Colofon

Beste dorpsgenoten,
Met het Sinterklaasfeest net achter de rug, maakt Espel zich op voor de
kerstdagen! Voor u ligt een wintereditie van Op de Wieken, vol met
nieuws rondom de kerstmarkt en de verschillende nieuwjaarsactiviteiten die in ons dorp worden georganiseerd. Wij wensen u alvast
fijne feestdagen en natuurlijk veel leesplezier!

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

Inleverdata kopij Op de Wieken

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

U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, e-mail:
kopij_opdewieken@hotmail.com.
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Er wezen en er zijn
Dat alleen al, is fijn
Het staat ons vrij
Voor mensen zoals wij

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

Om te doen en te geven
Wat ons word ingegeven
Om een ander bij te staan
Waar ze ook gaan

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

In voor of tegenspoed
Dat geeft een ander moed
Met woord of daad
Geef die ander raad

Drukker
Dhr. G. Raap

Spontaan en oprecht
Dan wordt er een muur geslecht
Door er te wezen en er te zijn
Niet zomaar voor de schijn

Verspreiding
Volleybalvereniging Espel
Aanlevering kopij
U kunt uw kopij tot en met 26
januari 18.00u per e-mail sturen
aan de redactie.

Maar eenvoudig en echt
Gewoon uit liefde voor recht
Menselijk, meelevend
Steunend en gevend

Pluk- en nietavond
De nieuwe editie van Op de
Wieken zal op 31 januari om
19.00u in elkaar worden gezet in
’t Mozaïek.

Alleen al, door er te zijn
en er te wezen!!!
Roel Warmolts

Website Espel
www.espel.info
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Familieberichten
Overleden
1 november

Franciscus Johannes Ketelaar Espelerpad 13, op 92 jarige leeftijd

23 november

Kaatje Geertje de Hoop-Wouda Vaartweg 22, op 84 jarige leeftijd

Noteer de volgende data in uw agenda!

December
•

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

•
•

Omgeving Espel
9 december: Live muziek: ’n keer wat anders, Café Henk, Marknesse
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: Gala in Twenty-7, Bant
23 december: Kerstconcert door Klein Vrouwenkoor, Bantsiliek. Aanvang 19.30u.

•
•
•
•

Espel
1 januari: Nieuwjaarsfeest in De Ducdalf, 00.30u-07.00u (zie info elders in deze krant)
6 januari: Nieuwjaarsreceptie met live muziek in De Ducdalf, aanvang 17.00u
6 januari: Nieuwjaarsreceptie voor de jeugd in het jeugdhonk, 17.00u-20.00u
6 januari: Nieuwjaarsinstuif voor basisschoolkinderen in ’t Mozaïek, 16.00u-17.00u

•
•

Januari

Omgeving Espel
• 1 januari: Nieuwjaarsfestival in ’t Voorhuys

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Prikbord
Gezocht Drummers/slagwerkers
voor het beginnen van een drumband/slagwerkgroep. Geen ervaring is geen bezwaar. Meerdere
instrumenten aanwezig, dus geen bezwaar als je zelf geen instrument hebt. Tel: 0527-271190.

Oude machines gezocht voor kerstmarkt
Wie heeft die oude landbouwmachines en tractoren nog in een vergeten hoekje van de schuur staan????
Blaas het stof ereens af en kom ermee naar de kerstmarkt. Zaterdag 9 december vanaf 15.00 uur. Meldt je
wel even met hoeveel je komt ivm. de beschikbare ruimte
De kerstmarktcommissie espelgloeit@planet.nl

Kerstbomen te koop!!
Wij, Ariane Berdien en Rian gaan ons weer storten op een nieuwe actie voor World Servants. Dit keer
worden er kerstbomen verkocht. Prachtige blauwsparren met wortel in jutenzak worden bij u thuis
bezorgd. De boom van middel maat is ongeveer tussen de 150 – 180. Wilt u liever een grotere boom? Dat
kan! We hebben vele bomen boven de 180. Wanneer u klein behuisd bent en liever de kerstboom in een
pot of op een tafeltje zet, is de kleine boom misschien wat voor u.
De prijzen even op een rijtje:
Groot: > 180
Middel: 150 – 180
Klein: geen precieze maat, leuk voor op een tafeltje

€15,€13,€7,50

Alle bomen worden aan huis bezorgd in het weekend van 16 december. Wilt u de boom liever al wat
eerder optuigen? Doe gerust even een belletje, dan komen we wat eerder langs!
Voor bestellingen bel Berdien Pepping: 06-26396314
Wij zijn ook op de kerstmarkt te vinden! Zonder kerstbomen, maar met veel andere leuke dingen, dus kom
gerust even langs!
UITGESPROKEN ESPEL
Er zijn nog jubileumboeken Uitgesproken Espel te koop. Op 9 december tijdens de kerstmarkt in Espel is
het nog mogelijk om dit mooie boek te kopen voor E 10,-. Ook bij Maas en Knipboetiek Tjitske zullen,
zolang de voorraad strekt, nog boeken te koop zijn. Wanneer u van plan bent om nog boeken Uitgesproken
Espel te kopen, doe het dan snel, want er zijn niet veel exemplaren meer van de eerste druk. Wanneer er
een herdruk komt worden ze duurder.

Geef een Espel puzzel cadeau!
Er zijn nog puzzels van ons mooie dorp. Misschien is het een leuk idee als sinterklaas-en/of kerstcadeau.
Natuurlijk als relatie geschenk of gewoon zomaar. Ook zijn wij te vinden op de kerstmarkt 9 december, en
anders bij de bestuursleden, dit voor bedrag van 5 euro.
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John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel
Beste mensen :
De dagen zijn behoorlijk korter dan op het moment dat ik mijn vorige stukje voor deze krant schreef.
Ondanks het zachte weer is het duidelijk : Sinterklaas is in het land en we zitten in de “donkere
dagen voor kerstmis. Een tijd van het jaar die gekenmerkt wordt door ouderwetse gezelligheid ;
feestelijk samenzijn en van harmonie. Ik besef ook ,dat deze tijd voor sommige mensen moeilijk
kan zijn omdat ze juist nu – meer nog dan ooit - bepaald worden door het feit dat zij een dierbare
moeten missen. Deze mensen wens ik de kracht toe om deze dagen door te komen.
Wat vraagt onze aandacht , zo aan het eind van het kalenderjaar ?
-

-

-

In de eerste plaats hebben we zaterdag 25 november Sinterklaas weer in Espel mogen
verwelkomen. De Sint kwam met de mooie flower – power bus het dorp binnengereden ,
maar omdat de chauffeur het spoor een beetje bijster was is Sint het hele dorp doorgereden.
Naderhand bleek dat de chauffeur de Bowling niet kon vinden en daarom het hele dorp was
doorgereden op zoek naar de kinderen !! Gelukkig vond hij de kinderschare voor het
Mozaïek zodat Sint toch nog bij de kinderen van Espel aankwam. Na hem te hebben
toegezongen met ons jubileumlied en te zijn verwelkomd door ondergetekende, ging Sint
met zijn Pieten de Bowling binnen waar de kinderen van groep 1 t/m 4 Sinterklaas allerlei
sinterklaasliedjes lieten horen. Er was een spelletje van de “zwijgpiet” , kinderen boden
Sinterklaas mooie tekeningen aan , etc.etc. Kortom : het was een hele gezellige middag, waar
Sinterklaas ; de Pieten maar vooral de kinderen zeer tevreden op kunnen terugzien . Voor de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 is er in het Mozaïek een leuke film gedraaid en ik heb
begrepen dat ook zij een mooie middag hebben gehad. Op het moment dat deze krant
uitkomt zal Sint met zijn gevolg verschillende bezoekjes in het dorp hebben afgelegd (
misschien is hij al weer terug naar Spanje ) en worden inmiddels de voorbereidingen voor de
kerstmarkt al getroffen !!
Dat brengt met direct op het volgende punt : de Kerstmarkt. Wegens daverend succes van
vorig jaar , dit jaar geprolongeerd ! Zaterdag 9 december is het zover : dan is de hele
Keggehof weer in kerstsfeer gebracht en zal er voor ieder walt wils zijn. Zoals in de huis –
aan huis – folder al is vermeld : de markt begint om 15.00 uur , en kunnen de mensen die een
kraam hebben bemachtigd deze vanaf 13.00 uur inrichten. Voor meer bijzonderheden
verwijs ik naar het stukje van de “Espel gloeit” groep, dat zij ongetwijfeld in deze krant
geschreven zullen hebben.
Wat betreft de woningbouw in Espel : eindelijk kunnen we melden dat er gewerkt wordt aan
de uitbreiding van Espel ! “De Kaghe” is inmiddels gesloopt en is wat er rest een grote , kale
vlakte aan de Leliestraat waar over enige tijd een mooie wijk zal verrijzen. Dat duurt nog wel
even, want eerst is Espel – West aan de beurt. Zandauto’s hebben inmiddels gezorgd voor
een zandbed , noodzakelijk voor de ontsluitingsweg aan het Espelerpad. Ik heb begrepen, dat
de auto’s vol via het Onderduikerspad en de Westermeerweg naar het Espelerpad rijden en
dan leeg het dorp via de Keggehof weer verlaten. Dat niet iedereen daar even gelukkig mee
is, is mij ook duidelijk : dat is mij ook door diverse mensen gemeld. Echter : de route die het
vrachtverkeer nu neemt, is niet de route waar dorpsbelang voor gegaan is ! Let wel : in onze
ogen was ( en is wat mij betreft nog altijd ) de route via de Bun en achterlangs over de kavel
van Bloois nog altijd de beste ! Op die manier is de overlast tot een absoluut minimum
beperkt en wordt het minimale kapot gereden. Nu zijn de bermen aan de Westermeerweg
levensgevaarlijk beschadigd en is het berijden van de bovengenoemde wegen geen pretje
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-

-

door de laag slik die er op terecht komt. Van de beschadigingen en de modderboel heb ik
foto’s genomen die ik zal meenemen naar het overleg dat ik 4 december op het gemeentehuis
zal hebben. Ik kan echter niet garanderen dat alsnog de route over de Bun vanaf dan gekozen
zal worden.
In oktober hadden we weer een informatieavond belegd voor nieuw ingekomen Esplenaren.
Vorig jaar een succes , dus daarom dit jaar weer. Echter : deze keer is er niemand op af
gekomen. Misschien is de oorzaak hiervan het feit dat de mensen niet persoonlijk , maar via
deze krant zijn uitgenodigd. Hoe het ook zij : in februari zal de gemeente een
informatieavond beleggen voor de potentiële bewoners van Espel west en zal dorpsbelang
ook een deel van deze avond verzorgen. Meer informatie volgt nog ( waarschijnlijk via huis
aan huis folders eind januari).
De nieuwjaarsreceptie van Espel is dit jaar op zaterdag 6 januari 2007 , vanaf 17.00 uur in
restaurant – bowlingcentrum de Ducdalf. De dorpsvoorzitter zal zijn nieuwjaarstoespraak
uitspreken // is er muziek van een Espelse gelegenheidsband// en wordt ook de inwendige
mens niet vergeten !! Schrijft u deze middag c.q. avond op in uw agenda ??

Rest mij nog u hele fijne feestdagen toe te wensen , een goede jaarwisseling en voor 2007 alle
goeds voor u en allen die u lief zijn !!!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.

Nieuwjaarsreceptie Espel
Dorpsbelang Espel nodigt u uit voor haar nieuwjaarsreceptie op
zaterdag 6 januari 2007!
Plaats : partycentrum – bowlinghuis “de Ducdalf”.
(Voor de jeugd is het honk geopend).
Tijd : vanaf 17.00 uur .

Er is life muziek van een gelegenheidsband uit Espel, wordt
de inwendige mens niet vergeten en is er ruimschoots
gelegenheid elkaar een goed 2007 toe te wensen !!!!
We rekenen op een enorme opkomst!
Graag tot 6 januari aanstaande.
M.vr.gr. dorpsbelang Espel.
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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.
Op de Wieken

-Nieuws uit Espel-

Nieuwjaarsreceptie voor de jeugd
Zoals elk jaar word er in De Ducdalf een nieuwjaars receptie georganiseerd. Daarom organiseren we
voor de jeugd een nieuwjaars receptie in het jeugdhonk, zodat de jeugd met elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar kan inluiden. De jeugd van groep acht tot 16 jaar
is daarom op 6 januari 2007 vanaf 17:00 tot 20:00 van harte welkom in het jeugdhonk.

Nieuwjaarsfeest in De Ducdalf
Ook dit jaar organiseren wij weer een nieuwjaarsfeest. Deze wordt gehouden in "De Ducdalf" op 1
januari van 00:30uur - 07:00uur. De entree is € 25,- hiervoor krijg je de hele avond onbeperkt hapjes
en drinken. Het feest is bedoeld voor alle mensen uit Espel vanaf 16 jaar. Heb jij nog geen
uitnodiging ontvangen, dan kan je bellen naar onderstaande personen. Dan zorgen wij dat je z.s.m. je
uitnodiging krijgt. Let op; Zonder uitnodiging mag je er niet in, en het is alleen voor mensen uit
Espel! Tot ziens op 1 januari!! Informatie: Roeland Rodermond 06-48785120 of Bianca van Breugel
06-51182745.

Nieuwjaarsinstuif in ‘t Mozaïek
Op 6 januari 2007 vanaf 16.00 t/m 17.00 is er een nieuwjaarsinstuif voor alle basisschool kinderen
uit Espel in ‘t Mozaïek. Wat is er te doen? Wij gaan dit jaar met zijn allen bingo spellen. Er zijn
leuke prijzen te winnen. Mocht je nou moeit hebben met de cijfers neem dan je vader of moeder
mee. Om 17.00 brengen we jullie bij de Ducdalf waar de nieuwjaarsreceptie is van het dorpsbelang.
Kosten € 2.00. Voor deelname opgeven bij Annet Dekker, Ineke v.d. Heijkant of Elly Keizer.

Geslaagde spokentocht
Door: Vrijwilligers jeugdhonk Espel
Hebben jullie gegil gehoord in het dorp op 18 november j.l? Nou, dit was een idee van het
jeugdhonkbestuur; een heuse spokentocht! Om 19:45uur begon het eerste groepje + begeleider van
de ongeveer 35 jeugdleden aan de tocht. Naast het jeugdhonk liep de jeugd het bos in richting De
Wieken. Daar stond hun als eerst ‘heks Ilse’ te wachten met een ontzettend eng verhaal omringd
door grafstenen en diverse spoken. De jeugd die daarvoor nog heel stoer aan de tocht begon, was
vanaf toen de mond gesnoerd! Toch best eng allemaal! Brrrrr…… Trillend, en naar elkaars handen
zoekend liepen ze verder door het Russebos, onderweg kwamen ze de engste en gekste dingen tegen
zoals; heksen, spoken, een persoon met een wit masker en een kettingzaag!….. Aaaaahh!!!!
Ondertussen mag er ook wel gezegd worden dat niet alleen de jeugd, maar ook sommige ouders nu
toch echt bang waren geworden! Hahahahahaaaaa….. Ook kwamen ze onderweg een echte
heksenkring tegen met een pan vol vieze drap…, daarin lag een sleutel die er toch echt uitgehaald
moest worden… Dit vond iedereen toch echt erg ranzig! Uiteindelijk werd na een hoop gegil en
gelach het einde van de tocht bereikt in de steeg Leliestraat / Noorderrand. Om 21:45uur kwam ook
de laatste groep binnen in het ‘veilige’ jeugdhonk. Daar aangekomen kreeg iedereen wat te drinken
en een hamburger…LEKKERRR!! Al met al zal er nog lang terug worden gekeken naar deze
spannende avond. Dit was nooit mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers voor het schminken, de
spoken, begeleiden e.d. Daarvoor nogmaals hartelijk bedankt!!!!
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-Nieuws uit Espel-

De Ceder organiseert lezing over ‘ontdekkend tekenen’
“De Ceder” organiseert op 15 februari een lezing over Ontdekkend tekenen met als onderwerp: De
golfbeweging. Diny Gouda zal ons hier het één en ander over vertellen. Diny Gouda is holistisch

tekendocent, afgestudeerd aan het Instituut voor Klank en Vorm in Zutphen. Zij geeft bij haar
thuis curcussen: Ontdekkend tekenen en Mandala tekenen. Wat is Ontdekkend tekenen? Er
worden thema ‘s aangeboden die zowel in jezelf als in de natuur aanwezig zijn. Je legt als het
ware de verbinding vanuit jezelf met de wereld om je heen. Je ontdekt het tekenplezier, het
prikkelt je fantasie en je ontwikkelt je kleur- en tekenvaardigheden. Je beleeft plezier aan
mooie kleuren en vormen en merkt hoe intensief die kunnen inwerken op je gevoelsleven. Je
maakt contact met je eigen bron van creativiteit. Het tweede deel van de avond gaan we zelf
aan de slag met als thema de golfbeweging. Als je over kleurpotloden beschikt, kun je ze
meenemen, voor al het andere materiaal (ook kleurpotloden) wordt gezorgd.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:
Mariette van Tiggelen tel 271391, Annie Keizers tel 271262 of Hermien Bos.

Optreden van toneelvereniging De Ducdalf uitgesteld
Uiteraard treedt Toneelvereniging De Ducdalf ook in 2007 weer voor u op. Normaal gesproken
vindt dit plaats in het laatste weekend van januari. In verband met de verbouwing van
partybowlinghouse De Ducdalf wordt het later in het jaar. De exacte data worden te zijner tijd
bekend gemaakt. Houdt hiertoe zowel Op de wieken als de website www.espel.info in de gaten.

VCNOP heet belangstellenden welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk
Wie op zoek is naar vrijwilligerswerk kan zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen
9.30 en 11.30 uur binnenlopen bij Vrijwilligerscentrale Noordoostpolder (VCNOP) en de mappen
met vacatures inkijken. Er is een medewerker aanwezig die kan helpen bij het zoeken naar passend
vrijwilligerswerk. VCNOP heeft een ruim aanbod van vacatures en er is voor iedereen
vrijwilligerswerk op maat. Ook bij specifieke wensen kan men rekenen op actieve medewerking.
Kijk ook eens in de vacaturemap van VCNOP in de bibliotheek aan het Harmen Visserplein te
Emmeloord. Organisaties of verenigingen die van plan zijn met vrijwilligers te gaan werken, kunnen
bij VCNOP terecht voor informatie en advies en het plaatsen van één of meerdere vacatures.
Vrijwilligers en organisaties staan kosteloos ingeschreven bij VCNOP. Vrijwilligerswerk is
onbetaald, maar kent wel andere vormen van beloning, zoals het opdoen van sociale contacten of
werkervaring, een toename van kennis en vaardigheden of een plezierige tijdsbesteding. Veel
activiteiten in Noordoostpolder zouden, zonder het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers, niet
te realiseren zijn. Dus ook in Noordoostpolder is vrijwilligerswerk onbetaalbaar. Interesse voor of
op zoek naar vrijwilligerswerk? Vacature plaatsen? Kom gerust langs bij Vrijwilligerscentrale
Noordoostpolder.
Emmeloord- Vrijwilligerscentrale Noordoostpolder (VCNOP) bemiddelt tussen belangstellenden
voor vrijwilligerswerk en non-profit organisaties in de Noordoostpolder. VCNOP is onderdeel van
Paspartoe. Informatie: (0527) 276101.
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Creiler Flora organiseert tropische fotowedstrijd
Op de Flevolandse akkers worden momenteel volop tulpenbollen geplant die komend voorjaar hun
kleurenpracht weer zullen laten zien. Ook in de schuur worden er al bollen geplant voor de Creiler
Flora. Deze bolbloemententoonstelling zal voor de 9e keer gehouden worden in de Profytohallen te
Creil. Op woensdag 31 januari vindt de officiële opening plaats, waarna de show van donderdag 1
t/m zondag 4 februari toegankelijk is voor een ieder die de lente in een tropische sfeer wil proeven.
Het thema is dit jaar “Tropisch Flevoland”. De vorig jaar opgezette fotowedstrijd was een groot
succes daarom willen we ook dit jaar mensen uitnodigen om een mooie foto op te sturen. Dus heeft
u een supertropische foto op uw toestel of op de computer staan stuur deze dan voor 15 januari naar
info@creilerflora.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens. Inzendingen die op een
treffende manier het thema ‘Tropisch Flevoland’ weergeven, zullen tentoon worden gesteld tijdens
de Creiler Flora. De winnaar mag gaan genieten van een heerlijk tropisch diner voor twee bij Café
Chillers in Emmeloord. De prijswinnaar van de fotowedstrijd evenals de winnaars van de
huisbroeitentoonstelling zullen worden bekend gemaakt op de donderdagavond door de nieuwe
tulpenkoningin 2007. Meer informatie is te vinden op www.creilerflora.nl.

Najaarsactiviteiten van de Kruimel
Door: Anja Beugels
Dit najaar hebben de peuters een kijkdoos gemaakt, waarin het echt herfst was! Midden in het
kijkdoos-bos van mos, kastanjes en bladeren zat een heuse zelfgemaakte grote spin. Ook hebben
allerlei versjes over spinnen geluisterd en liedjes gezongen die te maken hebben met herfst.
Begin november hebben de peuters natuurlijk een lampion gemaakt. Dit jaar een paddestoel, rood
met witte stippen, met een lichtje er in. Het was gelukkig een stevig model die de barre
weersomstandigheden van afgelopen Sint Maarten redelijk heeft doorstaan! De kinderen hebben ook
een Sintmaarten liedje over een paddestoel geleerd.
Sint Maarten is ook gelijk het startpunt voor een drukke periode, waarin het ene feest het andere
opvolgt. Op 5 december komt Sinterklaas natuurlijk ook naar peuterspeelzaal de Kruimel, en hij
neemt waarschijnlijk twee zwarte pieten mee. Spannend voor de peuters! Gelukkig neemt de goede
sint zeer waarschijnlijk wel leuke, creatieve cadeaus mee waar de kinderen lekker mee kunnen
spelen.
Aan het eind van het jaar zingen de peuters natuurlijk onder de kerstboom en kunnen ze luisteren
naar verhalen over kerst. Na de kerstvakantie gaan een aantal peuters naar de basisschool. Door het
teruglopende aantal peuters in Espel, kunnen de peuters vanaf 1 januari op dinsdag- en
donderdagmorgen spelen bij De Kruimel in het Mozaïek. Op de eerste dinsdag van het nieuwe
schooljaar, kunnen de ouders van de peuters traditiegetrouw na afloop van de peuterspeelzaal een
kopje koffie komen drinken tijdens de koffie-ochtend.
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1jaar ) kunt u terecht bij Anja Beugels tel: 0527651107
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-Nieuws uit EspelTV Flevoland zoekt dichters voor beeldspraak
TV Flevoland zoekt Flevolanders die het leuk vinden om te dichten. Deze dichters worden
uitgedaagd om een gedicht te schrijven dat past bij een kunstwerk in de provincie dat hen inspireert.
De leukste/beste gedichten worden voorgedragen in het kunstprogramma Beeldspraak. Flevoland
telt veel kunstwerken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld de olifanten langs de A6 of het huisje bij
de Ketelbrug. Enkele van deze kunstwerken waren al te zien in het programma Beeldspraak dat elke
dinsdagavond wordt uitgezonden op TV Flevoland. Deze kunst kan tot inspiratie dienen voor een
andere kunstvorm, de dichtkunst. De makers van het kunstprogramma Beeldspraak op TV Flevoland
nodigen een ieder uit zich te laten inspireren door een Flevolands kunstwerk. Het gedicht mag
ongeveer een minuut duren. De leukste/beste worden voorgedragen in een nieuwe serie van
Beeldspraak, die begin januari van start gaat. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar
beeldspraak@omroepflevoland.nl of naar Omroep Flevoland, Postbus 567, 8200 AN Lelystad.
Beeldspraak wordt elke dinsdagavond vanaf 18.15 uur uitgezonden op TV Flevoland. Het
programma wordt elk uur herhaald

Bestuur 't Mozaïek neemt afscheid van 2 leden
Bron: www.espel.info
Vrijdagavond 24 november heeft het bestuur van 't Mozaïek afscheid genomen van de bestuursleden
Okke Bijl en Gert Dibbits. Om dit op passende wijze te doen kregen Gert en Okke met hun partners
een etentje aangeboden in gezelschap van de overige bestuursleden. Het bestuur heeft in Jack Wijnia
een nieuwe penningmeester gevonden en Adri van Dun volgt Gert op als voorzitter. Ook zij waren
aanwezig. Tijdens dit etentje hield John van Slooten een korte toespraak om Gert, Okke maar ook
Bertha en Centina te bedanken voor hun inzet voor dit gebouw. Bertha Dibbits en Centina Bijl
ontvingen ieder een kleurrijke bos bloemen, symbolisch voor het kleurrijke multifunctionele
centrum wat wij willen zijn.

kerststukken kerststukken kerststukken
Sla 2 vliegen in 1 klap: Koop een kersstuk, Geef aan Roemenië!
Zaterdag 9 december vanaf 9.30 uur in de Ontmoetingskerk te Creil.
Vanaf 16.00 uur staan we op de kerstmarkt in Espel.

9 december 9 december 9 december 9 december 9 december
..................................................................……………………………………………..
We zoeken nog vrijwilligers om ons te helpen met het maken van de kerststukken op
7 en 8 december. U kunt zich opgeven bij : S. van Gosliga 271199 of J. Faber 274414
In november brengen we de folders rond voor onze jaarlijkse actie voor het kopen van
voedselpakketten.
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Espel gloeit
KERSTMARKT
VOOR JONG EN OUD
OP ZATERDAG 9 DECEMBER
VAN 15.00 TOT 18.00 UUR
IN EN OM

’T MOZAÏEK
MET VELE BIJZONDERE KRAMEN
• OUDE TREKKERS EN LANDBOUWMACHINES
• VELE MINIATUREN VAN VERZAMELAARS
• KUNSTIG KNIPWERK
• MOOIE HANDWERKEN
• VELE BIJZONDERE LEKKERNIJEN EN
• HÉÉRLIJKE DRANKJES
TE VEEL OM OP TE NOEMEN
* Vergeet niet dat om 18.00 uur bekend gemaakt wordt wie
het mooist versierde kersthuis van Espel heeft en de lekkere
prijs in ontvangst kan nemen.
* Kinderen van de basisschool, aan jullie is ook gedacht.
Om 16.00 uur moeten jullie in de startblokken staan.
Dan kan het spektakel beginnen (sneeuw-ijs-glijbaan??)
Wie zal het zeggen…
Vriendelijke groet van de Kerstclub.
• Ouders denk om je kinderen bij de vuurkorven!!!!!!!!!
• Ons E-mail adres espelgloeit@planet.nl
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NIEUW IN ONS DORP: PRAKTIJK HAPTOTHERAPIE
Anneloes Voortmeijer heeft aan de Espelerringweg 7-1 een praktijk Haptotherapie. Anneloes is
sinds 1993 Haptotherapeut. Zij heeft al dertien jaar een praktijk Haptotherapie in Utrecht en sinds
kort ook in haar gezellige huis bij Espel. Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het
gevoel en is een behandelingsvorm die tussen fysiotherapie en psychotherapie in ligt.
Toen Anneloes in 1986 met de opleiding Haptonomie startte was zij van beroep Fysiotherapeut. Zij
begon de opleiding aan de Academie voor Haptonomie in Doorn en rondde haar opleiding vijf jaar
later af in Berg en Dal. “Eisen om de opleiding Haptonomie te kunnen volgen zijn een afgeronde
HBO opleiding en werkzaam zijn in de gezondheidszorg”, vertelt Anneloes. “Ik behandel mensen
met verschillende lichamelijke klachten, die vaak een psychische oorzaak hebben. Wie voortdurend
over zijn of haar grenzen heen gaat heeft grote kans op lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld
moe zijn, hoofdpijn hebben, angstig zijn. Daarom zouden we bij al ons handelen meer naar ons
gevoel moeten luisteren. Ook kan ik mensen met een chronische ziekte, zoals bijvoorbeeld reuma of
een whiplash, leren om beter met hun klachten om te gaan. Ook kunnen er spanningsklachten
ontstaan tijdens een rouwproces, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare of na
echtscheiding. De oorzaak van klachten kan eveneens liggen in iemands jeugd of in relaties die veel
te wensen overlaten.”

De praktijkruimte
“Het is van belang dat we in het begin van de behandeling helder krijgen wat de problemen en of de
lichamelijke klachten zijn. Een eerste gesprek duurt daarom ook vaak iets langer dan een
behandeling, die per keer ongeveer vijfenvijftig minuten in beslag neemt. Door behandeling met
Haptonomie kunnen mensen hun grenzen herkennen en de relatie met zichzelf en anderen
verbeteren. Het is vaak ook nodig om nieuwe grenzen te ontdekken. Een betere ademhaling kan een
Op de Wieken

belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven en speelt een belangrijke rol
binnen de Haptonomie. Vooral aanraken is heel belangrijk binnen deze behandelingsmethode. Ik
kan ook Haptotherapie toepassen binnen relaties, hiervoor heb ik onlangs een opleiding afgerond.
Daardoor kan ik echtparen behandelen, als er problemen zijn binnen het huwelijk. Ook is dit
mogelijk met ouder en kind”.
“In de opleiding heb ik geleerd om de haptonomische fenomenen te kennen in contact met mezelf.
Om contact te maken met anderen of juist niet, het gewaar worden van gevoel. De lichaamstaal werd
me duidelijk, zoals nieuwsgierigheid, voorkeur en grenzen. De meeste mensen ervaren Haptonomie
als een zeer prettige methode. Ze vinden of hervinden rust, ontspanning en komen in contact.
Tijdens de opleiding gingen we zelf ook in behandeling als cliënt om inzicht in onszelf te krijgen.
De opleiding duurde vijf jaar één dag per veertien dagen en daarnaast lazen we veel studieboeken.
Haptonomie werd ongeveer vijftig jaar geleden ontwikkeld door de Nederlander Frans Veldman sr.
Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoel. De naam Haptonomie komt uit
het Grieks: hapsis [aanraking, gevoel, tast] en nomos [leer]. Haptotherapie bestrijkt lichaam en
geest. De Haptotherapeut helpt zijn cliënten te ontdekken waar klachten vandaan komen, zodat die
vervolgens opgelost kunnen worden. De cliënt kan zich bewust worden van hoe hij in het leven staat
en kan vervolgens zijn houding veranderen. De behandeling bestaat uit praten in combinatie met
aanraken.”
Anneloes is opgegroeid in Maassluis. Haar ouders hadden een weekeind huisje in Noord Brabant.
Dit huisje stond vlakbij een boerderij, waar zij vaak met een vriendinnetje heenging om
verschillende klusjes te doen. Voor haar studie Fysiotherapie ging zij naar Utrecht, waar zij
vijfentwintig jaar heeft gewoond. Sinds ruim vier jaar woont Anneloes met veel plezier op een
boerderij aan de Espelerringweg. “Ik vind de sfeer hier in Espel heel prettig. Natuurlijk moest ik wel
wennen, vooral omdat ik vier dagen per week naar Utrecht ging voor mijn werk. Nu is dat
teruggebracht naar drie dagen per week en werk ik hier nu ook aan huis. In 2007 ga ik een deel van
mijn praktijk in Utrecht overdragen aan een collega Haptotherapeut, om de praktijk in Espel verder
uit te kunnen bouwen. Tevens ga ik één avond per week een ruimte huren in Gezondheidscentrum
De Wilg in Emmeloord, om meer bekendheid in de Noordoostpolder te krijgen. Ik sta op de lijst van
erkende Haptotherapeuten, opgesteld door Zorgverzekeraars, als enige Haptotherapeut in de
Noordoostpolder. Er zijn verschillende zorgverzekeringen die de behandelingen bij mij geheel of
gedeeltelijk vergoeden onder de noemer alternatieve geneeswijzen.” Meer informatie kan bij
Anneloes gevraagd worden via E-mail: anneloes.voortmeijer@kpnplanet.nl of via telefoonnummer
06-51232092.
Nieuwe boeken over Haptonomie zijn:
Haptonomie Een kwestie van gevoel geschreven door Bob Boot. ISBN 90-6305-119-0 en
Haptotherapie Praktijk en theorie geschreven door Els Plooij ISBN 90-2651-762-9.
Willy Heukers-ten Bosch
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agenda

december

Kerstshow – Orchideeënhoeve, Luttelgeest, 2 t/m 31 december, ma t/m za van 09.00 – 18.00 uur
en zon en feestdagen van 11.00 – 18.00 uur
Jon van Eerd e.a. – Dubbel op! – Theater ’t Voorhuys, Emmeloord, 8 december, 20.15 uur, € 20,00
/ € 17,75
KerstInn Emmeloord, Centrum Emmeloord, 9 december, 10.00 – 17.00 uur
Expositie Polderdromen, Vilt Objecten, Metamorfose – De Poldertoren, De Deel 25, Emmeloord, 9
december t/m 10 januari, di t/m vr 11.00 - 17.00 uur, za 11.00 - 16.00 uur, tentoonstelling gratis,
beklimmen toren € 1,50
Mich en Scene – Madame Deluxe – Theater ’t Voorhuys, Emmeloord, 9 december, 20.15 uur, €
15,00 / € 12,75
Autocenter van Staveren Bosbaanlopen – Atletiekaccommodatie AVNOP, De Bosbaan, Banterweg,
Emmeloord, 10 december, 11.00 uur, inschrijven vanaf 10.00 uur, € 1,50
Felicia v/d End & Gwyneth Wentink – Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens, 10 december, 16.30
– 17.30 uur, € 7,50
Postzegel- en Muntenbeurs – De Marke, Oudeweg, Marknesse, 10 december, 13.30 – 16.00 uur,
gratis
Kaarsjesavonden – Orchideeënhoeve, Oosterringweg, Luttelgeest, 13 t/m 15 december, 18.30 –
21.00 uur
Kerstmarkt – Orchideeënhoeve, Oosterringweg, Luttelgeest, 13 t/m 22 december, 13/12 t/m 15/12
en 20 t/m 22/12 10.00 – 21.00 uur, 16/12 en 18 en 19/12 10.00 – 17.00 uur, 17/12 11.00 – 17.00
uur
André Manuel – Burger – Theater ’t Voorhuys, Emmeloord, 15 december, 20.15 uur, € 14,00 / €
11,75
Women of Dzonga – The South Africa woman spirit – Theater ‘t Voorhuys, 16 december, 20.15 uur,
€ 18,00 / € 15,75
Live accordeonmuziek – Orchideeënhoeve, Luttelgeest, 17 december, 14.00 – 17.00 uur
Kerst Open Deur Dienst Chr. Mannenkoor Emmeloord – De Ontmoeting, Emmeloord, 17 decmber,
15.00 uur, gratis, wel collecte
Kerst Open Deur Dienst Chr. Mannenkoor Emmeloord, Nieuw Jeruzalemkerk, Emmeloord, 17
december, 17.00 uur, gratis, wel collecte
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agenda

december

Kerst Open Deur Dienst Chr. Mannenkoor Emmeloord, De Hoeksteen, Emmeloord, 17 december,
19.15 uur, gratis, wel collecte
Bruun Kuijt – Kerstlied van een vrek – Theater ’t Voorhuys, Emmeloord, 17 december, 16.00 uur, €
14,00 / € 11,75
Kaarsjesavonden – Orchideeënhoeve, Oosterringweg, Luttelgeest, 20 t/m 22 december, 18.30 –
21.00 uur
Gala Madamman en The Six Senses, Bantsiliek MFC, Zuidakker 45, Bant, 22 december, 19.00 uur,
€ 37,50
Klein Vrouwenkoor – Bantsiliek MFC, Zuidakker 45, Bant, 23 december, 19.30 uur, eigen bijdrage
Emmeloords Vocaal Ensemble – Museum Schokland, Ens, 24 december, 16.30 – 17.30 uur, € 7,50
Kerstarrangement 2006 – Le Mirage, Emmeloord, 25 en 26 december, vanaf 18.30 uur, € 55,00,
uitbreidingen mogelijk, reserveren: 0527-699104
Indoor Noordoostpolder – Ruitersportcentrum Emmeloord, 28 december t/m 7 januari,
www.indoornoordoostpolder.com
Capella Minsk – Ave Maria, Theater ’t Voorhuys, Emmeloord, 28 december, 20.15 uur, € 18,00 / €
15,75
Jeans Company – Jeans 20 years – Theater ’t Voorhuys, Emmeloord, 30 december, 20.15 uur, €
24,00 / € 21,75
De Buitenkans – Grafiekexpositie, Museum Nagele, Ring 23, Nagele, 5 november t/m 28 januari,
do t/m zo 13.00 – 17.00 uur
Schildergroep De Bosfluiter en Marijke van Hove, Het Saalicon, Gr. Florislaan, Creil, 1 september
t/m 1 december, ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur, wo en do tot 20.30 uur, za tot 12.00 uur
Kunst van Korlaar, Le Mirage, Beursstraat 2, Emmeloord, 7 september t/m 15 december, tijdens
openingsuren restaurant, gratis
Suikerzakjes, bedrijven en ondernemingen dhr. Bos en verzameling petten van Alexander
Smedinga, Poldertoren, De Deel 25, Emmeloord, 14 oktober t/m 22 november
Expositie Herfstschilderijen, Infocentrum Waterloopbos, Voorsterweg, Marknesse, 1 november t/m
28 februari, woe, za en zo 13.30 – 16.30 uur, gratis
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In de kerstvakantie…
…staat de Bosbadhal in Emmeloord…
…weer 2 dagen op zijn kop!
Op 28 en 29 december organiseert de Stichting Vakantie Activiteiten
namelijk voor de 29e keer:

Huppel-in is een wervelend evenement voor alle kinderen van de basisscholen in de
Noordoostpolder. Ook dit jaar hebben we een heel gaaf thema. Zodra je de hal
binnenstapt, ga je heel wat eeuwen terug in de tijd.
Je wordt omgeven door ridders en jonkvrouwen, kastelen, een middeleeuwse kermis,
springkussens, theater, muziek, een berg vol K’nex, knutselen, zagen, ontdekken en nog
veel meer. Je zult je dus echt niet gaan vervelen in de kerstvakantie!
We zien jullie allemaal bij Huppel-in!

Voor wie:
Alle kinderen van de basisscholen in de Nop.
Waar:
Bosbadhal in Emmeloord.
Wanneer:
28 en 29 december 2005.
Entree:
€0,50 p.p.
Website:
Hou vooral onze website goed in de gaten!
Daar zal altijd de laatste informatie op staan.
Tijden, het programma, thema, etc.
www.sva-nop.nl
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Bowling Vereniging Espel
14 en 15 oktober j.l. speelden wij weer het overbekende Ducdalf toernooi. Veel deelnemers en veel
publiek vermaakten zich dit weekend weer goed in het Bowling Partyhouse De Ducdalf. Dit
weekend werd er toch wel weer op een hoog niveau gebowld. De hoogste game bij de dames was
215, gegooid door Angelique van Leeuwen. Bij de heren gooide Christiaan Veendorp de hoogste
game, 236.
De einduitslagen van dit toernooi:
DUO’s:
1. SCF, Thijs Ziel en Bert Bunk
2. ONEKB, Nancy van Stuivenberg en Richard Andeweg
3. Jolly's, Angelique van Leeuwen en Miranda Reyneveld
4. ‘t Achterhuis, Rob van Geest en Henk Jan de Raat

2244 pins
2234 pins
2220 pins
2185 pins

HEREN:
1. Christiaan Veendorp
2. Rob van Geest
3. Thijs Ziel
4. Simon Klaver

1437 pins
1368 pins
1321 pins
1306 pins

5. Bert Bunk
6. Eiko Duursema
7. Richard Andeweg
8. Frank Cerpentier

1288 pins
1275 pins
1249 pins
1246 pins

DAMES:
1. Nancy van Stuyvenberg
2. Angelique van Leeuwen
3. Esther Postma
4. Belinda van Eerde

1341 pins
1340 pins
1303 pins
1290 pins

5. Tiny van Meyel
6. Carla de Raat
7. Joke Rasing
8. Bianca van Breugel

1289 pins
1274 pins
1245 pins
1195 pins

Aan het eind van het toernooi werden de gewonnen consumptie- en dinerbonnen uitgereikt door
Henk Jan de Raat, namens Bowling Partyhouse De Ducdalf.
Het volgende toernooi is op 6 en 7 januari a.s. Dit is het Tulp Espel B.V. Nieuwjaarstoernooi.
Iedereen kan weer deelnemen, ook niet leden mogen zich voor dit toernooi inschrijven. Bij dit
toernooi wordt met handicap gespeeld, iedereen heeft dus kans om te winnen. Inschrijving kan vanaf
begin december in het bowlingcentrum of bij ondergetekende.
Evert Ziel
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Diana naar bondskampioenschappen
Majorette vereniging Diana was zaterdag 28 oktober uitgenodigd voor de
bondskampioenschappen van de NFCM. Diana heeft hieraan deelgenomen
met twee teams, waarvan één team in twee verschillende categorieën
uitkwam.
Het A-team bestaande uit, Daisy Jonker, Rian Pepping, Milou Sijtsma, Lian Koenraadt en Berdien
Pepping, draaide hun sectie B (baton en andere attributen) routine nog maar voor de derde keer. Op
muziek van Marilyn Monroe ging het redelijk. Ze verdienden hiermee de eerste prijs met beker.
Bij het C-team, wat kort daarna aan de beurt was, ging het heel goed. Eline Keizers, Manouk
Sijtsma, Petra Remijn, Rosanna Bovenkamp, Maud Weerden, Rieke Heeringa en Diana Leune,
behaalden een mooi puntenaantal van 83.2 punten. Zij vielen uiteindelijk net buiten het podium en
werden hier vierde.
Het A-team mocht aan het einde van het programma nogmaals deelnemen, dit keer in de ere divisie.
De concurrentie was ontzettend groot. Zij kregen de vijfde plaats.
Op zaterdag 11 november mochten er ook een aantal solisten van Diana meedoen aan de
bondskampioenschappen. Deze werden gehouden in Elburg en het beloofde een lange dag te
worden, want de prijsuitreiking was om 20.30 uur gepland!
Rosanna Bovenkamp mocht het spits afbijten. Zij draaide haar show op het nummer ‘Love me just a
little bit more’, ze verdiende 68.2 punten en werd daarmee vierde. Ook Rieke Heeringa haalde de
vierde plaats, zij kreeg 64.8 punten voor haar show op muziek van ‘Lord of the rings’.
Maud mocht hier weer meedoen nadat ze er een tijdje tussenuit is geweest vanwege een gebroken
arm, ze verdiende toch 81.75 punten met haar indianenroutine. Berdien Pepping die mee draaide in
de senior klasse intermediate verdiende 73.55 punten. Daisy Jonker mocht twee maal meedoen. In
de dancetwirl categorie kreeg zij het zilver met 75 punten. Daisy behaalde in de ere divisie 82.55
punten. Daisy zal in december ook meedoen met het Nederlands Kampioenschap.

foto: Daisy Jonker
Zaterdag 2 december zullen wij ’s middags een optreden verzorgen in de Lange Nering tijdens het
Pietenfeest.
Renate Boons
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‘t Mozaïek
Bestuurssamenstelling
Adri van Dun
Voorzitter
John van Slooten
Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon Jeugdhonk
Jack Wijnia
Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester
Ella Wijnia
Algemeen lid, notulist
Ineke v.d. Heijkant Algemeen lid, ledenadministratie
Sleutelbeheer en agenda
Harry Maas
tel. 271410
Indien niet aanwezig is de sleutel af te halen bij de familie Gerding, Keggehof 3.
Contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart
Jellie Westra
tel. 271773
Schoonmaak
Geesina Helmons

tel. 271801

Technische storingen of schade
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.)
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 Jack Wijnia, 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: Fysiotherapeut Hans Wognum, tel. 637324
3. Elke oneven week op maandagmorgen via 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.

Ook dit jaar weer volop bij ons verkrijgbaar:
Kerstkaarten
Decemberzegels / Goede doelen zegels
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2007 toe!

Tuinmachines
Keggehof 12 Espel, Tel.nr. 0527-271410
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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!

Op de Wieken

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

Op de Wieken

Belangrijke adressen
Naam
Alg. Nederlandse Bond
voor Ouderen (ANBO)
Bejaardensociëteit Espel,
Avondvreugd



℡

Contactpersoon R.Warmolts
Bredehof 41, 8311 AJ Espel

271727

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

271891

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

06-53149952

Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers

Hoveniersbedrijf
Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET

Extra informatie

Info: Marianne van Tilburg,
Lindeweg 14, Luttelgeest,

06-46132864

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
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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
’t Mozaïek
Tel. Nr.: 0527-271355 (tijdens
inloopsspreekuur) of 0527-630306
secr. H. de Raat, Keggehof 21,
8311 AD Espel
Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin, Staartweg 9,
8531 HE Lemmer

℡
271759

271218
271773
637324
637313

Extra informatie
Praktijk voor massage-,
shiatsu- en
voetreflexzonetherapie
Uitleen op beperkte
schaal van hulpmiddelen
24 u /dag
maandagmorgen

271230
271345

651107
615063

opgave peuters vanaf 1
jaar
dinsdagochtend

274355
271145
271448
Inloopspreekuur dinsdag
10.00-11.00u (alle even
weken)
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

