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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.

Beste dorpsgenoten,
hierbij alweer de derde dorpskrant van dit jaar!
De inhoudsopgave van dit zomer nummer:
• Het woordje van de dorpsvoorzitter
• Het Dorpsfeest
• Muziekvereniging Zuiderzee-echo's
• Indianenmiddag op de Buitenfluiter
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• Peuterspeelzaal De Kruimel
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Van de dorpsvoorzitter
Beste dorpsgenoten:
In het stukje van deze keer schrijf in chronologische volgorde wat ons als dorpsbelang heeft
beziggehouden sinds het laatste nummer van “Op de Wieken”.
•
•

•

•

In de eerste plaats heeft dorpsbelang een aantal malen vergaderd, maar de acties die uit deze
vergaderingen voorkwamen, worden verderop in dit stukje beschreven.
Op zaterdag 30 april jl. vond de traditionele viering van Koninginnedag plaats, die begon met
een herrieoptocht door de jeugd van Espel met de bedoeling alle langslapers wakker te maken
zodat zij bij het vlaghijsen aanwezig konden zijn. Dat dit best goed gelukt is., bleek wel uit het
feit dat er een aanzienlijk aantal Espelnaren om 09.45 uur aanwezig was op het pleintje in het
centrum van ons dorp. Na de toespraak van mijn persoontje volgde het zingen van het
Wilhelmus onder het hijsen van de nationale driekleur. Vervolgens begon het levend
ganzenbord in de Bredehof en was er een oranjebittertje voor de liefhebbers in
Bowlingcentrum de Ducdalf. ’s Middags was er geen programma in Espel en was een ieder in
de gelegenheid de activiteiten elders in de polder te bezoeken. ’s Avonds stond klootschieten
op het programma, gevolgd door een Karaokeshow , eveneens in het Bowlingcentrum ,waar
het tot in de late uurtjes duurde voordat de laatste bezoeker moe maar voldaan huiswaarts
keerde. Al met al een geslaagde dag! T.a.v. mijn jaarlijkse toespraak krijg ik regelmatig de
vraag waarom ik deze niet besluit met het driewerf hoera voor de koningin. De reden hiervan
is , dat ik deze zinsnede dusdanig ouderwets en uit de tijd vind , dat ik hem niet wens uit te
spreken. Oplettende mensen hebben kunnen horen dat ik de koningin elk jaar een lang, gezond
en gelukkig leven toewens en dat meen ik ook. Ik kan daar als persoon ook beter achter staan;
vandaar dat het driewerf hoera door mij niet zal worden uitgesproken.
Zondag 1 mei : de Level One steprace !!!!!! Wat een geweldig evenement is dat zeg! Ik mocht
deze als supporter meerijden met de reclame / supporters karavaan die de steppers begeleidde
deze dag en ik moet zeggen dat dit een hele gezellige, leuke dag is geworden ( mede dank zij
het schitterende weer ) voor zowel deelnemers als steppers. Het begon gelijk al goed : in de
eerste etappe tussen Rutten en Creil kreeg onze stepper Gerard Blok (die in de kopgroep
meestepte ) een klapband. Dramatisch! We hadden nog geen gereedschap aan boord om
dergelijke pech te kunnen opvangen en terugval naar de laatste plaats leek in het geheel niet
ondenkbeeldig. Gelukkig had de volgwagen van de ploeg van Tollebeek een reservestep aan
boord, die direct spontaan werd aangeboden. Gelukkig maar, want zo wist Gerard de schade
heel beperkt te houden en kwam hij uiteindelijk als tweede over de finish in Creil. Ik weet niet
of er ook een sportiviteitprijs is uitgereikt en als dat niet het geval is, ken ik hem persoonlijk
nog toe aan de mensen van Tollebeek. De rest van de dag verliep voor Espel ook heel erg
goed: tweede in Tollebeek in de persoon van Rudy van Steenbergen en Hans Hendrickx
passeerde als eerste de meet in Emmeloord. Ook de overige steppers deden telkens heel goed
mee zodat bij de prijsuitreiking in Rutten; Espel de prijs voor de tweede plaats in ontvangst
mocht nemen. Dat betekende dus feest!! Een vrolijke boel, die werd afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd stamppot. Tevreden zijn we tegen tienen weer op Espel aangegaan en
volgend jaar gaan we gewoon voor de eerste plaats !! Ik hoop dan ook dat ik ook volgend jaar
weer mag meerijden in de volgwagen en dat het dan weer net zo’n geweldig festijn wordt als
dit jaar. Hulde aan al die vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt: dit is ook voor jullie
een enorme klus geweest , dat kan niet anders.
Dinsdag 3 mei heeft dorpsbelang de fractievergadering van de VVD bijgewoond , die werd
gehouden in de Bowling in Espel. Het concrete resultaat van het bijwonen van deze
vergadering is geweest dat van gemeentewege is toegezegd dat met het onderhoud van de
Vaartweg nog voor de bouwvakvakantie zal worden begonnen. Positief dus ! Ook de
problematiek m.b.t. de Keggehof is (wederom) besproken. Ons is medegedeeld, dat er
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inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeente NOP en Mercatus
woondiensten. Volgende stap is nu een gesprek tussen de bewoners van de Keggehof en de
gemeente NOP + Mercatus woondiensten. We zijn dus een heel klein stapje verder gekomen.
Nu de overige stappen nog.
• Woensdag 4 mei hebben drie leden van dorpsbelang de dodenherdenking bijgewoond die werd
gehouden in het Voorhuys in Emmeloord. Namens Espel is daaraan ook meegewerkt door
Jolien Maas en Michelle Boot. Een indrukwekkende viering waarbij kinderen een heel
belangrijke rol speelden.
• Donderdag 5 mei is dorpsbelang vertegenwoordigd geweest bij de viering van 5 mei in het
gemeentehuis van de Noordoostpolder. De dorpen waren die dag ook in de gelegenheid om het
bevrijdingsvuur uit Emmeloord op te halen en naar het eigen dorp te brengen. De reden dat
Espel hier geen gebruik van heeft gemaakt is, dat e.e.a. zeer slecht met ons gecommuniceerd is
geweest waardoor wij geen gelegenheid zagen om hier een activiteit rondom heen te
organiseren.
• Donderdag 12 mei is de gebruikersvergadering van het MFC ’t Mozaïek geweest waar alle
gebruikers de eerste periode van het jaar hebben kunnen evalueren. Een goede vergadering met
als algemene conclusie : het sleutelwoord voor alle succes in dezen is communicatie. Zolang
we elkaar op de hoogte blijven houden van eventuele ergernissen en stekeligheden, kunnen
deze onmiddellijk worden opgelost . Dingen die klein zijn , blijven dan ook klein en makkelijk
oplosbaar en wordt voorkomen dat ze uitgroeien tot abnormale proporties.
• Donderdag 26 mei is de eerste “welkom in Espel “ avond gehouden voor mensen die de laatste
tijd nieuw in ons dorp zijn komen wonen. Het is de eerste keer dat deze avond is georganiseerd
en op het moment dat dit stukje werd geschreven moest het nog plaatsvinden. Hopelijk kan ik
volgende keer schrijven dat het een succes is geweest zodat het een jaarlijks wederkerend
evenement kan worden.
• Ten slotte moet mij nog iets van het hart t.a.v. de begraafplaats. Ik heb in april melding
gemaakt van de rigoureuze snoeiwerkzaamheden die zijn uitgevoerd, waarna wij een
onderhoud kregen met dhr. Boertje van de gemeente om e.e.a. te bespreken. Dat was een heel
goed onderhoud, op dat moment werd ook beloofd dat wethouder Ritsema persoonlijk e.e.a. in
ogenschouw zou komen nemen om te zien wat er aan gedaan zou kunnen worden. Helaas is
kort na dit onderhoud een stukje in de Stentor verschenen dat Espel boos was m.b.t. de situatie
op de begraafplaats. In principe was dat ook wel zo, maar er werd inmiddels al hard gewerkt
om e.e.a op te lossen. Het is heel jammer dat de Stentor niet de moeite heeft genomen om eerst
de verifiëren of de informatie op de website nog wel klopte of dat er misschien al aan
oplossingen werd gewerkt. Dat is dit keer niet gebeurd waardoor de indruk zou kunnen
ontstaan dat we mensen “een schop na geven “ . Dat is niet de manier waarop dorpsbelang
Espel werkt en we rekenen er dan ook op dat de pers in het vervolg eerst met dorpsbelang
overlegt alvorens tot publicatie over te gaan. Hoe de begraafplaats wordt opgeknapt is
inmiddels ook op de website vermeld.
Aan het eind van dit stukje nog even wat informatie m.b.t. de uitbreiding van Espel – West.
Woensdag 8 juni heeft dorpsbelang een overleg met wethouder Bij De Vaate met betrekking tot
het bouwverkeer en welke kavels het eerste bebouwd gaan worden. Van verschillende kanten is
mij gevraagd of het bouwverkeer door de Bosrand zal worden geleid. Ik kan u met een gerust
hart zeggen ; dat dit nimmer in de besprekingen genoemd is en dat dit naar onze mening ook geen
acceptabele route is. Dorpsbelang streeft er met al haar energie naar , dat het bouwverkeer buiten
het dorp om geleid zal worden. Hopelijk kan ik in de volgende dorpskrant schrijven wat de route
concreet zal worden.
Ten slotte wens ik iedereen een heel fijn dorpsfeest op 9 t/m 12 juni: voor het programma verwijs
ik naar elders in deze dorpskrant!!
Met vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
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Familieberichten:
Geboren:
5 april:
10 april:
Overleden:
12 april:
2 mei:
24 mei:
25 mei:

Stijn, zoon van Arjan Mulder en Janka Duursema Bredehof 22
Malon Nicole dochter van Jan Knorren en Nicole Stevens Turbine 6

30 mei:

Akke Westra-Meijer Lelystraat 17 op de leeftijd van 80 jaar.
Johannes Cornelis van Tiggelen Bosrand 9 op de leeftijd van 85 jaar.
Mimi Ketelaar-Krebbers Espelerpad 13 op de leeftijd van 86 jaar.
Andries Driesen, woonde heel lang aan de Bredehof in Espel de laatste jaren in Urk.
Hij bereikte de leeftijd van 81 jaar.
Henk van Dun Espelerpad 10c op 41 jarige leeftijd.

Getrouwd:
26 mei:
27 mei:
27 mei:

Henk de Vries en Bianca Walsemann Bredehof 29
Jannie Keuter uit de Leliestraat met Arjan de Haan uit Urk, zij gaan in Urk wonen.
Karin de Graaf met Mark Jol, zij wonen Zuiderrand 11

Jubileum:
16 mei:

25 jaar getrouwd Ludolf en Hannie Pepping Ankerpad 2

Dankbetuigingen
Langs deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor alle blijken
van medeleven tijdens het ziek zijn en overlijden van Pieter.
We voelden ons gedragen door zoveel bezoek, kaartjes, brieven en gebeden.
We hopen nog vaak een luisterend oor te ontmoeten, want dan alleen blijft een
zwaar verlies draaglijk.
Vriendelijke groeten, Fam. O. Bijl.
We willen iedereen bedanken, die tijdens de ziekte en het overlijden van onze kleinzoon Pieter met
ons mee geleefd hebben.
Opa en Oma Bijl

Voortaan in herinnering maar voor altijd in ons hart
Voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma.
Akke Westra-Meijer
Betuigen wij onze hartelijke dank.
A. Westra
Kinderen en kleinkinderen.
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Bedankt
Hallo allemaal,
voor al jullie kaarten, groeten en medeleven tijdens mijn ziekenhuisopname en mijn thuiskomst
hartelijk dank!
Rinus Dekkers

Herdenking en Overdenking
Dit jaar is het 60 jaar geleden
Overdenk dat eens in het heden
Ons Landje werd toen bevrijd
Na vijf jaar leven in bange oorlogstijd
Wat er destijds allemaal is gebeurd
Word nu nog jaarlijks om getreurd
Is dat soms overdreven !
Welnee !,dat is mee herbeleven
Wat er toen allemaal is gepasseerd
Was werkelijk ongepassioneerd
Mensen werden afgevoerd als vee
Gebracht naar kamp’’ Westerbork’’,weg ermee
Op transport naar vernietigingskampen
Men kon zich nergens aan vastklampen
Dus laten we ook nu nog a.u.b. herdenken
Door er vooral aandacht aan te schenken
Zulke wreedheid mag zich nooit herhalen
Spreek dat uit in alle talen
Als we allen eens zouden beseffen
En lering trokken, uit deze levens lessen
Dan stonden wij mensen, zoals we zijn
Vol in het licht en zonneschijn
Schaduwen in ons leven moeten we aanvaarden
Maar lieve mensen leef naar menselijke waarden.
Roel Warmolts.

Tegen elk aannemelijk bod te koop
•
•
•
•
•
•
•

Een kinderfiets met of zonder steunwieltjes
Een kar om achter een traptraktor te doen
Een MAXI-cosi
Combinatie kinderwagen-buggy
Rode jongens schoenen maat 33 (splinter nieuw nog in de doos)
Kinderstoeltjes voor- en achter-op de fiets
CD rek (hout / zwart metaal)

Fam Bastiaan Zuiderrand 19 tel. 271871
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Begraafplaats
Aan de bewoners van Espel:
In overleg met de gemeente hebben wij het volgende besloten;
Langs het algemene deel van de begraafplaats komt een beukenhaag. De haag begint aan de
rechter kant bij de ingang van het algemene gedeelte en maakt een hoek naar het zuiden en stopt
op de volgende hoek.
In de singel tussen het katholieke gedeelte en het uien bedrijf van Buys is voldoende plaats om te
werken met bladhoudende struiken. Om genoeg licht te krijgen wordt er nog wel een beuk geveld.
In augustus zullen we de situatie nog eens bekijken of dit alles voldoende is omdat dan alles
volgroeid is. De uitvoering van deze werkzaamheden vinden plaats komende herfst.
Met vriendelijke groeten,
Jeannette Blok sect. Dorpsbelang

Tijdens dorpsfeest (10 en 11 juni) FEESTELIJKE opruimingsaanbiedingen!

Alle fietsen:
Alle kinderfietsen:
Speelgoed:
SABO Accu maaiers:

10-30% korting
15% korting
50% korting
10% korting

En nog heel veel meer!
Enkele voorbeelden:
Companion fiets met benzine hulpmotor, electrostart
Van € 1489,00 voor € 1189,00
UNION Trigger 24”jongensfiets nu voor € 175,00
ALKO Maaier incl. aandrijving, vanger, electrostart, 48cm
Van € 635,00 voor € 539,00
TORO zij-uitworp 4,5pk, 2-takt motor van € 549,00 voor € 395,00
Kleine tegelzaagtafel incl. diamantzaagblad nu slechts € 85,00
Aanbiedingen gelden alleen voor onze showroomartikelen!

11 juni vanaf 10 uur:
DEMONSTRATIE van
Auto / fiets / motor POETS
Neem gerust uw voertuig
mee!
DEMONSTRATIE van
De automatische
grasmaaier:
de ROBOMOW!

Zaterdagmiddag 11 juni
zijn wij i.v.m. dorpsfeest
’s middags GESLOTEN!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
M.i.v. 25 juni zijn wij op zaterdag van 08.30 uur tot 12.15 uur geopend!
Tijdens de zomervakantie (25 juli tot en met 20 augustus) zijn wij van
maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 12.15 uur geopend!

Keggehof 12-14, Espel Tel.nr. 0527-271410
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Collecte voor het Rode Kruis
Gevraagd: Dorps- cq Wijkhoofden en collectanten
In de week van 26 juni tot en met 2 juli 2005 wordt de jaarlijkse collecte gehouden voor het Rode
Kruis. De afdeling Noordoostpolder is voor ongeveer de helft van haar inkomen afhankelijk van
deze jaarlijkse collecte. Vandaar dat het belangrijk is dat er jaarlijks gecollecteerd wordt.
Wat gebeurd er met de gelden die in deze collecteweek worden opgehaald. Uiteraard hebben we
onze afdracht naar het landelijke Rode Kruis, maar wat doen we met dit geld in de
Noordoostpolder:
• het bemiddelen bij vakantieactiviteiten voor gehandicapten en langdurig zieken
• huisbezoek, creatieve activiteiten bijv. in een buurthuis
• hulpverlening bij o.a. (sport) evenementen
• voorlichting en promotie
• grootschalige opvang (bij rampen eb grote ongelukken)
• jeugd EHBO
• fondsenwerving
• opleidingen voor de vrijwilligers
• SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie)
• opsporen en contactherstel familiebezoek in het buitenland
• Bloedbank Sanquin
Het Rode Kruis is zowel Nationaal als Internationaal een begrip. Om dit werk, wat geheel door
vrijwilligers wordt gedaan, mogelijk te maken zijn wij op zoek naar Dorps- cq Wijkhoofden en
collectanten.
Indien u bereidt bent steun te geven aan het werk van het Rode Kruis, en hiervoor enkele uurtjes
van uw vrije tijd in te leveren, neem dan contact op met het secretariaat, tel. 0527 – 261213.
Ook als u ander vrijwillig werk wilt gaan doen voor het Rode Kruis wordt u hartelijk uitgenodigd
om contact op te nemen met het secretariaat.

Muziekvereniging Zuiderzee-echo's
Op 29 april heeft onze vereniging een uitvoering gehouden in de kerkzaal van
't Mozaïek. Voor de pauze konden we genieten van de 1e en 2e jaars
blokfluitistes. Ook muziek op keyboard, dwarsfluit, accordeon, gitaar, drum,
djembe en saxofoon werd door diverse cursisten ten gehore gebracht. Na een
gezellige pauze kwamen zowel top 40 liedjes als klassieke muziek aan
bod. Ook bij dit gedeelte was de verscheidenheid aan instrumenten groot. Niet alleen de jonge
generatie liet zien wat ze geleerd hadden, ook een groep volwassen cursisten deed dapper mee aan
deze uitvoering. Geweldig !!!! Ook zorgden deze volwassenen in samenwerking met enkele nietleerlingen voor een spetterende afsluiting.
Deze avond was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder onze muziekdocente Irena Wawrzyniak
en haar assistente Hetty de Ruig.
Ook enthousiast geworden? Voor informatie en opgave: Elien Meisner tel: 271219

Oproep:

Wij zijn de sleutel van onze piano kwijt. Wie weet waar deze is ???

Reacties graag bij een van de bestuursleden:
Erik Engelhardt tel: 271816
Elien Meisner tel: 271219
Op de Wieken

Frida Nijboer tel: 271230
Ludolf Pepping tel: 271397
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Nieuws van de kinderopvang
Het is alweer een tijdje geleden dat u wat hoorde van de kinderopvang Espel. We draaien nu vanaf
3 januari 5 dagen in de week!
De kinderen zijn erg enthousiast over de nieuwe opvang en zover we weten de ouders ook. Al het
speelgoed is al goed ingespeeld en de groep wordt ook steeds meer aangekleed door werkjes van
de kinderen. Natuurlijk hopen we op nog meer nieuwe kinderen zodat de kinderen van De
Speelmuiter nog meer vriendjes en vriendinnetjes krijgen.
In de voorjaarsvakantie zijn er ook de eerste kinderen op De Buitenfluiter geweest. Dus ook dat
begint op gang te komen. Ook zij zouden het leuk vinden als er wat meer kinderen komen spelen.
De Buitenfluiter biedt dus niet alleen opvang aan na school maar ook in de schoolvakantie van uw
kinderen.
Komt u gerust eens binnen kijken. Of als u informatie wilt kunt u altijd ook even bellen naar het
volgende nummer: 271433.
Laura Wijnia is één van de kinderen die op de buitenschoolse opvang zit. Zij heeft een stukje
geschreven over hoe zij het vindt.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen van u te horen.
Met vriendelijke groeten, het team van de Speelmuiter en de Buitenfluiter.
Op de Wieken
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Indianenmiddag op de Buitenfluiter
Op woensdagmiddag 13 april heeft de Buitenfluiter een indianenmiddag georganiseerd!
Vele mensen, zo bleek achteraf, wisten niet precies wat de Buitenfluiter nou precies is.
De Buitenfluiter biedt opvang aan kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar.
We zijn geopend van 07.30 – 18.30 uur in de vakantieweken.
De dag is verdeeld in twee dagdelen, namelijk van 7.30 – 13.00 uur en van 13.00-18.30 uur.
Tijdens de schoolweken zijn we geopend van 12.00 – 18.30 uur.
De vrijdag zijn we ook de gehele dag open.
De inloop was voor alle kinderen die nieuwsgierig waren, hoe dat is op de buitenschoolse opvang.
Je was dus niet verplicht om er dan voor altijd naar toe te komen.
De opkomst van dus niet groot, maar de kinderen die er wel waren, waren erg enthousiast! Er was
een echte indiaan en er moesten allerlei dingen gedaan worden om ook een echte indiaan te
worden. Er werden ook broodjes gebakken en natuurlijk opgegeten. Tot slot kreeg iedereen een
indianendiploma mee naar huis.
Voor ons als leiding was het ook een leuke middag, we hadden natuurlijk
wel wat meer kinderen verwacht maar dat kon de pret niet drukken. We
gaan het zeker nog eens organiseren, u hoort nog van ons.
Heeft u verder nog vragen dan kunt u altijd bellen op het volgende
nummer: 271433
Met vriendelijke groeten, het team van de Buitenfluiter!

JEUGDHONK
Tot onze spijt zijn door een communicatie fout de deuren van het jeugdhonk tijdens de viering van
goede vrijdag te vroeg geopend.
De overlast die hierdoor is ontstaan betreuren we ten zeerste hiervoor onze excuses.
Jeugdhonk bezoekers en vrijwilligers
Verder willen we een oproep plaatsen.
1 Vrijwilligers die een avond in het jeugdhonk willen helpen
2 Wie heeft er nog spelletjes en/of puzzels in de kast staan die niet meer worden gebruikt.
ook voor pc of playstation.
En als u nog een elektrisch kookplaatje en/of tosti-ijzer in de kast heeft staan die u niet gebruikt
wij kunnen dit heel goed gebruiken.
Op de Wieken
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Tot slot.
Het jeugdhonk sluit zijn deuren voor de zomervakantie vanaf zondag 17 juli en opent deze weer
op vrijdag 26 augustus vanaf 19.30 uur.
IEDEREN IS DAN WEER WELKOM
voor reactie op de oproep en of andere vragen Derkien tel 0613833472 of mail derkieng@msn.com
Met vriendelijke groet, vrijwilligers jeugdhonk.

Peuterspeelzaal De Kruimel
Op 7 april jl. heeft de jaarlijkse ouderavond van de peuterspeelzaal
plaatsgevonden, hieronder volgt het jaarverslag van 2004/2005 zoals ook op
deze ouderavond is voorgelezen:
“Op 30 maart 2004 werd de jaarlijkse ouderavond gehouden. Deze avond
werd goed bezocht.
Na het officiële gedeelte werd er een voorlichting gegeven door Ciska v.d. Poel van de H=B+G
over gebitsverzorging bij peuters. Door middel van een aantal spelletjes werd er veel duidelijk
gemaakt. Dit jaar is een erg hectisch jaar geweest voor het bestuur.
Het begon met de verkoop van de oude peuterspeelzaal door de familie Baart. Wij moesten zo snel
mogelijk op zoek naar een nieuwe ruimte. Van de gemeente Noordoostpolder kregen we niet erg
veel medewerking.
Gelukkig werd het na enige tijd duidelijk dat wij in het nieuwe Multi Functionele Centrum van
Espel terecht konden. Alleen konden wij er op z’n vroegst pas januari 2005 in, echter de
peuterspeelzaal moesten wij per 1 augustus 2004 verlaten.
Uiteindelijk konden voor een half jaartje terecht in het Groene Kruisgebouw aan de Bredehof.
Veel ouders hebben meegeholpen met de schoonmaak en verhuizing in juni, nog onze
hartelijke dank hiervoor.
Op 9 juni is de eerste paal geslagen voor het MFC, de oudste en jongste gebruikers mochten dit
doen. Voor de peuterspeelzaal zijn Nica Jager en Wessel Kram aangewezen om de paal te slaan.
In het voorjaar zijn de lammetjes van de familie Van Dam weer uitgebreid bewonderd door de
peuters.
Op 15 juni zijn de peuters op schoolreisje geweest. Met de bus zijn ze naar Emmeloord gereden,
vanaf de bushalte zijn ze lopend naar de kinderboerderij in het Emmelerbos gegaan. Het was wel
een beetje ver lopen voor de kinderen, maar ze hebben zich goed vermaakt op de kinderboerderij,
er was van alles te doen en natuurlijk konden ze aan het eind van de ochtend weer pannenkoeken
eten.
Juf Sabine heeft haar verjaardag op school gevierd, de kinderen mochten verkleed komen en
sommigen waren inderdaad verkleed, ze hebben er een gezellige ochtend van gemaakt. De
verjaardag van juf Thea is bij haar thuis gevierd, de kinderen konden daar spelen, pony rijden, met
de konijnen spelen etc. Ze vonden het erg leuk.
Op 6 en 8 juli waren er koffieochtenden voor de ouders en konden de foto’s van het schoolreisje
worden nabesteld. Hierna begon de vakantie.
Per 4 oktober zijn de aanvangs- en eindtijden gewijzigd, we beginnen nu om kwart voor 9 en
eindigen om kwart over 11. Dit in verband met de afstand tussen de basisschool en de
peuterspeelzaal.
In het najaar zijn er weer loten verkocht voor Jantje Beton, de opbrengst was maar liefst
€ 313,50, hiervan is de helft voor Jantje Beton en de helft voor onze eigen peuterspeelzaal.
Van het Oranjefonds hebben wij een subsidie gekregen van € 6.000,=, dit bedrag is besteedt aan
een nieuw speelhuis op het plein en aan buitenspelmateriaal.
Op de knutselavond in december konden de ouders kiezen uit een houten puzzel of een houten
rijgfiguur. Er zijn mooie kadootjes gemaakt door de ouders. Het was weer een gezellige avond.
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Toen Sinterklaas en 2 Pieten op 3 december de peuterspeelzaal bezochten, mochten de peuters hun
kadootje uitpakken. Ze waren er erg blij mee.
De maand december zijn we druk bezig geweest met het inrichten van de nieuwe peuterspeelzaal
in en om het MFC.
Er is met man en macht gewerkt om alle werkzaamheden op tijd klaar te krijgen en te verhuizen
voor de opening op 8 januari 2005.
Wij willen ook hiervoor nog iedereen bedanken die heeft meegeholpen.
De opening is leuk verlopen, de kinderen konden in de peuterspeelzaal o.a. geschminkt worden,
buttons maken en de ranjakoe melken. Een aantal meiden uit Espel hebben die middag
meegeholpen om de kinderen te vermaken.
Van de firma Offringa en Gebr. Blok kregen we traptrekkers aangeboden. Verder kregen we nog
een babypop met kleertjes en enkele kadobonnen. Lammie Hoekstra heeft nog een grote zitzak
gemaakt voor in de speelhoek.
Frans Vos uit Espel is tussenpersoon voor Interpolis, via hem hebben wij van Interpolis een bedrag
aangeboden gekregen, hiervoor is een nieuwe zandwatertafel aangeschaft.
Met ingang van januari is de ouders de mogelijkheid geboden om hun peuter een 3e dagdeel mee te
laten draaien. Hier is door diverse ouders positief op gereageerd, waardoor er zelfs een kleine
wachtlijst ontstond voor het 3e dagdeel.
17 en 18 januari zijn er weer koffieochtenden geweest. De foto’s van het Sinterklaasfeest konden
worden bekeken en bijbesteld.
In februari zijn we weer naar een voorstelling in de bibliotheek geweest. Dit keer ging de
voorstelling over het boek ‘Welterusten Kleine Beer’.
Verder hebben een aantal bestuursleden dit jaar diverse vergaderingen bijgewoond van SPN i.v.m.
een fusie van de peuterspeelzalen in de Noordoostpolder. In december hebben de bestuursleden
van alle peuterspeelzalen de officiële akte ten overstaan van notaris Prummel te Emmeloord
getekend.
Elk bestuur moet een bestuurslid afvaardigen die deelneemt in het algemeen bestuur van SPN,
hiervoor heeft Miranda de Bruijn zich beschikbaar gesteld.
Ook zijn er enkele vergaderingen bijgewoond i.v.m. het MFC.
Thea en Sabien hebben diverse cursussen gevolgd, o.a. terugkomcursus over het Peuterplaatje,
EHBO, cursus “startblok”.”
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Carlien Hendrickx, tel. 271703.

TE KOOP AANGEBODEN!
TIJDENS HET DORPSFEEST, OP DE SNUFFELMARKT VAN 10 JUNI, BIEDEN WIJ,
PEUTERSPEELZAAL “DE KRUIMEL” ONS OUDE KINDERMEUBILAIR, TAFELS EN
STAPELBARE STOELEN (EVT. VOOR EEN KANTINE), FIETSJES, STEPJE, ZAND/WATERTAFEL EN EEN GLIJBAAN TE KOOP AAN.

Wanneer heb je voor het laatst op
je favoriete site gekeken?
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(ff bij Favorieten zz)
www.espel.info

Het Dijkfeest is een jaarlijks terugkerend feest dat georganiseerd wordt in samenwerking met
Jongeren 19NU. U weet wel, dat feest wat gehouden wordt op (hoe kan het ook anders) de dijk!
Ieder jaar weer trekt dit spectaculaire feest ruim 2600 bezoekers!
En dit jaar is het niet tijd voor ‘zomaar’ een dijkfeest, het is namelijk alweer de
30e keer dat dit feest gehouden wordt!!! En dat moet gevierd worden natuurlijk! De
voorbereidingen zijn in volle gang om er dit jaar een nog spectaculairder en specialer feest van te
maken. Kortom, Dijkfeest 2005 wordt er één om nooit te vergeten!!
We houden nog even spannend hoe we dit precies gaan aanpakken, wel vertellen we vast waar de
kaarten vanaf 10 juni verkrijgbaar zijn.
Kaarten zijn voor leden te koop bij:
* Crespa:
* NET:
* JOEK:
* Mix-ML:

Niels Meurs
Kirsten Reijenga
René van Koulil
Johnny Molenaar

06-22256750
06-12085573
06-10699030
06-13749419

Voor niet-leden bij:
FOTO JAN (lange nering 51B).
Houd er rekening mee dat je bij Foto Jan voor de kaarten niet kunt pinnen, dus contant moet
afrekenen!

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 10 juni t/m woensdag 22 juni.
leden €6,- / niet-leden €13,- / aan de kassa €15,Kortom:
Wanneer?

Zaterdag 25 juni 2005

Hoe laat?

om 21.00 uur
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Waar?

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

Wie?

Dat houden we nog even spannend!!

MEER INFORMATIE OP WWW.DIJKFEEST.NL

CORA KEUKENMEESTER:
INSPIRATIE DOOR KLEUREN IN DE NATUUR
Cora Keukenmeester is schilder en tekenaar en woont sinds september 1999 aan de Westerrand 84
in Espel. “Ik vind Espel een mooi en groen dorp en woon hier met plezier”, zegt Cora. “Ik vind
hier de rust om mijn werk te doen en laat me inspireren door kleuren uit de natuur. Kleuren van de
tulpenvelden brengen me onbewust op ideeën. Ook bepaalde plantencombinaties in tuinen kunnen
de basis zijn voor een nieuwe kleurencombinatie in mijn werk. Naast vrij werk maak ik ook
schilder- en tekenwerk in opdracht”.
Cora groeide op in Creil. Al op de basisschool tekende ze veel en kreeg van andere mensen vaak
complimenten. Dat stimuleerde haar. “Ik tekende graag en deed dat ook veel. Toen ik twaalf jaar
was had ik al in mijn muts dat ik naar de Kunstacademie wilde. Toen ik op de HAVO zat deed ik
een cursus tekenen er naast en koos een vakkenpakket wat geschikt was voor de Kunstacademie.
De Kunstacademie van Kampen was mooi dicht bij en houdt het midden tussen realistisch en
abstract. Na vijf jaar studeerde ik af in tekenen en schilderen. Dat is nu al weer twaalf jaar geleden.
Daarna moest ik zelf uitzoeken hoe ik kunst het beste kon afzetten. Daar is tijdens de studie weinig
aandacht aan besteed. Om genoeg brood op de plank te hebben en houden is een lang en spannend
avontuur. Ik heb gemerkt dat ik het ook leuk vind om klanten te werven, daarvoor heb je
creativiteit in je denken nodig. Het resulteerde er in dat ik nu ook illustreer. Ik lever werk voor
ansichtkaarten, posters, boeken, folders en doe reclame tekenwerk. En ook olieverfschilderijen,
pasteltekeningen, cartoons, portretten van mensen, dieren, lievelingsplekjes en stillevens. Alles
wat met tekenen te maken heeft vind ik leuk”.
“Ik maak steeds vrij werk en exposeerde op verschillende plaatsen in het hele land. Vorig jaar had
ik een expositie in het Saalicon in Creil. Een aantal jaren geleden werkte ik mee aan de
wandschilderingen voor de Creilerflora. Dat was groot werk en dat vind ik heel leuk om te doen.
Fijn werk heeft eveneens mijn belangstelling. Ik zou bijvoorbeeld ook een geboorte kaartje kunnen
ontwerpen, of kaarten voor een andere gebeurtenis. Het is erg leuk om mensen te portretteren. Ik
ga daarvoor foto’s maken van de persoon in zijn of haar eigen omgeving. Ik wil de verschillende
gezichtsuitdrukkingen vastleggen en de persoon een beetje leren kennen. Zodat ik weet hoe de
gezichtsuitdrukking echt is. In een portret wil ik een echt karakter leggen, dat is niet zomaar een
plaatje. Voor al mijn werk geld, dat het moet aanspreken. Mensen moeten op gevoel kunnen
kijken. Als ik iets moois in gedachten heb, dan moet ik het gewoon maken om er andere mensen
van te kunnen laten genieten.”
“Het is leuk om schilderles te geven aan een groep zowel voor beginners als voor gevorderden.
Het is in deze tijd van het jaar heerlijk licht. Licht is van groot belang om goed te kunnen
schilderen. Vooral bij fijn werk moet het in één keer goed. Dan is ieder lijntje van belang. Ik werk
net zo als je bij een baas zou doen. Ik begin ’s morgens op tijd en neem tussendoor mijn pauzes.
Wel werk ik vaak ’s avonds, zodat mijn werk op de afgesproken tijd klaar is. Ik vind het heerlijk
dat ik thuis kan werken, zodat ik geen tijd hoef te verdoen met reizen. Ik heb van mijn hobby mijn
beroep gemaakt en dat is heerlijk. Ik ben echt schildergek”, besluit een stralende Cora.
Op de Wieken

Dorpskant Espel

Willy Heukers-ten Bosch

Dorpsfeest 2005
Hier kun je dan eindelijk het definitieve programma voor het aankomende dorpsfeest lezen:
Donderdag 9 juni ZomerAVNOPloop
De inschrijving is vanaf 18.30 uur in Partybowlinghouse ‘de Ducdalf’ (deze locatie zal, wegens
papierschaarste, in dit verslag verder als ‘de bowling’ worden aangeduid).
De start is om 19.15 uur.
Het parcours beslaat een afstand van 10 km., verdeeld over 4 ronden in en rondom het dorp. De
basisschool-jeugd strijdt in ronde één om de eer.
Inschrijfgeld € 3 p.p., de basisschool-jeugd mag gratis meedoen.
Er zijn diverse prijzen te winnen en wie wàt heeft gewonnen, wordt rond 20.30 uur
bekendgemaakt in de bowling.
Bowlingwedstrijden*
Ook worden er op deze avond, dus op 9 juni bowlingwedstrijden* voor de straten-combinaties
gehouden in de bowling. Aanvang 19.00 uur.
Vrijdag 10 juni Grote snuffelmarkt
Vanaf 19.00 uur kun je snuffelen op de, speciaal voor dit dorpsfeest gehouden, snuffelmarkt. Voor
elk wat wils; van borduren tot kunstnagel-behandelingen, van speelgoed tot muurschilderingen en
piraten, want…de avond zal worden opgeluisterd door een heus piratenkoor: “De vliegende
Hollander” uit Luttelgeest.
Zaterdag 11 juni Spellenmiddag
Om 13.00 uur starten we met het beruchte vogelschieten. Zal de vorig jaar gekroonde
Corstiaan zijn titel kunnen behouden???
Ondertussen gaat de strijd tussen de straten-combinaties* van start met om:
13.00 uur touwtrekken*
14.15 uur spieker sloan*
14.45 uur zak- en skilopen*
15.30 uur rodeo-stier*
Na al deze onderdelen, zo rond de klok van vijf, zal de prijsuitreiking in de bowling plaatsvinden.
Zaterdagavond 11 juni
Lekker uitgaan, lekker dansen op muziek van pop & rock classic band ‘Zo en Zo’, voorheen
‘Cool en the kast’.
Aanvang 21.30 uur in de bowling; entree voor leden € 5, voor niet-leden € 7,50.
Zondag 12 juni
Ter afsluiting van het dorpsfeest wordt er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst
gehouden in “Het Mozaïek”.
Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie nog even over het
dorpsfeest na te praten.
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Tot ziens op het dorpsfeest,
De feestcommissie
* voor meer informatie hierover kun je bij je captain terecht

Auto-cross
Vergeet je het niet?? Op 25 juni a.s. gaat in Espel de 3de auto-cross van start. Wegens
overweldigende opgave is het voor belangstellenden buiten Espel niet langer interessant om zich
op te geven, maar voor Espelenozen geldt nog steeds dat zij voorrang
hebben. Inmiddels hebben zich in totaal 93 deelnemers, waaronder 23
Espelenaren aangemeld; ruim voldoende voor de commissie om het
startsein te geven. Komt hen allen aanmoedigen!!!!
De autocross-commissie

NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS
Voor de eerste maal KERSTMARKT in Espel,
georganiseerd door de zakenclub.
Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren, en zonder de medewerking van jullie
onze dorpsgenoten zal het ook niets worden.
Het uitgangspunt is: Zoveel mogelijk mensen en verenigingen uit ons eigen dorp een plaats op de
markt te geven.
*Wie heeft er een leuke hobby die hij/zij eens ten toon wil stellen?
*Wat hebben Espelenaren in hun schuur of achtertuin wat wel eens door iedereen gezien mag
worden.
*Wie wil wel eens wat zijn eigengemaakte producten verkopen?
Wij denken b.v. aan schilderijen, fotografie, kerststukjes, kerstkaarten, handwerkproducten,
inmaak producten, taarten, wie beoefend er een (oud) ambacht, houtsnijwerk, kantklossen,
spinnen, quilten of wie heeft er een leuke verzameling om te laten zien. Dit kan gaan van
miniatuurtrekkertjes tot oude motoren.
Het zou leuk zijn als een paar muzikanten zich aan zouden bieden om de kerstsfeer te verhogen.

U ziet het we hebben een heleboel vragen,
denk er eens over na en neem contact met ons op!!!
Het is niet de bedoeling dat het een rommelmarkt wordt.
Wij komen met dit eerste bericht al redelijk vroeg, zodat de mensen die mee willen doen zich ook
goed voor kunnen bereiden.
De datum zal zijn op zaterdag 10 december 2005.
MELD JE AAN - MELD JE AAN - MELD JE AAN - MELD JE AAN
Graag reageren vóór 22 juli
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De kerstclub bestaat uit:
Jeanette Blok
271512
Henk van Dam
271072
Mariska Dekkers
271061
Lia Jorritsma
271609
Tjitske Straatsma
271258

Goed nieuws!!!!!
Wij hebben inmiddels meer dan 300 donateurs
voor ons MFC ’t Mozaïek.
Mensen fantastisch en bedankt!
Zo kunnen wij verder bouwen aan een leefbaar Espel!
Opmerking van het bestuur van MFC ’t Mozaiek
Het komt nog al eens voor dat er een kopje/schoteltje/glas of iets anders gebroken wordt zonder
dat men dat meldt. Dat is jammer en niet correct. Er ligt een map op het aanrecht waarin je je naam
kunt invullen en wat er gebroken is. Wij hebben nu ook een info opgehangen wat je ook kunt doen
als er iets gebroken is. Je stopt dan € 1,00 per gebroken voorwerp in het telefoon potje.
Bedankt alvast voor jullie sportiviteit.

Hierbij nodigen wij u uit een kijkje te komen nemen op de clubavonden van onze
Bowlingvereniging.
De competitie-indeling is als volgt:
Trioleague
Huisleague
Jeugdleague
Duoleague
Recreatie

: maandagavond
: dinsdagavond
: woensdagavond
: donderdagavond
: woensdagmiddag
: donderdagmiddag

19.00 – 23.30 uur
19.00 – 23.00 uur
18.00 – 21.00 uur
19.00 – 23.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Tevens worden er diverse toernooien georganiseerd, bijvoorbeeld:
Ducdalf-toernooi (meestal in okt./nov.)
Nieuwjaars-toernooi
Paas-toernooi
Deze toernooien zijn voor een ieder toegankelijk.
Op de Wieken

Dorpskant Espel

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Evert Ziel
Espelerringweg 3
8311 PA Espel
Tel. 0527-271656
Voorzitter Bowlingvereniging

Ingrid Zoutenbier
Buitenom 14
8313 AS Rutten
Tel. 0527-262617
Secretaris Bowlingvereniging

Jongensteam Basisschool De Ark kampioen bij het
Politie-schoolvoetbaltoernooi!
Woensdagmiddag 20 april was het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door de politie.Van onze
school deden er een zevental jongens uit groep 5/6 mee en een zevental meisjes uit groep 7/8 mee.
O.l.v. de coaches was het een spannende strijd. De meiden zijn derde in hun poule geworden, een
keurige prestatie!
Bij de jongens ging het zo goed dat ze bovenaan in de poule eindigden, dit betekende dat ze, na
een aantal penalty’s gewonnen te hebben, door mochten naar de halve finale. Ook deze wonnen de
jongens, dus nu ook door naar de FINALE. De benen werden steeds zwaarder, toch zetten de
jongens door, want winnen zou toch wel heel mooi zijn!
Dankzij de goal van Thomas en natuurlijk het goed spelen van de andere jongens, scoorden ze toch
één keer. En dat was gelukkig genoeg, ze wonnen echt! Gefeliciteerd!
Met een prachtige beker en mooie vaantjes, die ze dik hadden verdiend ging iedereen weer moe
naar huis.
Renate Boons
Basisschool De Ark Espel

Rutten ’88 zoekt m.m.v.
Volleybal vereniging Espel/Creil:
Jongelui die op zoek zijn naar
een nieuwe, gezellige teamsport.
Geef je op voor volleybal bij
Rutten ’88.
Trainer, begeleider, coach voor een nieuw
jeugd-team van Rutten ’88.
Opgeven of voor informatie, bel naar Marloes Kok:
0527-262855.

11-Dorpenloop zaterdag 16 april 2005
De 11-dorpenloop van zaterdag 16 april was ook deze keer voor loopgroep Espel een groot succes.
Van de 45 deelnemende groepen is Espel er toch maar even als 9e uitgerold [heel goed dus].
De mensen die hieraan meegewerkt hebben zijn:
de lopers: Hans en Carlien Hendrickx, Nellie Stevens, Pieter Maas, Rudy van Steenbergen, Jan
van Tiggelen, Martien Maas, Nico van de Voort, Piet Veeke, Adrie Dekker en last but not least
Seb Tubben.
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Onze reserveloper was Ludolf Pepping en de fietsers waren John Koerts, Richard Vreeman en Piet
Veeke.
Het zou fijn zijn als jullie volgend jaar allemaal weer willen meedoen, zodat er weer een
loopgroep Espel kan worden samengesteld (wie weet waar we dan eindigen!)….
Verder wil ik het dorpsbestuur van Espel hartelijk danken voor de medewerking en de gastvrije
ontvangst in het dorp. Het was weer helemaal oké.
Piet Veeke

Nieuws van majorette vereniging Diana
Zaterdag 23 april jl. heeft majorette vereniging Diana aan een concours in
Emmeloord deel genomen. Hier mochten alleen groepen meedoen.
Het B-team, bestaande uit Rosanna Bovenkamp, Maud Weerden, Diana Leune, Rieke
Heeringa en Sheryl Cramer, mochten het spits afbijten. Ze draaiden voor de tweede
keer hun nieuwe show. Ze verdienden een goede derde plaats met 82,18 punten.
Daarna mochten de leerlingen van Diana, Mariëlle Merks, Marjolein Top, Marijke Wakker,
Martha Wisse, Inge Leune, Erika Wakker, Saviënne Bunschoten, Annelot From en Marian Staal
stonden te springen om de vloer op te gaan.
Voor sommigen was dit de eerste keer, dus extra spannend. Hun show verliep heel goed, ze
werden hiermee dan ook tweede! Goed gedaan!
Het C-team, ook net als de leerlingen met een nieuwe show, mochten samen hun show laten zien.
Eline Keizers, Astrid Meisner, Petra Remijn, Leonie de Zwart, Anne Engelhardt, Esmee Bakker en
Manouk Sijtsma, allemaal in nieuwe tenues draaiden hun show niet helemaal vlekkeloos. Maar
voor een eerste keer zag het er heel netjes uit. Ze behaalden geen plaatsje bij de eerste drie, ze
verdienden wel 80,10 punten.
Ook A-team was nog niet helemaal aan hun nieuwe routine gewend. Er moet nog hard aan
getraind worden. Milou Sijtsma, Paula Sportel, Rian Pepping, Daisy Jonker en Berdien Pepping
deden hun uiterste best. Ze verdienden de derde plaats met 80,55 punten.
Het was een hele gezellige dag, en we gaan natuurlijk weer hard trainen voor de volgende
wedstrijden.
Anne Engelhardt werd tweede in Elburg
Zaterdag 7 mei jl. is majorette vereniging Diana naar een concours in Elburg geweest onder
auspiciën van de CBSD.
Vanwege de meivakantie gingen niet alle meiden mee, maar we mochten toch 14 optredens geven.
Het spits werd afgebeten door Rieke Heeringa in de 3e divisie. Zij behaalde heel netjes 81.8
punten. Voor het eerst deed ze mee in de dancetwirl-afdeling, daar kreeg ze 59 punten (andere
puntentelling).
Milou Sijtsma en Paula Sportel lieten hun show in de resp. eerste en ere divisie zien. Milou die
voor het eerst uit kwam in de eerste divisie behaalde 82.2 punten en Paula 81.8 punten. Ook in de
dancetwirl hebben ze mooie punten binnen gehaald, Milou verdiende 72.4 punten en Paula werd
hier tweede met 74.6 punten.
Ook het C-team mochten voor de tweede keer hun show tonen, dit ging al veel mooier dan de
eerste keer, het zag er prachtig uit. Ze verdienden 80.8 punten.
In de jeugd 3 was het spannend voor Diana. Er deden vier meisjes van ons mee, te weten, Maud
Weerden, Esmee Bakker, Manouk Sijtsma en Anne Engelhardt.
Maud verdiende 81.7 punten, in dancetwirl behaalde ze 75.3 punten! Daarmee heeft zij zich een
plaatsje veroverd op de bondskampioenschappen eind dit jaar.
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Esmee en Manouk deden voor het eerst als solist mee, dapper stonden ze daar op de vloer met hun
nieuwe show, Manouk behaalde 81.15 punten en Esmee 81.8.
Manouk en Esmee deden ook als duo mee en werden derde met 81.7 punten.
Anne behaalde in deze categorie met maar liefst 20 deelnemers de tweede plaats met 83.5 punten.
Gefeliciteerd!
Over drie weken organiseert majorette vereniging Diana haar eigen concours. Onder auspiciën van
de CBSD, zullen alle meiden van Diana hier op 28 mei in de Toernooihal te Creil aan deel nemen.
Renate Boons.

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

Horse, Home and Country fair
4 juni
Ruitersportcentrum, Sportlaan 42, Emmeloord, 0527-613867
10.00 - 22.00 uur, € 7,50, tot 12 jaar GRATIS
Autocross
Rutten
4 juni
Roofvogels Excursie
4 juni
Vogeleiland, Kadoelerbrug, Kadoelerweg, Kraggenburg, voor opgave 0527-246644
08.00 - 11.30 u Kosten: € 8,00 leden Natuurmonumenten, € 12,00 niet-leden € 4,00 t/m 12 jaar
Stenen zagen in de Gesteentetuin
5 juni
Gesteentetuin, Schokkerbos, Ens, 13.00 - 17.00 uur
Schokland Verteleiland
5 juni
Schokland, Ens, Nagele, 11.00-17.00 uur op Schokland, zowel op het museumterrein
als in de Gesteentetuin Kosten: gratis toegankelijk
Kompastocht – gezinsexcursie
8 juni
Voorsterbos, Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg, voor opgave 0527-246644
14.00 - 15.30 uur Kosten: € 3,00 voor leden Natuurmonumenten, € 5,00 voor niet-leden
Kunstdag Centrum Emmeloord
11 juni
Centrum Emmeloord, 10.00-17.00 uur GRATIS
Dorpsfeest Kraggenburg
www.kraggenburg.nl
8 t/m 12 juni
Dorpsfeest Espel
9 t/m 12 juni
Dorpsfeest “Kleine Bant”
met autocross op 11 juni!
10 t/m 12 juni
Ensyfair
www.ensyfair.nl
11 t/m 18 juni
Jubileumactiviteiten NBvP 75 jaar Flevoland
15 t/m 17 juni
Dorpsfeest Rutten
www.rutten.nl
15 t/m 18 juni
Dorpsfeest Luttelgeest
met autocross op 18 juni
16 t/m 18 juni
Rondwandeling door de Gesteentetuin
19 juni
Gesteentetuin in het Schokkerbos tussen Ens en Nagele, 14.30 uur
Kikkerspel – gezinsexcursie
22 juni
Voorsterbos, Kraggenburgweg 21, Kraggenburg, voor opgave 0527-246644
14.00 - 15.30 uur Kosten: € 3,00 voor leden Natuurmonumenten, € 5,00 voor niet-leden
Roofvogels Excursie
29 juni
Vogeleiland, Kadoelerbrug, Kadoelerweg, Kraggenburg, voor opgave 0527-246644
13.00 - 16.30u Kosten: € 8,00 leden Natuurmonumenten, € 12,00 niet-leden € 4,00 t/m 12 jaar
Dorpsfeest Creil
29 juni t/m 3 juli
Beeldend kunstenares Evelien van Slooten
1 maart t/m 1 juli
exposeert in het Saalicon, Gr. Florislaan, 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
Expositie Tekens aan de wand
1 april t/m 30 juni
Talma Hof, Genemuidenstraat 4, Emmeloord
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Dorpskant Espel

•
•
•

dagelijks van 09.00 - 21.00 uur Kosten: GRATIS
Expositie Joop dekker, keramiek
1 april t/m 30 juni
Talma Hof, Genemuidenstraat 4, Emmeloord
dagelijks van 09.00 - 21.00 uur Kosten: GRATIS
Arend-Jan van der Horst & Friends
1 mei t/m 31 juli
Museum Nagele, Ring 23, Nagele donderdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur
Marianne Roodenburg - Schilderijen
24 mei t/m 1 juli
Gemeentehuis, Harmen Visserplein 1, Emmeloord
werkdagen van 08.30 - 17.00 uur, 26 mei en 30 juni ook van 19.00 - 21.00 uur

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
: Chantal van Breugel
Secretaris
: Jeanette Blok
Notuliste
: Marie-Carien Slootman-Claassen
Jeugdzaken
: Derkien Gerding-Schonewille
Lid
: Fons van der Heijden
Lid
: Louis Bramer

tel.nr: 271648
tel.nr: 271083
tel.nr: 271512
tel.nr: 271565
tel.nr: 271503
tel.nr: 271514
tel.nr. 271458

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
Louis Bramer
Chantal van Breugel
Marie-Carien Slootman
Fons van der Heijden
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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)

Dorpskant Espel

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.

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
René Bos, Espelerweg 27, 8311 PN 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. Mevr. M Klaver Bredehof 40 8311 AK Espel
zusters één”
Hoveniersbedrijf Hendrickx

℡
271216
271891

271683

271365
271512
613036
274365
614846

271866

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

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
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271345
271216

271703

Dorpskant Espel

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

