Colofon
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt weer de najaarseditie van Op de Wieken, met deze keer
onder andere een uitgebreid verslag van ons zeer geslaagde dorpsfeest!

Op de Wieken is de dorpskrant
van Espel en verschijnt zes keer
per jaar.
Op de Wieken wordt in en
rondom Espel gratis verspreid.

Verder is er aandacht voor Rope Yoga, een nieuwe vorm van actieve
lichaamsbeweging, die door Jolande Bastianen uit Bant zal worden
geïntroduceerd in ’t Mozaiek in Espel. Rope Yoga is uit IJsland komen
overwaaien en wordt momenteel nog niet op andere plaatsen in
Nederland gegeven. Een bijzondere primeur voor Espel!

Iedereen kan kopij inleveren! De
redactie behoudt het recht om
ingezonden stukken in te korten
of niet te plaatsen zonder opgaaf
van redenen.

Daarnaast kunt u lezen hoe het Berdien Pepping en Ariane den
Engelsen is vergaan in Ghana.

Editie september - oktober 2006
Jaargang 31, nr. 159

Nu we het dorpsfeest weer achter ons hebben, kunnen de liefhebbers
zich al weer gaan voorbereiden op de Kerstmarkt, die dit jaar wegens
groot succes vorig jaar voor de tweede keer wordt gehouden. Elders in
deze Op de Wieken vindt u meer informatie over de Kerstmarkt.

Kopij en Layout
Marja Hoorweg
Espelerpad 10
Tel.nr. 270053
kopij_opdewieken@hotmail.com

Wij wensen u een mooie nazomer en natuurlijk veel leesplezier met
deze Op de Wieken!
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Willy Heukers
Espelerpad 11
Tel.nr. 271255
r.heukers@hetnet.nl

Inleverdata kopij Op de Wieken
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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 18 oktober om 19.00u.

Aanlevering kopij
U kunt uw kopij tot en met 13
oktober 18.00u per e-mail sturen
aan de redactie.
Pluk- en nietavond
De nieuwe editie van Op de
Wieken zal op 18 oktober om
19.00u in elkaar worden gezet in
’t Mozaïek.
Website Espel
www.espel.info
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Familieberichten
Geboren
5 juli

Janita, dochter van Arjen en Hester Stevens-van der Veen,
Westerringweg 10 Espel

4 augustus

Kyra, dochter van Mark en Karin Jol,
Zuiderrand 11 Espel

Overleden
11 augustus

Anneke Claassen-van Stijn Westerringweg 3 op 65 jarige leeftijd

26 augustus

Cornelis Franciscus Stevens op 92 jarige leeftijd. Hij woonde voorheen in
Espel, aan de Westerringweg en later aan de Espelerweg. De laatste jaren in
Emmeloord.

Persoonlijke berichten
Beste Espelnaren,
Uitgesproken Espel, een prachtig boek van Espelnaren voor Espelnaren. Fantastisch zoveel talenten
in zo’n klein dorpje!
Maar of Kitty is wat te optimistisch geweest of de drukker heeft een klein foutje gemaakt. Bij de
foto van mij staat 444.444 km, maar ik ben pas de 400.000 km gepasseerd. Dat was 14 juni tussen
Boornbergum en Beesterzwaag, net onder een tunnel door van de A6 op een idyllisch plekje. Er was
niet eens een verhard pad, gewoon een zandpaadje maar wel bij eeuwenoude eiken en rode beuken
in het grote Drents-Friese woud. Met eerbied voor het passeren van die mijlpaal liep ik 100m naast
mijn fiets, om te gedenken. Ik was op terugtocht van Groningen, totaal 7250 km en alles van de
wind. Toen ik in Groningen was, draaide de wind naar noordelijke richting en het reed als een raket,
2 dagen en het was een reis door het paradijs.
Maar, dat kleine foutje in het boek is ook weer een uitdaging om alsnog die 444.444 km waar te
maken. En om wat door te peddelen en misschien (zo de Here wil en wij leven) te volbrengen in
2008, dat is zo ik nu doorga wel te doen. En dan kan 2004 in het boek gemakkelijk veranderd
worden in 2008, zodat het boek weer up to date is.
Rinde R. Russcher
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Prikbord
Computerlessen in ’t Mozaïek!

Tropisch weer.

In september beginnen de computerlessen voor
ouderen weer in ’t Mozaïek. Bij belangstelling
kunt u zich opgeven bij Gert Dibbits tel. 271218.

Meer dan 30 graden
Dan is het ons geraden
Om verkoeling te zoeken
En uit de lange broeken

Te Koop: Scooter: Peugeot VS/X
De scooter is blauw met een witte streep er
overheen. Bouwjaar: 2003. Prijs: N.O.T.K.
Voor meer informatie Brenda Nijboer: (0527)271230 of 06-13959400
Guldens gevraagd!

Kleine kinderen in het badje
Achter in de tuin, daar zat je
In de schaduw van de parasol
Een hoedje of petje op je bol
En dan nog puffen, zweten
Wat moeten we vandaag toch eten
Gemakkelijk, de barbecue
Met een slaatje of iets anders toe

De Oost Europa Commissie Creil-Espel verzamelt
munten en papiergeld uit het gulden tijdperk. Hebt
u ergens nog geld liggen, meldt het ons dan a.u.b.
Ook geld uit andere lidstaten van de E.E.G. is
welkom. Het wordt bij u opgehaald.

Ramen, deuren stonden open
Frisdrank en maar ijsjes kopen
S’ avonds laat nog buiten zitten
Je kon toch niet slapen, pitten

J. den Engelsen 271201
Th. Stuivenberg 271734
H. Faber 274414
S. van Gosliga 271199

De tuin nog even sproeien
En hier en daar wat snoeien
Dan weer zuchten wat is het heet
Ik weet niet of u het nog weet

Jeugdbowlers gezocht!

Maar nog niet zo lang geleden
Hadden we genoeg van al die regen
Dus niet klagen over het hete weer
Doet u dat nu maar nooit meer

Jeugd van Espel en omstreken we zijn nog op zoek
naar enkele jeugdbowlers. Kom en bowl eens een
jaartje lekker mee op woensdagavond. Straks in
het verbouwde bowlingcentrum word het nog
gezelliger en dat moet je meemaken.
Mail mij voor mee informatie:
aenw.rasing@planet.nl

Zelf kunnen we dat toch niet bepalen
Al gaan we er soms wel van balen
De natuur gaat toch haar eigen gang
Dat is altijd zo geweest, al eeuwen lang.
Roel Warmolts.

vr. gr. Guus Rasing.

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 dorpsgenoten,
Dit is weer mijn eerste stukje na de zomervakantie en ik hoop dat iedereen die op vakantie is
geweest kan terugzien op een goede tijd. Wat heeft dorpsbelang beziggehouden de laatste periode ?
In de eerste plaats kunnen we terugkijken op een geweldig geslaagd dorpsfeest : De weergoden
waren ons goed gezind en alle activiteiten zijn goed bezocht geweest ! Hulde dus aan alle leden van
de feestcommissie : ik heb het al eerder gedaan ( op de website ) maar ook op deze plaats wil ik
iedereen die op wat voor manier heeft geholpen het feest tot zo’n daverend succes te maken heel
hartelijk bedanken. En ook de vrijwilligers die bij de autocross betrokken zijn geweest wil ik in dit
kader zeker niet vergeten : dank zij jullie was ook dit een daverend succes ! En na afloop van het
feest is dankzij de gulle subsidie van de feestcommissie elk adres in Espel voorzien van een fraaie
puzzel van een luchtfoto van ons dorpje. Mocht u meer exemplaren willen hebben : ze zijn te koop
via dorpsbelang of op de kerstmarkt eind dit jaar. Kosten € 5 , 00 per stuk.
Naar aanleiding van onze klachten over de staat van onderhoud en de mailtjes die gedeputeerde de
Raad van menig dorpeling heeft gekregen is door provincie Flevoland het initiatief genomen om de
situatie ter plaatse zelf in ogenschouw te nemen.En zo gebeurde het dat donderdag 7 september een
hele delegatie het fietspad affietste van Emmeloord tot aan Espel. Espel was bij dit evenement
vertegenwoordigd door Elly Keizers en ondergetekende terwijl de gemeente door wethouder Schutte
acte de presence gaf. Al met al een hele ploeg : 7 personen sterk ! Maar wat is nu het resultaat van
deze actie geweest? Welnu : we zijn tot de conclusie gekomen , dat het stuk van de dierenkliniek tot
aan de Hanny Schaftweg er best redelijk bijligt; de angel zit in het laatste stuk , van de Hanny
Schaftweg tot aan Espel. Daar zijn hele stukken gerepareerd met daarmee de nodige ergernis van
hobbels en bobbels. Maar is dit stuk daarmee nu ook verkeersonveilig ? De eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen, dat in oogpunt van verkeerscomfort het stuk vervangen zou moeten worden, maar onveilig
is het niet ! Wat nu te doen ? Er is ons uitgelegd, dat in het onderhoud van de provinciale wegen ook
de fietspaden worden meegenomen en daartoe worden "geschouwd " ( + kritisch bekeken ). Er is
geconcludeerd dat dit fietspad inderdaad gerenoveerd moet worden, maar dat er nog slechtere wegen
en fietspaden zijn in de hele provincie ( waar ook dagelijks grote groepen verkeersdeelnemers
langsgaan ) die nog slechter zijn. Deze krijgen dus voorrang boven ons fietspad. Maar dat er iets
moet gebeuren is duidelijk en daarom is ons fietspad gepland voor 2008. We moeten dus tot die tijd
nog even geduld hebben. In de tussentijd worden er wel de nodige reparaties uitgevoerd om te
voorkomen dat de verkeersveiligheid in het geding komt en ook zal tot die tijd regelmatig extra
"geschouwd " worden. Maart 2008 gaat het fietspad er dan uit en zal vervangen worden voor een 3
meter breed betonpad. Het duurt dus nog even, maar dan heb je ook wat !! Volgens gedeputeerde de
Raad kun je dan spreken van een superstrak pad, waar het zelfs goed skeeleren zal zijn!!
Dorpsbelang is blij met het initiatief van deze fietstocht dat de provincie heeft genomen : er zijn de
nodige onduidelijkheden weggenomen en het standpunt en de werkwijze van de provincie is ons nu
ook duidelijk geworden. Laat ik dit stukje dan ook eindigen met het spreekwoord "alle goede dingen
komen langzaam " en daar is ons fietspad geen uitzondering op. Hulde overigens aan alle jongelui
die dit pad dagelijks gebruiken : over het hele stuk van 10 km zagen we maar 1 lege
chipsverpakking zwerven en dat is ook wel eens anders geweest. ( Wel jammer dat omroep
flevoland ondanks eerdere toezeggingen schitterde door afwezigheid ).
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Tot onze grote spijt ( en schrik ) vernamen we eind augustus dat per 1 oktober de SRV – wagen
stopt met rijden. Mark Slump uit Bant ( exploitant van de wagen ) heeft mij verteld dat het
allemaal niet meer uitkan en dat daarom de wagens ( hij heeft er meerdere ) eruit worden
gehaald. [ Als we dat 4 jaar geleden hadden geweten ……….]. Dorpsbelang vindt dit heel erg
voor het dorp en om die reden zijn we al aan het onderzoeken of ( en zo ja welke )
mogelijkheden er zijn zodat men de boodschappen toch nog thuis krijgt bezorgd. Maar het
belangrijkste is : bestaat er draagvlak binnen het dorp om iets op poten te zetten ? Vier jaar
geleden hadden we namelijk grootse plannen waar heel veel tijd in is gestoken , maar die
mislukten omdat binnen het dorp geen draagvlak voor ons plan was. Die teleurstelling willen we
niet nogmaals meemaken, vandaar dat nu eerst wordt nagegaan of er draagvlak bestaat voor
bepaalde plannen. Als we hier concreet meer over kunnen zeggen, wordt u hierover via de
dorpskrant geïnformeerd.
Vorig jaar heeft dorpsbelang voor het eerst een avond georganiseerd voor alle mensen die nieuw
in Espel zijn komen wonen. Deze avond is informatie gegeven over dorpsbelang, over ’t
Mozaïek, de website , de sportverenigingen etc. De avond werd destijds afgesloten met een
hapje en een drankje. Omdat deze avond zo’n groot succes was , heeft dorpsbelang destijds
besloten jaarlijks een dergelijke avond te organiseren. Dit jaar organiseren we de avond op
donderdag 19 oktober aanstaande in ’t Mozaïek. Aanvang : 20.00 uur. Dus : bet u het
afgelopen jaar ( 2005 – 2006 ) nieuw in Espel komen wonen ( of als u vorig jaar verhinderd was
) : u bent van harte uitgenodigd om onze gast te zijn 19 oktober aanstaande !!!!!!!!!!
Na vele jaren heeft de fam. Gerding te kennen gegeven dat zij door hun werkzaamheden de
dorpsladder niet langer kunnen opslaan. Bij wie ( binnen het dorp ) mag in het vervolg de ladder
liggen zodat de dorpelingen hem daar kunnen ophalen ? Reacties graag naar Derkien Gerding
271503. En Cees en Derkien : heel hartelijk bedankt dat jullie deze taak vele jaren vrijwillig
voor het dorp hebben willen doen !
Als afgevaardigde van dorpsbelang naar het stichtingsbestuur van ’t Mozaïek heb ik ook nog
enkele mededelingen :
• Als u gebruik wilt maken van ( een van de ) ruimtes van het Mozaïek, wordt u verzocht om
aan te geven welke ruimte uw voorkeur heeft ( indien van toepassing ). Er wordt dan in
overleg bekeken of uw wensen gehonoreerd kunnen worden. Als u geen voorkeur doorgeeft,
wordt er door de agendahouder gepland waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van
de groep.
• ’t Mozaïek beschikt inmiddels over een aantal z.g. “sta tafels “. Deze zijn in het gebouw
opgeslagen en vrij te pakken door de gebruikers van ’t Mozaïek.
• 4 oktober zal er weer een vergadering worden gehouden waarvoor alle gebruikers(groepen)
van ’t Mozaïek zullen worden uitgenodigd . Op deze vergadering zal onder anderen het
kosten / baten verhaal duidelijk worden gemaakt.
• Het gebeurt, dat na uitleen (van b.v. krukken ) de goederen niet worden teruggebracht. We
doen een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid als gebruiker ( lener ) van de
materialen : breng de dingen weer netjes terug zodat ook een ander er weer gebruik van kan
maken ! [ En mocht u vergeten goederen nog thuis hebben liggen, breng ze dan a.u.b. alsnog
even terug ].
Woningbouw : ik heb begrepen dat de gebruikers van de kavel Espel west per 1 oktober van het
land moeten zijn (?) Daarna kan de boel dus bouwrijp worden gemaakt. We wachten af………
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
Op de Wieken

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

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

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.
Op de Wieken

-Nieuws uit EspelInloopspreekuur Consulente Kruisvereniging
De Consulente Kruisvereniging Oude en Nieuwe Land, Co Wakker, houdt om de week (even
weken) spreekuur in ’t Mozaïek in Espel. Daar kan iedereen terecht met vragen of voor specifieke
informatie op het gebied van zorg en welzijn.
Niet iedereen is op de hoogte van de steeds veranderende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld waar u
terecht kunt als u zorg of hulpmiddelen nodig heeft? Of als u iets wilt weten over
personenalarmering? De consulente van de Kruisvereniging kan u verder op weg helpen of samen
met u kijken naar de verschillende mogelijkheden die er zijn. Zij probeert u een zo passend
mogelijke oplossing te bieden en kan als u dit wenst bemiddelen naar de juiste vorm van
hulpverlening. De consulente beschikt over een breed netwerk en heeft onder andere contacten met
ouderen- en vrijwilligersorganisaties en een nauwe samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe
Land. We proberen.
Als u niet zelf in staat bent om naar het inloopspreekuur te komen, dan kunt u ook een afspraak
maken voor een huisbezoek. U kunt dan bellen naar Kruisvereniging Oude en Nieuwe Land,
telefoonnummer (0527) 63 03 06 en vragen naar Co Wakker, uw consulente.

Creatieve Fair in Bant
De Knutselkeet in Bant houdt vrijdag 1 september voor de vijfde keer een fair. Die vindt plaats op
een boerenerf aan de Polenweg 14, tussen 10.00 en 21.00 uur. De toegang tot de fair - ooit begonnen
als open dag voor de Knutselkeet - is gratis. Tijdens de fair laten zeven standhouders uit de wijde
regio zien wat ze in huis hebben. Dat varieert van creativiteit op het gebied van knutselen tot een
thuiskapper, tuinontwerp, kleur- en stijladvies en voetreflexologie tot het ontwerpen van
(geboorte)kaartjes en vakantie vieren. De fair groeide in de afgelopen jaren behoorlijk, maar
initiatiefnemer Sita Doornbos van de Knutselkeet wil wel grenzen aan de groei. 'Het moet groot
genoeg zijn om mensen veel te bieden, maar klein genoeg om het persoonlijk en gezellig te laten
zijn.' De standhouders zijn: Goldhoorn Gardens, Balans, Hinke Heijboer, YoungArt, T-style,
EigenWijze en - uiteraard - de Knutselkeet zelf. De fair vindt bij mooi weer in de buitenlucht plaats,
op het boerenerf. Bij slecht weer gaat de fair onderdak: in de schuur.

Heineken Veiling in Poortershuys
Café Restaurant ’t Poortershuys te Creil bestaat dit jaar 50 jaar. En ook bijzonder: Roel en Gé
Warmolts zijn hier al 20 jaar eigenaar van! Dit laten ze dan ook niet zomaar voorbij gaan, nee dit
wordt gevierd! Wij als Espelenaren hebben afgelopen dorpsfeest kunnen genieten van de super
gezellige Heineken veiling. Degene die het niet hebben mee mogen maken hoorden dan ook
allemaal achteraf hoe ontzettend gezellig dit geweest is. Wees niet getreurd, ’t Poortershuys geeft u
allemaal de gelegenheid om het toch nog eens mee te maken! Zaterdag 30 september a.s. kan een
ieder de super gezellige Heineken veiling bijwonen in ’t Poortershuys. Dit belooft weer een
geweldig spektakel te worden, dus kom allemaal!! Het enige dat u hoeft te doen is: aanwezig zijn,
een drankje bestellen, bonnen ontvangen en bieden maar op al die leuke/gekke/ mooie Heineken
producten. Na een (pak ‘m beet) 10 minuten bent u net zo gek als iedereen en ‘vecht’ u om de
bonnen. Dit is echt een ding dat u een keer moet hebben meegemaakt in uw leven, dus twijfel niet en
kom! Tot ziens op zaterdag 30 september!!!!
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-Nieuws uit Espel-

Yogalessen in Emmeloord, Marknesse en in Creil
Yogacentrum de Blikopener organiseert al weer voor het elfde jaar, yogacursussen op dinsdagavond
in Emmeloord, op woensdagavond te Marknesse en op donderdagavond te Creil.
In de yoga krijgt men richtlijnen en technieken aangereikt voor een gezond en vitaal leven middels
wetenswaardigheden, meditatie, lichamelijke, ademhaling en ontspanningsoefeningen. De cursus
wordt in een klein gemengd groepsverband van alle leeftijden gegeven. Gedurende
vijf kwartier kan men naar eigen kunnen, vermogen en inzet meedoen.
Yoga kan worden gedaan ten behoeve van stress beheersing, zelfmanagement of voor
pure ontspanning. Men leert overbodige spanningen herkennen en los te laten, zodat
er nieuwe levenskrachten vrijkomen om stress situaties beter te kunnen beheersen,
waardoor er innerlijke rust ontstaat met opbouwende weerstand zodat men zich fysiek zowel
geestelijker fitter voelt.
Men kan praktisch doorlopend instappen, een verzuimde les op een andere avond volgen en een les
die slechts alleen ter kennismaking wordt bijgewoond is gratis. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Verandering komt alleen door handeling. Meer weten of aanmelden bel Herman Sneep, erkend
yogadocent, tel. 0527-202745

Nieuws van de gymnastiek
Tijdens de laatste gymnastiekles voor de vakantie werden de kinderen verrast met een cd-rom vol
foto's van de gymuitvoering. Binnenkort wordt er een bodyfitkijkles en kleuterkijklessen
georganiseerd. De bodyfitkijkles is op 2 oktober van 19.30 - 20.30 uur. De kleuterkijklessen zijn op
6, 13 en 20 oktober van 13.15 - 14.15 uur. Op 28 september houden we de jaarlijkse
ledenvergadering om 20.00 uur in het Mozaïek.

Regiotaxi
Als het aantal reizigers van de regiotaxi ’s avonds en in het weekend net zo hoog blijft als nu het
geval is, dan zou buslijn 42 naar Rutten, Bant, Creil en Espel weer kunnen terugkeren.Dat zei
gedeputeerde De Raad dinsdagavond in Emmeloord tijdens een bijeenkomst over de nota Mobiliteit.
Dorpsbelangen Rutten uitte daar zijn zorg over het plan van de provincie om het kaartje voor de
regiotaxi per januari duurder te maken. Dat is nodig, omdat meer mensen gebruik maken van de
regiotaxi dan vooraf was berekend en dat kost de provincie meer geld. Volgens De Raad moet
worden uitgezocht of er echt voldoende reizigers zijn om weer een gewone en dus goedkopere
streekbus te laten rijden. (bron: Omroep Flevoland)

Uitbreiding Espel
Espel mag de komende jaren 168 woningen bijbouwen. Dat heeft de gemeente Noordoostpolder
besloten. Er is ruimte voor 46 vrijstaande woningen, 78 twee onder een kap en 44 huizen in een
rijtje. Vanaf januari wordt de grond in Espel-West uitgegeven. De grondprijs varieert tussen de 80
en 140 euro per vierkante meter. (bron: Omroep Flevoland)
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-Nieuws uit EspelThe Bouncers organiseert darttoernooi
Zondag 17 september a.s. organiseert dartvereniging the bouncers een darttoernooi opengesteld voor
alle leden van de vereniging en alle inwoners van Espel. Opgave tot zondag 12.30 uur bij een van de
bestuursleden: Arjan Reijneveld; Mark Jol; Mark Wrmolts; Arjan Mulder of Ronald van het
Hof. Aanvang 13.00 uur in de sportkantine, deuren open om 12 .00 uur. Gezelligheid staat voorop,
daarom wordt er gespeeld met koppels die worden geloot. (Je weet vantevoren niet met wie je gooit)
Geeft u allen op! Tot zondag...... (bron: www.espel.info)

Slump’s rijdende supermarkt stopt met rijden
Vanwege de hoge kosten en de te geringe opbrengsten heeft de firma Slump besloten om te stoppen
met hun service langs de deur. Vanaf 1 oktober zullen we in Espel het getoeter van André Kramer
moeten missen. Maar, zo beloofde André we bieden onze klanten een alternatief. Per 1 oktober
kunnen klanten van Slump tin Espel en het buitengebied och wekelijks hun boodschappen bezorgd
krijgen, zonder extra kosten. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is de bestelling doorgeven aan
de firma Slump. Dat kan per telefoon, fax of e-mail. (bron: www.espel.info)

---------------------------------------------------------

Opgaveformulier Kerstmarkt (zie artikel elders in deze krant)
Ja, ik wil op 9 december graag op de kerstmarkt staan.
Ik heb aan te bieden/te laten zien
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Ik heb een
O een halve kraam
O een hele kraam nodig.*
Voor mensen van buiten Espel vragen wij een vergoeding van:
10 euro voor een hele kraam en 5 euro voor een halve kraam.
Naam……………………………Telnr:………………………
Adres…………………………… E-mail adres………………
Briefjes in te leveren vóór 30 september bij de “KNIPBOETIEK” van Tjitske Straatsma.
Ook kunt u zich opgeven per E-mail, ons adres is: espelgloeit@planet.nl
*aankruisen wat van toepassing is.
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Noteer alvast de volgende data in uw agenda!

September
•

Espel
17 september: darttoernooi, sportkantine, aanvang 13.00u

•
•
•

Omgeving Espel
1 september: Creatieve fair, Polenweg 14 Bant, aanvang 10.00u
17 september: menmarathon voor aangespannen paarden, kuinderbos, 12.00u
30 september: Heineken Veiling, Poortershuys Creil

Oktober
•
•

Espel
2 oktober: inlooples bodyfit, gymvereniging, aanvang 19.30u
14 en 15 oktober: Ducdalftoernooi (bowling)

•

Omgeving Espel
7 oktober: Musical bij Op d’n Akker

December
•

Espel
9 december: Kerstmarkt Espel

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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VOOR DE 2e MAAL: KERSTMARKT IN ESPEL
Na het grote succes van vorig jaar willen wij nogmaals een kerstmarkt organiseren, de formule zal in
grote lijnen hetzelfde zijn als vorig jaar, d.w.z. Kramen binnen en buiten, in en om “t Mozaïek” met
muziek, lekkere hapjes, lekkere drankjes en zoveel mogelijk leuke kramen. Er mag weer van alles
verkocht en tentoongesteld worden. Denk aan kerstkoekjes – taarten – cakes – warme
chocolademelk - kerstkaarten – schilderijen – eigen gebreide sokken – poppen – pannenlappen planten – kerststukjes – kerstbomen – kerstversieringen – sierraden enz.
Dit jaar zullen er oude trekkers èn oude landbouwmachines op de Keggehof tentoongesteld worden,
wie heeft er nog antieke of bijna antieke landbouwwerktuigen die wel eens gezien mogen worden.
Neem contact met ons op, liefst vóór 30 sept.
Let op: Het wordt géén rommelmarkt!

Muzikanten zijn ook weer van Harte Welkom, want wat is een kerstmarkt zonder
kerstmuziek!!!!
Je hebt niets te verkopen, maar je hebt wel een leuke hobby of een mooie verzameling van het een of
het ander, laat ons eens meegenieten, maak een mooie opstelling van je spullen en vertel ons erover.
Ook verenigingen zijn van harte welkom. Kwetsbare spullen zullen voorrang krijgen om binnen
geplaatst te worden, deze beslissing ligt bij de kerstclub.
Elders in deze dorpskrant vindt u een opgave formulier, wij willen wel graag weten waar u mee
komt. Voor mensen van buiten Espel zullen wij een vergoeding voor het gebruik van de kraam
vragen.Wij zorgen voor de kramen met e.v.t. elektriciteit, en voor de aankleding.

De kerstmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 9 december
van 15.00 uur tot 18.00 uur in en om “t Mozaïek” te Espel.
Noteer dit in je agenda, met stip en met ster want het wordt weer gloeiend leuk en gezellig!
We gaan Espel weer laten gloeien voor jong en oud.
MELD JE AAN – MELD JE AAN – MELD JE AAN – MELD JE AAN
En ga aan de slag want over 3 maanden is het al zo ver, ga knutselen, ga rommelen, ga oefenen en
laat ons vóór 30 september weten of je óók meedoet en zo ja, waarmee.
De kerstclub bestaat uit:
Jeanette Blok
Henk van Dam
Mariska Dekkers
Lia Jorritsma
Tjitske Straatsma
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ROPE YOGA GAAT IN ESPEL VAN START
Jolande Bastianen uit Bant doet op 8, 9, 10 en 11 september 2006 in IJsland examen voor het
diploma instructrice Rope Yoga. Daarna wil zij op de maandagavonden 18 en 25 september en op de
woensdagavonden 20 en 27 september introductielessen geven in ’t Mozaïek. Jolande is dan de
eerste gediplomeerde Rope Yoga lerares in Nederland. Ze koos ’t Mozaïek uit om de eerste lessen te
gaan geven. Wij kunnen dus dicht bij huis gebruik maken van deze unieke kans. Een les duurt vijf
kwartier. Deelnemen aan een proefles kan tegen een gereduceerd tarief van E 5,-. Opgeven is nodig
en kan via telefoonnummer 0527-261991. Iedereen kan met Rope Yoga beginnen, ervaringen met
Yoga of fitness zijn niet nodig.
Aansluitend wil Jolande cursussen Rope Yoga in ’t Mozaïek geven. Een cursus bestaat uit tien
lessen van vijf kwartier. “Ik ga les gegeven aan groepen van maximaal acht cursisten, zodat ik veel
persoonlijke aandacht kan geven”, zegt Jolande. “Iedereen doet de oefeningen naar eigen kunnen en
tempo. De cursussen worden op maandagavonden, woensdagavonden en woensdagochtenden
gegeven. De kosten zijn 78,00 Euro per cursus, dit bedrag kan in termijnen betaald worden”.
Ruim twintig jaar geleden ontwikkelde Gudni Gunnarssen in IJsland Rope Yoga. Gunnarssen had
vele jaren ervaring met Yoga en werkte toen tien jaar als fitnesstrainer in zijn geboorteland IJsland.
Inmiddels is Rope Yoga op IJsland, in Engeland en in de Verenigde Staten van Amerika een
bekende variant van Yoga. En wordt door veel mensen als heel prettig ervaren. Gudni Gunnarssen
leidt zijn nieuwe Rope Yoga trainers zelf op. Jolande heeft dan ook haar lessen van hem zelf gehad.
Zij ging samen met Sjoukje Hoekstra uit Koudum naar IJsland voor de trainingen. Jolande maakte in
december 2005 kennis met Rope Yoga en was direct razend enthousiast. Jolande is al 22 jaar
kapster, sinds 2003 runt zij haar eigen kapsalon in het Saalicon in Creil. Naast het kappersvak was
zij instructrice tiltechnieken bij Thuiszorg en gaf zij verschillende cursussen. Die ervaring in
lesgeven komt haar nu goed van pas.

Rope Yoga is een actieve Yoga vorm. Het omvat een compleet programma van ontspanning in
combinatie met strekoefeningen en ademhalingstechniek. Er zijn oefeningen voor heup-, been-, rugen buikspieren. De bewegingen zijn vloeiend en vriendelijk voor het lichaam. Door het speciaal
hiervoor ontwikkelde frame met een koord- [rope] constructie wordt de rug ontzien en ontstaan er
synchrone bewegingen, die voor alle leeftijden geschikt zijn. Bij Rope Yoga worden bijna alle
spiergroepen aangesproken en vooral de buik-, rug- en beenspieren flink versterkt. Dit heeft een
positieve invloed op de hele lichaamshouding. Ook verbetert Rope Yoga de verbranding van
calorieën, de spijsvertering, de bloedsomloop, de ademhaling en de uitscheiding van afvalstoffen.
“In totaal zijn er twintig verschillende oefeningen binnen Rope Yoga. Er hoort een
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ademhalingstechniek bij en tijdens de cursus wordt hier aandacht aan geschonken. Een groot
voordeel van Rope Yoga is dat de rugspieren door het speciale mechanisme met koorden tijdens de
oefeningen niet verkeerd belast worden. Zodat rugklachten voorkomen kunnen worden tijdens het
trainen van de buikspieren”.
“Het doel van Rope Yoga is om fit en soepel te blijven. Ook de conditie van mensen met lichte
klachten, vooral stijf- en stramheid, kan verbeterd worden en aanwezige klachten kunnen duidelijk
afnemen. Ik hoop dat veel mensen een proefles bij me komen halen, zodat kennis gemaakt kan
worden met deze vorm van Yoga en dat veel mensen uit Espel zich binnenkort fitter zullen voelen,
doordat ze een cursus Rope Yoga bij mij gedaan hebben”, besluit Jolande.
Willy Heukers-ten Bosch

Activiteiten SVA
In oktober is weer de eerste activiteit van de Stichting Vakantie Activiteiten Espel. We beginnen met
een knutselmiddag en gaan glasmozaïeken onder deskundige leiding van Sita Doornbos van de
Knutselkeet uit Bant.
•

•

Woensdagmiddag 11 oktober
Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn van harte welkom in ‘t Mozaïek. We gaan een fles
beplakken met allerlei gekleurde en glinsterende steentjes, zodat er een mooi mozaïek
ontstaat. Graag zelf een fles meenemen. Als je de fles ook wilt voegen kun je hiervoor
terugkomen op woensdagmiddag 18 oktober.
Woensdagmiddag 18 oktober
Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn deze middag van harte welkom in ’t Mozaïek. We
gaan waxine lichtjes beplakken met allerlei mooi gekleurde en glinsterde steentjes, wat een
prachtig effect geeft. Voor alle materialen wordt gezorgd.

De knutselmiddag begint om 14.00 uur in duurt tot ongeveer 15.30/16.00 uur. De kosten zijn € 2,00
per kind.
Van te voren graag opgeven, dit kan bij:
Annet Dekker
Ineke van den Heijkant
of Elly Keizer.
We hopen jullie allemaal weer te zien.
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Terug van onze missie in Ghana!
Op vrijdag 4 augustus zijn wij terug gekomen uit Ghana. Het was een mooie en indrukwekkende
reis. Nog steeds niet goed wetend wat je moet zeggen of vertellen. Door nu dit stukje te schrijven
proberen we jullie te laten zien hoe indrukwekkend onze ervaring voor ons is geweest. Ook al is het
voor jullie misschien moeilijk te voorstellen. Op vrijdag 14 vertrokken wij, op weg naar het
onbekende. We moeten zeggen dat dit wel echt een spannend moment was. Na een lange vliegreis,
kwamen we aan in Accra, de hoofdstad van Ghana. Na een korte nacht in een (nog luxe) hotel,
begonnen we aan een 2-daagse busreis. Op zondag avond kwamen we aan in ons verblijf, spullen
klaarzetten, eten en naar bed. Na drie dagen reizen, kon je de slaap wel goed gebruiken. `s
Maandags begon voor ons meteen de bouw, ook heel spannend, want wat gaan we eigenlijk precies
doen? De ontmoeting met de bevolking van het dorpje Kabreya, waar onze bouwplaats was, was
zeer bijzonder. Zulke hartelijke en warme mensen met eigenlijk helemaal niks. Toch willen ze je
alles geven, en vonden ze het geweldig dat wij er waren. We waren echt welkom. Toen begon het
bouwen, zwaar maar wel leuk werk. (We zijn nu gepromoveerd tot echte bouwvakkers;) we kunnen
ons eigen huisje wel bouwen, op z`n Ghanees dan
hé!) Elke dag van vroeg tot laat werken: metselen,
hout zagen en timmeren, staal bewerken, cement
en beton maken, stenen bakken en sjouwen etc. Na
de eerste werkdagen had je het toch wel even
gehad, het was best zwaar en dat met die hitte.
Maar uiteindelijk is het gebouw helemaal tot aan
het dak afgekomen. Zover als dat in de planning
stond, is gelukt! Het gebouw zal in juli 2007 in
gebruik worden genomen. Verder hebben wij ook
veel cultuur gezien en veel meegemaakt. Naar de
kerk geweest, heel anders als hier, veel
enthousiasme! Bij mensen op bezoek geweest, er is
veel armoede en eigenlijk hebben ze haast niks.
Maar ondanks alles komen ze gelukkig over! Hoe
dan ook, dat was zeer bijzonder om te ervaren.
Ook het kinderwerk was erg leuk, allemaal
enthousiast, druk bezig je aandacht te krijgen, en
lekker aan de werkjes knutselen. Vele
bijbelverhalen hebben we daar geprobeerd over te
brengen en volgens ons is dat aardig gelukt! Ook
hebben we hun volksdans gezien en zelf ook
meegedanst, heel gezellig en vrolijk! We hebben
zoveel meegemaakt, dat past gewoon niet in dit
verhaal. Om u er nog even aan te herinneren: vrijdag 13 oktober organiseren wij een buffet, waar u
zich voor op kunt geven bij één van ons. Wij hopen dat wij u een korte indruk hebben kunnen geven
over onze missie naar Ghana. Heeft u vragen dan kunt u altijd bij één van ons terecht. Wij vertellen
u graag meer!
Ariane den Engelsen en Berdien Pepping
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Bowling Vereniging Espel
De normale competitie loopt eind april, begin mei ten einde. Toch zijn er in de zomer mensen die
toch nog wel eens willen bowlen. Daarvoor zijn er twee leagues, de Lente- en de Zomerleague. De
Lenteleague wordt gespeeld in mei en begin juni en de Zomerleague wordt gespeeld in juli. De
Zomerleague was dit jaar echter een Tropenleague! De winnaars van de Lenteleague waren: Cor
Willems 30 punten, Richard Andeweg 23 punten en Nancy van Stuivenberg 21 punten.De winnaars
van de Zomerleague waren Frans Jansen 28 punten, Christiaan Veendorp 24 punten en Simon
Klaver 23 punten.
De hoogste game was van Christiaan Veendorp: 299. Dit is een nieuw huisrecord en bijna de
“perfecte game” van 300. Bij de 12e beurt bleef jammer genoeg pin 10 staan.
De normale leagues zijn inmiddels weer begonnen op maandag 28 augustus. Alle leagues zijn weer
vol, alleen bij de jeugd kan er nog één persoon bij. Meld je aan bij mij. Ook senioren kunnen zich
melden zodat ze eerst als reserve kunnen spelen en later verder kunnen instromen. Ook het eerst
volgende toernooi op 14 en 15 oktober, het Ducdalf toernooi, is een prachtige gelegenheid om eens
kennis te maken met de bowlingsport.
Hieronder volgt een overzicht van de toernooien die door de bowling vereniging worden
georganiseerd:
14 oktober 2006:
15 oktober 2006:
6 januari 2007:
7 januari 2007:
16 januari 2007:
17 januari 2007:
18 januari 2007:
20 januari 2007:
21 januari 2007:
24 februari 2007:
11 maart 2007:
9 april 2007:

Ducdalftoernooi
Ducdalftoernooi
De Tulp Espel B.V. Nieuwjaarstoernooi
De Tulp Espel B.V. Nieuwjaarstoernooi
Verenigingskampioenschappen
Verenigingskampioenschappen
Verenigingskampioenschappen
Verenigingskampioenschappen
Verenigingskampioenschappen
Lassche 50+ toernooi
Van Dun jeugdtoernooi
’t Achterhuis Paastoernooi

Alle toernooien vinden plaats in Bowlingcentrum “De Ducdalf”

Evert Ziel
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van de feestcommissie
Het is al weer enkele maanden geleden dat we 50 jaar Espel hebben gevierd en hoe. Gezien alle
complimenten die we hebben gehad, kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd dorpsfeest 2006.
Ook wij (de leden van de feestcommissie) hebben genoten en hierbij willen we nogmaals alle
dorpsgenoten, die op wat voor een manier dan ook hebben bijgedragen aan het feest, bedanken voor
hun medewerking en gezelligheid. Om nog even het feest weer terug te halen en te beleven hebben
per dag een korte impressie geschreven.
Zaterdag 10 juni
Eindelijk was het dan zover… de feestweek Espel 50 jaar ging van start. Na maanden van
voorbereiding konden we gaan genieten van wat nu blijkt een fantastische week met prachtige weer
en leuke, gekke, mooie, spannende, ontroerende, gezellige en niet te vergeten feestelijke momenten.
Rond half twee maakte de feestcommissie haar entree bij de feestlocatie. Al toeterend kwam de
enige echte flower power bus aanrijden met de feestgangers erin. Behoorlijk zenuwachtig voor het
zingen van ons mooie lied (’en 50 jaaaaaaar ….. is Espel daar’) en met droge kelen van de spanning
of alles zou gaan zoals we het hadden bedoeld, kwamen we aan bij de loods van Heerke en Reinie.
Veel reünisten hadden hun weg al gevonden naar de loods, dus het lied werd uit volle borst
meegezongen. Uiteraard opende onze dorpsvoorzitter John van Slooten de week met een mooie
speech, waarna iedereen kon genieten van koffie met cake, zomermarkt, het mooie weer, oude
foto’s, de metamorfoses, videobeelden en ga zo maar door. Ook de kinderen hoefde zich niet te
vervelen. Zij werden vermaakt door Scouting Emmeloord met allerlei activiteiten.
Absoluut hoogtepunt deze middag was de komst van Sara en Abraham, beide geboren en getogen in
Espel, met het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Uitgesproken Espel’. Zij kwamen letterlijk
uit de lucht vallen gehangen aan een parachute. Als eerste arriveerde ‘Sara’ Assiena Keetman-Kragt
en snel daarna volgde ‘Abraham’ Marcel Nijenhuis. Nadat zij allebei weer met beide benen op de
grond stonden, overhandigde Assiena het eerste exemplaar aan Janny van Dorp. Zij heeft jarenlang
alles wat met Espel te maken heeft uitgeknipt en ingeplakt met als gevolg dat de makers van het
boek konden beschikken over een schat aan informatie. Marcel overhandigde het tweede exemplaar
aan Afke Zonderland, actief dorpsbewoner en bedenker van de toepasselijke titel ‘Uitgesproken
Espel’.
Na alle commotie op het voetbalveld werd het langzamerhand tijd om de inwendige mens te
versterken en werden de barbecues aangestoken. ’s Avond genoten de echte feestgangers van de
gezellige muziek van de MB Band. De kop was eraf en een succes. Nu hopen dat de rest van de
week ook zo goed zou verlopen en dat we gezegend bleven met mooi weer. Dat bleek zo te gaan.
Zondag 11 juni
In tegenstelling tot andere jaren was besloten om de kerkdienst de eerste zondag van de feestweek te
houden en met succes. Veel mensen kwamen ’s ochtends naar de loods om de oecumenische
dorpsviering met als thema ‘Kleurrijk Espel’ bij te wonen. De voorganger was pastor Annie
Schothorst en zij sprak over gemeenschapszin, elkaar helpen en samen sta je sterk. Het was een
Op de Wieken

prachtige viering, die werd afgesloten met een feestlied speciaal voor de gelegenheid geschreven
door Afke Zonderland, op de melodie van 'Alle Menschen werden Brüder'.
Aansluitend op de viering vertrok het gezelschap naar de begraafplaats waar in een korte
plechtigheid de overledenen van vijftig jaar Espel herdacht werden. Ook zij hebben hun steentje
bijgedragen aan de totstandkoming van het dorp Espel. Bij terugkomst in de feestloods stonden soep
en broodjes klaar en was er gelegenheid om na te praten.
’s Middags werd het tijd om de flower power kleding om te ruilen voor oranje kleding, want het
Nederlands elftal speelde haar tweede poule wedstrijd in het WK. In de loods hing een groot scherm
zodat iedereen de wedstrijd goed kon volgen. Gelukkig voor alle voetbalfanaten won Nederland
glansrijk, wat de feestvreugde alleen maar ten goede kwam. De eerste twee dagen zaten erop en we
konden ons gaan opmaken voor de rest van de week. Gelukkig waren er nog zes mooie dagen te
gaan.
Maandag 12 juni
Maandagmiddag vond de jurering van de straten plaats. Hiertoe waren twee dames uit Creil
uitgenodigd, die beschikken over een geoefend oog voor detail en kleur en dat was maar goed ook.
Wat een werk had iedereen ervan gemaakt. De jury keek haar ogen uit en complimenteerde Espel
met haar creativiteit en saamhorigheid.
Tijdens de wandeling van de jury deden verschillende straten hun best om nog een extra dimensie
aan hun straatversiering toe te voegen. Zo was er in de Bredehof live publiek bij de band en een
levende Yoko Ono en John Lennon in bed. In de Leliestraat werden echte duiven losgelaten op De
Dam en trad Joe Cocker op. In de Windmolenhoek herleefde Woodstock. Jammer dat dit allemaal
weer opgeruimd is. De avond begon met een geweldige praalwagenoptocht en achteraan reden de
kinderen op hun versierde fietsen. Iedereen was druk in de weer geweest om de wagens en fietsen zo
mooi mogelijk te versieren en dit is zeer zeker gelukt. Ondanks het zeer warme weer was er veel
belangstelling langs de hele route om de wagens eens goed te bekijken. Wij van de feestcommissie
hadden ook een ‘wagen’ en deze reed voorop met uiteraard de feestcommissie zelf en alle mensen
die dit jaar 50 jaar zijn geworden of nog moeten worden. Wat was het heet in de bus, maar
desalniettemin supergezellig! Verder kon men tijdens de praalwagenoptocht genieten van een
optreden van de gymvereniging en muziekvereniging Zuiderzee-echo's op een podium voor ’t
Mozaïek.
Nadat alle wagens binnen waren, werd de bedrijvenbeurs geopend door wethouder Twan van
Meijel. Alle aanwezige bedrijven van binnen en buiten Espel hadden prachtige stands gemaakt en
niet te klagen over de belangstelling. Rond 22.30 uur volgde dan eindelijk de prijsuitreiking van de
straatversiering en de praalwagenoptocht. De eerste prijs bij de praalwagens was voor de combinatie
Espelerpad/ Westermeerweg en de eerste prijs voor de straatversiering was voor de combinatie
't Laantje - Leliestraat - Westerrand. Tenslotte was er ook nog de prijsuitreiking voor de kinderen.
Op de derde plaats eindigde Remco Blok en de tweede prijs ging naar Joeri en Brian Vos. De eerste
prijs was voor Rudy van Hooff. Gezien het late tijdstip (een volgende keer doen we de
prijsuitreiking voor de kinderen eerder op de avond) nam oma Jellie Westra de prijs namens Rudy in
ontvangst. Het werd een supergezellige avond en er volgde nog meer.
Dinsdag 15 juni
Op deze dinsdag was de tijd daar om de schutters van Espel uit te dagen de vogel met zo weinig
mogelijk schoten eraf te schieten, met andere woorden het vogelschieten was aan de orde. Het eerste
schot werd traditiegetrouw gelost door de schutterskoning van vorig jaar, Johannes Huisman. Na
124 schoten, wat een record is, werd Rolf Thoma de nieuwe schutterskoning. Hij kreeg de
schuttersmantel omgehangen van zijn schoonvader en de beker uitgereikt door Allie van Breugel.
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Ook deze avond kon men de consumentenbeurs bezoeken en was er weer sprake van een grote
belangstelling. De kinderen konden grabbelen in de grabbelton of levensgroot vier-op-een-rij spelen.
Verder gaf het piratenkoor acte de présence en samen met de feestcommissie zongen zij het lied
‘en 50 jaaaaaaar…. is Espel daar’. Het was wederom gezellig.
Woensdag 14 juni
Op woensdagmiddag was het tijd voor de kindermiddag. De kinderen konden zich bezig houden met
allerlei spelletjes zoals: kralen strijken, bloemenslingers maken, grabbelen, schminken, schilderijen
maken. Ondertussen waren de stoere kinderen onder ons met een crossfietsrace bezig. De meeste
waren zo fanatiek dat er geregeld één uit de bocht vloog. Gelukkig bleef de schade beperkt tot
blauwe plekken en schaafwonden. Nadat iedereen was uitgespeeld en gecrost en er een buitje begon
te vallen, konden de kinderen allemaal terecht in de loods van Oegema–Wieringa om daar een
geweldige show van Theater Harrewar bij te wonen. De kinderen gingen hier helemaal in op en
schreeuwden en lachten het uit! Zeker voor herhaling vatbaar.
En ja, toen was er s’avonds voor de laatste keer de bedrijvenbeurs en ook nu kwamen vele mensen
een kijkje nemen. Tot ieders verassing was er die avond een Heineken-veiling georganiseerd door de
gebroeders De Raat. In het begin stond iedereen te kijken van: Wat krijgen we nou? Maar al vrij snel
was men druk met het verkrijgen van de veilingbonnen (door bier te bestellen), zodat er geboden
kon worden op allerlei leuke en handige Heineken gadgets. Een zeer geslaagde avond die tot in de
late uurtjes doorging.
Donderdag 15 juni
Dit was de enige dag tijdens de feestweek dat het weer ons wat in de steek liet. De temperatuur was
goed, maar verder was het een druilerige dag. Gelukkig werd het tegen de avond wel droog en
misschien maar goed voor de lopers, die zich hadden opgegeven voor de traditionele AVNOP-loop,
dat het niet zo warm meer was. Ook dit jaar waren er naast de ervaren atleten van de AV NOP
verschillende Espelnaren die lieten zien hoe sportief zij zijn.
Op het voetbalveld startte de voorronden van het skippyvoetbal, waarvan de finale tijdens de
zeskamp zou worden gehouden. Het voetballen met een skippybal bleek nog niet mee te vallen en
leverde vrolijke momenten op. Voor de senioren onder ons trad het operettegezelschap La Mascotte
op in ’t Mozaïek.
De donderdag zou afgesloten worden met een kampvuur, maar helaas gooide het weer hier roet in
het eten. Alhoewel helaas, de meeste vonden het ook wel lekker om even een avondje rust te
hebben, want de komende twee dagen zouden de drukste en meest enerverende van allemaal
worden.
Vrijdag 16 juni
Deze avond was gereserveerd voor het hoogtepunt van de feestweek: de Revue. Ook dit keer weer
geweldig geschreven en georganiseerd. Onze complimenten. Iedereen luisterde aandachtig naar en
genoot van de stukjes en de prachtig gezongen liedjes. Hier en daar werden er mensen uit de zaal
genoemd, waarop je een kreet hoorde en daarop veel gelach! De revue staat volledig op de DVD,
zodat u er thuis keer op keer van kan genieten.
Na 25 jaar Revue stopt Hans Langendijk met het bedenken en regisseren van de revue. Hans,
namens alle Espelnaren en speciaal van de feestcommissie nu en de feestcommissies van andere
jaren: BEDANKT.
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Na de revue werd de zaal snel omgebouwd en kon men lekker losgaan op Feestbeest Jerick! Al snel
gingen de voetjes van de vloer en genoot iedereen van weer een geslaagde avond.
Zaterdag 17 juni
De laatste dag alweer. Wat vloog de tijd voorbij deze week. Zoals altijd werd deze dag afgesloten
met een zeskamp en een spectaculaire slotavond.
Eerst de zeskamp. Qua weer de meest perfecte dag van de hele week en dat kwam goed uit met alle
waterspelletjes die er waren. We begonnen deze dag met een jeu de boules wedstrijd voor de 40plusser onder ons. Iedereen was lekker fanatiek bezig en ondertussen was er een hoop lol. Ook de
finale van het skippy-voetbal stond op het programma. Erg spannend, sportief en gezellig! Het
volgende spel was de skippyslang-race voor de kinderen. De eerste combinatie ging werkelijk als
een speer, maar later bleek het toch niet zo makkelijk met name voor de kinderen met korte beentjes.
Met behulp van de coaches lukte het toch om het parcours af te leggen. De zeskamp werd vervolgd
met het spiekersloan, waar twee mannen, twee vrouwen en twee kinderen aan mee moesten doen.
Dit was echt geweldig om naar te kijken! Zij moesten al kruiend een parcours afleggen, dan snel een
spijker in het hout slaan en weer kruiend terug. Er gebeurden nog net geen ongelukken, maar wel
een hoop (uit)gelach en lol! Sommigen van ons moesten er daarna aan geloven, het spijkerbroek
hangen…. Veel mensen stonden lekker te schreeuwen aan de kant: “Hou vol!, Hou vol!”…. Ja, ga
daar maar eens hangen! Maar het werd knap gedaan. Daarna volgde het spel met het zwembad en de
balk. Dwars over het zwembad lag een balk waar mensen op moesten gaan staan en al staand
moesten er natte sponzen gevangen worden, die naar ze gegooid werden. Deze natte sponzen
moesten vervolgens in een emmer gegooid worden. Lastig om te doen, maar hilarisch om naar te
kijken. Het was een heel komisch, leuk, fanatiek en vooral NAT spel! Dan het slotspel. Een grote
zeepbaan (luchtkussen) werd opgezet waarover een man, een vrouw en een kind van iedere
combinatie heen moest. Tijdens deze tocht hadden zij een waterballon bij zich, die ze heel over de
finish moesten brengen. Ging de ballon kapot dan kostte dat strafpunten. Dit was heel leuk om te
zien en zeer vermoeiend om te doen! Al met al een heel leuke middag!
De stratencombinatiecompetitie was ook dit jaar weer een gezellig en spannend gebeuren met voor
het eerst in de geschiedenis een karaokewedstrijd tijdens de carnaval en ook voor het eerst in de
geschiedenis als winnaar combinatie B. Alle uitslagen op een rijtje:
Einduitslag stratencombinaties 2006
Comb. Karaoke

Playbackshow

Skippy Jeu de Skippy Spieker Spijker- Zwem- Slotvoetbal boules slang sloan broek bad
spel
hangen

Tot.
Plaats
punten

A
B
C
D
E
F
G
H

1
7
2
8
3
4
5
6

4
1
5
2
3
7
6
8

48
61
29
39
28
59
53
43

3
8
5
4
2
6
7
1

2
7
3
6
8
1
4
5

3
8
2
4
1
7
6
5

7
4
5
6
2
8
1
3

6
7
1
3
2
8
5
4

6
5
4
2
1
8
7
3

16
14
2
4
6
10
12
8

4e
1e
7e
6e
8e
2e
3e
5e

De slotavond…
Ja, helaas aan alles komt een eind, dus ook aan het feest van 50 jaar Espel. Sommigen van ons
hadden nog wel een week door willen gaan, maar de meeste vonden het goed, leuk en gezellig zo en
waren voldaan. Maar we hadden nog een supergezellige afsluitavond met geweldige bands te gaan.
De avond begon met Bootleg Abba’s. Hierbij kon je lekker meezingen en dansen op alle bekende
hits van de ABBA’s. Daarna volgende een paar uurtjes swingen met de Loco Loco Discoshow. Hier
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en daar keken de mensen in het begin wat onwennig om zich heen, maar al snel ging het dak eraf.
Wat waren die gasten gek. Ze gooiden met fluitjes, waarna een fluitwedstrijd werd gehouden. Ze
deelden sambaballen uit, organiseerden een danswedstrijd en nog veel meer. Echt top en lachen met
die drie gasten op het podium in hun apenpakkies.
Na dit spetterende optreden was er even een moment van rust, zodat er afscheid genomen kon
worden van Allie van Breugel, die na acht jaar de feestcommissie helaas gaat verlaten.
Bij deze nogmaals: Allie bedankt voor alles wat je voor het dorp hebt gedaan. Een dikke pluim!
En een afscheid van en een woord van dank aan allemaal was aan de orde, want het einde kwam
toch echt in zicht. Hierop volgde de afsluiter van de avond, Albert West. Iedereen zong de liedjes uit
volle borst mee en ging uit zijn/haar dak. Na 3 keer kenden we zeker allemaal het liedje ‘Amarillo’
uit ons hoofd! Maar we vonden het allemaal gezellig en ook Albert heeft genoten.
………………..Tja, en dan is het even stil. Het is echt over. Nu moeten we weer vijf jaar wachten
op zo’n groot feest. Maar we kunnen terug kijken op een geweldige week. Iedereen deed mee;
iedereen was enthousiast; niemand was vervelend. Zelfs het weer heeft zich van haar beste kant
laten zien.… al met al TOP! We hebben met zijn allen laten zien: ESPEL BLOEIT!
Data verkoop/reservering DVD Espel 50 jaar!
Het was misschien lang wachten voor sommigen van u en ook voor ons, maar het is klaar. De DVD
van Espel 50 jaar! Het is een mooie DVD-set geworden met prachtige beelden waar hier en daar
wordt ingezoomd, zodat u de emoties van de mensen goed kunt mee beleven! De set DVD’s is
gefilmd en gemonteerd door Albert Westerhuis, eigenaar van het bedrijf BLIJF IN BEELD
(www.blijfinbeeld.nl).
Ongeveer 100 mensen hebben de DVD al besteld en deze mensen zijn zeker van de DVD. U kunt
uw bestelde DVD afhalen op de volgende data in Party Bowlinghouse De Ducdalf:
Data: Week 38
Week 39
Week 40

Maandag 18 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 4 oktober

19:30 – 21:00 uur
19:30 – 21:00 uur
19:30 – 21:00 uur

tegen contante betaling van € 10.-.
Wij hebben een beperkt aantal DVD’s besteld, maar u kunt alsnog de DVD bestellen op de
bovenstaande data in de Ducdalf of bij Bianca van Breugel via: b.v.breugel@home.nl. Tot ziens in
De Ducdalf!
PS. Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast geld mee te nemen? Bij voorbaat dank.

Dit is het voor nu vanuit de feestcommissie. Het eerstvolgende evenement waar we u graag
terugzien is het bezoek van Sinterklaas aan ons mooie dorp. In de volgende ‘Op de Wieken’
hierover meer en houdt uiteraard onze website www.espel.info in de gaten.
Feestelijke groeten van,
De Feestcommissie
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Expositie Ik ben een Espelaar
De expositie “ Ik ben een Espelaar “ is inmiddels door menig Espelaar bezocht. Zoals u weet zijn
er tijdens het dorpsfeest Espel 50 door Freddie Hooijer, Johan Knoppert en Willem de Wolf vele
mooie foto’s gemaakt van de feestelijkheden. Wellicht bent ook u op de gevoelige plaat vastgelegd,
maar bent u nog niet toegekomen aan een bezoekje aan LucidArts op zaterdag. De reacties van de
mensen die al wel kans zagen zijn erg positief: mooie foto’s en voor een lage prijs ! Van de ruim
vier duizend foto’s zijn er maar liefst een kleine duizend afgedrukt, waarvan het merendeel nog
steeds is te bezichtigen en te kopen voor een gereduceerde prijs. De foto’s die niet zijn afgedrukt,
zijn te zien op een viertal computers en te bestellen vanaf het beeldscherm. Het is ook mogelijk om
een mapje te laten samenstellen van u en uw gezinsleden, zodat u geen uren tijd hoeft te besteden
om alle foto’s door te lopen. Laat dat ons dan tijdig even weten. Voordat de resterende foto’s
worden gearchiveerd zijn er nog twee zaterdagen, waarop u ‘massaal’ kunt komen kijken en
bestellen: zaterdag 23 en 30 september. Daarna wordt het iets ingewikkelder en dus duurder….. Er
zijn ook diverse dorpsgenoten, die wel besteld hebben, maar de bestelling nog niet hebben
opgehaald. Zoals u weet is LucidArts elke zaterdag open tussen 10.00 en 17.00 uur.

Welkom dus op Keggehof 18 om nog even lekker na te genieten van een onvergetelijk en zeer
geslaagd halve eeuwsfeest van ons kleine fijne sociale dorp Espel !
LucidArts
Willem de Wolf
Tip: Zo’n prachtige foto, al of niet in een lijstje, is ook leuk om iemand kado te doen…
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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, 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.
Het aantal donateurs is 310. Doet u ook mee !!!!
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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.

Maas Tuinmachines: Het TPG Post Servicepunt voor al uw postzaken!
U kunt bij ons terecht voor alle producten en diensten van TPG Post, zoals aangetekende brieven en
pakketten. Ook kunt u voor uw strippenkaarten, kaarten en enveloppen bij ons terecht.
Het volledige TPG Post assortiment bestaat uit:
-het kopen van post- en pakketzegels, briefkaarten en adreswijzigingskaarten;
-het versturen van brieven binnen en buiten Nederland;
-het versturen van pakketten binnen en buiten Nederland;
-het versturen van aangetekende brieven binnen en buiten Nederland;
-het versturen van rembourspakketten binnen Nederland;
-het ophalen van pakketten.
Onze openingstijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.30 uur – 12.15 uur en 13.30 uur – 17.30 uur

Woendag en zaterdag:

08.30 uur – 12.15 uur
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Infopagina Sportverenigingen
Sportclub Espel, Omnisport
Alg. secretariaat: Mieke Hesselink
De Wieken 7
8311 BC Espel
tel: 251101

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. 271179

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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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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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

Maandag 18.00-18.45u
Donderdag 15.00-15.45u

Bowling Centrum Espelo

Westerrand 38, 8311 Espel

271683

Carnavalsver. De
Vloertrappers

Secr. Martijn Dekkers
Bredehof 5, 8311 AH Espel

06-22732861

Dorpsbelang Espel

secr. A.L. Bramer
Pilotenweg 28-2 8311 PL Espel

271458

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:Marloes Becker
Wrakkenpad 2, 8312 PW Creil
Info: Janneke Dekkers
Vuurdoornstraat 32-3, 8923 AZ
Leeuwarden

06-53149952

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

Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers

Hoveniersbedrijf
Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET

Extra informatie
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06-10097738

271410

ma-vr open vanaf 11.00u
za-zo open vanaf 15.00u

E-mail: loubra@planet.nl

Vrij. 17.00 uur in MFC

www.crespa.nl
www.neteffebeter.nl
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

Belangrijke adressen


Naam
Massagepraktijk GAEA

Gea Beishuizen
Keggehof 18
8311 AV Espel
Gert Dibbits
Fokke Westra

MFC
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

℡
271759

271218
271773
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
Praktijk voor massage-,
shiatsu- en
voetreflexzonetherapie
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!
Op de Wieken

Op de Wieken

