Colofon
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt de zomereditie van Op de Wieken. Op het moment dat we
deze dorpskrant in elkaar zetten, laat het zomerweer het flink afweten
en regent het al een week pijpenstelen. We hopen dat de zon weer snel
gaat schijnen!
Het dorpsfeest nadert met rasse schreden! De voorbereidingen zijn in
volle gang en vooruitlopend op het programmaboekje van de
feestcommissie vindt u alvast een programma van alle activiteiten
elders in deze Op de Wieken.
Wij wensen u allen een gezellig dorpsfeest, een mooie zomer en niet te
vergeten veel leesplezier met deze Op de Wieken!
Redactie "Op de Wieken"

Op de Wieken is de dorpskrant
van Espel en verschijnt zes keer
per jaar.
Op de Wieken wordt in en
rondom Espel gratis verspreid.
Iedereen kan kopij inleveren! De
redactie behoudt het recht om
ingezonden stukken in te korten of
niet te plaatsen zonder opgaaf van
redenen.
Editie juni - juli - augustus 2006
Jaargang 31, nr. 158
Aanleveren kopij
Marja Hoorweg
Espelerpad 10
Tel.nr. 270051
kopij_opdewieken@hotmail.com
Redactie
Hendrika Bastiaan
Zuiderrand 19
Tel.nr. 271871
drika_bastiaan@hotmail.com
Willy Heukers
Espelerpad 11
Tel.nr. 271255
r.heukers@hetnet.nl

Inleverdata kopij Op de Wieken
Voortaan kunt u uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg,
e-mail: kopij_opdewieken@hotmail.com.

Editie september-oktober
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Editie december-januari

Aanleverdatum
t/m 8 september
t/m 13 oktober
t/m 1 december

Verspreiding
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Voetbal
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Plukken en nieten in ’t Mozaïek
Het in elkaar zetten van Op de Wieken gebeurt altijd door een aantal
vrijwilligers in ’t Mozaïek. Dit gebeurt meestal op een woensdagavond.
Tijdens het plukken en nieten wordt er gezellig bijgepraat. Wij stellen
uw hulp erg op prijs en nodigen vrijwilligers uit om zich voor de
volgende pluk- en nietavond op te geven bij één van de redactieleden.
De volgende pluk- en nietavond is op woensdag 13 september om
19.00u.
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De nieuwe editie van Op de
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Familieberichten
Geboren
12 mei

Maureen Leonie Veronique, ze is een dochter van Hetty de Ruig en Floris Nap
Lucernehof 87, 8256 CK, Biddinghuizen

Getrouwd
21 april

Cora Keukenmeester Westerrand 84 met Machiel Heins uit Rijswijk

Overleden
21 mei

Bert Bunk, op 65 jarig leeftijd. Bert woonde ruim veertig jaar aan de
Westermeerweg. De laatste jaren woonde hij in Nagele.

Jubileum
22 april

25 jarig huwelijk van Kees en Tjitske Straatsma-Schat, Onderduikerspad 15

20 mei

25 jarig huwelijk van Jan en Inge de Vries-Pausma, Pilotenweg 28-1

23 mei

50 jarig huwelijk van Hein en Tinie Kemper, Leliestraat 19

24 mei

50 jarig huwelijk van dhr en mevr. Knevelbaard, Espelerweg 34b

Persoonlijke berichten

23 mei 1956 – 23 mei 2006: Hein en Tinie Kemper
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en attenties die wij hebben ontvangen bij ons 50
jarig huwelijk.
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Prikbord
Ring verloren

Gezocht: collecte coördinator in Espel

Ik ben, al een tijdje terug, tijdens het
midwinterfeest in de Ducdalf, mijn ring
verloren. En ik zou hem heel graag terug
willen hebben. Hij was wit goud met met
witte steentjes rondom. 't zou echt super
zijn als iemand hem gevonden heeft. Wil
diegene dan even bellen naar Caroline
Split: 0527-651145

In verband met onze verhuizing in 2004 naar
Emmeloord ben ik nog steeds op zoek naar een
enthousiaste vrouw of man die de coördinatie van
de collecte ten behoeve van de Nederlandse
Kankerbestrijding, het Koningin Wilhelmina
Fonds wil organiseren. De collecte vindt plaats in
september en wij werken met een vast team van
collectanten. Daar ik graag mijn werkzaamheden
voor de KWF in mijn eigen woonplaats wil
voortzetten hoop ik van harte dat iemand zich
geroepen voelt om de coördinatie van de collecte
in Espel op zich te nemen. Het zou jammer zijn als
om deze reden er geen inzameling meer zou plaats
vinden in het dorp en de buitenwegen. Voor
opgave en/of informatie kunt u mij bereiken op
telefoonnummer 0527-271617 of e mail
ivangaalen-vanderkooij@home.nl

BEDANKT
Bedankt Espelnaren voor al degene die
het mogelijk hebben gemaakt tot het tot
stand komen en op tijd klaarmaken van
het mozaïek. Geweldig wat een animo!
Namens de bloembollencommissie
BEDANKT!!!!

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw reactie!
Halsketting verloren
Eerder deze week is mevrouw de Smit uit
de Zuiderrand een gouden halsketting
met daaraan en gouden tientje verloren.
Heeft u haar ketting gevonden, neem dan
contact op met mevrouw de Smit.
Ford sleutel gevonden!
Bij het MFC 't Mozaïek is een autosleutel
van het merk Ford gevonden. Deze is af
te halen bij Gert Dibbits, tel 271218

Met vriendelijke groeten,
Imke van Gaalen – van der Kooij

Oproep van de Feestcommissie
Dinsdag 6 juni a.s. beginnen we met de aankleding
van de loods om 19.00 uur. Vele handen maken
licht werk, dus alle hulp is welkom! Heeft u zich
nog niet als vrijwilliger aangemeld dan kan dat
natuurlijk altijd nog bij u betreffende teamcaptain
en anders bij de feestcommissie. Voor de
bardiensten kunt u zich aanmelden bij de
verschillende besturen van de verenigingen van
Espel.

Wilt u ook een berichtje plaatsen?
Mail het naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel

Beste mensen,
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is ons dorpsfeest nog maar twee weken van ons verwijderd
en kom je overal in het dorp mensen tegen die het er enorm druk mee hebben. Op verschillende
plekken hoor je gezaag; getimmer; ruikt het naar verf en hoor je naaimachines snorren die voor de
feestkleding moeten zorgen. We rekenen er dus ook op, dat het feest een doorslaggevend succes zal
zijn ; dat we ( opnieuw ) laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn , namelijk gemeenschapszin
en saamhorigheid. Ik wens iedereen dan ook een week waarop we tevreden op terug kunnen zien en
waar nog een hele tijd over zal worden nagepraat!!
Zo vlak voor het feest wil ik de volgende zaken graag onder uw aandacht brengen:
•

•

•

•

•

•

In de eerste plaats de woningbouw: via contact met de gemeente hebben we begrepen dat direct
na de bouwvakvakantie de grond bouwrijp zal worden gemaakt en spoedig daarna zal gestart
worden met de bouw. Ik heb eerder geschreven dat de eerste bewoners in 2007 hun nieuwe
woning zullen betrekken maar dat zal dus wel niet lukken. Ik reken er nu op dat dit 2008 wordt (
nog binnen mijn tweede termijn als dorpsvoorzitter dus ). Van het plan “De Kaghe” heb ik niets
nieuws te melden.
T.a.v. het fietspad tussen Espel en Emmeloord: ik heb daarover contact gehad met dhr. Winters
van de provincie die mij wist te vertellen dat het renoveren van dit pad € 10.000.000 , -- moet
kosten. Vervolgens is dit aangekaart bij het provinciebestuur, maar daar is weinig actie uit
voortgekomen. Daarom roep ik iedereen op om dhr. De Raad ( gedeputeerde ) via de mail van
ons slechte fietspad op de hoogte te stellen [ Raad@flevoland.nl ] ; misschien dat een dergelijke
actie enig resultaat heeft. ( Of zou het mogelijk zijn dat de gemeente Noordoostpolder een beetje
voorfinanciert uit de meevaller van 7 miljoen waarvan laatst melding is gemaakt? ).
M.b.t. het onderhoud van het openbaar groen in Espel: Er is ons tijdens de laatste dorpenronde
beloofd dat Espel er met het dorpsfeest strak en keurig bij zal liggen. Welnu : dan heeft men nog
wat te doen!! Van de beroerde staat van onderhoud van ons openbaar groen zijn foto’s gemaakt
die vervolgens naar de verantwoordelijke ambtenaren zijn gemaild. Hopelijk heeft dit geholpen.
Op de laatste vergadering van dorpsbelang hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe
wijkagent: Gerrit de Ruiter. Dhr. De Ruiter volgt dhr Arendse op, die vele jaren onze wijkagent
was. We hopen dat we met dhr. De Ruiter net zo prettig zullen samenwerken als we met meneer
Arendse gedaan hebben.
De taakverdeling binnen dorpsbelang is na de laatste jaarvergadering als volgt vastgesteld:
- Voorzitter // afgevaardigde 10 – dorpenoverleg // lid stichtingsbestuur MFC en
contactpersoon jeugdhonk : John van Slooten.
- Notulist // secretariaat en afgevaardigde 10 – dorpenoverleg : Louis Bramer.
- Penningmeester en contactpersoon feestcommissie: Chantal van Breugel.
- Jeugdhonk en contact wijkagent: Derkien Gerding.
- Vice voorzitter: Fons van der Heijden.
- Lid // groenvoorziening Espel en contactpersoon zakenclub: Jeannette Blok.
- Lid // public relations: Elly Keizer.
Als contactpersoon voor het Mozaïek moet mij van het hart dat we regelmatig worden
geconfronteerd met het feit dat er na afloop van een feestje niet altijd even netjes wordt
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opgeruimd c.q. schoongemaakt. Dat is jammer; want juist door die zelfwerkzaamheid kunnen we
de huurprijs zo laag ( en voor donateurs zelfs gratis ) houden. Het Stichtingsbestuur heeft een
lijst van ergernissen die we zijn tegengekomen: misschien is het goed om deze eens mee te
geven aan potentiële gebruikers? Het voorkomt in elk geval dat er gezegd wordt “dat men dat
niet wist “. We zien wel; in elk geval is het ook nu weer eens gezegd.
Rest mij u een hele fijne week te wensen met hopelijk heel mooi weer !!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter: John van Slooten

Koninginnedag 2006
Negenentwintig April, Koninginnedag
Wat mooi dat, dat kan en mag
s’Morgens vroeg opgestaan
Door veel lawaai, ontwaak ontwaak
Veel mensen toegestroomd
Naar het dorpsplein, niet geschroomd
Wind en kou trotserend
Met het Wilhelmus’ de Koningin, erend
Een hoogwerker werd ingeschakeld
Dat was een heel spektakel
Onze fotografen, Willem en ook Hans
Durven veel en zijn veel mans
Vanaf ongeveer tien meter hoog
Spanden zij de foto boog
Het mooie resultaat hiervan
Komt, zo is het volgens plan
In het Espel jubileumboek
De herinnering, raakt dan niet zoek
Met zijn allen naar de Bowling, dorpscafé
Gezellig, Oranje bittertje kreeg men mee
Genietend van een rustige middag
Kon men s’avonds weer aan de slag
Dorpsbelang , de feestcommissie
Hadden met compassie en permissie
Een playbackshow georganiseerd
En dat heeft ons weer geleerd
Dat Espel vol zit van ongekende krachten
Met wat zij voor het voetlicht brachten
De Flower Power zangers waren echt aanwezig
Ze stonden er en waren geweldig bezig
John Lennon, en sterren uit de musical ‘’ Hair’’
Het trio ‘’Luv’’en nog veel mair
Ongekend , dat beloofd nog wat
Bij vijftig jaar Espel, gaat alles plat
Met het thema ‘’Flower Power ‘’op het program
Maakt Espel , een fantastische tam—tam
Roel Warmolts
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- Nieuws uit Espel ‘Oudjes’ nemen Espel op sleeptouw
door Peter Dekkers
Het eerste tiendorpentoernooi voor veteranen is gewonnen door Espel. Het toernooi werd
georganiseerd door het duo ‘Onze Ton’ Dekkers/Gilbert Bastiaanssen en dat is altijd een
garantie voor maffe wendingen. Deze keer stonden niet de topscorers in the picture maar,
zoals het hoort bij een veteranentoernooi, ‘de oudjes’ en de meest sportieve club. Het werd een
machtig gezellige dag, die voor Espel prima uitpakte.
Met twintig man omkleden in een tennishokkie, zou normaal gesproken een garantie moeten zijn
voor een eensgezind optreden binnen de lijnen. Bij de veteranen van Espel duurde dit tot na de
middag, want daarvoor was het een FC Los-zand gebeuren. De 0-0 tegen Tonego was nog redelijk
en dus gingen de spuitgasten Jan van Breugel en Willem Homan met een gerust gevoel richting
kavel. Bij terugkomst zagen ze dat het 1-3 verlies tegen Tollebeek onze ploeg op het randje van
uitschakeling had gebracht. De penaltyserie moest uitkomst brengen en aldus geschiedde. Negen van
de twaalf penalty’s werden benut en dus waren de volle drie punten voor Espel. Na de krappe 1-0
winst op Creil werd het rekenen voor de organisatie. In onze poule waren Tonego, Tollebeek en
Espel op zeven punten beland en normaal gesproken geeft dan het doelsaldo of onderling resultaat
de doorslag. Niet op het veteranentoernooi in Espel. Daar ging het om de gemiddelde leeftijd. Hoe
ouder hoe beter en dus werd de eindstand in de poule als volgt: 3 Tollebeek (42, 2 jaar) 2 Tonego
(42,7 jaar) en 1 Espel (……….????) Het scherm op de rekenmachine bleek te klein en bovendien
zag de organisatie al van verre de grijze gloed van een aantal stokoude Espel-veteranen. Er hoefde
niet meer gerekend te worden en dus bedanken wij Frans, Leo, Willem en Jan. Jullie hebben ons
erdoor gesleept! Na zoveel genade van boven kon het in de finalewedstrijden natuurlijk niet meer
misgaan. SVM werd met 1-0 opzij gezet en in de finale was Tonego met 3-0 aan de beurt. De eerste
prijs was voor Espel, maar de grootste beker ging aan onze neus voorbij. Fair play staat zeker met
deze leeftijden hoog op de lijst en dus ging de imposante beker naar Bant dat de sportiefste ploeg
bleek te hebben. De derde helft duurde extra lang en het bleef nog lang gezellig. Tot slot ons aller
dank aan Ton Dekkers, Gilbert Bastiaanssen (organisatie), Jan Dekkers (leider) en alle vrijwilligers
die geholpen hebben. Het was heel best.

Elf-dorpenlopers enthousiast ontvangen in Espel
Zaterdag 1 april jongstleden was het weer zover. De elfdorpenloop van Atletiekvereniging NOP
werd weer gehouden. Maar liefst vijftig verschillende teams hadden de uitdaging aangenomen 11
etappes af te leggen om uiteindelijk te finishen in Emmeloord. Het winnende team was de
Luttelgeester Roadrunners. De Espeler loopgroep is geëindigd op een fraaie 15e plaats.

Bestuur van ’t Mozaïek op werkbezoek in Engeland
Enige tijd geleden hebben enkele vertegenwoordigers van Espel een bezoek gebracht aan het Selby
district in Engeland (North Yorkshire). Het doel van de reis bestond uit het uitwisselen van kennis
m.b.t. het opzetten en exploiteren van mulit-functionele centra. De vertegenwoordiging uit Espel
bestond uit Ella Wijnia , Ineke van der Heijkant en John van Slooten. Foto’s van het werkbezoek
zijn te bekijken op www.espel.info.
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- Nieuws uit Espel Palen markeren schreepswrakken
In de afgelopen maand zijn er een groot aantal blauw witte stokken met een rood bootje op
verschillende plekken in de polder neergezet. Er staat er ook één op de kavel van de familie Heukers
aan het Espelerpad. De palen markeren de plek waar een scheepswrak in de grond zit. In de
Flevolandse bodem zijn sinds de droogmaking en ontginning bijna 400 resten van schepen
gevonden. Een deel van deze wrakken is ooit al eens opgegraven. Andere zijn geconserveerd en
afgedekt door een laag grond. Het initiatief van de markeringspalen maakt deel uit van het project
‘2006 het jaar van het scheepswrak’. Daarnaast ontwikkelt Nieuw Land Erfgoedcentrum twee
fietsroutes die langs enkele van deze scheepswrakken voeren. Ook is er een plan om langs de
invalswegen van Flevoland informatieborden te plaatsen.

Boek 50 jaar Espel
Eindelijk, na jarenlange voorbereiding, ligt het dan nu bij de drukker: het boek ’50 jaar Espel’.
En wat zijn wij er, als schrijvers, trots op! Vanaf het allereerste moment dat het idee omtrent
een jubileumboek geopperd werd, was de hoogste prioriteit: een prachtig boek, een mùst voor
iedere (ex)-Espelenaar, betaalbaar voor iedereen!! Wij denken dat het gelukt is. Het boek
vertelt de geschiedenis van Espel en zijn bewoners en mag niet in uw boekenkast ontbreken.
Door de vele sponsoren en het volledig pro deo werken van de commissie, kunnen wij het boek
aanbieden voor € 10 per exemplaar. De feestcommissie van Espel maakt het mogelijk om het
boek, tijdens de reünie op zaterdag 10 juni a.s., rond de klok van 15.00 uur, op zeer ludieke
wijze te presenteren, dus komt allen, het wordt een verrassend en feestelijk spektakel!!
Mocht u verzekerd willen zijn van een exemplaar, bestel er dan vast een (of meerdere) bij een van
de commissie-leden:
Roel Warmolts
Willy Heukers
Kitty Hogeveen
Gilbert Bastaanssen
Jannie de Jong

tel. 271727
tel. 271255
tel. 271145
tel. 271685
tel. 271605

r.warmolts@hetnet.nl
r.heukers@hetnet.nl
kitty@hetnet.nl
gilbertbas@hotmail.com
je_dejong@hotmail.com

Gymnastiekvoorstelling in Flower Power stijl
van de gym
Zaterdag 22 april j.l. is er een uitvoering geweest van
onze gymnastiekvereniging. Het was een zeer
geslaagde avond met veel kleur en show. De
kinderen lieten hun optreden zien in Flower Power
stijl.

Maandag 12 juni a.s. tijdens de praalwagenoptocht
staat de gymnastiekvereniging samen met de
muziekvereniging voor het Mozaïek, om de
verenigingen te promoten. Kom allen kijken!!!!
Op de Wieken

VLIEGEN: EEN BIJZONDERE ERVARING
door Willy Heukers
Willy Metsemakers [46] uit Creil heeft een éénmansbedrijf. De naam van dit bedrijf is WM Flights
service. Op afspraak kunnen er, met Willy aan de stuurknuppel, rondvluchten gemaakt worden en Willy
kan ook proeflessen geven, zodat u zelf kunt ervaren hoe het voelt om te vliegen.
“Ik heb altijd al willen vliegen”, vertelt Willy Metsemakers. “Nu vlieg ik commercieel en geniet er van
om te vliegen. Het geeft een vrij gevoel en het uitzicht vanuit de lucht is zo mooi. Dit is het hele jaar
mooi, maar als er een laag sneeuw ligt is het helemaal geweldig.

Jan Bovee uit Creil was mijn leraar. Ik heb eerst het sportbrevet gehaald. Wanneer je veertig
praktijkvlieglessen hebt gehad, dan mag je examen doen. Daar komt natuurlijk ook theorie bij. Die
theorie heb ik gedaan in zelfstudie thuis. Het examen was in Utrecht. Ook moet er dan een medische
keuring worden uitgevoerd. Na een paar jaar vliegen leek het me een uitdaging om te proberen het
beroepsbrevet te halen. Omdat ik tijdens mijn schoolperiode weinig Wis- en Natuurkunde heb gehad
besloot ik om deze vakken te gaan doen op de avond Mavo. Die leerstof viel mee en ik begon aan de
theorie opleiding Beroepsbrevet in Amsterdam. Twee jaar lang drie avonden per week, zonder
vakanties, ging ik naar Amsterdam om de lessen te volgen. Dit deed ik naast mijn werk en met zo veel
mogelijk overuren, om de studie te kunnen betalen. Want het is een dure opleiding. Ik slaagde voor een
deel in één keer. Andere vakken haalde ik later. Vooral het vak Avionica, dat heeft alles te maken met
de werking van de boordcomputers, was voor mij een moeilijk vak. Hierop heb ik keihard moeten leren.
Na deze twee jaar theorieopleiding volgden de praktijklessen. Eerst behaalde ik het kale beroepsbrevet.
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Toen mocht ik alleen bij mooi weer vliegen. Na het behalen van Instrument Rating mag ik bij alle
weersomstandigheden vliegen. In het jaar 2002 heb ik deze opleiding afgerond.

Vliegen op zich is niet moeilijk, maar de noodprocedures of slecht weer maken het ingewikkeld. Het
weer is de grootste vijand van een piloot. Het is daarom ook heel belangrijk om goed op de hoogte van
de weersvoorspelling te zijn, voordat we de lucht in gaan. Voor een groot deel wordt er visueel
gevlogen. We mogen zelf onze hoogte bepalen, anderen doen dat ook, dus daardoor is het van belang
dat je ook andere vliegtuigen goed in de gaten houdt. Het is niet druk in de lucht, alleen in de buurt van
vliegvelden is meer beweging. In de omgeving van Lelystad wordt het ook steeds drukker. We moeten
alert blijven. Ik heb zelf in de tien jaar dat ik vlieg nog nooit een noodsituatie meegemaakt. Wel ben ik
een keer met slecht weer teruggekomen in Lelystad, maar dat liep allemaal best goed. Ook ben ik nooit
bang dat de motor uitvalt, we hebben geleerd hoe we daar mee om moeten gaan en deze omgeving biedt
zo veel mogelijkheden om een noodlanding te maken. Het is anders wanneer je in een bergachtige
omgeving bent. Ik heb onze kinderen al vaak meegenomen om te vliegen, zij vinden het leuk. Mijn
vrouw, Annemarie, is er niet zo gek op. Zij staat liever op de grond.
Het is leuk om een rondvlucht cadeau te geven of te krijgen. Ook is het speciaal om een eerste proefles
te nemen. Dan mag je op de captains seat plaatsnemen en even sturen. Je krijgt dan eerst 20 minuten
theorie en dan gaan we dertig minuten vliegen. Het opstijgen en landen doe ik dan en het sturen mag de
persoon die de proefles neemt doen. Vliegen is heel anders en veel leuker dan autorijden. Het geeft een
gevoel van vrijheid. Wanneer je een rondvlucht van een uur hebt dan kunnen we vanaf Lelystad over
Espel, richting Lemmer en dan via Kampen en het Veluwemeer weer terug. Vliegen is heel veilig.
Wanneer er een enkele keer iets gebeurt, dan is het gelijk wereldnieuws. Daardoor denken we dat er
regelmatig ongelukken gebeuren, maar verhoudingsgewijs is dat heel weinig. Ik heb me nu opgegeven
voor de instructeurscusus. Die opleiding duurt ongeveer een jaar.
Op 21 mei deed ik samen met een collega vlieger uit Emmeloord, Jos Netten, voor de vijfde keer mee
aan een rally. In totaal deden er 110 vliegtuigen mee. De start van de rally was boven Nijmegen. Wij
moesten daar om 36 seconden over tien over een bepaald punt vliegen en dan onderweg bepaalde
doelen halen in een vastgestelde tijd. In Woensdrecht landen en daar kregen we een nieuwe opdracht
voor de middag. Het is een leuke uitdaging om daaraan mee te doen. We meten ons dan met bekende
mensen zoals Prins Willem Alexander, Wubbo Okkels en André Kuipers. En ruim honderd andere
vliegers en luchtmachtpiloten. Deze rally vindt één keer per twee jaar plaats. De vorige keer werden we
nummer 44. Daar waren we best blij mee.
Ik nodig alle inwoners in dit jubileumjaar van Espel uit om met mij te gaan vliegen, voor een
rondvlucht of proefles. Ik bied een onvergetelijke ervaring en korting.”
Meer informatie over vliegen met Willy is te vinden op www.lelystadrondvluchten.nl. Willy is mobiel
bereikbaar via telefoonnummer 06-12088359.

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon krijgt u 10 % korting op een vlucht met WM Flight service.
Deze bon is geldig tot 1 september 2006.
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Attentie!!!
VOORVERKOOP KAARTEN DORPSFEEST: LAATSTE KANS
De kaartverkoop voor 50 jaar Espel is inmiddels begonnen; donderdag 1 juni a.s. van 19.00
– 21.00 uur is de laatste avond. Eventueel kunt u in de feestweek zelf ook nog kaarten
kopen voor de revue en de slotavond. Wij raden u aan zeker voor de barbecue, die
plaatsvindt op de eerste zaterdag van de week, 10 juni 2006 al vast kaarten te kopen.
De prijzen zijn als volgt:
Voorverkoop
Lid

Kassa
Lid

Voorverkoop
Niet lid

Kassa
Niet lid

BBQ*

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Seniorenavond >50

€

5,00

€

5,00

€

€

Seniorenavond <50

€

7,50

€

7,50

€ 10,00

€ 10,00

Revue volwassenen

€

5,00

€

7,50

Revue kinderen

€

2,50

€

5,00

Slotavond

€ 10,00

€ 12,50

€ 15,00

Combikaarten**

€ 12,50

€ 12,50

7,50

* Omdat ook oud-Espelenaren komen die niet lid zijn, zit hier geen prijsverschil
in (dat zou niet eerlijk zijn)
** Combikaarten zijn uitsluitend te kopen in de voorverkoop.
Combikaart geldt voor de revue en de slotavond.
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7,50

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 2800 bezoekers!
Dit jaar vindt op 24 juni de 31e editie van het Dijkfeest plaats. Ondanks dat vorig jaar het
jubileum jaar was probeert de commissie er dit jaar en NOG mooier feest van te maken. En
het ziet er naar uit dat dit gaat lukken! De artiesten die dit jaar gecontracteerd zijn liegen er
dan ook niet om. Verwacht wordt dat de bezoekers dit jaar niet alleen uit de regio
afkomstig zullen zijn. Een gezellige drukte dus!
De entree is open vanaf 21.00 uur TENZIJ het Nederlands elftal die avond speelt, dan is
de entree open vanaf 20.00 en kijken we met zijn allen op groot scherm naar ‘onze’
jongens! In beide gevallen geldt dat iedereen voor 22.30 uur binnen moet zijn!
Kaarten zijn voor leden te koop bij:
* Crespa:
* NET:
* JOEK:
* Mix-ML:

Niels Meurs
Hans Langedijk
René van Koulil
Johnny Molenaar

06-22256750
06-13963447
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 9 juni t/m woensdag 21 juni.
leden €6,- / niet-leden €13,- / aan de kassa €15,Kortom:
Wanneer?

Zaterdag 24 juni 2006

Hoe laat?

Om 21.00 uur. Als Oranje speelt entree open vanaf 20.00 uur!
Let op vóór 22.30 uur binnen zijn!!

Waar?

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

Wie?

Dat houden we nog even spannend!!

MEER INFORMATIE EN VOORWAARDEN OP
WWW.DIJKFEEST.NL
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Dorpsfeesten en autocross 2006
BANT
Dorpsfeest 3 juni t/m 11 juni
Autocross 03 juni

CREIL
Dorpsfeest 28 juni t/m 02 juli
Autocross 19 augustus

ENS 60 jaar
Dorpsfeest 9 juni t/m 17 juni
Autocross? (nog geen terrein)

ESPEL 50 jaar
Dorpsfeest 10 juni t/m 18 juni
Autocross 24 juni

KRAGGENBURG
Dorpsfeest 22 mei t/m 28 mei
Geen autocross

LUTTELGEEST
Dorpsfeest 15 t/m 17 juni
Autocross 17 juni

MARKNESSE
Dorpsfeest 13 t/m 16 juli
Autocross tweede Pinksterdag 05 juni

NAGELE 50 jaar
Dorpsfeest 31 augustus t/m 03 september
Autocross 26 augustus

RUTTEN
Dorpsfeest 15 t/m 17 juni
Autocross 20 mei

TOLLEBEEK
Dorpsfeest 29 juni t/m 01 juli
Geen autocross

Juni – Juli – Augustus

•
•

Espel
24 juni, Autocross, Espel, 12.30u
24 juni, Dijkfeest, Espel, 21.00u

•
•
•
•
•
•

Omgeving Espel
3 juni, Van Arendonk Mechafeest, Dronten, 22.00u
3 juni: JOEK feest: Live in Appelscha, ’t Wapen van Ens, Ens
4 juni: Feest voor de oudere jeugd (25-65jr), de Binkel, Creil, 20.00u
5 juni: Tractor Pulling, drafbaan Emmeloord, 11.00u
8 juli: Afrikaans concert Diop Percu, Orchideeënhoeve Luttelgeest, 20.30u
5 en 6 augustus: Nostalgische Akkerdagen, Op d’n Akker, Nagele

Heeft u data voor de volgende UIT agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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van de feestcommissie
Nog ruim een week en dan barst het feest los: ESPEL 50 JAAR! De laatste weken zie je vele dorpsgenoten druk bezig
met het maken van de straatversiering. Regelmatig hoor je dan ook als je op straat loopt: ‘Niet stiekem kijken hoor. Het
is nog geheim’. Hopelijk wordt er net zoveel aandacht besteed aan de kleding tijdens de feestweek als aan de
straatversiering; de feestcommissie hoopt uiteraard dat iedereen ook in zijn of haar uiterlijk mee teruggaat in de tijd van
de Flower Power. Al met een al is het een gezelligheid in het dorp (nu al). Voordat we verder gaan met het dorpsfeest
blikken we nog even terug op een paar festiviteiten van de afgelopen weken.

Koninginnedag 2006
Voordat we verder gaan met het dorpsfeest blikken we eerst nog even terug op Koninginnedag. Dit was gelijk ’s
ochtends al een succes door de grote opkomst voor de dorpsfoto. De kinderen konden daarna hun creatieve verftalenten
botvieren op bloemonderdelen, die tijdens het dorpsfeest 12 grote fleurige bloemen vormen. De succesvolle, ietwat
koude dag werd ’s avond afgesloten met de playbackshow. Wat een spektakel hebben we daar gezien; de spetters vlogen
ervan af. Alle stratencombinaties moesten zowel een optreden door de kinderen verzorgen als door volwassenen voor
een volle zaal in bowling De Ducdalf. Menig combinaties had zich laten inspireren door de flower power en meerdere
optredens stonden dan ook in dit bloemrijke teken. Ook nu bleek, net als met de karaokewedstrijd dat Espelnaren
vindingrijk en talentvol zijn. Het is een grandioze avond geworden, waar uiteindelijk combinatie D de meeste punten
binnen haalde met optredens van Creedence Clearwater Revival (kinderen) en Hair. De uitslag is als volgt:
1e plaats combinatie D
2e plaats combinatie B
3e plaats combinatie H
4e plaats combinatie G
5e plaats combinatie F
6e plaats combinatie E
7e plaats combinatie C
8e plaats combinatie A

VOLWASSEN
38
35
29
19
27
27
22
26

KINDEREN
38
29
29
38
27
24
26
13

76 punten
64 punten
58 punten
57 punten
54 punten
51 punten
48 punten
39 punten

Verjaardagsfeest met 50-jarige Espelnaren
Op vrijdag 12 mei jl. hebben we een verjaardagsfeestje gevierd met alle mensen die woonachtig zijn in Espel en geboren
in 1956, met andere woorden alle 50-jarigen Espelnaren. Het was een geslaagde avond, maar bovenal gezellig. Er was
een feestelijke flower power taart besteld, die met veel elan werd aangesneden door Asina Keetman. Zij had deze eer
aangezien zij de ‘oudste’ 50 jarige is en daarnaast één van de vier die hier ook geboren en getogen zijn. Ook Wierd
Wijnia, Marcel Nijenhuis en Leo Peeters zijn geboren en getogen in Espel en behoren dus tot de eerste generatie
Espelnaren. Na de taart was het tijd voor een cadeautje in de vorm van een bos pioenrozen, een zakje bloembollen en
een mooie T-shirt met de tekst: ‘Espel 50 jaar, IK ook!’. Met de cadeaus op zak en op het lijf vertrok het gezelschap naar
het monument alwaar zij op de foto zijn vereeuwigd. Hierna was het tijd voor een borrel op het terras en het bleef nog
lang gezellig. Hierbij nodigt de feestcommissie nogmaals alle 50-jarigen uit om tijdens de praalwagenoptocht met de
feestcommissie mee te rijden op/in/met hun vehikel (dit houden we nog even geheim).

Espel 50 jaar - Dorpsfeest 2006
Na anderhalf jaar voorbereiding is het dan eindelijk zover: Dorpsfeest 2006 – Espel 50 jaar! Alvorens het programma
weer te geven hebben wij nog een aantal aandachtspunten voor u, te weten:
-

-

De kaartverkoop is inmiddels begonnen; donderdag 1 juni a.s. van 19.00 – 21.00 uur is de laatste avond. Uiteraard
kunt u in de feestweek zelf nog kaarten kopen voor de revue en de slotavond. Wij raden u aan zeker voor de
barbecue, die plaatsvindt op de eerste zaterdag van de week, 10 juni 2006 al vast kaarten te kopen.
Van het dorpsfeest 2006 – 50 jaar Espel wordt een DvD gemaakt door het bedrijf ‘Blijf in beeld’ uit Emmeloord. U
kunt deze DvD bestellen bij de feestcommissie tijdens het dorpsfeest voor € 10.-. U krijgt dan twee DvD’s waarop
een verslag van het dorpsfeest 2006 is te zien. Een mooie herinnering voor later. Twijfelt u nog dan kunt u ze later
nog bestellen bij Allie van Breugel (0527 – 271245) of bij Bianca van Breugel (b.vanbreugel@home.nl).
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van de feestcommissie
-

-

-

-

Begin juni kunt u het programmaboekje verwachten dat bij iedereen in de bus wordt bezorgd.
Uiteraard mag tijdens ons 50-jarig jubileum het Vogelschieten niet ontbreken. Al vele jaren is dit een vast item
tijdens het dorpsfeest en het heeft al vele verschillende Schutterskoningen opgeleverd (dit jaar misschien voor het
eerst een schutterskoningin? Dames, geef je op!). Het inschrijven voor het vogelschieten kan tussen 18.45 – 19.15
uur op dinsdag 13 juni a.s. bij de wedstrijdtafel op het voetbalveld. Het eerste schot valt om 19.15 uur door de
schutterskoning van vorig jaar, Johannes Huisman.
Bij goed weer organiseren we een groot kampvuur op de ijsbaan. Hierbij roepen wij iedereen op naar de ijsbaan te
komen in flower power kleding. Speel je gitaar, (mond)harmonica, banjo of een ander instrument geschikt voor bij
een kampvuur, neem deze mee. Speel je geen instrument; geen nood, we hebben allemaal een stem en kunnen dus
naar hartelust meezingen.
Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico.
Heeft u de website al gezien? Zo nee, surf gauw naar www.espel.info en beleef het flower power gevoel.

PROGRAMMA
Zaterdag 10 juni:
13.30 uur
17.30 uur
20.00 uur
.
Zondag 11 juni:
10.30 uur
15.00 uur

Maandag 12 juni:
14.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
Dinsdag 13 juni:
19.00 uur
19.00 uur

reünie in combinatie met zomermarkt, barbecue en feestavond
reünie van Espelnaren en oud-Espelnaren met spectaculaire presentatie van het jubileumboek
(geen entree) (contactpersonen zijn Aalt Warmolts en Heidi Rijpkema)
barbecue
(€ 10,- p.p. en € 5,- voor kinderen tot 12 jaar; kaarten in voorverkoop verkrijgbaar)
feestavond met live muziek van MB-band (geen entree voor leden)
ochtend kerkdienst en middag WK voetbal – Nederlands Elftal
kerkdienst, aansluitend soep met broodjes aangeboden door de feestcommissie
(contactpersoon vanuit de feestcommissie is Allie van Breugel)
WK-voetbal: Servië-Montenegro – Nederland op groot scherm in feestlocatie
(geen entree)
optocht met showband, jury uitslag straatversiering en praalwagens +
opening bedrijvenbeurs
start jurering straatversieringen door deskundige jury
(contactpersoon vanuit de feestcommissie is Allie van Breugel)
start praalwagenoptocht
officiële opening bedrijvenbeurs en bekendmaking winnaar praalwagens
(contactpersoon is René Bos en namens de zakenclub Marcel Nijenhuis)
jury-uitslag straatversiering

19.15 uur

bedrijvenbeurs en kleinere activiteiten bij de loods
bedrijvenbeurs open
kleinere activiteiten voor jong en oud bij de feestlocatie
(contactpersonen zijn Bianca van Breugel en Arjen Tjepkema)
vogelschieten

Woensdag 14 juni:
13.30 uur
15.30 uur
16.00 uur

kindermiddag en laatste avond/afsluiting bedrijvenbeurs
start kindermiddag (bloemslingers maken, schminken, crossfietswedstrijd, etc.)
pauze
kindertheater Harrewar
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van de feestcommissie
17.00 uur

einde kindermiddag
(contactpersonen zijn Bianca van Breugel en Heidi Rijpkema)
bedrijvenbeurs open – slotavond

19.00 uur
Donderdag 15 juni:
18.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

22.00 uur

seniorenavond + AV-NOP loop + sportwedstrijden
aanvang AV-NOP loop; start loop 19.00 uur
(contactpersoon vanuit de feestcommissie is Allie van Breugel)
sportactiviteiten voor stratencombinatiecompetitie (voetbalveld)
(contactpersoon vanuit de feestcommissie is Arjen Tjepkema)
La Mascotte treedt op in ’t Mozaïek voor de senioren.
Entree in de voorverkoop is € 5,- voor leden ouder dan 50 jaar; € 7,50 voor personen
onder de 50 jaar en niet leden ouder dan 50 jaar en € 10,- voor niet leden jonger dan
50 jaar.
(contactpersoon vanuit de feestcommissie is Sjef van de Heijkant)
groot kampvuur op de ijsbaan (mits het weer meewerkt)

Vrijdag 16 juni:
20.30 uur

revue en aansluitend muziek
Revue, aansluitend live muziek van feestbeest “Jerick”.
Kaarten kosten € 5,- in de voorverkoop voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot
12 jaar; aan de kassa is dit respectievelijk € 7,50 en € 5,-.
(contactpersonen vanuit de feestcommissie zijn Aalt Warmolts en René Bos).

Zaterdag 17 juni:
11.00 uur

zeskamp + feestavond met verschillende artiesten.
start zeskamp op het voetbalveld
(contactpersonen zijn Bianca van Breugel en Arjen Tjepkema)
prijsuitreiking en afsluiting stratencombinatiecompetitie
afsluitende feestavond m.m.v.: de Bootleg Abba’s, de Loco Loco Discoshow en
sha na na na …. Albert West.
Entree in de voorverkoop is € 10,00 voor leden en € 12,50 voor niet leden; aan de
kassa Is dit respectievelijk € 12.50 en € 15-.

17.00 uur
21.00 uur

Zondag 18 juni: bijkomen en nagenieten van een fantastische feestweek met (hopelijk)
stralend zonnig weer

Allemaal veel plezier en gezelligheid bij de voorbereidingen van, maar zeker ook straks tijdens
het dorpsfeest Espel 50 jaar gewenst.

(FLOWER) POWER TO THE PEOPLE OF ESPEL!
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Bowling Vereniging Espel
door Evert Ziel

Op Tweede Paasdag, 17 April, was er weer het Achterhuis Paastoernooi. Dit toernooi trekt van
oudsher veel bowlers die eerder gebowld hebben en mensen die normaal niet bowlen en nu hun
krachten op een gezellige manier willen meten met de geoefende bowlers. Het was dan ook weer
gezellig en druk in het bowlingcentrum.
De hoogste games per serie, inclusief handicap, werden beloond met een doosje eieren, een zak
leliebollen en een hangpot met viooltjes. Deze werden achtereenvolgens gewonnen door: Thijs
Rasing 212, Wilco van Geest 240, Eiko Duursema 237, Gerd Jan Visser 274, en Richard Andeweg
249. De game van Gerd Jan Visser, scratch 265, is zeker het vermelden waard! Ook de laagste
game, inclusief handicap, van iedere serie werd beloond, maar met een zak uithuiluien. Deze prijzen
waren voor: Patrick Warmolts 143, Henk Sas 146, Rinus Gulay 111, Ge Warmolts 133 en Ricardo
Oldenhuis 123.
Voor de finale van dit Achterhuis Paastoernooi plaatsten zich T.A.P., Huiskens, Bosrand en Eierdop.
Één team was echt te sterk: T.A.P. met 1702 pins (Tiny van Meyel, Alice Ziel en Peter Hoekman).
De tweede plaats en na een spannende strijd maar 9 pins voorsprong op de derde plaats: Huiskens
met 1588 pins (Henk Jan de Raat, Wilco van Geest, Rob van Geest). Derde eindigde Bosrand met
1579 pins (Henk Sas, Elly Sas en Chris van Prattenburg). Vierde werd het team Eierdop met 1513
pins (Evert Ziel, Ties Scholtens, Louw Hoekstra). De hoogste game in de finale was van Peter
Hoekman 225, de laagste game was van Ties Scholtens 134.
De diverse huisleagues zijn inmiddels geëindigd. De diverse kampioenen zijn:
Trio:
De Ducdalf:
Simon Klaver, Mark Warmolts en Belinda van Eerde
Duo:
Team Veendorp: Arnold en Klaas Veendorp
Huisleague:
Huiskens:
Rob van Geest, Jaap Soppe, Robert van Waveren en
Willem Schotalbers
Oudste jeugd: DOES:
Esther Postma en Dominic Mahlman
Jongste jeugd: G1 I D:
Stefan Menting en Jeroen Postma
De diverse hoogste games dit seizoen:
Trio:
Carla de Raat, 251
Duo:
Mieke Reyneveld, 232
Huisleague:
Marijke Willems, 234
Oudste jeugd: Esther Postma, 191
Astrid v.d. Werff, 191
Jongste jeugd: Ireen van Aart, 175

Christiaan Veendorp, 255
Simon Klaver, 259
Richard Andeweg, 255
Thijs Rasing, 227
Jeroen Postma 191

Het was weer een gezellig en spannend seizoen. Voor het volgende seizoen is er nog plaats voor 2
jeugdleden. Bij de senioren zit alles weer vol. Maar als u wilt bowlen geef u dan gerust op, dan
kunnen wij u misschien ergens plaatsen als reserve zodat u op den duur kunt instromen. Namens de
bowlingvereniging wens ik u allen een prachtig dorpsfeest en een goede vakantie.
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VOOR BERDIEN PEPPING DRIEMAAL GOUD!!
Majorette vereniging Diana heeft afgelopen zaterdag weer een majorette en twirlconcours
georganiseerd in de Toernooihal te Creil onder auspiciën van de CBSD. Het weer was voor ons
perfect, want we zaten vandaag toch de hele dag lekker binnen en zo bleef het in de Sporthal ook
redelijk koel. Het beloofde een spannende dag te gaan worden.
Hier onze resultaten . . .
Bij de jeugd deden er drie solisten van Diana mee, Rosanna Bovenkamp, Esmee Bakker en Manouk
Sijtsma. Zij behaalden resp. 82.95, 82.05 en 81.45 punten. Helaas niet voldoende voor een plaatsje
bij de beste drie. Esmee en Manouk deden net als Petra Remijn en Leonie de Zwart ook samen duo.
Zij kregen 79.1 en 79.7 punten. Maud Weerden was de laatste wedstrijd in Almere gepromoveerd,
ze mocht het nu in een divisie hoger proberen. Als indiaan ging zij als laatste deelnemer van Diana
over de vloer. Ze werd daarmee tweede met maar liefst 84 punten. Sherryl Cramer behaalde in deze
categorie 83.4 punten. Berdien Pepping en Milou Sijtsma streden tegen elkaar in de 1e divisie samen
met nog 7 andere meiden. Milou kreeg 80.45 punten. Goud was er voor Berdien met 83.4 punten!!
In de ere divisie mocht Daisy Jonker haar show laten zien. Na de zeer goede prestatie van de vorige
keer, 1e met 87.35 punten in Almere (hoogste punten van de dag), ging het ook nu weer lekker. Hier
werd Daisy 2e met 85.35 punten. Bij de dancetwirl was er goud voor Rosanna, Rieke, Daisy en
wederom voor Berdien. De leerlingen van Diana mochten hier in Creil ook hun show laten zien, dat
was natuurlijk weer ontzettend spannend. Inge Leune, Marijke Wakker, Marjolein Top, Martha
Wisse, Mariëlle Merks, Erika Wakker, Marian Staal en Saviënne Bunschoten zagen er weer stralend
uit. Op muziek van ‘de 3 biggetjes’ dansten ze over de vloer. Het ging ontzettend mooi gelijk, de
jury vond dat ook en beloonden ze met 83 punten, een eerste plaats met beker! Het C-team wat
bestaat uit Astrid Meisner, Eline Keizer, Manouk Sijtsma, Rian Meulendijks, Esmee Bakker, Leonie
de Zwart en Petra Remijn verdiende 80 punten. Diana Leune, Rosanna Bovenkamp, Maud Weerden
en Rieke Heeringa deden mee als kwartet in de 3e divisie. Door ziekte was de voorbereiding op dit
concours niet optimaal. Toch kregen de meiden 81.2 punten. Rian Pepping was helaas
uitgeschakeld, toch mochten de andere dames van haar kwartet nu als trio optreden. Berdien, Daisy
en Milou hadden vlug hun show omgebouwd zodat het er weer goed uit zag, want met een trio
hadden ze nu wel concurrentie. Ze kregen 81.9 punten en verdienden de 1e plaats.
We konden precies zoals gepland om 17.00 uur met de prijsuitreiking beginnen, dankzij alle
vrijwilligers die deze dag hebben geholpen. Ook willen we alle sponsors bedanken.
Het was een hele gezellige dag, de meiden van Diana hebben er van genoten.

Renate Boons.
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Jaarverslag peuterspeelzaal ‘de Kruimel’
Op 6 april j.l. heeft de jaarlijkse ouderavond van de peuterspeelzaal
plaatsgevonden. Hieronder volgt het jaarverslag van 2005/2006 zoals
ook op deze ouderavond is voorgelezen.















Op 7 april werd de jaarlijkse ouderavond gehouden deze avond
werd goed bezocht. Na het officiële gedeelte heeft Willem de Wolf
van fotostudio “ Lucidarts “ enige uitleg gegeven over fotograferen.
Rita Claassen heeft het bestuur verlaten en Anja Beugels komt er als nieuw bestuurslid bij.
In het voorjaar zijn de lammetjes van de familie van Dam weer uitgebreid bewonderd.
Op 10 juni is tijdens het dorpsfeest op de snuffelmarkt het oude meubilair verkocht.
Op 16 juni zijn de peuters op schoolreisje geweest.Deze keer ging de reis naar de kinderboerderij
“ de Stekplek” op Urk. Dit was zeer geslaagd.
De koffiemorgens waren op 18 en 21 juli. De ouders konden de foto’s van het schoolreisje
bestellen.Tevens kon er op 18 juli afscheid genomen worden van juf Sabien , en kennis gemaakt
worden met de nieuwe juf, Fia Terpstra. Zij heeft na de zomervakantie de maandag morgen over
genomen.
In september zijn er weer loten verkocht voor Jantje Beton, de opbrengst was 228 euro. Hiervan
is de helft voor Jantje Beton en de helft voor onze eigen peuterspeelzaal.
Op de knutselavond in november hebben de ouders een spiegel of een krijtbord gemaakt.Het was
een gezellige avond. Toen de Sint en zijn Pieten de peuterspeelzaal bezochten mochten de
peuters hun kadootjes uitpakken. Voor veel kinderen was het allemaal erg spannend.
Met de kerst heeft juf Thea met de peuters heerlijke kerstbroodjes gebakken, en een echt
kerstdiner gehouden. Het was erg gezellig.
Op 9 en 10 januari zijn de koffieochtenden gehouden, hierbij kon iedereen elkaar een gelukkig
nieuwjaar wensen.
In februari zijn we naar een voorstelling geweest in de bibliotheek.De voorstelling ging over het
boek “ dat ben jij Kiki “ .De peuters hebben zeer geboeid zitten luisteren.
Op maandag 6 maart heeft Fia Terpstra afscheid genomen van de maandagochtend groep.Thea
neemt voorlopig de maandag ochtend voor haar rekening.
Fenja en Carlien verlaten het bestuur aan het einde van het schooljaar.Martine Hooijer gaat mee
draaien als nieuw bestuurslid

Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar ) kunt u terecht bij Anja Beugels tel.651107

Voorlopig jaarprogramma ESVRA 2006
Vooruitlopend op de definitieve agenda kunt u alvast de volgende avonden in uw agenda noteren:
12 september:
15 november:

19 december:

Mieke te Hove vertelt over haar bewogen leven in klooster Mariengaard in
Hierden. Het thema van de avond is levensloop.
Notaris mevr Pekel uit Emmeloord, van notariskantoor Van Hattum spreekt
over erfrecht en aanverwante onderwerpen. Op deze avond zijn ook de
mannen van Espel welkom.
Kerstavond
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Muziekvereniging
“Zuiderzee Echo’s”
&
SC Espel
Afd. Gymnastiek
geven samen…
een optreden
Maandag 12 Juni bij het Mozaiek
om 18:30 uur

KOMT ALLEN!
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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
Geesina Helmons

tel. 271801

Technische storingen of schade
Problemen met de cv kunnen worden gemeld bij Geesina Helmons. Overige problemen kunnen
worden gemeld bij één van de bestuursleden of Geesina Helmons.
Catering
• De catering mag men zelf verzorgen, of uitbesteden aan een vrijwilliger. (Levensmiddelen kan
men eenvoudig laten bezorgen door de rijdende winkel van Slump tel. 261488.)
• Bij uitbesteding aan een professional kan dit uitsluitend aan de plaatselijke horeca, de familie de
Raat.
• 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 verzoeken wij u dit op te schrijven en minimaal 1 euro als
vergoeding deponeren in het daarvoor bestemde potje in de keuken. Bij overige schade verzoeken
wij u 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.
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‘t Mozaïek
Zaalhuur overige gebruikers
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4
Zaal 5
Zaal 4 en 5 samen

Dagdeel
€ 20,€ 15,€ 20,€ 25,€ 20,€ 40,-

Hele dag
€ 40,€ 30,€ 40,€ 45,€ 35,€ 70,-

U kunt een ruimte reserveren bij Harry Maas, tel. 271410. Voor gebruik van de kerkzaal kan contact
worden opgenomen met Okke Bijl, lid van het College van Beheer Una Sancta.
Vaste momenten in het multifunctionele centrum
1. Loop op dinsdag- en vrijdagmorgen binnen in ’t Mozaïek om gezellig met dorpsgenoten een
praatje te maken en te genieten van een overheerlijk kopje koffie of thee: zaal 4.
2. Elke maandagmorgen en dinsdagmorgen:
Fysiotherapeut Hans Wognum, tel. 637324
3. Elke maandagmorgen op afspraak:
Pedicure/diabetes Janette Schultink, tel. 615063
4. Elke dinsdagmorgen van de even weken (10.00-11.00 uur):
Zorggroep Oude Nieuwe Land mevrouw Ko Wakker, tel. 630300
5. Elke vrijdagmiddag rond 17.15 uur
Dokter Geboers, voor afhalen medicijnen en kleine ongemakken of vragen.
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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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Infopagina Sportverenigingen
Sportclub Espel, Omnisport
Alg. secretariaat: Annemarie Beenders
Westerrand 4l
8311 AL Espel
tel: 252996

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

Sportclub Espel - afd. Tennis
Secretariaat: Yvonne Moerkerken
Turbine 7
8311 BB Espel
tel. 271951

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

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

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

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

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

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

IJsclub Espel
Secretariaat: Ton Dekker
Espelerweg 43 – 2
8311 PN Espel
tel: 271269

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

Majorettenvereniging Diana
secretariaat Mw. I. Jonker
Torenvalk 46,
8309 CP Tollebeek
tel: 651230

Wijzigingen of aanvullingen kunt u mailen aan kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Belangrijke adressen


℡

Alg. Nederlandse Bond
voor Ouderen (ANBO)

secr. Mw. R. Balt – Terpstra
Westerrand 47, 8311 AL Espel

271216

Bejaardensociëteit Espel,
Avondvreugd

secr. G.J. Bakker
Westerrand 62, 8311 AP Espel

271891

Naam

Bibliobus,
Parkeerplaats Keggehof

Extra informatie

Maandag 18.00-18.45u
Donderdag 15.00-15.45u
ma-vr open vanaf 11.00u
za-zo open vanaf 15.00u

Bowling Centrum Espelo

Westerrand 38, 8311 Espel

271683

Carnavalsver. De
Vloertrappers

Secr. Martijn Dekkers
Bredehof 5, 8311 AH Espel

06-22732861

Dorpsbelang Espel

secr. Jeanette Blok

271512

ESVRA, Espeler
Vrouwen Algemeen

Lies van der Voort, Espelerpad 15
8311 PR Espel

271352

René Bos
Espelerweg 27, 8311 PN Espel

613036

Flevolaan 16, 8312 AN Creil

274365

Gospelgroep Promise

secr. W. Punter, Medemblikpad 42,
8304 CX Emmeloord

614846

Hervormde Vrouwenver.
“ Als zusters één”

secr. Mevr. M Klaver Bredehof 40,
8311 AK Espel

271866

Espelerweg 43-1, 8311 PN Espel

271680

Info:Marijke Stienstra
Klutenweg 3, 8314 PB, Bant

06 12257649

www.crespa.nl

Jongeren 19Nu NET

Info: Marianne van Tilburg
Lindeweg 14, 8315 RC, Luttelgeest

06-46132864

www.neteffebeter.nl

Knipboetiek Tjitske
Straatsma

Bredehof 1, 8311 AH Espel

271298

Gullerie Lucidarts,
Willem de Wolf

Keggehof 18
8311 AV Espel

271759

Maas Tuinmachines
Rijwielhandel, Klein
postkantoor, Stomerij, etc

Keggehof 14
8311 AV Espel

Massagepraktijk GAEA

Gea Beishuizen
Keggehof 18
8311 AV Espel

Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers

Hoveniersbedrijf
Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa
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271410

271759

Vrij. 17.00 uur in MFC

di-vr 08.30-17.30u
do 18.00-20.00u
za 08.30-14.00u
za: 10.00-17.00u
ma-vr: op afspraak.
ma t/m vr. 08.30-12.15u
en 13.30-17.30u, wo +
za: ’s middags gesloten
Stomerij di voor 10.00u
brengen, do na 16.00u
terug
Praktijk voor massage-,
shiatsu- en
voetreflexzonetherapie

Belangrijke adressen
Naam



℡

MFC

Gert Dibbits
Fokke Westra

271218
271773

Maatschap voor
Fysiotherapie
Muziekvereniging De
Zuiderzee-echo’s
Ondernemersvereniging
Espel
Parochie De Heilige
Geest
Peuterspeelzaal De
Kruimel
Pedicure

Samen op Weg gemeente
Creil / Espel
Stichting Welzijn
Ouderen Espel:
Thuiszorg
Toneelver. De Ducdalf
Ver. Oecumenische
scholen NOP De Ark
Volkstuinvereniging
Espel
Werkgroep
Weidevogelbescherming Espel
De Zonnebloem. afd.
Creil/Espel:

‘t Mozaïek
Hans van Wognum
Rixtia Knip
secr. Mw.F. Nijboer, Westerringweg
12, 8311 RG Espel
secr. Mw. Ella Wijnia,
Espelerringweg 15, 8309 RE
Tollebeek
Pastor A. Schothorst-Vos, Helmhout
11, 8502 AE JOURE
‘t Mozaïek
Anja Beugels, Espelerringweg 19
8309 RE Tollebeek
‘t Mozaïek
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

637324
637313

maandagmorgen

271230
271345

651107
615063

opgave peuters vanaf 1
jaar
dinsdagochtend

274355
271145
271448
Inloopspreekuur 10.0011.00u (alle even weken)

‘t Mozaïek
secr. H. de Raat, Keggehof 21,
8311 AD Espel
Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin, Staartweg 9,
8531 HE Lemmer

Extra informatie
Uitleen op beperkte
schaal van hulpmiddelen
24 u /dag

271244
271638
0514-564254

secr. D. Legemate, Duiveland
48,8202 PK E’oord

612734

Coordinator: A. Reijneveld,
Utrechtsestraat 52, 8312 BL Creil

271655

secr. M. van der Velde, Bredehof 7,
8311 AH Espel

271669

Wijzigingen of aanvullingen kunt u mailen aan kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Praktijkinformatie dr. C.G.J. Geboers
Bezoekadres: Graaf Florislaan 53c, 8312 AW, Creil
Openingstijden van maandag t/m vrijdag: 08.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur
Algemeen telefoonnummer
Weekdagen: 0527-274365
’s Avonds en in het weekend: 0900-3336333
NB: Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een bezoek of het opvragen van uitslagen,
wordt u verzocht voor 9.30u te bellen.
Recepten
Receptenlijn: 0527-274109
Inspreken van herhaalrecepten: voor 9.30u
Ophalen van medicatie: tussen 15.30u en 16.30u (indien voor 9.30u besteld)
Spoed
Tijdens weekdagen: 0527-275170
’s Avonds of in het weekeinde: 0900-3336333  toets direct een ‘1’ bij het horen van een stem.U
wordt dan direct te woord gestaan door de telefoonpost assistente.

Openbaar vervoer Espel
Connexxion
Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Emmeloord
Maandag t/m vrijdag: 06.48, 07,48, 08,48, 09,48, 10,48, 11.48, 12.48, 13.48, 14.48, 15.48, 16.48, 17.48

Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Sneek
Maandag t/m vrijdag: 06.38, 07,38, 08,38, 09,38, 10,38, 11.38, 12.38, 13.38, 14.38, 15.38, 16.38, 17.38, 18.38

Meer informatie: www.connexxion.nl of Connexxion Klantenservice 0900-2666399.
Regiotaxi Flevoland
’s Avonds en in het weekend kunnen reizigers gebruik maken Regiotaxi Flevoland. De Regiotaxi
haalt u thuis op en brengt u tegen normaal openbaar vervoertarief naar elke gewenste bestemming in
de regio.
Maandag t/m vrijdag: 19.00u – 23.00u
Zaterdag en zondag: 08.00u – 23.00u
Informatie: 0527-619 393 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).
Reserveren van een rit (minimaal een half uur van tevoren): 0900-22 288 77
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