebied
is Kitty altijd bereikbaar. De website zal worden uitgebreid met enkele pagina's over o.m. 't
Mozaïek, de dorpskalender. Kitty doet een verzoek aan de bedrijven om de informatie up-to-date
te houden. Vervolgens worden enkele cijfers vermeld over het aantal bezoekers: gedurende de
maand september: 500 en op 13 december, enkele dagen na de brand: 375 per dag. Het schema
van de bezoekers aan de site wordt tijdens de vergadering ter inzage doorgegeven.
4. Financieel verslag 2004 dorpsbelang en feestcommissie
J. Matijsen licht beide verslagen kort toe. Er zijn geen vragen en opmerkingen.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
Akkelien van de Velde en Ton Dekkers hebben de kassen gecontroleerd en goed bevonden. Zij
verlenen de beide penningmeesters décharge voor zijn/haar werkzaamheden. Ter vergadering biedt
mw. Meisner zich aan als nieuw lid voor de kascommissie. Ton Dekker wordt bedankt voor zijn
werkzaamheden.
6. Bestuursverkiezing
Wegens zijn verhuizing naar Rutten is Jack Matijsen aftredend en niet herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Louis Bramer. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en derhalve wordt Louis gekozen als bestuurslid van het bestuur.
Vervolgens wordt door de voorzitter afscheid genomen van Jack. Dit gaat
vergezeld van een attentie en een boeket.
7. Rondvraag
-Door H. Maas wordt aangegeven dat er een verzoek is ingediend bij TPG om enkele activiteiten
in het dorp te mogen verrichten, dit i.v.m. met de sluiting van het hoofdpostkantoor. We zullen de
op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
-Mw. Van de Brandhof: Kan er iets aan de hondenuitlaatplaats "de Keggehof" gedaan
worden? De voorzitter zal in een artikel in de dorpskrant een beroep op de bewoners om een
verstandige uitlaatplaats te zoeken (elders).
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-T. Dekkers geeft aan het te betreuren dat de dorpsschoonmaak niet meer wordt georganiseerd. Is
er via het direct benaderen van personen niet meer deelname te verwachten? De voorzitter geeft
aan dat er voldoende pogingen zijn ondernomen.
-F. Westra verzoekt tot de aanschaf van nieuwe, extra vuilnisbakken bij de sportvelden voor het
zwerfvuil. Het bestuur zal dit bij de betreffende instantie aankaarten. Het bod voor het plaatsen
van een blikvanger is jarengeleden door de sportvereniging afgewezen. Deze blikvanger is er nog
en kan evt. op korte termijn geplaatst worden.
-De dorpsjeugd ontvangt € 100,- minder als nieuwjaarsbonus. Het is niemand duidelijk wat
hiervan de reden is. Het bestuur zal hierover in gesprek met de gemeente.
-Mw. Zonderland vraagt naar de mogelijkheden het oprijpad van de begraafplaats te verbreden. De
beide bermen zijn erg drassig en parkeren wordt dan erg risicovol. Het bestuur gaat de
mogelijkheden onderzoeken.
-Mw. Zandvoort zou graag zien dat het voetpad vanuit Espel naar het voetpad in Espel-West wordt
doorgetrokken. Ook deze suggestie wordt meegenomen in de gesprekken met de gemeente
betreffende de nieuwbouw.
-Mw. Boersma ervaart de rommel rond de lagere school als storend. De voorzitter zal hierover
contact opnemen met mw. T. Bruin.
8. Sluiting officiële gedeelte.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng tijdens deze jaarvergadering.Vervolgens kan
een ieder op de aanwezige computers een kijkje nemen op de site van Espel.
Na de pauze houdt Hans Veenhuis een geanimeerd verhaal over zijn werk als persfotograaf en zijn
ervaringen met de digitale fotografie.

WELKOM IN ESPEL
informatie avond!
Voor alle mensen die de laatste 2 - 3 jaar in
Espel zijn komen wonen wordt er op
19 mei een feestelijke informatie avond
in ’t Mozaïek georganiseerd!
Aanvang 20.00 uur
Tot dan!
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Familieberichten:
Geboren:
14 januari:
6 februari:

Milan, zoon van Arie en Saskia Jol-Veenhouwer, Bredehof 3
Fleur dochter van Bonne Vogel en Anja Beugels Espelerringweg 19

Overleden:
3 april:

Pieter Bijl, Westermeerweg 31, op 16- jarige leeftijd

De stilte is voelbaar en het gemis zal blijven, maar het heeft ons
enorm goedgedaan zoveel blijken van medeleven te ontvangen
na het overlijden van mijn allerliefste vrouw, onze lieve moeder
en schoonmoeder
Nell Maas – Lips
Onze hartelijke dank hiervoor.
Harry, Mariëlle – Erik, Monique – Marcel,
Henriëtte – Kees en Raymond

Verhuisberichten
fam. Stevens
Naam:
Oude adres:
Nieuwe adres:
Ingangsdatum:
Telefoon:

Fam Stevens
Bredehof, 8311 AH Espel
Westerringweg 10, 8311 RG Espel
01-03-2005
0527-271429

fam. Jorritsma
Wij zijn verhuisd, per 25 maart is ons nieuwe adres:
Vaartweg 12 8311 AA Espel
Jaap, Lia, Femke en Vera Jorritsma

Te huur in Frankrijk 10/11 pers. vakantieboerderij
Locatie:
Chaumard in de Morvan (bourgogne)
Gelegen op een berghelling met uitzicht op dalen en meer
Kosten all in: € 10,00 p/p/p/n met een minimum van € 550,00 per week
Nog vrij:
za 2 juli t/m za 16 juli en za 23 juli t/m di 2 aug en do 11 aug t/m 20 aug
Voor- en het naseizoen goedkoper
Te bevr: Fam. Dibbits tel. 0527 – 27 12 18

Te Koop
Antieke eiken toilettafel met marmeren blad en grote spiegel, aan beide kanten glazen
handdoekrek
Fam: Jorritsma tel: 271609
Op de Wieken
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GEZOCHT
In verband met onze verhuizing naar Emmeloord, ben ik op zoek naar een coördinator voor de
collecte van de KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) in Espel. Deze vindt plaats begin september.
Voor informatie ben ik te bereiken op telefoon nummer 0527 - 271617 of e-mailadres
ivangaalen@planet.nl. Van harte hoop ik dat er een plaatsvervanger komt anders zie ik mij
genoodzaakt om de collectebussen en dergelijke te retourneren naar het KWF.
Met hartelijke groet, Imke van Gaalen - van der Kooij

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Wie is er bereid om net zoals we met de veiling gedaan hebben zich een of meerdere dagen
beschikbaar te stellen voor een werkzaamheid bij iemand. De uren die je dan gewerkt hebt worden
door de opdrachtgever dan betaald aan ons MFC ’t Mozaïek. Zo kun je ook de exploitatie beter
sluitend krijgen.
Zo ook een oproep aan mensen die werk aan te bieden hebben en bereid zijn op deze manier te
betalen tgv ons MFC ’t Mozaïek.
Ik wil eventueel wel een dag trekker rijden bij iemand.
ZATERDAG 9 juli is er net zoals vorig jaar en dat was zeer geslaagd weer een gezellige avond
gepland met onbeperkt vis eten en drinken.
Prijs € 35,00 pp. De netto opbrengst is voor het ‘t Mozaïek
Voor dit alles opgeven bij Gert dibbits tel. 0527 27 12 18

Hel van Espel, aflevering 3
De autocross in 2004 was een groot succes en verdient een vervolg. Vandaar dat de 3de editie op
stapel staat en wel op zaterdag 25 juni 2005.
Er is plaats voor 72 deelnemers, maar het is een vereiste dat er van die 72 rijders minstens 15 uit
Espel komen. Zij hebben dan ook altijd voorrang op gegadigden buiten Espel.
Dus: Espeler crossers, ga de strijd wederom aan en geef je op bij Hans Luk tel. 271548!
Uiteraard dien je in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
De autocross-commissie Espel

Actie Jantje Beton Collecte!
Ook dit jaar heeft Jeugdclub Tojec weer gecollecteerd voor Jantje Beton.
Dit leverde een opbrengst op van 292 euro! De actie Jantje Beton heeft een
unieke formule, 50 % van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en 50% gaat
naar de collecterende vereniging, in Espel is dit Jeugdclub Tojec.
Jeugdclub Tojec wil alle gulle gevers bedanken voor hun donatie!
Op de Wieken
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Belangrijk nieuws voor alle dorpsgenoten
Nog een paar weekjes, dan is het alweer koninginnedag. Helaas geen vrije dag dit jaar, want
het valt op een zaterdag. Wij als feestcommissie hebben natuurlijk al lang over het
programma nagedacht en we hopen op grote belangstelling van uw en jullie kant, ondanks de
zaterdag. Het heeft één voordeel: de meesten onder ons hoeven de gezelligheid ’s avonds niet
af te breken omdat hij/zij de volgende dag werken moet. Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur Alle kinderen worden op het plein vóór de Ducdalf verwacht voor de grote
lawaaioptocht. Het is de bedoeling dat alle nog slapende mensen
wakker worden gemaakt voor het vlaghijsen. Dus: haal alles uit de kast wat
een hoop herrie maakt, desnoods de pannen met pollepels bij je moeder
uit de keuken.
9.45 uur Nu alle mensen wakker getrommeld zijn komen ze natuurlijk allemaal naar
het plein om de traditie van het vlaghijssen en het Wilhelmus voort te zetten.
10.15 uur Start van het altijd leuke spel “levend ganzenbord”. Alle kinderen kunnen
hier aan meedoen, terwijl de ouderen een oranjebitter kunnen nuttigen
in Party-bowlingcentrum de Ducdalf.
19.00 uur Wegens succes geprolongeerd: klootschieten! U heeft vast wel gehoord
hoe gezellig het klootschieten de afgelopen jaren was, dus kom naar het
bowlingcentrum, waar de inschrijving om 19.00 uur begint.
19.30 uur Start klootschieten.
Na afloop van het spel is er live muziek in het bowlingcentrum, verzorgd door het welbekende duo
Peter Voesten en Arie Claassen, de entree is gratis en iedereen is van harte welkom. En zoals
gezegd: de meesten hoeven er de volgende dag niet vroeg uit.
Dorpsfeest 2005
Het aankomende dorpsfeest is een beetje stilte voor de storm, want zoals een ieder weet bestaat
Espel in 2006 50 jaar.
Dit jaar valt het dorpsfeest op 9, 10, 11 en 12 juni
Op donderdag staat de AV NOP-loop op het programma; de kinderen mogen ook meedoen. Ook
wordt er deze avond door de straten-combinaties om de dorps-eer gebowld.
Vrijdag wordt er een snuffelmarkt gehouden en
Zaterdag een spelenmiddag.
Het feest wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een kerkdienst op zondag.
Nadere bijzonderheden krijgt u via de volgende dorpskrant toegespeeld.
Dorpsfeest 2006
U begrijpt het natuurlijk al: 50 jaar Espel, dat moet iets speciaals worden. Wij zijn er al druk over
aan het brainstormen en aan het afspraken maken, want voor sommige dingen moet je er heel
vroeg bij zijn. Het thema is inmiddels bekend: Flower Power! Noteer alvast de datum van de
feestweek in je agenda: 10 juni t/m 18 juni.
De gehaakte vestjes en gebloemde broeken kunnen weer uit de mottenballen, want de jaren sixties
herleven in de zomer van 2006. We hopen dat een ieder zijn/haar creativiteit kwijt kan in het
versieren van straten en wagens.
Wat zou het leuk zijn als ons kleine dorpje Espel een plaats zou krijgen in het Guiness Book of
Records. Wie o wie heeft er een idee waarmee we die plaats zouden kunnen verdienen? Reacties
graag bij René Bos, tel. 613036
Tot ziens op koninginnedag
Op de Wieken
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MOTORCLUB ESPEL
Hallo Motorrijders,
allemaal de motoren gepoetst natuurlijk, het mooie weer komt er aan, dus gaan we weer toeren.
Wij: Frans, Leen en Jan Evert hebben een paar data uitgezocht namelijk 24 april, 15 mei, 5 juni,
10 juli en 4 september.
Wij vertrekken om 10.00 uur bij de bowling en zijn ongeveer 16.00 uur weer thuis.
Wij willen een prijsje weggeven aan diegene die een mooie naam kan verzinnen voor motor
club Espel. Heb je een idee, lever deze naam dan bij mij in vóór eind mei.
Wij hopen op grote deelname en op mooi weer!
Vriendelijk groet,
Jan Evert de Jong

LIONSNIGHT 15 APRIL 2005
benefietconcert voor Roemenië
Vrijdag 15 april a.s. organiseert Lionsclub Noordoostpolder een groot benefietconcert
in theater 't Voorhuys.
U kunt dan genieten van het Lemster Kozakkenkoor en de Flevo Brassband uit Emmeloord.
Zij hebben speciaal voor deze avond een uniek programma samengesteld.
Een volksmuziekachtig gebeuren met een licht cultureel karakter. Zang en muziek, afzonderlijk en
gezamenlijk en op verrassende wijze aangevuld en afgewisseld door theatergroep Suco uit Zwolle.
Na afloop van het concert kunt u nog gezellig nazitten bij muziek van de brassband en gevarieerd
entertainment van Suco. Ook is er gelegenheid verschillende wijnen te proeven en te bestellen.
De opbrengst van deze avond gaat geheel naar het Roemenië-project, waar oudere gehandicapte
kinderen de kans krijgen met individuele begeleiding eenvoudige beroepswerkzaamheden te leren
en zo een prettige en zinvolle dagbesteding krijgen.
Aanvang van het concert is 20.15 uur in Theater 't Voorhuys. De toegangsprijs is € 15.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het theater en de VVV in Emmeloord.
Iedereen is van harte welkom!

Muziekuitvoering “Zuiderzee echo’s”
Eindelijk is het weer zover. Vrijdagavond 29 april geven de cursisten
van muziekvereniging de “Zuiderzee echo’s” uit Espel weer hun
muziekuitvoering in “’t Mozaïek”.
De cursisten hebben weer veel geleerd en dit willen ze graag laten horen.
Er worden populaire nummers o.a. uit de top 40 gespeeld op diverse
instrumenten zoals piano, blokfluit, dwarsfluit en gitaar.

Dus komt allen op 29 april naar ‘t Mozaïek,
iedereen is van harte welkom!
Ontvangst met een kopje koffie vanaf 19.00 uur
Aanvang uitvoering 19.30 uur
Gratis entree
Op de Wieken
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Iedereen welkom op JUBILEUM ACTIVITEITEN van de NBvP
De NBvP – Vrouwen van Nu, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, bestaat 75 jaar. Dit
feest wordt gevierd met een estafettetocht op de fiets door heel Nederland en staat in het teken van
bewegen en ontmoeten. De tocht begint op 9 mei in Friesland en komt op 15 juni in Flevoland. Op
15, 16 en 17 juni zijn er verschillende activiteiten in Flevoland, waar iedereen aan mee kan doen.
Creatieve mensen uit Flevoland kunnen zich nog aanmelden als deelnemer voor de Crea-fair op 17
juni. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Op woensdag 15 juni wordt het estafette stokje om 11.00 uur door Noord-Holland aangereikt,
halverwege de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Maaike Smid, Paralympics
tenniskampioene en in Emmeloord woonachtig, neemt het stokje in ontvangst. Om 11.30 uur start
de fietstocht richting Lelystad. Van 13.00 tot 13.30 uur kan bij de Batavia werf in Lelystad gestart
worden. De route loopt rond Lelystad naar De Meeuwenhoeve aan de Meeuwenweg en is in totaal
ongeveer 35 kilometer lang.
De tweede dag, op donderdag 16 juni, is de start bij Biddinghuizen. Op het erf van Truus
Geertsema Kokkelweg 22 kan gestart worden tussen 9.00 en 10.00 uur. Bij Lize Besseling Van der
Plasschelaan 3 Dronten kan gestart worden van 11.00 tot 12.00 uur. Via Ketelhaven loopt de route
langs het water van het Ketelmeer naar de Ketelbrug. In Nagele kan gestart worden van 12.00 tot
13.00 Van Nagele fietsen we naar het oude eiland Schokland. Hier kan een rondwandeling van
twee uur gemaakt worden. Na Schokland voert de route naar Ens. Het Wandelpad in Ens is 5
kilometer lang. Langs deze route staan verschillende kunstwerken. Vanaf Ens gaan we via de
noordpunt van Schokland over een fietspad naar Emmeloord. Hierbij wordt de vliegtuigweg
gekruist. Drie honderd meter vanaf het fietspad ligt de open tuin van Coby Bulk Vliegtuigweg 8.
Deze tuin heeft landelijke bekendheid en is normaal via telefonische afspraak te bezoeken. Op 16
juni is deze tuin open. In het centrum van Emmeloord op De Deel eindigt deze route.
Op vrijdag 17 juni start van 11.00 tot 12.00 uur de route in het centrum van Emmeloord en voert
langs een aantal mooie plekjes, via Bant naar het Kuinderbos. Gea Bruin Wellerzandweg 2 zet
haar tuinpoorten voor ons open. Daarna fietsen we naar de vakantieboerderij Eigen Wijze van
familie Van Wegen. Hier is op vrijdagmiddag een crea-activiteiten fair, waar veel creatieve
Flevolandse vrouwen hun objecten tonen en te koop aanbieden. Opgave voor een stand op de
creafair kan bij Gré Hunneman tel. 0527-274357 en E-mail: h.hunneman@planet.nl of bij Hennie
Plomp tel. 0527-262321. Een bezoek aan deze markt, die voor iedereen toegankelijk is, kan
gecombineerd worden met een wandeling of fietstocht door de mooie omgeving van het
Kuinderbos. Op het terrein van Eigen Wijze wordt om 16.00 uur het estafette stokje overgedragen
aan Friesland.
Informatie over de Flevolandse route is aan te vragen door een geadresseerde en gefrankeerde
enveloppe te sturen aan: Ella Sloots Neptunusstraat 24 8303 AB Emmeloord.
Opgave van deelname vooraf is niet gewenst.
Kosten 3 Euro, te voldoen bij de startplaats. Een deel zal voor kopieerkosten gebruikt worden en
het grootste deel voor goede doelen: gehandicapten sport en picknick banken voor Flevoland.
De totale lengte van de fietsroute in Flevoland is 135 kilometer, woensdag 15 juni 35 kilometer in
de gemeente Lelystad, donderdag 16 juni 75 kilometer van Biddinghuizen naar Emmeloord,
vrijdag 17 juni van Emmeloord naar het Kuinderbos 25 kilometer. Het is ook steeds mogelijk om
een deel van de route te fietsen.
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Evenementen & Activiteiten
voor informatie en aanmeldingen 0527-621111
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postzegel en Muntenbeurs
10 april
De Marke, Marknesse, 13.30 – 17.00 uur, gratis
Gerard Corjanus – Kerkelijk leven op Schokland (incl. jaarvergadering Vrienden
van Schokland)
14 april
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens, 20.00 uur, gratis
Voorwaar
15 april
Bantsiliek MFC, Bant, 20.00 uur, € 10,00
Tollebekerbos onder de loep
16 april
Tollebekerbos, Tollebeek, 10.00 uur
Rondwandeling door de Gesteentetuin
17 april
Gesteentetuin, Schokkerbos, Nagele, 14.30 uur
Vroege Vogels – excursie
17 april
Voorsterbos, Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg, 07.00 – 08.30 uur, Aanmelden 0527246644, € 4,00 voor leden van Natuurmonumenten, € 7,00 voor niet leden, € 2,00 t/m 12 jaar
Hoogste lied - Excursie
20 april
Vogeleiland, Kadoelerbrug, Kadoelerweg, Kraggenburg, 13.00 – 16.30 uur,
Aanmelden 0527-246644, € 8,00 voor leden van Natuurmonumenten, € 12,00 voor niet
leden, € 4,00 t/m 12 jaar
Countus Tulpenfestival
(programma zie verder)
23 april t/m 1 mei
Concert Christelijk Mannenkoor Emmeloord
26 april
Dienstencentrum Wittesteijn Emmeloord, 19.30 uur, geringe vergoeding
Voorjaarssalon Kunstenaarsvereniging Flevoland
6 febr. t/m 1 mei
Museum Nagele, Ring 23, Nagele, do t/m zo 13.00 - 17.00 uur,
Kosten: € 2,75 / t/m 11 jaar € 1,50
Amateur Kunstenaars Vereniging De Regenboog
25 febr. t/m 8 april
Muzisch Centrum, Harmen Visserplein, Emmeloord, werkdagen 08.30 - 21.00 uur
Wolkenluchten, maannachten en nachtlandschappen
3 maart t/m 12 april
Schilderijen van Jan Gotenbreg, Gemeentehuis, Harmen Visserplein 1, Emmeloord
Werkdagen van 8.30 - 17.00 uur, 24 maart ook van 19.00 - 21.00 uur, Kosten: gratis
Van kneedbare was tot onvergankelijk brons
3 maart t/m 12 april
Beelden van Nelleke Allersma, Gemeentehuis, Harmen Visserplein 1, Emmeloord
Werkdagen van 8.30 - 17.00 uur, 24 maart ook van 19.00 - 21.00 uur, Kosten: gratis
Concert Christelijk Mannenkoor Emmeloord
26 april
Dienstencentrum Wittesteijn Emmeloord, 19.30 uur, geringe vergoeding
Margot en Marius Meulenberg exposeren hun beelden
25 maart t/m 1 juni
Galerie Luttel, Luttelgeest, vr en za van 12.00 tot 17.00 uur, ook aquarellen
Beeldend kunstenares Evelien van Slooten
1 maart t/m 1 juli
exposeert in het Saalicon te Creil haar schilderijen, litho's en foto's
dagelijks van 8.00-17.00 uur en di. en do. tot 21.00 uur, za. van 9.00-12.00 uur Kosten: gratis
Natuurontdekkingstocht – gezinsexcursie
27 april
Voorsterbos, Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg, 14.00 – 15.30 uur,
Aanmelden 0527-246644, € 3,00 voor leden van Natuurmonumenten, € 5,00 voor niet leden
Nacht van Oranje
29 april
Centrum Emmeloord, 16.30 – 01.00 uur, gratis
Autocross Ens
30 april
4 feest- fair met eten/drinken, woondecoraties e.a.
30 april
Kleiweg 5, Emmeloord, 11.00 – 16.00 uur, € 2,50, t/m 12 jaar gratis
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COUNTUS Tulpenfestival kalender 2005
Bollenroute bewegwijzerd van 16 april t/m 14 mei 2005
23 april:
10.00 – 17.00 uur
Open dag Bloembollenteelt
Locatie:
Familie van Meer, Creilerpad 14, Creil, Bloembollenbedrijf
o.a. Opening van het Tulpenfestival, creatieve fair, springkussen, rondleiding door
het bedrijf.
Firma van Meer is een vennootschap onder firma, waarin vader Jan en zoon Jordi van Meer
werkzaam zijn. Er worden uitsluitend tulpen geteeld, +/- 50 ha in het grote broeiassortiment. Ook
worden in eigen beheer tulpen geteeld in de omgeving van Bordeaux in Zuid Frankrijk onder de
naam “Bulbes du Soleil”, waar de firma aandeelhouder van is. Verder wordt er een aantal hectares
tulpen in Zeeuws Vlaanderen en onder plastic geteeld. Bij de verwerking en bewaring van tulpen
maken ze gebruik van de nieuwste technieken, zoals koud stomen, kaslucht drogen etc. Bovendien
is er in 2004 een kas met plukhal gerealiseerd waar ook op innovatieve wijze +/- 6 miljoen
tulpenbloemen worden verwerkt. Op deze manier worden er bloemen geproduceerd van 1
december tot en met 15 april.
Wandeltocht door en langs de tulpenvelden
Start: 08.30-10.00 uur bij Bowlingcentrum Espelo, Espel. Twee afstanden: 25 en 13 km.
De tocht voert langs prachtige bollenvelden, door de akkers en over de vaarten.
Koetsentocht langs de tulpenvelden inclusief een bezoek aan de tulpenshowtuin
Start: 13.00 uur bij Veco Groenten en bloembollen, Creilerpad 4b, Creil. 25 Koetsen trekken in
optocht langs de bollenvelden. Vanwege de beperkte ruimte in de koetsen is van tevoren opgeven
noodzakelijk. Dit kan via 0527-621111 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00
en 13.00 uur en op woensdag tussen 09.00 en 11.30 uur.
Geesink TulpenProms
Met de vorige, bijzonder succesvolle editie nog in het achterhoofd, heeft de
Tulpenpromscommissie de voorbereidingen voor de vierde editie van de Geesink Tulpenproms
gestart. Deze commissie – die ressorteert onder de STEP-vlag – bestaat uit Willem Keur, Wim
Prins, Jacques Heemstra, Herman Bus en Jacquelien van Bloois en wordt ondersteund door
creatief en muzikaal leider Robert Wardenier.
Geesink Tulpenproms staat garant voor een avond genieten van de combinatie van klassieke en
popmuziek, ingestudeerd en vertolkt door een selectie van musici uit Flevoland. Voor 2005 is
gekozen voor een wervelende combinatie van vlotte popmuziek en moderne, klassieke
arrangementen, waarbij herkenbaarheid absoluut hoog in het vaandel staan. Evenals in 2003 biedt
de firma Kampstaal aan de Gildenweg te Emmeloord onderdak aan dit unieke poldergebeuren.
Geesink Tulpenproms 2005 maakt onderdeel uit van het Tulpenfestival en zal plaatsvinden op
zaterdag 23 april vanaf 20.00 uur. Graag tot dan!
29 april:
18.00 – 01.00 uur
Nacht van Oranje met skeelermarathon
Locatie:
Centrum Emmeloord
Programma:
Skeelerfestijn:
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16.30-18.30 uur
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

UNICEF skeelerronde lagere scholen
B rijders opening skeeler seizoen
A rijders opening skeeler seizoen
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Vervolg COUNTUS Tulpenfestival kalender 2005

29 april Nacht van Oranje:
18.30 uur
Openingsact “Ode aan 25 jaar Beatrix”
19.00 uur
Invulling Lange Nering / Passage: Kijk Speel en Doe markt aangevuld met Polder
Pop Podia op diverse plaatsen. Op het Kettingplein is een podium voor cultuur,
muziek etc. Dit aangekleed met terrassen en catering.
Invulling De Deel: Bekende DJ met voorprogramma. Dit aangekleed met horeca
carrousels en snack catering.
24.00 uur
Eindtijd
30 april:
10.00 – 17.00 uur
Koninginnedag met o.a. vrijmarkt en Koninginneloop in Emmeloord
Activiteiten in Emmeloord Centrum en diverse dorpen. In Emmeloord vindt in het centrum een
grote vrijmarkt plaats. Tijdens deze vrijmarkt zijn er diverse activiteiten voor kinderen. De
Koninginneloop vindt ’s middags plaats over een parcours in het centrum van Emmeloord. Men
kan 2,4,6,8 of 10 km hardlopen.
1 mei:
Level one 11-dorpen steptocht
De 11- dorpen in de Noordoostpolder nemen het tegen elkaar op in deze steptocht. In ieder dorp
vindt een finish en start plaats. De dorpen organiseren rondom deze finish en start diverse
activiteiten voor het publiek.
Voor meer informatie: STEP, www.step-emmeloord.nl, tel.nr. 0527-621111

VVD Fractievergadering
De fractie van de VVD in de Noordoostpolder is in 2005 gestart met het houden van haar
maandelijkse fractievergadering in één van de dorpen, naast de maandelijkse openbare fractie
vergadering in ’t Voorhuys te Emmeloord.
Op 3 mei bespreekt de VVD fractie in haar vergadering te Espel de stukken voor de commissie
vergadering. De vergadering begint om 19.30 uur in Bowling partycentrum Espelo.
Iedereen die dat wil kan de vergaderingen bijwonen; gewoon aanschuiven aan de vergadertafel.
Diegene die specifieke vragen of opmerkingen heeft voor de fractie kan het best een afspraak
maken met Anjo Geluk, tel.nr. 652562, (of één van de andere fractieleden) zodat er wat tijd
ingeruimd kan worden.
Hierna vergadert de VVD-fractie, ter voorbereiding van de vergadering van de gemeenteraad, in ’t
Voorhuys op maandag 23 mei, ook om 19.30 uur. Op 7 juni hoopt de VVD fractie Luttelgeest te
bezoeken.

Wanneer heb je voor het laatst op
je favoriete site gekeken?
(ff bij Favorieten zz)
www.espel.info
Op de Wieken
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Open Avond Ouderensoos
Op donderdag 21 april houdt de ouderensoos weer een
“Open Avond” van 19.30 tot 22.00 uur.
Wij nodigen jong en oud uit om eens te komen kijken waar de ouderen uit ons dorp
zich zoal mee bezig houden.
Er wordt u gratis koffie met koek aangeboden, en u kunt meedoen met sjoelen,
kaarten, biljarten of rummikub.
De groep handwerkdames, die gelukkig weer aan het groeien is, biedt hun
handwerken te koop aan. Het is zeker de moeite waard om hier eens naar te komen
kijken. Ook voor de jonge mensen is er genoeg moois te koop.
Daarnaast hebben wij zoals ieder jaar weer een grote verloting met mooie prijzen,
met als hoofdprijs een 1-persoonsquilt met de hand gemaakt in
schitterende kleuren, dit mag u niet missen.
Tot ziens allemaal in ’t Mozaïek op donderdagavond 21 april
om 19.30 uur.
Groeten van alle soos-leden van “Avondvreugd”.

De ANBO is er voor U !!
beste mensen, dit is niet zomaar een kreet.
De groep 50+ ers zal de komende jaren fors toenemen, daarom moeten wij ons als ouderen meer
gaan organiseren, om zodoende samen sterk te staan in de steeds harder wordende maatschappij.
Onze groep ouderen zal zich zelf moeten trachten staande te houden.
Dit kan door zich te samen te bundelen met andere ouderen organisaties, om zodoende een vuist te
maken naar de overheid en zeker naar de semi-overheid.
Daarom beste mensen neem een goed besluit en wordt lid van de Anbo.
Andere voordelen zijn;
1. Korting bij verschillende bedrijven of winkels.
2. Onze consulenten vullen[gratis]uw belastingformulieren voor u in.
3. Rijbewijskeuring voor 70 + voor een tarief van 25 euro[i.p.v.50.-of 75.-]
4. Actieve lief en leed groep.
5. Hulp bij het invullen van allerlei moeilijke formulieren.
6. De Anbo raadslijn is elke dag van 10.00 tot 12.30 uur te bereiken.
Voor leden is dit advies gratis.
7. Leden ontvangen 10 maal per jaar de Anbo Vizier.
8. Contact en Ontspanning.
Regelmatig worden er gezellige middagen georganiseerd.
Lezingen,reisverhalen,dag en meerdaagse reizen enz.enz.
Teveel om op te noemen,dus geef u nu op als lid.
Ledenwerf commissie;
A. Mintjes, tel. 61 60 43
R. Warmolts, tel. 27 17 27
Op de Wieken
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Leefbaarheid van de dorpen voor de oudere bewoners
Ik ben met Stichting Npoe { Nederlands Platform Ouderen en Europa }, in gesprek om in de
dorpen een project op te starten wat de leefbaarheid van de dorpen met name voor de oudere
bewoners kan vergroten.
Het werkt als volgt:
Voor talloze plattelandsbewoners is het combineren van werk en privé een bron van zorgen. veel
noodzakelijke voorzieningen zijn op het platteland schaars en wijdverspreid, waardoor bewoners
dagindelingproblemen ondervinden. Ouders met kleine kinderen moeten vaak in de auto kinderen
naar school naar hun clubs en meer. Ouderen hebben problemen omdat er voor hen regelmatig te
weinig voorzieningen zijn om hun dag naar wens door te brengen.
Het platteland is in een rap tempo aan het vergrijzen, en er is een groot reservoir van tijd en
ervaring aan het ontstaan. Want juist ouderen beschikken over vrije tijd, werk- en levenservaring.
Waarschijnlijk zouden veel ouderen graag iets om handen hebben, om waardering te krijgen en
vaak ook om de eenzaamheid en zelfs de doelloosheid te verdrijven die veel ouderen parten speelt.
Ouderen hebben de tijd en de ervaring om dorpsgenoten een veelheid van persoonlijke diensten
aan te bieden.
Enkele voorbeelden:
Huiskamerrestaurant, strijkservice, vakantieoppas, kinderoppas, honden uitlaten, rijden van en
naar bv Emmeloord, thuiszorg, boodschappen doen, bijles geven, tuin onderhouden, reparaties,
onderhoud aan huis, administratie en belastingaangifte. Dit is een greep uit de mogelijkheden.
Welke diensten er aangeboden worden hangt af van de lokale omstandigheden.
Voor de verleende diensten moet een kleine uurvergoeding betaald worden.
Een centrale organisatie kan geformeerd worden door een coöperatie die voor continuïteit en
draagvlak kan zorgen:
Een lid van de coöperatie is mede-eigenaar, dus meer betrokkenheid.
De winsten mogen verdeeld worden onder de leden.en zo zijn er meer voordelen aan een
coöperatie.
De ouderencoöperatie hoeft niet alleen op ouderen te steunen. Iedereen die wil kan lid worden en
werk inbrengen. Jongeren bijvoorbeeld die iets bij willen verdienen. En ook ouderen zelf kunnen
gebruik maken van de diensten van de coöperatie. Voor hen kan de coöperatie een oplossing
bieden voor het steeds meer wegvallen van de zorg op het platteland. In gebieden waar de
informele zorg schaarser wordt en de professionele zorg steeds duurder, kan de coöperatie een
welkom alternatief bieden.
Graag wil ik van u horen of het u iets lijkt of juist niet om het voor Espel en eventueel andere
dorpen op te zetten of in elk geval te kijken of dit haalbaar is.
En als u nog vragen heeft kunt u mij ook bellen en/of mailen
Nieske van Slooten
Leliestraat 4, 8311 AG Espel, Tel: 0527-271648, mob: 06-30155066
e-mail: nieske.van.slooten@hetnet.nl

Adverteren in de dorpskrant?
Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met Lammie Hoekstra,
Tel.nr. 258446, louwelammie@uwnet.nl

Espel 01-04-2005
Op de Wieken

Dorpskant Espel

Nieuw in Espel!:

MASSAGEPRAKTIJK GAEA

Sinds kort is aan de Keggehof 18 in Espel een praktijk gevestigd voor massagetherapie,
voetreflexzonetherapie en (vanaf juli 2005) shiatsutherapie: massagepraktijk GAEA.
Veel klachten kunnen goed met massage- of shiatsutherapie worden behandeld.
Denk bijvoorbeeld aan nek- en schouderklachten, hoofdpijnklachten, rsi, hoge bloeddruk of een
tenniselleboog.
Daarnaast heeft massage ook een positief effect op orgaanklachten (zoals maag- en darmklachten,
bronchitis, menstruatiestoornissen). Door prikkeling van huidzones kan een inwendig orgaan
gunstig worden beïnvloed. Hiervoor geldt wel dat onderzoek door een arts heeft uitgewezen dat
geen medisch bezwaar bestaat tegen massagetherapie.
Bij massagetherapie wordt met massage-olie gewerkt. Spieren ontspannen zich,de huid raakt beter
doorbloed en de stofwisseling in het weefsel verbetert. Shiatsu is een manuele therapie waarbij
met vingers en duimen (zonder olie) druk op het lichaam wordt uitgeoefend. Bij
voetreflexzonemassage worden via afwijkingen in de voet gebieden en organen in het lichaam, die
mogelijk de oorzaak zijn van de afwijkingen in de voet, gunstig beïnvloed.
Voetreflexzonetherapie is geschikt voor jong en oud en kan ook preventief worden toegepast.
Massagepraktijk GAEA is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
(NVST). Behandelingen worden door een aantal ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars
geheel of gedeeltelijk vergoed.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gea Beishuizen, tel.nr. 27 17 59.

Peuterspeelzaal De Kruimel
We maken al weer enkele maanden gebruik van ons nieuwe
onderkomen in ‘t Mozaïek, inmiddels zijn de peuters en juffen
helemaal ingeburgerd. De buitenspeelplaats is ook bijna klaar,
onder het speeltoestel hebben enkele vaders al rubberen tegels gelegd.
Lammie Hoekstra heeft een mooi zitkussen gemaakt voor in de speelhoek binnen, de peuters
kunnen hier heerlijk op relaxen. Lammie, hartelijk bedankt voor het kussen.
Op dinsdag 8 februari zijn we met de peuters naar een voorstelling van de bibliotheek geweest.
Om 9 uur vertrokken we met een aantal auto’s naar Emmeloord, waar we opgewacht werden door
een medewerkster van de bibliotheek.
Het verhaal gebaseerd op het boek “Welterusten kleine beer” werd uitgebeeld, het zag er erg leuk
uit, er was een berenhol gemaakt met echte knuffelberen.
De kinderen zaten aandachtig te kijken en te luisteren. We kregen nog een mooie poster mee voor
de peuterspeelzaal.
Na afloop mochten we nog wat rond kijken in de bibliotheek, de meeste peuters pakten allerlei
boeken om in te kijken of om voorgelezen te worden.
Om ongeveer 11 uur gingen we weer terug naar Espel.
Op 7 april wordt er voor de ouders van onze peuters weer een jaarvergadering gehouden, na de
pauze zal Willem de Wolf het één en ander komen vertellen over fotograferen.
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Carlien Hendrickx, tel. 271703.
Op de Wieken
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Promotie voor Sherryl Cramer
Majorette vereniging Diana is afgelopen zaterdag naar een concours in Smilde
(KNFM) geweest. Het was het eerste concours van het seizoen,
alle meiden hadden er weer zin in. Maar zo’n eerste concours is ook altijd
weer moeilijk, want wat kun je verwachten?
Anne Engelhardt beet het spits af van onze vereniging maar ook van haar
eigen ‘twirl-carrière’. Ze mocht voor het eerst meedraaien op een concours in de categorie jeugd 3
solo. Ze behaalde hier 82.65. Een keurige prestatie.
Ook in deze categorie deden Maud Weerden en Rosanna Bovenkamp mee. Ze behaalden resp.
83.5 en 83.45 punten. Dit was niet genoeg voor een plaats bij de hoogste drie.
Manouk Sijtsma en Esmee Bakker deden mee als duo. Zij werden derde in hun categorie met 81.2
punten. Keurig meiden.
In de 3e divisie gingen Rieke Heeringa en Sherryl Cramer de vloer op. Ze draaiden beide keurig
hun show. De show van Sherryl vond de jury zo goed dat ze hiermee tweede werd en een promotie
verdiende. Verrast mocht Sherryl naar voren komen. Ze gaat nu verder in de 2e divisie.
Milou Sijtsma werd 1e in de 2e divisie met 83.45 punten. In de 1e divisie deed Berdien Pepping
mee, zij behaalde heel netjes 83.35 punten, wat goed was voor de derde plaats.
Paula Sportel, Daisy Jonker en Rian Pepping draaiden voor het eerst mee in de ere divisie. Daisy
werd hier derde met 83.2 punten en Rian tweede met 83.75 punten.
Ook deden er weer een aantal meiden van ons mee in de dancetwirl categorie.
Paula Sportel werd eerste, Milou Sijtsma en Berdien Pepping werden beide tweede in hun
categorie.
Het B-team en het A-team lieten beide hun nieuwe routine zien. Dit ging nog niet geheel zonder
fouten, wat we ook niet mochten verwachten. Ze behaalden resp. 80.4 en 79.15 punten.
De kop van het seizoen was er door middel van deze gezellige dag af. We konden rond zeven uur
weer tevreden naar huis terug rijden.
Renate Boons.

Nieuws van de gymnastiek
Zaterdag 9 april zijn er clubkampioenschappen in Espel. De kinderen zijn druk aan het
oefenen! We hopen op een gezellige en sportieve middag.
Oproep!
Wij zijn op zoek naar een ander logo voor de gymnastiek. Wie kan er een mooi ontwerp voor ons
bedenken?
Reacties zijn van harte welkom!
Met vriendelijke groet van het bestuur.
Reacties naar: Adriaan Veeke Westerrand 31 8311 AL Espel tel. 271373.
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In ons eigen MFC ’t Mozaïek:

FYSIOTHERAPEUT op MAANDAG- EN DONDERMORGEN
Maak een afspraak met Dhr. Hans Wognum

tel.nr. 0527 - 63 73 24

PEDICURE op DINSDAGMORGEN
Maak een afspraak met mevr. Janette Schultink tel.nr. 0527 - 61 50 63

DOKTER op VRIJDAGMIDDAG

COMPUTERCURSUS op DINSDAGMIDDAG
Maak een afspraak met dhr. Lex Rood

tel.nr. 0527 - 27 10 21

KOFFIEOCHTENDEN VOOR IEDEREEN
op DINSDAG en VRIJDAGMORGEN vanaf 10 uur

Op de Wieken
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Mededelingen MFC ‘t Mozaïek
•

Misschien ten overvloede maar kijk op het planbord bij de hoofdingang in
welke ruimte U moet zijn bij een vergadering / ontmoeting van Uw vereniging.

•

Op het planbord / flipover / infokastje buiten of infoborden in de gang staan eventuele
belangrijke mededelingen opgeschreven.

•

Op het infobord in de gang is het huishoudelijk reglement opgehangen.

•

In elke zaalruimte is een gebruikersinfo met foto opgehangen om te laten weten hoe U moet
omgaan met het gebruik ervan.

•

Op aanvraag hebben wij een Handleiding voor U voor evt. privé gebruik van een ruimte

•

Elke dinsdag- en vrijdagmorgen van ca. 10 t/m ca. 11.30 uur is er in zaal 4 een koffie / thee
morgen georganiseerd. Dit is voor iedereen toegankelijk. Ter info: het loopt inmiddels prima!

•

Wist U dat er inmiddels een PC cursus is gestart? Interesse bel dan even met dhr. Lex Rood
(tel.nr. 0527 - 27 10 21)

•

Het is vervelend om te zeggen, maar men vergeet vaak het licht in de toiletten of andere
ruimten bij het verlaten uit te doen. A.U.B. let er op!

•

Roken is vooralsnog alleen toegestaan in het stukje gang bij de hoofdingang

•

Wist U dat U in ons eigen dorp in ‘t Mozaïek gebruik kunt maken van fysiotherapie Hans
wognum (tel.nr. 0527 - 63 73 24) en pedicure Jannette Schultink (tel.nr. 0527 – 61 50 63)?

•

Wist U dat er inmiddels ook kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang en dat het daar
erg gezellig is?

•

De contributie voor het donateurschap van ’t Mozaïek zal in de maanden april / mei worden
afgeschreven
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HANDLEIDING MFC (bij privé gebruik bijv. feestje) opgesteld 22 februari 2005
Inlichtingen bij Gert Dibbits tel. 0527 – 27 12 18
Sleutel / agenda beheer Harry Maas tel. 0527 – 27 14 10
1. de huur is per dagdeel: mo. tot 12 uur, mi 12-18 uur, av 18-24 uur
2. niet leden betalen vooraf € 40 p/dagdeel of € 70 p/dag. Leden gratis
3. borggeld is € 50 als dekking voor breuk, schoon achterlaten gebouw en naleving van het
huishoudelijk reglement. Indien na controle alles ok is wordt borg terugbetaald
4. De sleutel kan alleen afgehaald en retour gebracht worden bij de agenda/sleutelbeheerder
5. Het aanbrengen van versieringen in welke vorm dan ook wordt niet toegestaan
6. De verwarming gaat om 24 uur uit
7. Het gebruik van de PC’s is niet toegestaan
8. Bij een opbaring moet overlegd worden of de reservering al dan niet kan doorgaan
9. breuk/schade door gebruiker veroorzaakt per geval met naam erbij opgeven en/of inschrijven
in de cateringmap die op het aanrecht ligt.
10. vuilnis dient men zelf mee naar huis te nemen.
11. gebruik afwasmachine kan men opvragen bij Geesina Helmons tel. 271801. Er ligt ook een
handleiding (geplastificeerd) in de la.
12. hand/thee/vaatdoeken moet men zelf verzorgen
13. roken is alleen toegestaan in de ruimte bij de hoofdingang.
14. eten / drinken moet men zelf regelen doch geleverde catering is alleen mogelijk via onze eigen
plaatselijke horeca
15. Na gebruik:
Ruimte netjes en schoon achterlaten
Tafels en stoelen terug plaatsen zoals op de foto in elke ruimte is aangegeven
(ps tafels en stoelen wel optillen en niet schuiven)
Toiletten schoon maken
Servies schoon maken en terug op zijn plaats zetten
Bij vertrek lichten uit, ramen en deuren sluiten, buitendeur(en) op slot
(ps verschillende buitendeuren sluiten als volgt: klink omhoog, dan slot draaien)
16. Men dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement (zie verder)

GEBRUIKERS INFO
Zorg ervoor dat na gebruik van de ruimte de stoelen en tafels weer op de plaatsen staan zoals
op de foto in elke ruimte aangegeven staat.
Bij gebruik van zaal 4 en 5 tezamen, telkens de vouwwand voor vertrek weer sluiten.
Lichten uitdoen. Ook in de gang en evt. andere ruimten die niet gebruikt worden.
Binnen- en buitendeuren sluiten. Wees sportief en inspecteer indien mogelijk ook andere deuren.
De buitendeuren sluiten als volgt: klink omhoog duwen en dan slot om draaien.
Voor vertrek de vloer veegschoon achterlaten. Materialen staan in Kast 7.
Voor vertrek de tafels even schoonvegen. Vaat- en theedoeken liggen in de keukenkast.
Voor vertrek alle serviesgoed in de keuken in de afwasmachine/afwasbakken zetten.
Bij eigen catering opschrijven in de aantekenlijst/ordnermap wat U gebruikt hebt.
Gebroken servies opschrijven in de aantekenlijst/ordnermap wat er gebroken is.
Dit geldt alleen voor die gebruikers die eigen catering verzorgen. Zij die iemand zelf voor de
catering gevraagd hebben zouden die persoon dat kunnen laten doen. Wederom wees sportief en
help die ook even een handje mee.
Denk niet een ander doet het wel, maar help meedenken, zo kunnen wij dan met z’n allen betaalde
arbeidskosten voorkomen.
Op de Wieken
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Huishoudelijk reglement MFC opgesteld d.d. 22 februari 2005
Artikel 1:
Als in dit reglement van stichting gesproken wordt, wordt hiermee bedoeld: Stichting
Centrumvoorziening Espel.
Als in dit reglement van bestuur wordt gesproken, wordt hiermee bedoeld: het bestuur van
bovengenoemde stichting
Artikel 2: bestuur van de stichting
De frequentie van de vergadering is minstens zo vaak als in de statuten staat aangegeven.
De voorzitter van het bestuur stelt bij iedere vergadering een agenda samen en leidt de
vergadering.
De secretaris maakt van elke vergadering notulen die de volgende vergadering ter goedkeuring aan
het bestuur wordt voorgelegd.
De penningmeester geeft zo vaak als nodig is een verslag van de financiële situatie.
In geval van afwezigheid van een der bestuursleden, wordt zijn of haar taak waargenomen door
een aan te wijzen bestuurslid.
Een bestuurslid mag twee functies tegelijk uitvoeren.
Artikel 3: bestuurswisseling
Een bestuursperiode duurt 3 jaar. De periode kan met max. 2 perioden verlengd worden. De
zittingsperiode loopt van 1 april t/m 31 maart.
Artikel 4: Beheer
Het bestuur stelt een sleutel/agendabeheerder aan. Zijn/haar taak bestaat uit het bijhouden van de
agenda en het telkens afgeven van de sleutel van het gebouw.
Het bestuur stelt een schoonmaker aan. Zijn/haar taak bestaat uit het schoonhouden van het
gebouw en toezicht houden op het naleven van dit huishoudelijk reglement m.b.t. gebruik van het
gebouw door de gebruikers.
Artikel 5: Verhuur
Het bestuur maakt onderscheid tussen commerciële en niet commerciële gebruikers. Het
onderscheid wordt vastgesteld door het bestuur.
Niet commerciële gebruikers uit eigen dorp hebben gratis toegang tot het gebouw.
Het bestuur kan van leden van niet commerciële gebruikers die van buiten het dorp komen een
vergoeding vragen die jaarlijks opnieuw vastgesteld wordt.
Commerciële organisaties betalen huur per dagdeel per ruimte welke ieder jaar aan de hand van
een jaarlijks opgestelde begroting vastgesteld wordt. De huur dient telkens binnen 14 dagen na
factuurdatum betaald te worden. Wanbetalers kunnen prompt geweerd worden.
Elke vereniging stelt een vast contactpersoon aan.
De dagdeeltijden zijn: ochtend van 7 tot 12 uur, middag 12 tot 18 uur en avond 18 tot 24 uur. Na
24 uur i.o.m. de beheerder.
De sleutel/agendabeheerder wijst de gebruiker een door hem/haar aangewezen ruimte aan.
Verjaardagsfeestjes worden toegestaan. Wel dient men alles schoon en netjes achter te laten. (zie
verder handleiding) Bij twijfels over een huurder is er overleg met het bestuur.
De gebruikers dienen het gebouw achter te laten in de staat waarin het was, dus schoon naar de
maatstaven van de beheerder. (zie gebruikersinfo in de ruimten)
Het servies dient tevens schoon opgeruimd te worden. Er is een 2 minuten horeca afwasmachine.
Let op! Verenigingen hoeven het servies alleen maar in de bak(ken) van de afwasmachine te
zetten.
De gebruiker dient er op toe te zien dat het gebouw zorgvuldig na afloop afgesloten wordt.
Bij kerkdiensten zullen geen feestjes toegestaan worden.
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Artikel 6: Gebruik keuken
De keuken en haar apparatuur/inboedel is voor gezamenlijk gebruik.
Er staan meerdere koffiezetapparaten en theepotten zodat een ieder dat voor zichzelf kan zetten.
Tevens staan er meerdere thermoskannen. Na gebruik keuken schoon achter laten.
Artikel 7: Catering
Er komt, indien men dat wil, voor iedere vereniging een eigen bergruimte voor het opbergen van
drank en levensmiddelen.
Een ieder dient zelf voor de drank, koffie, thee en levensmiddelen te zorgen.
Bier en frisdranken worden in voorraad in de koelkast gezet. Elk flesje bier en/of glas frisdrank
wordt per vereniging op een door het bestuur neergelegde lijst aangestreept.
De prijsstelling van het bier en de frisdrank wordt tegen een afgeronde kostprijs naar boven
maandelijks doorberekend. Betaling geschiedt door een betalingsmachtiging.
Indien men wil kan men zelf voor eigen bediening zorgen, waarmee men zelf de vergoeding moet
regelen.
Elke vereniging wijst een lid aan die de zorg van de catering op zich neemt. Naam dient bekend te
zijn bij het bestuur.
Bij gebruik van een cateraar is gebruiker verplicht dat uit eigen dorp te betrekken. Andere
cateraars worden niet toegestaan.
Artikel 8: Verzekeringen
Buiten de opstal en inventaris verzekering dient de gebruiker zelf voor evt. aanvullende eigen
verzekeringen zorg te dragen. Muziekver. Zuiderzee Echo’s zorgt voor eigen verzekering.
Artikel 9: Opbaardagen en begrafenissen
Bij opbaardagen en/of begrafenissen heeft het bestuur het recht afspraken te annuleren of aan te
passen.
Artikel 10: Diversen
Bij overlast van geluid of anderszins heeft het bestuur het recht regelend op te treden t/m het
ontzetten van de ruimte door gebruiker.
Elke schade aangericht door de vereniging/organisatie aan gebouw, meubilair, servies of wat dies
meer zij, dient telkens prompt aan het Stichtingsbestuur medegedeeld te worden. De eventuele
kosten zullen aan gebruiker worden doorberekend.
Klachten dienen aan het bestuur voorgelegd te worden.
Roken is alleen in de daartoe aangewezen ruimte toegestaan. Voor dit moment bij de hoofdingang
en bij het Jeugdhonk in de gang.
De verenigingen/organisaties en haar leden maken voor eigen risico gebruik van het gebouw.
Artikel 11:
Het bestuur beslist in die gevallen waarin noch het huishoudelijk reglement noch de statuten
voorzien.
Artikel 12:
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door het bestuur.

Bestuur Stichting Centrumvoorziening Espel
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-----OPROEP----OPROEP----OPROEP----OPROEP-----

JEUGDCLUB TOJEC ZOEKT LEIDING!!!
Wat is Tojec ?!?
Tojec is een jeugdclub voor jongeren uit Tollebeek, Espel en
Nagele van 12 t/m 15 jaar. Op dit moment heeft Tojec zo’n 30
leden.
Eén keer in de 2 weken organiseren wij op vrijdagavond leuke, gezellige en
spannende activiteiten voor de jeugd, en aan het eind van het seizoen gaan we
met zijn allen op kamp.

Dus lijkt het je wat?? Dan kan je één van ons bellen voor
meer informatie.
Groetjes van TOJEC

Christel Boons
Marcel Buijsse
Esther te Brake
Raymond Maas
Bas Snelder

06-10966906
06-22956099
06-10776022
06-28836964
06-22548010

Als er nog jongeren zijn, die graag lid willen worden van Tojec, dan kan dat
natuurlijk altijd. Ook dan kun je contact opnemen met één van bovenstaande
personen.
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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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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 Kegg.
Bowling Centrum Espelo



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

Ma. 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
Feestcommissie
Adri van Dun, Turbine 20, 8311 BB Espel
Dr. C.G.J. Geboers
Flevolaan 16, 8312 AN Creil Vrij. 17.00 uur in MFC
Gospelgroep Promise
secr. W. Punter, Medemblikpad 42, 8304 CX
Emmeloord info : info@gospelgroeppromise.nl
internet : www.gospelgroeppromise.nl
Hervormde Vrouwenver. “ Als secr. Mw.H. van Andel ,Windmolenhoek12, 8311 AC
zusters één”
Espel

℡
271216
271891

271683

271365
271512
271970
274365
614846

271576

Jongeren 19Nu Crespa

Espelerweg 43-1, 8311 PN Espel
www.crespa.nl, inl. Marloes Becker, Wrakkenpad 2,
8312 PW Creil

271680
0653149952

Jongeren 19Nu NET

www.neteffebeter.nl inl. Janneke Dekkers,
Vuurdoornstraat 32-3, 8923 AZ Leeuwarden

0610097738

Knipboetiek Tjitske Straatsma

Gullerie Lucidarts, Willem de
Wolf
Maas Tuinmachines
Rijwielhandel, Klein
postkantoor,Stomerij,
vloerbewerkingsmachines etc.

Bredehof 1, 8311 AH Espel
271298
di.-vrij. van 08.30-17.30u., do avond 18.00-20.00u.
zaterdag van 08.30-14.00u.
Keggehof 18, 8311 AV Espel
271759
elke zat. van 10.00-17.00u. door de weeks op afspraak.
Keggehof 14 , 8311 AV Espel
271410
Ma t/m vr. van 08.30 - 12.15u. en 13.30 - 17.30u.
Woe.mid. gesloten en zaterdags om 16.00u.
Stomerij di. voor 10.00u. brengen, do. na 16.00u. terug.

Majorettenver. Diana T’beek
Massagepraktijk GAEA Espel
Gea Beishuizen

secr. Mw. I. Jonker, Torenvalk 46, 8309 CP Tollebeek
Keggehof 18, 8311 AV ESPEL
Praktijk voor massage- en voetreflexzonetherapie

MFC

Uitleen op beperkte schaal van hulpmiddelen 24 u /dag:
Gert Dibbits
271218
Fokke Westra
271773

Hoveniersbedrijf Hendrickx

651230
271759

Maatschap voor Fysiotherapie Hans van Wognum
(MFC, ma. en do. morgen)
Rixtia Knip

637324
637313

Muziekver. De Zuiderzeesecr. Mw.F. Nijboer, Westerringweg 12, 8311 RG
echo’s
Espel
Ondernemersvereniging Espel secr. Mw. Ella Wijnia, Espelerringweg 15, 8309 RE
Tollebeek
Ouderenzangkoor Espel
secr. Mw. Balt, Westerrand 47, 8311 AL Espel
Parochie De Heilige Geest
Pastor A. Schothorst-Vos, Helmhout 11, 8502 AE
JOURE
’t Mozaïek, opgave peuters, vanaf 1 jaar bij Carlien
Peuterspeelzaal De Kruimel
Hendrickx, Espelerweg 41-II, 8311 PN Espel

271230

Op de Wieken
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Pedicure (MFC, dinsdagmo.)
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:

Mevr. Janette Schultink
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

615063
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
secr. Mw. Verwijs-Marbus, Onderduikerspad 9, 8311
PX Espel
secr. M. van der Velde, Bredehof 7, 8311 AH Espel

271244
271638
0514564254
612734
271655
271841
271575
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.
Op de Wieken

