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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 vierde dorpskrant van dit jaar!
De inhoudsopgave van dit nazomer nummer:
• Het woordje van de dorpsvoorzitter
• Dorpsfeest: Espel 50 jaar!
• Peuterspeelzaal De Kruimel
• Kerstmarkt
• MFC ’t Mozaïek
• en nog heel veel meer!
Tenslotte willen wij u weer heel veel leesplezier toewensen!
Redactie "Op de Wieken"

Geloven.
==========
U, gelooft
Ik, geloof
We geloven allemaal
In ieder land, in elke taal
Waarderen en respecteren
Dat moeten we allen nog leren
We moeten anderen aanvaarden
Met andere rituelen en andere waarden
Dat is wel erg moeilijk
Want we zijn erg gevoelig
Als het gaat om ons eigen zijn
We doen niet graag water bij de wijn
Voor ons allen geldt een vrome wens
Want geloven doet een ieder mens
Op een wijze die hij zelf verkiest
Maar zorgt, dat u het geloof in u zelve niet verliest.
Roel Warmolts.
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Van de dorpsvoorzitter
Beste mensen :
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is de vakantie echt voorbij en zitten we in
het week – end voor het nieuwe seizoen. Omdat sinds de vorige dorpskrant veel bestuursleden naar
elders gingen of zouden gaan, is ook uw bestuur de afgelopen maanden weinig actief geweest. Het
belangrijkste wat er deze periode gebeurd is, zijn wel de perikelen rondom onze busverbinding
geweest. Ik doe in chronologische volgorde verslag van de feiten:
•

•
•

•

In de week van 10 juli werd ik erop geattendeerd , dat Connexxion (de busonderneming die de
busverbinding vanaf 1 september gaat verzorgen ) voornemens is om lijn 42 ’s avonds na
19.00 uur en in het week – end te laten vervallen. Wat wij daaraan gingen doen. Dorpsbelang
had hierover al contact gehad met ons 10 – dorpen bestuur, en deze had e.e.a. neergelegd bij
wethouder Ritsema. Er gebeurde verder echter weinig.
Om die reden heeft dorpsbelang Espel contact gezocht met de voorzitters van Creil, Rutten en
Bant teneinde actie te ondernemen. Bovengenoemde dorpen gingen accoord met Espel als
woordvoerder namens deze dorpen.
Vervolgens is er een open brief verzonden naar Connexxion, die eveneens werd gemaild naar
de media. Dit resulteerde in een item op t.v. Flevoland en de openbrief werd onverkort
opgenomen in de polderkrant. Connexxion reageerde hierop met de mededeling, dat zij van
provinciewege geen opdracht hadden ontvangen ook de niet rendabele lijnen in hun offerte te
moeten meenemen. Connexxion stelde zich op het standpunt dat zij – als ondernemer – niet
geroepen was om bewust verlies te gaan lijden op niet rendabele lijnen.
E.e.a. is natuurlijk ook bij de provincie bestuurders terecht gekomen, en nam mevr. Zuidberg
namens hen contact met ons op om een voorstel te bespreken dat ons probleem mogelijk zou
kunnen oplossen. Deze bespreking vond plaats op donderdag 4 augustus in Bowling centrum
Espelo . Op deze vergadering waren de besturen van bovengenoemde dorpen aanwezig evenals
het 10 – dorpen bestuur en 2 vertegenwoordigers van de provincie. Tijdens dit overleg werd
duidelijk, dat de gemeente Noordoostpolder al in een vroegtijdig stadium op de hoogte was
van de voorstellen van de provincie en van de eventuele consequenties, de verantwoordelijk
ambtenaar heeft echter verzuimd de dorpsbesturen in te lichten. Er was dus geen kwade opzet
in het spel teneinde in een vakantieperiode even snel iets door te drukken. Van de
provincievertegenwoordigers kregen wij vervolgens onderstaand voorstel:

1. Ook de provincie wil graag bijdragen aan beter openbaar vervoer voor de dorpen. Daarom wil
zij in de Noordoostpolder een proef met de regiotaxi (Mobimax) uitvoeren. De proef geldt
voor een periode van 6 maanden, waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Op basis van die
evaluatie wordt besloten over eventuele continering of uitbreiding naar de rest van de
provincie. Tijden de proef kunnen reizigers van de bovengenoemde dorpen ( uitgebreid met
Nagele en Luttelgeest ) na 19.00 uur en in het week – end reizen met de regio – taxi tegen
strippenkaart tarief op de trajecten waar dan geen bus meer rijdt [ Voor Espel dus van Espel
naar Emmeloord en naar Creil , Rutten , Bant en Lemmer . En weer terug uiteraard ] . Onder
de dorpen wordt ook het buitengebied verstaan: het vervoer geldt van deur tot deur. Er hoeft
niet eerst naar een busstation gelopen te worden. Enige voorwaarde is, dat er minimaal een half
uur van te voren gebeld wordt om een tax te bestellen.
2. Het tarief is dus strippenkaart tarief en dat is ongeveer 0,45 cent per zone. Naar Emmeloord
kost het dus 3 zones maal 0,45 = Eur. 1,35 (Het normale tarief is Eur. 3,75 per rit naar
Emmeloord ) . Reizigers met een abonnement (inclusief O.V. jaarkaart / studentenkaart) dat op
die dag geldig is betalen niets voor deze ritten. De roze strippenkaart (reductietarief) is niet van
toepassing.
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3. Er is wel een minimum gesteld : reizigers betalen minimaal 3 zones , dus voor het vervoer van
1 halte (b.v. van Espel naar de halte halverwege de Espelerweg) geldt de regeling niet.
U zult begrijpen, dat wij als dorpsbestuur heel blij zijn met deze regeling die in de vergadering van
23 augustus op het provinciehuis ook daadwerkelijk is goedgekeurd. We hopen dan ook , dat u in
grote getale van deze prachtige regeling gebruik gaat maken, zodat de proef een daverend succes
wordt en eventueel uitgebreid gaat worden naar de rest van de provincie. Het is beter dan we ooit
aan openbaar vervoer gehad hebben !!!!!!!!!!!!! We houden u in elk geval op de hoogte.
In de volgende dorpskrant zal ik verslag doen van de andere zaken waar we mee bezig zijn, of wat
op korte termijn onze aandacht zal krijgen. Voor nu laat ik het hierbij.
Met een vriendelijke groet van uw voorzitter:
John van Slooten.

Familieberichten:
Geboren:
5 augustus 2005:

7 augustus 2005:

Overleden:
14 juni 2005:
15 juni 2005:
Getrouwd:
26 augustus 2005:

is Matthew Ivan zoon van René en Hermien Bos aan de
Espelerweg 27 komen wonen. Matthew is geboren op 20 december 2001 in
Misamis Oriental op de Filippijnen.
Marpessa Anna Carolina dochter van Conchita Wildeman en Pieter Bijl
Westerringweg 14

A. van Bloois-van der Hoek, zij woonde tot enkele jaren geleden in Espel
daarna in Emmeloord.
Lucia Adriana van Dun-Vermetten zij woonde tot vorig jaar in Espel en
daarna in Emmeloord.
Jan Colijn en Mariska van Haren Onderduikerspad 14 c

Dankbetuiging
Voor de vele steunbetuigingen die wij, op welke manier dan ook, in de laatste levensjaren van
mijn lieve vrouw, moeder en oma hebben ontvangen, en de warme belangstelling na haar
overlijden, zeggen wij u hiervoor onze oprechte dank,
Fam. Ketelaar

GEVRAAGD: Jongen 14-16 jaar
Jongeman van 14-16 jaar gevraagd voor opruimen en klusjes op zaterdag!
Voor meer informatie:
Gebr. Blok, Espel, Tel.nr. 271234
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Zoutbak in Espel
Ook al is de winter nog ver weg, er zullen vast weer weersomstandigheden komen waarbij de
mobiliteit gehinderd wordt door winterse omstandigheden.
Misschien bent u ervan op de hoogte maar op het parkeerterrein centraal aan de Keggehof staat in
de wintermaanden een grijze bak met oranje deksel waar de dorpsbewoners hun zout uit kunnen
halen…..

GEZELLIGE AVOND VOOR ALLE BEWONERS VAN ESPEL
De Land- en Tuinbouw Organisatie [LTO] afdeling Espel en de vrouwenverenigingen van ons
dorp organiseren in maart 2006 een gezellige avond voor alle bewoners van ons dorp. Op dit
moment is de datum en de inhoud van de avond nog niet bekend. Meer informatie volgt in Op de
Wieken.
LTO afdeling Espel organiseerde begin dit jaar een avond in ’t Mozïek met de cabaretgroep Twee
Boeren en een Dominee. Hiervoor werden via de dorpskrant alle inwoners van ons dorp
uitgenodigd. Er kwamen veel mensen en het was heel gezellig. Het LTO bestuur nam contact op
met de besturen van de vrouwenverenigingen van Espel en zij besloten dat dit een jaarlijks
terugkerende activiteit zou kunnen worden. Want het is toch leuk om tegen minimale kosten zo
dicht bij huis een gezellige avond te hebben waarbij de contacten met dorpsgenoten centraal staan.
In de volgende dorpskrant wordt de datum en het thema van de avond bekend gemaakt, zodat u de
avond vrij kunt houden.
Namens het LTO bestuur en de vrouwenverenigingen
Willy Heukers

WISSELING VAN DE WACHT
Geesina Helmons is om medische redenen gestopt met haar schoonmaak werkzaamheden in ons
MFC ’t Mozaiek. Wij als bestuur vinden dat erg jammer. Wij waren zo gelukkig met haar omdat
ze overal goed op lette en adviezen gaf waar we wat mee konden doen. Vooral ook het bedienen
van de kachel was een uitdaging voor haar. Gelukkig heeft Geesina aangegeven de instellingen
van de kachel als vrijwilliger alsnog bij te willen houden. Geesina vanaf deze plaats namens ons
allen heel hartelijk bedankt.
Mevrouw Loes Egtberts heeft haar werkzaamheden overgenomen. Wij hopen op een net zo’n
goede samenwerking met haar. Haar adres is Westerrand 82 en telefoon 0527270147
Het Bestuur
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‘t Mozaïek
Bestuurssamenstelling:
Gert Dibbits
Voorzitter
John van Slooten
Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon Jeugdhonk
Okke Bijl
Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester
Ella Wijnia
Algemeen lid, notulist
Ineke v.d. Heijkant Algemeen lid, ledenadministratie
Sleutelbeheer en agenda:
Harry Maas
tel. 271410
Indien niet aanwezig is de sleutel af te halen bij de familie Gerding, Keggehof 3.
Contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart:
Jellie Westra
tel. 271773
Schoonmaak:
Loes Egtberts

tel. 270147

Technische storingen of schade:
Melden bij één van de bestuursleden of Harry Maas.
Catering:
• De catering mag men zelf verzorgen. Levensmiddelen kan men eenvoudig laten bezorgen
door de rijdende winkel van Slump tel. 261488.
• De catering kan men uitbesteden aan een vrijwilliger.
• De plaatselijke horeca kan worden ingeschakeld.
• Ook kan gebruik worden gemaakt van de geringe voorraad van het bestuur van ’t Mozaïek.
Instructies hiervoor staan in de map, die te vinden is in de keuken.
Breuk:
Bij breuk van servies of glaswerk dit opschrijven en minimaal 1 euro als vergoeding deponeren in
het daarvoor bestemde potje in de keuken. Bij overige schade dit melden bij één van de
bestuursleden.
Schoonmaak:
De tafels en stoelen terugzetten, zie hiervoor de foto in de ruimte. De tafels schoonmaken en de
vloer bezemschoon achterlaten. De keuken opgeruimd achter laten. Bij feestjes ook de toiletten
schoon achter laten.
Donateurs ’t Mozaïek:
Het gebruik van ’t Mozaïek is voor verenigingen afkomstig uit Espel en donateurs vrij. Alle
overige gebruikers betalen zaalhuur. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Ineke van den
Heijkant of bij één van de overige bestuursleden. De hoogte van de contributie is op basis van een
vrijwillige bijdrage, het richtbedrag is € 4,- per huishouden per maand.
Voor gebruik van de kerkzaal kan contact worden opgenomen met Okke Bijl, lid van het College
van Beheer Una Sancta.
Het aantal donateurs is 310. Doet u ook mee !!!!
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Protocol voor het gebruik van de rouwkamer in ‘t Mozaïek

-

Als men de rouwkamer wenst te gebruiken , wordt men geacht telefonisch contact op te
nemen met de contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart; mevrouw J. Westra (tel.
271773).

-

Er worden twee sleutels beschikbaar gesteld te weten : 1 voor de uitvaartverzorger en 1 te
gebruiken door de familie. De familie draagt er zorg voor dat – na de uitvaart – de sleutel
wordt teruggebracht bij de familie Maas, de sleutelbeheerder van ’t Mozaïek of bij
mevrouw J. Westra.

-

Bij gebruik van de rouwkamer moet het buitenlicht boven de deur branden.

-

In de rouwkamer mogen alleen kaarsen branden als er familieleden aanwezig zijn i.v.m.
brandgevaar.

-

Het gebruik van de rouwkamer en de nevenruimtes is zonder kosten voor de leden van
MFC ’t Mozaïek.

-

Niet leden van MFC ’t Mozaïek betalen € 150 , -- per opbaring in de rouwkamer. Voor
gebruik van de overige ruimtes wordt het huurbedrag per dagdeel per ruimte berekend.

-

Indien niet – leden gebruik maken van de rouwkamer en / of de nevenruimtes worden de
nota’s z.s.m. rechtstreeks verzonden naar de betreffende uitvaartondernemer. Dit wordt
verzorgd door het stichtingsbestuur van MFC ’t Mozaïek , Espel.

-

Eventuele op- of aanmerkingen kan men schriftelijk indienen bij het stichtingbestuur van ’t
Mozaïek . Voorzitter G.P. Dibbits , Vaartweg 27 8311 AA Espel.

Dit protocol is verzonden naar de volgende uitvaartondernemers:
•
•
•
•
•
•
•
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Yarden, t.a.v. D. Kamphuis, Oostranddreef 1 8212 AZ Lelystad.
J. Holtland, Tuinrand 1 , 8307 BV Ens tel 0527 – 624164.
Debby v,d, Weegh, de Singel 3 8307 BR Ens tel. 0527 – 251070.
Monuta Uitvaartzorg. Potgieterssingel 7 , 8011 NA Zwolle tel. 038 – 4211933.
Marina Jager . Lunaweg 12 8251 AE Dronten tel. 0321 – 316174.
De Laatste Eer , Kornputsingel 40 8331 JV Steenwijk tel, 0521 – 513660.
Brenda Siebrand , Bovensingel 5 8266 BS Kampen tel. 038 – 3332280.
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Bijgaand een foto van de groep Espelaars die een prachtige verzorgde reis naar de boerderij van
Gert Dibbits gemaakt hebben gekocht op de veiling van Espel tbv ons mfc 't mozaiek. De
citroenbus was spontaan aangeboden door

Dijkstra autogarage!

Kijk op: ESPEL ONLINE
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KERSTMARKT IN ESPEL
georganiseerd door de zakenclub Espel.

De zomervakantie is voorbij, tijd om ons op nieuwe zaken te richten. Zoals u weet zijn wij al een
tijdje bezig om een “Kerstmarkt”voor Espel in elkaar te draaien.
Voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren, wij vragen hiervoor dan ook de medewerking
van liefst alle Espelenaren.
Het uitgangspunt is: Zoveel mogelijk mensen en verenigingen uit ons eigen dorp een plaats op de
markt te geven. Wie niet achter een stand komt te staan verwachten wij op z’n minst als
enthousiaste bezoeker.
•
•
•

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, kerstkoekjes etc. 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.
Verschillende mensen in ons dorp hebben mooie oude auto’s of motoren, laat ze eens zien.
Gun iedereen eens een blik op al dat moois. We maken er dan een mooie opstelling van zodat het
nog aantrekkelijker wordt. Er is ruimte genoeg in ons dorp. Een hele winter in de schuur dat is
toch jammer van al die mooie Old Timers.
De markt zal zowel binnen als buiten gehouden worden.

Het héle dorp gaat op z’n kop.
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 en voorstellen,
denk er eens over na en neem contact met ons op liefst vóór 20 september!!!
Het is niet de bedoeling dat het een rommelmarkt wordt.
Begin vast met de voorbereidingen dan bent u er op tijd klaar voor.
De kerstmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 10 december van 15.00 tot 18.00 uur.

MELD JE AAN - MELD JE AAN - MELD JE AAN
De kerstclub bestaat uit:
Jeanette Blok
271512
Henk
van Dam
271072
Mariska Dekkers
271061
Lia
Jorritsma
271609
Tjitske Straatsma 271258
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van de feestcommissie

Over 9 maanden is het zover: ESPEL BESTAAT 50 JAAR!
Vanzelfsprekend gaat dit groots gevierd worden van zaterdag 10 juni 2006 tot en met zaterdag 17
juni 2006 met traditionele activiteiten zoals de revue, een optocht en bedrijvenbeurs, maar
daarnaast zullen ook verrassende ‘nieuwe’ elementen aan het programma worden toegevoegd.
De feestweek heeft als thema FLOWER POWER. Gezien verschillende reacties tot nu toe hebben
we wat informatie over deze periode verzameld. Waar staat FLOWER POWER voor?

FLOWER POWER, THE LOVE AND PEACE GENERATION
Jaren 60 (zie verder in dit blad voor algemene informatie)
Jeugdcultuur afkomstig uit Noord-Amerika
Provo’s en feministes
Muziek
- psychedelische muziek (The Doors, The Beatles, the Mama’s and the Papa’s, The Rolling
Stones, Jimmy Hendrix, Janice Joplin e.a.)
- Woodstock
Levensstijl
- communes, hippies, wiet, hasj en LSD, thee
- geen harddrugs, nauwelijks alcohol
- seksuele revolutie, vrije seks
- Pop-art, Andy Warhol
Principes
- tegen oorlog
- leven in harmonie met de natuur
- open manier van leven
Kleding
De mode in de 70-er jaren werd een middel waarmee iedereen zich uit kon drukken.
Natuurbewuste jongeren droegen natuurlijke materialen zoals wol, zijde, linnen, die zo verwerkt
waren dat de kleding er natuurlijk uitzag. Veel kleding werd zelfgemaakt met de breipen en de
haaknaald. Niet alleen vesten en mutsen, maar ook jurken, korte broeken, kniekousen en grote
omslagdoeken werden gebreid.
De basiskledingstukken van de Flower Power zijn de rok en de blouse. Deze combinatie was
geschikt voor elke gelegenheid. De roklengte varieerde van net onder de knie tot halverwege het
been. In de zomer droegen de vrouwen veel wikkeljurken die geleidelijk meer en meer huid lieten
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zien. Halterjurken met blote schouders en schoudervrije T-shirts werden niet meer als
avondkleding gedragen, maar als alledaagse kleding.
De bovenkleding bestond voornamelijk uit romantische blouses uit grootmoeders tijd. De met
ruches en kant versierde blouse had een hoge sluiting en gerimpelde pofmouwen. De pofmouwen
waren lang of halflang en hadden als sluiting een brede manchet. De stoffen die gebruikt worden
voor de blouses hadden bonte kleuren, bloemetjesmotieven of houthakkersruiten.
Gebeurtenissen o.a.
- Moord op John F. Kennedy
- Eerste man op de maan
- Cuba-crisis
- Vietnam-oorlog
- Bouw Berlijnse Muur
- De Koude Oorlog
- Mei-revolutie Parijs

Hopelijk helpt dit u op weg om de mooiste straat te versieren, de hipste kleding te maken en al in
de sfeer te komen van deze bloemrijke periode.
U begrijpt dat de feestcommissie al enige tijd bezig is met de organisatie van deze feestweek. De
commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:
René Bos (voorzitter) Espelerweg 27 te Espel
Aalt Warmolts
Leliestraat 30 te Espel
Arjen Tjepkema
Plevierenstraat 23 te Emmeloord
Sjef van de Heikant Weg van Ongenade 1-2 te Espel
Han Knook
Pilotenweg 23 te Espel
Allie van Breugel
Espelerweg 33 te Espel
Bianca van Breugel Bredehof 6 te Espel
Heidi Rijpkema
Onderduikersweg 41a te Espel
Carla de Raat
Leliestraat 22 te Espel
Uiteraard kunnen we dit niet alleen en daarom doen wij nu al een beroep op alle Espelnaren, u dus,
zich aan te melden als vrijwilliger. U kunt zich aanmelden bij de leden van de Feestcommissie.
De komende maanden houden wij u op de hoogte van de vorderingen in de organisatie. Zodra het
programma definitief is, kunt u deze lezen in ‘Op de Wieken’. Hierbij wensen wij u allemaal veel
succes en niet te vergeten, veel plezier bij de voorbereiding van

DE JAREN 60
De jaren zestig, welk beeld roepen die op? Dat hangt sterk af van de persoon aan wie je dat vraagt.
Voor de een zijn het de jaren waarin verstarde structuren doorbroken worden, waar in de
verbeelding (tijdelijk) aan de macht is, waarin eindelijk ruimte komt voor de mondige burger en
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waarin de hoognodige emancipatie van jongeren en vrouwen nieuwe stimulansen krijgt. Voor
anderen zijn het jaren waarin de vrijzinnigheid en de secularisatie baan breken, de kerken een
politiek evangelie verkondigen, de christelijke moraal afbrokkelt, mensen de illusie koesteren dat
de maatschappij maakbaar is en waarin men op allerlei terrein (ook in gezinnen, bedrijven en
universiteiten) van gezag niet meer wil weten.
Studentenopstanden in Parijs doen in 1968 het regime van De Gaulle wankelen en vinden ook
elders weerklank. In de VS is het de slepende Vietnamoorlog die op grote schaal protest en
rebellie oproept. Ook elders doet die oorlog afbreuk aan het Amerikaanse imago. Alom worden
protestmarsen georganiseerd.
In Nederland draagt het omstreden huwelijk van de kroonprinses in 1966 bij aan de oplopende
spanningen. De val van het kabinet-Cals in datzelfde jaar voegt daar nog het een en ander aan toe.
D66 behaalt in 1967 in één klap zeven kamerzetels. De Boerenpartij, een andersoortige
protestpartij, boekt eveneens successen. De KVP, die niet langer op de vanzelfsprekende steun van
de bisschoppen kan rekenen, lijdt echter forse verliezen.
Toch beginnen de jaren zestig vrij rustig. De welvaart neemt toe. Brede lagen van de bevolking
delen daarin. Auto, telefoon, televisie en koelkast doen hun intrede in menig huishouden. Hoger
onderwijs komt binnen het bereik van sociale lagen waar studeren vroeger volstrekt niet aan de
orde was.
In Afrika wordt aan het begin van de jaren zestig de ene na de andere kolonie onafhankelijk. In het
voormalige Belgisch Kongo leidt die onafhankelijkheid al spoedig tot muiterij en burgeroorlog.
Het zal de laatste keer niet zijn. De moord op de Amerikaanse president Kennedy op 22 november
1963 schokt de wereld. Straten, pleinen, bruggen worden naar hem genoemd.
Zijn opvolger Johnson zet zich in voor verbetering van de burgerrechten van de zwarte
Amerikanen, die niet langer bereid zijn hun ondergeschikte positie te accepteren. Enkele maanden
voor de moord op Kennedy organiseert Martin Luther King een massale Mars op Washington. In
1968 wordt ook hij vermoord.
De Koude Oorlog duurt voort. De Praagse Lente wordt in 1968 door de inzet van Russische tanks
wreed verstoord. Op grond van de Breznjev-doctrine acht het Kremlin zich bevoegd in te grijpen
wanneer zijn veiligheidsbelangen in Oost-Europa op het spel staan.
In het Midden-Oosten komt de gespannen verhouding tussen Israël en zijn buurlanden opnieuw tot
uitbarsting. In 1967 verovert Israël in de Zesdaagse Oorlog de Westoever van de Jordaan, de
Sinaïwoestijn en de Golanhoogte. De Arabieren lijden een smadelijke nederlaag. Heel Jeruzalem
komt nu in Joodse handen.

De feestcommissie wil graag een poging doen om als het dorpje Espel in het
Quinness book of Records te komen. Hierbij roepen wij iedereen op ideeën hiervoor
aan te leveren bij één van de leden van de feestcommissie. Tot nu toe is er 1
suggestie binnengekomen, dus alles is nog mogelijk.
Op de Wieken
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Start inloopspreekuur ‘zorg-wonen-welzijn’ in Espel
Dinsdagochtend 20 september a.s. start een tweewekelijks inloopspreekuur van de
consulent Kruisverenigingen Oude en Nieuwe Land in MFC ‘t Mozaïek in Espel. Tussen
10.00 en 11.00 uur kan iedereen met vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn bij
deze consulent terecht. Het inloopspreekuur is een samenwerking van de Federatie
Kruisverenigingen Oude en Nieuwe Land en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
De regelgeving op het gebied van zorg, wonen en welzijn is erg uitgebreid en aan verandering
onderhevig. Door de vernieuwde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden
mensen gestimuleerd zelf een keuze te maken in het brede aanbod van verschillende vormen van
zorg-, hulp- en dienstverlening. Juiste en heldere informatievoorziening wordt dan ook steeds
belangrijker om deze verantwoorde keuze te kunnen maken. De consulent Kruisverenigingen is
goed op de hoogte van de lokale en regionale voorzieningen en is bekend met de meest actuele
regelgeving.
Informatie, Advies en Ondersteuning
Een ieder die vragen heeft op het gebied van zorg, wonen en welzijn, kan binnenlopen op het
spreekuur voor informatie, advies en ondersteuning. Soms is een korte uitleg of het geven van een
specifieke folder al voldoende. De consulent kan ook ondersteuning bieden bij het organiseren van
de benodigde zorg, woon- en welzijnsdiensten, die het mogelijk maken zelfstandig te blijven
wonen in geval van een beperking door ouderdom, ziekte of een handicap. De consulent adviseert,
bemiddelt en zoekt samen met u naar een zo goed mogelijke oplossing.
Bereikbaarheid
Vanaf 20 september kan iedereen die hier behoefte aan heeft, op dinsdag in de even weken, tussen
10.00 uur en 11.00 uur, binnenlopen tijdens het spreekuur in het ’t Mozaïek aan de Keggehof 1 in
Espel. Mensen die niet in de gelegenheid zijn langs te komen, kunnen bellen voor een eventuele
afspraak aan huis. De consulente is tijdens het spreekuur ook telefonisch bereikbaar via
telefoonnummer (0527) 27 13 55. Op overige werkdagen via telefoonnummer (0527) 63 03 00.
Voorlichtingsmiddag
Inwoners van Espel e.o. worden tevens uitgenodigd voor een voorlichting over het
inloopspreekuur, die zal plaatsvinden donderdag 15 september van 14.00 tot 14.45 uur, tijdens de
ouderensoos in ’t Mozaïek in Espel. U kunt dan ook kennismaken met de consulent
Kruisverenigingen.

Sport en Bewegen voor Senioren
Ouder worden en toch met plezier in conditie blijven……..hoe doe je dat?
Door je aan te sluiten bij één van de vele bewegingsactiviteiten die de Stichting Welzijn Ouderen
organiseert. Er is volop keuze zoals: gymnastiek, countrydansen, volksdansen, t’ai chi tao,
koersbal, bewegen op de stoel, bodyfit en spel-en sport. Daarnaast worden Sportief Wandelen en
Nordic Walking opgestart.
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Veel 55-plussers bewegen te weinig. En juist bewegen helpt om gezond te blijven. Botontkalking
en artrose steken minder gauw de kop op. Bovendien is samen sporten en bewegen met
leeftijdgenoten heel gezellig, je doet immers veel sociale contacten op?
Het ligt in de bedoeling om ook in Espel weer een gymnastiekgroep op te richten, een groep
vanaf 55+.
Toos de Bruijn uit Ens, gediplomeerd MBvO-leidster, heeft erg veel zin om met de senioren van
Espel te gaan bewegen.
Bij voldoende belangstelling gaat de groep na de herfstvakantie van start, waarschijnlijk op de
maandagmorgen.
De SWO hoopt op deze manier ook Espel weer een bewegingsactiviteit te bieden.
Het aanbod is er……..nu de deelnemers nog.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de SWO, tel: 615147 (tijdens kantooruren)
Tevens is aanmelden alvast mogelijk.
Carla Plat-Jansen
(coördinator MBvO en Sport voor Senioren), Klaverhof 37, 8308 AX Nagele, tel: 652712

Peuterspeelzaal De Kruimel
Verslag van een moeder:
“Op donderdag 16 juni was het dan zover: de kinderen van de peuterspeelzaal
gaan op schoolreisje naar de kinderboerderij "De Stekplek" aan de Urkerweg.
Juf Thea had de kinderen in groepjes verdeeld en zo vertrokken de schapen,
beren, kuikens, konijnen en uilen om half 10 en iedereen had er reuze zin in.
Bij de kinderboerderij kregen de juf en de moeders een zakje voer zodat alle kinderen
de beesten zelf konden voeren. Sommige vonden dit heel spannend maar aan het eind
van de ochtend had toch iedereen het voer aan de beesten gegeven, vooral het hele
kleine geitje en de schapen kwamen niets tekort.
In het cavia hok mochten de kinderen de cavia's zelf op schoot houden
en aaien en ook de konijnen mocht je op je schoot houden.
Even wat drinken en daarna hop! in een wagentje met een trekkertje ervoor en een rondritje
over de hele boerderij, dat was super leuk!
Nog even lekker spelen in de speeltuin en in de grote boot "Berend Botje" zingen.
Daarna was het tijd om ons te verzamelen in de grote schuur voor het feest van Ilse.
Ze was jarig en werd 4 jaar. Er werd gezongen, geklapt en natuurlijk getrakteerd.
En omdat de buiken nog lang niet vol waren had 1 moeder een hele grote stapel
pannenkoeken gebakken en daar bleef bijna niets van over.
Het werd weer tijd om naar huis te gaan, maar we moesten nog 1 ding doen: de
TOVERBOOM zoeken en dit was een echte toverboom want er hingen allemaal
Vervolg peuterspeelzaal
vingerpoppetjes met een reep chocola in. Zo'n boom willen wij thuis ook!!!
Helemaal voldaan zijn we weer naar huis gereden en daar stonden al heel veel
moeders te wachten op de peuters en hun verhalen. Volgend jaar weer???”
Op maandag 18 juli hebben we tijdens de koffieochtend afscheid genomen van juf Sabine, de
peuters mochten verkleed op school komen en het werd een feestelijke ochtend.
Juf Sabine heeft besloten om te stoppen met het peuterspeelzaalwerk, wij willen haar bedanken
voor de fijne tijd en haar succes wensen bij haar overige activiteiten.
Op de Wieken
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Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Anja Beugels, tel. 651107.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kabouters en elfjes (tot 8 jaar)
14 september
Voorsterbos, Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg, voor opgave 0527-246644
14.00 - 15.30 uur Kosten: € 3,00 voor leden Natuurmonumenten, € 5,00 voor niet-leden
Excursie Mystiek Waterloopbos
17 september
Ontvangstruimte Waterloopbos, Deltaweg, zijweg Voorsterweg, Marknesse,
voor opgave 0527-246644, 10.00 uur,
kosten: € 4,00 voor leden Natuurmonumenten, € 7,00 voor niet-leden, € 2,00 t/m 12 jaar
Rondwandeling door de Gesteentetuin
18 september
Gesteentetuin Schokland, tussen Ens en Nagele, 14.30 uur
Lepelaars op en rond het Vogeleiland
21 september
Aanloopsteiger bij de Kadoelerbrug, Kadoelerweg, Kraggenburg, voor opgave 0527-246644
13.00 u Kosten: € 8,00 leden Natuurmonumenten, € 12,00 niet-leden, € 4,00 t/m 12 jaar
Kabouters en elfjes (tot 8 jaar)
28 september
Voorsterbos, Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg, voor opgave 0527-246644
14.00 - 15.30 uur Kosten: € 3,00 voor leden Natuurmonumenten, € 5,00 voor niet-leden
Vleermuizen Excursie
30 september
Voorsterbos, Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg, 19.30 – 23.00 uur
Kosten: € 4,00 voor leden Natuurmonumenten, € 7,00 voor niet-leden, € 2,00 t/m 12 jaar
Expositie Atlanta
24 augustus tot 26 september
Galerie KIK, Moerasandijviestraat 28, Emmeloord
Vrijdag 14.30-18.00 en 19.00-21.00 uur en zaterdag 13.30-17.00 uur
Vissers worden wevers
1 juli tot eind november
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens 11-17.00 uur (sept. en okt. Ma gesloten)
Expositie Dineke Groenhof Blaauw – schilderijen in inkt “kalligrafie van klan en
beweging als schrift van muziek en dans”
1 juli t/m 30 september
Talma Hof, Genemuidenstraat 4, Emmeloord dagelijks van 09.00 – 21.00 uur
Groot Contrast – lineaire kunst uit Nagel in Luttelgeest
5 augustus t/m 24 september
Galerie Luttel, Luttelgeest, vrij. En zat. 12.00-17.00 uur
Overzichtstentoonstelling Tuinarchitectuur van Duotuin en Schilderkunst van Wieke
Ververs
7 augustus t/m 30 oktober
Museum Nagele, Ring 23, Nagele do t/m zo 13.00 – 17.00 uur
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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
: 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

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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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 , E-mail cigenie@wanadoo.nl
• Spoednr. 0527-275170
• Receptenlijn 0527-274109
• 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.
Zaterdag:
07.35, 09.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35, 19.37, 21.37.
Zon- en feestdagen:
09.37, 13.37, 15.37, 17.37, 19.37.
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