Colofon
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt weer een nieuwe editie van Op de Wieken. De volgende
editie verschijnt begin december. Wij hopen dan weer op veel kopij!
Wij wensen u veel leesplezier!

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.

Redactie "Op de Wieken"

Inleverdata kopij Op de Wieken
U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, e-mail:
kopij_opdewieken@hotmail.com.
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Kleine dorpen, kleine kernen
Moeten zich beschermen
De leefbaarheid is in het geding
Een strijd tegen de aftakeling

Willy Heukers
Espelerpad 11
Tel.nr. 271255
r.heukers@hetnet.nl

Wat moet er nu gebeuren
Men moet zeker niet gaan treuren
Om dingen die gaan verdwijnen
Maar laat het licht maar schijnen

Advertenties
Lammie Hoekstra
Westerrand 68
Tel.nr. 258446
louwelammie@uwnet.nl

Door te wijzen op de mooie dingen
Die een kleine gemeenschap omringen
Saamhorigheidsgevoel!!
Dat is een feit, een doel

Drukker
Dhr. G. Raap

Dat is het, dat moet binden
Daar moet men zich in vinden
Daarin is een dorp sterk en groot
Bij leven en tot in de dood

Verspreiding
Voetbalvereniging Espel
Aanlevering kopij
U kunt uw kopij tot en met 1
december 18.00u per e-mail
sturen aan de redactie.

Daar staat men naast elkaar
En maakt men het waar
Het recht om te bestaan
Om prettig, door het leven te gaan

Pluk- en nietavond
De nieuwe editie van Op de
Wieken zal op 6 december om
19.00u in elkaar worden gezet in
’t Mozaïek.

Met een heldere blijde geest
Bereikt men toch het meest
Wees content met wat u heeft
Dan bent u waard dat u leeft.

Website Espel
www.espel.info

Roel Warmolts
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Familieberichten
Overleden
9 oktober

Karoline Maria Felsheim-Larsen, Noorderrand 18 op 83 jarige leeftijd

Jubilea
4 oktober

50 jarig huwelijk van Adrie en Mina Bijl-Bolier, Westerrand 66

Persoonlijke berichten
Augustus 2006
Wij willen iedereen bedanken voor hun medeleven tijdens mijn ziekte. Uw steun in welke vorm van
ook, heeft ons heel veel goed gedaan. Lieve mensen, bedankt!
Groeten Nel en Arie Langedijk

Bedankt
Voor uw medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, en later ook weer thuis. Willen we u heel
graag van harte bedanken. En dit geldt tot op de dag van vandaag. Het lijkt allemaal zo gewoontjes,
maar een kaart of enkele telefoontjes dat is dan een grote wens. En dat gaat echt van mens tot mens.
Dat geeft, ook in moeilijke tijden, heel veel steun voor ons beiden.
Met vriendelijke groeten.
Johan Berman
Koos Leenhoute

Prikbord
Gratis af te halen
Weckflessen en één Weckketel. De weckflessen zijn geschikt voor het bewaren van jam,
groenten en andere keukenbenodigdheden. De weckflessen zijn ook geschikt als sfeerlicht.
Na telefonische afspraak gratis af te halen Espelerpad 11. Telefoonnummer 271255.

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 het zaterdag 14 oktober, een week voor de avond voor
nieuwingekomen Espelaren. Ik kan dus niet schrijven dat deze avond goedbezocht is geweest, maar
daar reken ik wel op. Immers : vorig jaar is de avond dusdanig goed bezocht geweest, dat we
destijds besloten elk jaar een dergelijke avond te organiseren. In de volgende dorpskrant hoop ik
daar meer over te kunnen schrijven. Waar kan ik wel iets zinnigs over zeggen ?
-

In de eerste plaats over de woningbouw : de gemeente is de indieners van bezwaarschriften t.a.v.
de inbreidingslocatie “de Kaghe” dusdanig tegemoet gekomen, dat we verwachten dat het
aangepaste bestemmingsplan niet op nog meer bezwaren zal stuiten en dat er dus op afzienbare
termijn op deze locatie gebouwd kan worden. Voor alle duidelijkheid : het stuk groen naast
Leliesstraat 7 blijft bestaan , en de twee onder een kapper die gepland was tegenover Leliestraat
2 t/m 12 is vervallen en is daar een vrijstaande bungalow gepland zodat ook deze mensen hun
groene uitzicht behouden. Wij zijn blij met dit gemeentebestuur, dat blijk heeft gegeven dat zij
naar haar burgers wenst te luisteren. De Kaghe zal binnenkort gesloopt worden : de hekken staan
inmiddels al rond het gebouw.

-

T.a.v. van Espel West heeft het gemeentebestuur besloten alvast krediet beschikbaar te stellen
voor het bouwrijp maken van de eerste fase van dit project. Het is gebruikelijk dat dit pas
gebeurt nadat de gemeenteraad formeel de exploitatieopzet heeft vastgesteld, maar met een
tijdige start van het bouwrijp maken voor de winterperiode , kan de grondverkoop op tijd worden
gestart. Voor het bouwrijp maken van de eerste fase stelt de gemeente ruim een miljoen euro
beschikbaar ( bron : “de Noordoostpolder” van 12 – 10 – 2006 ). De grondprijzen zijn als volgt :
• € 81 per m2 exclusief BTW voor rijtjeswoningen.
• € 106 per m2 exclusief BTW voor de z.g. twee onder een kappers.
• € 139 per m2 exclusief BTW voor vrijstaande woningen, en
• € 55 per m2 exclusief BTW voor taluds/ en waterpartijen
Deze prijzen moeten nog in de commissievergadering van donderdag 19 oktober definitief
worden vastgesteld en zijn derhalve officieuze prijzen. De officiële, vastgestelde prijzen zullen
na de raadsvergadering van 26 oktober kenbaar worden gemaakt.

-

Ook in deze dorpskrant wil ik nogmaals de ergernis en problematiek van hondenstront aan de
orde stellen. Ondanks verscherpt toezicht door de opsporingambtenaar van de gemeente NOP
blijft menig dorpeling zich storen aan de overlast die hondenstront met zich meebrengt . Het is
zelfs voorgekomen dat de hoofdtrainer van SC Espel tijdens de training in de stront trapte. Ik
hoop dat hondenbezitters begrijpen , dat de liefde voor hun huisdier overlast voor een ander kan
betekenen. Ik hoop ook, dat men begrijpt, dat ik namens een groep dorpelingen spreek, die mij –
als dorpsvoorzitter – gevraagd heeft u te verzoeken uw hond elders uit te laten en anders de
stront op te ruimen. Ik schrijf dit laatste zeer nadrukkelijk, omdat na de vorige keer dat ik over
dit onderwerp heb geschreven er tot vier maal toe een dikke hoop hondenstront recht voor mijn
achterpoort lag : duidelijk niet van een klein hondje !!!! Het dier dat de hoop hier heeft
gedeponeerd kan ik dat niet eens kwalijk nemen, zijn eigenaar echter wel. Hopelijk snapt deze
persoon nu dat ik schrijf namens een groep Esplenaren en stopt dit kinderachtige gedrag.
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-

T.a.v. de winkelvoorzienig waarover ik vorige keer schreef kan ik helaas niets nieuws
mededelen. Hopelijk de volgende keer wel.

-

Zaterdag 18 november arriveert de goede Sint in Emmeloord, ik weet op dit moment nog niet
wanneer hij Espel zal aandoen, maar daarover heeft de feestcommissie vast iets in deze krant
geschreven ( zaterdag 25 november ??).

-

Namens MFC ’t Mozaïek kan ik u melden, dat de voorzitter van het stichtingsbestuur – Gert
Dibbits – heeft besloten om zijn functie per 1 januari 2006 neer te leggen. Zijn taak wordt
overgenomen door Adri van Dun. Op deze plaats wil ik Gert heel hartelijk bedanken voor zijn
tomeloze inzet die hij heeft laten zien bij het realiseren van ons Mozaïek en bij de exploitatie de
afgelopen jaren. Gert, bedankt !! En Adri, we rekenen erop dat we ook met jou als voorzitter een
hele goede samenwerking zullen hebben. Succes met het voorzitterschap van “ons” Mozaïek
!!!!! Naar aanleiding van de gebruikersvergadering die 4 oktober heeft plaatsgevonden even een
paar aandachtspuntjes voor ieder die gebruik maakt van de ruimets van ’t Mozaïek:
• Lichten doven bij het ( tijdelijk) niet gebruiken van de ruimte .
• Zijdeuren controleren bij het verlaten van het gebouw.
• Overleg met het stichtingsbestuur indien activiteiten in dezelfde ruimte zouden moeten
plaatsvinden : zeg niet zomaar ( eenzijdig en zonder overleg ) een vaste activiteit af.
• De sleutel van de tussenwand tussen zaal 4 en 5 ligt in de vensterbank; leg deze na
gebruik weer op zijn plaats terug.
• Hang de sleutels op de juiste plaats weer terug in de sleutelkast.
• Als men een gereserveerde zaal in gebruik neemt, haal dan altijd even een sleutel van de
voordeur op bij Harry Maas ( zo wordt voorkomen dat er ’s avonds niet kan worden
afgesloten).

Tot zover mijn stukje deze keer.
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
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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
: 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.
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-Nieuws uit Espel-

Lezing over familieopstellingen in ’t Mozaïek
“De Ceder” organiseert op 16 november weer een lezing. Het
onderwerp is dan familieopstellingen. Klaaske Vercouteren geeft
hierover uitleg. Bij terugkerende problemen zoals b.v. depressie, onrust
en angst kan een familieopstelling behulpzaam zijn. Vaak hebben deze
problemen te maken met iets wat generaties geleden in de familie is
gebeurd. Een familieopstelling kan inzicht geven in wat er binnen een
familie speelt en dit kan een helende werking hebben. Er wordt een
ervaringsoefening gedaan en zo mogelijk een opstelling. De lezing
vindt plaats in het “Mozaïek”, Keggehof 1 in Espel. Zaal open vanaf
19:30 uur. Aanvang lezing 20:00 uur. Entree 5 euro.Wil je meer weten,
neem dan gerust contact met ons op.
Annie Keizers, tel. 0527-271262
Mariette van Tiggelen, tel. 0257-271391
Hermien Bos

Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 25 november a.s. zullen Sinterklaas en zijn zwarte pieten weer hun jaarlijkse bezoek
aan Espel brengen, dus hou deze middag vrij. De goedheilig man wordt rond half drie verwacht in
Espel. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt, maar alle kinderen tot en met groep 4 zijn
welkom bij de Sint en voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 zal weer een film worden
gedraaid. Uiteraard staat Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar weer een groots welkom in Espel te
wachten. Over enkele weken vinden jullie in je brievenbus het programma.

Lezing over Erfrecht
Op woensdag 15 november organiseert vrouwenvereniging ESVRA een avond in 't Mozaïek over
Erfrecht. Aanvang 20.00 uur. Notaris mevrouw Pekel, van notariskantoor Van Hattum, komt
spreken over Erfrecht en aanverwante onderwerpen. Ook de mannen uit Espel zijn welkom.

Gezellige middag in de bowling
De ZONNEBLOEM Creil/Espel organiseert een gezellige middag met o.a. bingo op maandag 23
oktober 2006 in het Party-Bowling House “De Ducdalf” in Espel. Aanvang 14.00 uur. Entrée €2,50.
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door de collecte-opbrengst van de dorpsviering tijdens
het 50-jarig bestaan van Espel. U bent van harte welkom.

Computercursus voor beginners
In Espel kunt u een computercursus voor beginners volgen in’t Mozaïek. Deze wordt gegeven door
Senior Web, een landelijke organisatie van vrijwilligers. De eerstvolgende cursus start begin januari
2007. Het zijn 7 lessen welke in principe worden gegeven op donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.
Inlichtingen: Gert Dibbits tel. 271218.
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Noteer de volgende data in uw agenda!

Oktober
•

•

Espel
23 oktober: Gezellige middag met o.a. bingo door De Zonnebloem, Bowlingcentrum Espelo.
Aanvang 14.00u. Entree €2,50.
Omgeving Espel
28 oktober Muzikaal Cabaret ‘Speelman en Speelman’ in de Bantsiliek, aanvang 20.15u. Kosten
€12,50. Voorverkoop bij Troefmarkt Slump (vanaf 10 oktober) of telefonisch op: 06-20634037
(Paulien Aben), kaarten liggen dan klaar bij de kassa.

•

November
•
•
•

Espel
15 november: Lezing over Erfrecht door ESVRA in ’t Mozaïek, aanvang 20.00u
16 november: Lezing over familieopstellingen door ‘De Ceder’ in ’t Mozaïek, aanvang 19.30u
25 november: Aankomst Sinterklaas

•

Omgeving Espel
26 november: Negro-Blackgospel ‘Kia Light’ in de Bantsiliek, aanvang 15.00u. Kosten €10,00.

•

Espel
9 december: Kerstmarkt Espel, in en bij ‘t Mozaïek

December

•

•
•

Omgeving Espel
22 december: Gala/Kerstdiner met optreden van Six Senses, Bantsiliek. Aanvang 19.00u. Kosten
€37,50. Reserveren: Paulien Aben, tel: 06-20634037 of Han van Wegen, tel: 06-18039873.
23 december: Kerstconcert door Klein Vrouwenkoor, Bantsiliek. Aanvang 19.30u.

Januari
•

Espel
6 januari: Nieuwjaarsreceptie

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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JAAA!!!!!! KERSTMARKT IN ESPEL
We zijn erg blij met alle opgaven die wij al hebben voor de kerstmarkt op 9 december a.s. Maar er
kan nog meer bij, wij hebben nog enkele kramen ter beschikking. Dus geef je snel op door het
opgavenformulier elders in deze dorpskrant in te vullen en in te leveren vóór eind oktober bij de
“KNIPBOETIEK” van Tjitske Straatsma. Ook kunt u zich opgeven per E-mail :
espelgloeit@planet.nl
In het dorp hoorden wij al geruchten over mensen die druk bezig zijn voor de kerstmarkt en dat
horen wij graag. De kerstman zal ons weer bezoeken en waarschijnlijk komt hij niet alleen, wie zal
hij meebrengen????????????
Verder zoeken wij nog iemand, of een paar mensen die goed kunnen figuurzagen en een beetje
technisch zijn om een soort schimmenspel in het klein uit te zagen voor een showtje op de
kerstmarkt. Wie voelt hier wat voor? Wil je dan contact opnemen met Lia Jorritsma tel: 271609
En muzikanten hopen wij dit jaar ook weer te begroeten, denk er eens over na en neem dan contact
met één van ons op. Een gelegenheidskoortje voor de kerst, dat moet toch kunnen in een dorp met
zoveel talent.
Vorig jaar zorgden de vuurkorven voor veel sfeer, dus ook dit jaar zullen ze weer aangestoken
worden. Ons verzoek aan de ouders is: LET GOED OP JE KINDEREN VOORAL BIJ HET
VUUR . Natuurlijk zullen wij met u opletten, maar de verantwoording ligt bij de ouders.
Wij willen het hele dorp zoveel mogelijk in de kerstverlichting, dus iedereen kan zich uitleven op
zijn/haar eigen huis. Vanaf 17.00 uur zal er een jury door het dorp dwalen die het
leukste/mooiste/stralendste of meest aparte huis eruit zal pikken. De bewoners van deze woning
zullen dan een leuke prijs ontvangen.
Er zal weer iets héél leuks met een wedstrijdelement voor de basisschoolkinderen zijn. Maar ook aan de kleintjes wordt gedacht door de stichting vakantieaktiviteiten.
Dus: KERSTMARKT in ESPEL op 9 december van 15.00 uur tot 18.00 uur.
Espel gaat weer gloeien, het wordt een geweldige middag voor jong en oud.
Wilt u zich ergens voor opgeven of hebt u nog vragen bel dan met leden van de kerstclub.
Jeanette Blok
Lia Jorritsma
Henk van Dam
Tjitske Straatsma
Mariska Dekkers
Cor Vogel

271512
271609
271072
271258
271061
271867
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MAAS: AL 25 JAAR EEN ZAAK IN HET CENTRUM VAN ONS DORP
“De zaak bestaat dit jaar 25 jaar. Ik had door omstandigheden geen behoefte om er een feestelijk jaar
van te maken. Wel wil ik voor de dorpskrant terugkijken en de geschiedenis van onze zaak op een
rijtje zetten,” zegt Harry Maas [1951]
Tot 1964 woonde Harry met zijn ouders, broers en zussen in Ysselstein, toen ging de familie Maas
op boerderij De Rouwkoele aan de Westermeerweg wonen. Na zijn technische opleiding werkte
Harry 3 ½ jaar bij Greve in Emmeloord, totdat hij in dienst moest. In Dienst was hij
Bergingstankchauffeur. “Dat was een mooie tijd, ook omdat ik in die tijd Nell Lips ontmoette en we
verkering kregen. Na mijn diensttijd ging ik bij Landbouwmechanisatie- bedrijf Naaktgeboren in
Tollebeek werken. Nell woonde, tot ons huwelijk, met haar ouders en broers op een boerderij aan de
Onderduikersweg en werkte bij de Kinderbescherming in Horn. Zij volgde een cursus in Roermond
en dat al op haar zeventiende jaar” In 1975 trouwden Nell en Harry en gingen aan de Tollebekerweg
wonen. Ze werkten toen allebei voor Naaktgeboren. In 1979 verhuisden ze naar de huidige woning
aan de Keggehof.
Toen Jan Mulder stopte als fietsenmaker nam Harry gereedschap en goederen van hem over en werd
Harry rijwielhersteller in de avonduren. Nell deed overdag de onderdelen en de verkoop. “Onze vier
kinderen werden geboren: Mariëlle in 1978, Monique in 1979, Henriëtte in 1981 en Raymond in
1986.” In 1984 namen Harry en Nell de manufacturen winkel van Seesing over. In het begin werd er
veel wol en dmc garens verkocht. Speelgoed nam steeds een belangrijke plaats in en daar kwamen
de motormaaiers bij. Nadat schilder De Jong stopte met zijn bedrijf kwamen er ook doehetzelf- en
verfartikelen in het assortiment. In 1987 begonnen Harry en Nell met de supermarkt, nadat de
familie Van der Lee met hun winkel gestopt was. Na vijftien jaar van hard werken stopten Harry en
Nell in 2002 met het supermarktdeel van hun winkel. Door de jaren heen breidde de zaak zich in
oppervlakte steeds verder uit. Het was een drukke en gezellige tijd, waarin ook de kinderen werden
opgevoed en verzorgt en langzaam aan een belangrijk deel van het werk deden. “De voornaamste
reden van de keuze om te stoppen met de supermarkt was de gezondheid van Nell. We hadden
daarna een paar rustiger jaren, waar we van genoten hebben. Helaas is Nell veel te vroeg op 2
januari 2005 overleden. Dat is ook de reden waarom ik dit zilveren jubileum van onze zaak niet
gevierd heb dit jaar”, vertelt Harry.
“De fietsen maken nog steeds onderdeel uit van de verkoop. Ook is daar de verkoop en reparatie van
tuin-, bos- en bouwmachines bijgekomen. De tuin- en parkmachines zijn op de regio afgestemd. Ik
verkoop robotgazonmaaiers. Gilbert en Lian Bastiaanssen hebben er één. Ga maar eens kijken hoe
mooi hun gazon er altijd uitziet. De nieuwste robotgazonmaaiers regelen zelf of er gemaaid moet
worden en als hij klaar is met maaien of als het begint te regenen gaat hij zelf zijn hok weer in. De
stroomkosten van deze nieuwste maaiers zijn maar E 12,50 per jaar voor een gazon van 2500
vierkante meter. Er zijn ook robot stofzuigers en robot zwembadreinigers in ontwikkeling, die ik in
de toekomst kan verkopen. Ik ben importeur van vlindermachines en betontrilnaalden en die
verkoop ik ook regelmatig naar het buitenland. Die buitenlandse handel verloopt veelal via internet.
We hebben al vijftien jaar het postagentschap. We kunnen alle handelingen op dat gebied doen, met
uitzondering van het overschrijven van kentekenbewijzen. Ook nemen we kleding in voor een
stomerij. Op dinsdagmorgen wordt de kleding opgehaald en op donderdagmorgen komt het schoon
weer retour. We hebben een onderdelenvoorziening voor Continental en Ruggerini motoren. De
onderdelen komen vanuit Amerika, worden opgeslagen bij Envoort en Mariëlle en ik zorgen voor de
distributie. Een groot deel gaat ook naar Italië, Frankrijk en Oman. We verkopen ook schaatsen en
kunnen ze vakkundig slijpen. We houden ze scherp. Ik hoop dat de komende winter streng wordt
met veel ijs. De voortekenen voor een strenge winter zijn er. Al die jaren heb ik bijna doorlopend
cursussen gevolgd. En nog steeds zorg ik dat ik bij de tijd blijf op allerlei gebied. Inmiddels werkt
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onze dochter Mariëlle hier een deel van de week en ook Mornique Warmolts helpt in onze zaak. Jan
Hiemstra is onze monteur voor dertig uur per week in de werkplaats. Natuurlijk mis ik Nell erg.
Onze kinderen zijn tussendoor opgevoed tot flinke zelfstandige mensen, die allemaal een leuke baan
hebben. Ik geniet van onze kinderen en twee kleinkinderen, die inmiddels geboren zijn,” besluit
Harry.
Willy Heukers-ten Bosch

Hij komt, hij komt…!!
Wilt u dat Sinterklaas bij u komt met wat pieten?
Sinterklaas wil World Servants ook helpen dus meld u aan. Op 5 december
heeft sinterklaas het te druk, maar in het weekend ervoor komt hij graag langs.
Het gaat hierbij om de datums: vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 december.
Voor € 25,- komt sinterklaas bij u aan.
Vol is vol!
Voor opgave bel Rian Pepping telnr.: 06-50858368

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

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 eind oktober 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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‘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 !!!!
Op de Wieken

‘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:
Woendag en zaterdag:

08.30 uur – 12.15 uur en 13.30 uur – 17.30 uur
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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Promotie voor Ateam Diana Tollebeek
Afgelopen zaterdag organiseerde majorette vereniging Diana weer een
concours in Creil onder auspiciën van de CBSD. Het beloofde wederom een
warme dag te worden, zoals gewoonlijk in Creil, maar de deelnemers lieten zich er niet door uit het
veld slaan en hebben goede optredens kunnen neerzetten. Dit zijn de resultaten:
Bij de jeugd deden Petra Remijn, Manouk Sijtsma en Rosanna Bovenkamp mee. Petra en Manouk
draaiden een nieuwe show en dat ging al best goed. Ze behaalden respectievelijk 80, 81 en 84.6
punten. Rosanna werd hiermee vierde van de maar liefst 20 deelnemers. In de 3e divisie liet Rieke
Heeringa ook een nieuwe routine zien. Zij scoorde hiermee 78.5 punten. Berdien Pepping en Milou
Sijtsma namen het tegen elkaar op in de 1e divisie. Voor hen waren de vierde en vijfde plaats
weggelegd. Zij hadden concurrentie van 7 andere deelnemers. Rian Pepping en Daisy Jonker
schitterden over de wedstrijdvloer. Zij verdienden de tweede en vierde plaats in de ere divisie. In de
dancetwirl categorie was er in de verschillende leeftijdscategoriën, goud voor Rieke en Daisy met 62
en 71.4 punten. Rosanna en Milou werden hier tweede met 66.2 en 71.5 punten. Berdien pakte de
derde plaats met 70.7 punten. Ook deden de teams van Diana mee hier in Creil. Het jongste team
bestaande uit Chantal Hollegien, Christel Heukers, Anne Marije Hoekstra en Willemieneke Wisse
deden voor het allereerst mee en wat was het spannend. Op muziek van ‘Willy Wonka’ hebben ze
hun talent aan de jury laten zien. Ze verdienden hiermee 79.4 punten. Martha Wisse, Marian Staal,
Inge Leune, Mariëlle Merks, Marjolein Top, Marijke Wakker, Saviënne Bunschoten en Erika
Wakker draaiden hun show op muziek van ‘De Drie Biggetjes’ heel mooi gelijk. Ze kregen 80
punten en namen vol trots de beker in ontvangst. Het Cteam, Eline Keizers, Manouk Sijtsma, Petra
Remijn, Rosanna Bovenkamp, Rieke Heeringa en Diana Leune, lieten hun show zien in flitsende
nieuwe pakken. Ze kregen 77.1 punten. Nog even oefenen op de gelijkheid!! Rosanna, Rieke, Diana
en Daisy hebben ook een show als kwartet gedaan. Zij kregen 77.8 punten. Daisy kon gelukkig
invallen voor Maud Weerden die haar pols brak in de zomervakantie en dat wordt natuurlijk lastig
twirlen! Het Ateam van Diana liet twee shows zien. Berdien Pepping, Daisy Jonker, Milou Sijtsma,
Rian Pepping en weer terug van weggeweest, Lian Koenraadt (zij heeft zich na een aantal jaren weer
bij het team aangesloten) draaiden mee in de ere divisie, hier behaalden ze 82.3 punten. Ook deden
ze mee met een sectie B show, dat betekent dat je ook andere materialen moet gebruiken dan alleen
de baton. Hiervoor moesten ze beginnen in de derde divisie, maar niet voor lang want ze pakten
vandaag meteen een promotie met 85.4 punten!! De volgende keer in de 2e divisie, en ook de
kwalificatie voor het NK is nu binnen!

Het programma verliep vlot vandaag en het was zeker geslaagd!!
Renate Boons.
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Prijzen voor Diana
Majorette vereniging Diana is afgelopen zaterdag naar een concours in
Hellendoorn geweest. Dit concours was onder auspiciën van de CBSD.
We hebben hier met 2 teams en een aantal solisten aan deelgenomen.
Rieke Heeringa beet het spits af van Diana in de 3e divisie. Ze draaide haar
nieuwe show voor de tweede keer en scoorde 81.4 punten. Ze werd daarmee 6e in deze categorie.
In de jeugd kwamen Petra Remijn en Rosanna Bovenkamp uit. Petra stond ook voor de tweede
keer met haar routine ‘Big Spender’ op de vloer en kreeg 80.5 punten. Ze verdiende de 8e plaats.
Rosanna had maar liefst 84.5 punten en zij mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen voor de
2e plaats.
In de 1e divisie hebben Milou Sijtsma en Berdien Pepping meegedaan. Milou werd 4e met 82.3
punten, Berdien kreeg ook zilver met 82.4 punten.
In de ere was het brons voor Daisy Jonker met 82.3 punten.
In de dancetwirl categorie was er goud voor Rosanna, Rieke, Daisy en Berdien. Milou kreeg hier
zilver. Daisy verdiende maar liefst 87.7 punten. (zie foto)
Het D-team van Diana wat uitkwam in een grote categorie had goede concurrentie van zeven
andere teams. Zij verdienden de vierde plaats. Helaas nu net geen beker.
Ook het A-team deed aan dit concours mee, wederom twee maal. Als eerste draaiden zij hun show
van Marilyn Monroe met ook andere attributen dan de baton. Na vorige keer gepromoveerd te zijn
mochten ze nu uitkomen in de 2e divisie. Ze kregen hiervoor 83.85 punten. Ook draaiden ze mee in
de ere divisie, hier verdienden ze 81.7 punten.
Met toch een tevreden gevoel konden we ’s avonds weer naar huis gaan.
Renate Boons.

Foto: Daisy Jonker
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Eerste prijs voor Rosanna Bovenkamp
Afgelopen zaterdag is majorette vereniging Diana naar een concours in
Stadskanaal geweest. We moesten er wel even voor rijden, maar dat
hadden we voor het laatste concours van dit seizoen wel over.
Dit concours is georganiseerd onder auspiciën van de KNFM.
We hebben deelgenomen met een kwartet en een aantal solisten.
Rosanna Bovenkamp mocht het spits afbijten in de categorie jeugd 3. Ook Manouk Sijtsma en Petra
Remijn draaiden hierin mee. Bij alle drie ging de routine heel goed. In een categorie van maar liefst
19 deelnemers was de derde plaats voor Manouk en werd Rosanna hier eerste!
Rieke Heeringa liet haar show zien in de 3e divisie. Dit ging heel aardig. Ze verdiende 80 punten. In
de 1e divisie was het de beurt aan Berdien Pepping en Milou Sijtsma, zij werden resp. vierde en
derde.
Bij Rian Pepping en Daisy Jonker ging hun show in de ere divisie erg goed. Ze hadden verder geen
concurrentie maar behaalde toch een mooi puntenaantal van resp. 84.4 en 84.9 punten.
Ook het kwartet, Diana Leune, Rieke Heeringa, Rosanna Bovenkamp en Daisy Jonker (Daisy heeft
ingevallen voor Maud Weerden), heeft meegedraaid hier in Stadskanaal. Zij behaalden 82.2 punten
en dat was goed voor de eerste plaats.
In de dancetwirl waren de eerste plaatsen voor Rosanna en Daisy.
Dit was het laatste concours van dit seizoen. Diana maakt zich nu op voor bonds- en Nederlandse
Kampioenschappen.
Renate Boons.

Foto: Rosanna Bovenkamp
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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!
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