Colofon
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt weer een nieuwe Op de Wieken. Dit keer leest u onder meer
de nieuwjaarstoespraak die John van Slooten heeft gehouden tijdens de
erg goed bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie in de Bowling!
Dit keer maar liefst 2 pagina’s met prikbord oproepjes! Vergeet ook u
niet gebruik te maken van deze mogelijkheid? Ook uw andere kopij is
bij ons altijd van harte welkom!
Redactie "Op de Wieken"

Op de Wieken wordt in en
rondom Espel gratis verspreid.
Iedereen kan kopij inleveren! De
redactie behoudt het recht om
ingezonden stukken in te korten
of niet te plaatsen zonder opgaaf
van redenen.
Editie Februari Maart 2007
Jaargang 32, nr. 162

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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Hij voorziet naar behoren
Vlak bij de Espelse toren
De mensen van verse groente en fruit
En doet zo een behoorlijke duit
In het zakje van de leefbaarheid
Voor Espel in alle eerlijkheid

Advertenties
Lammie Hoekstra
Westerrand 68
Tel.nr. 258446
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Het bevordert ook het sociale contact
Men praat er zo voor het gemak
Over de dagelijkse dingen
Die er gebeuren en ons omringen
Over het weer, over de bouw
Of over trouw, geboorte of rouw

Drukker
Dhr. G. Raap
Verspreiding
IJsclub Espel
Aanlevering kopij
U kunt uw kopij tot en met 23
maart 18.00u per e-mail sturen
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Dat is toch iets wat bind
Wat je er ook van vind
Het is en blijft een feit
Ons dorp blijft leven bij saamhorigheid
Daarom beste groenteman
Blijf komen, zolang als het maar kan.

Pluk- en nietavond
De nieuwe editie van Op de
Wieken zal op 28 maart om
19.00u in elkaar worden gezet in
’t Mozaïek.

Roel Warmolts.

Website Espel
www.espel.info
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Familieberichten
Geboren
5 januari

Paul, zoon van Pieter en Elena de Raat, Zuiderrand 45

Jubileum
15 januari

50 jarige huwelijk van T. Kwant en R. Kwant-Siertsema, Bredehof 28

Noteer de volgende data in uw agenda!

Februari
•
•
•

Espel
14 februari: Gezellige middag door ANBO in ’t Mozaïek te Espel, aanvang 14.00u
16, 17 , 18, 19 februari: Carnaval in de Bowling (programmaboekje krijgt u in de bus)
27 februari: Jaarvergadering met bestuursverkiezing. Gea Beishuizen van massagepraktijk Gea
en Mariette Snels van Bodyvitalis hebben beiden een praktijk in Espel en komen over hun werk
vertellen.

Maart
•
•
•

Espel
8 maart: Jaarvergadering Dorpsbelang Espel, ’t Mozaïek, aanvang 20.00u
9 maart: Stamppot buffet in ’t Mozaïek,
30 maart: Dorpsavond met LTO en Esvra. Cabaretgroep Twee recht – Twee averecht uit
Steenwijk komen hun programma voor 2007 vertonen.

•
•

Espel
20 en 21 april: Toneeluitvoering in de Bowling, aanvang 20.00u.
27 april: Uitvoering muziekvereniging Zuiderzee Echo’s, ’t Mozaïek, aanvang 19.30u

April

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Prikbord
Op zoek naar een leuke baan met kinderen?
Goed te combineren met eigen kinderen, zelfstandig en toch ondersteund door een professionele
organisatie.
WORD GASTOUDER IN TOLLEBEEK !
Speciale aanvraag: Wij zoeken per direct voor een gezin met drie kinderen van 6, 2 en een half
jaar een lieve gastouder in het huis van de ouders of in het huis van de gastouder. Werkdagen:
Maandag en donderdag van 8.00 uur tot 17.30uur (oudste kind moet worden gebracht naar en
gehaald van basisschool “De Mariaschool” )
NIEUWSGIERIG GEWORDEN ?
Bel het Gastouderbureau Noordoostpolder – Urk, tel: 0527 – 620613
GEVRAAGD OVERBLIJFKRACHT M/V
Basisschool “de Ark” in Espel zoekt m.i.v. 8 maart een overblijfkracht voor 1 x per 14 dagen op
donderdag, voor een groep van ongeveer 20 kinderen.
Het overblijven vindt plaats van 12.00 – 13.00 uur. Na het eten en het opruimen van de
overblijfruimte gaan de kinderen naar buiten. De overblijfkracht houdt toezicht op en stimuleert
tot spelen. Het overblijven eindigt met gezamenlijk opruimen van het buitenspelmateriaal.
Wij vragen:
• affiniteit met kinderen van 9 en 10 jaar (groep 5 en 6)
• leiding kunnen geven aan een groep
• gezamenlijk openen en afsluiten op passende wijze
• deelname aan teambijeenkomsten, 3 x per jaar
Wij bieden:
• een vrijwilligersvergoeding
• een uurtje gezellig bezig zijn met (uw klein-)kinderen
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Elien Meisner (271219), Elly Keizer
(270217) of Mariëtte van Tiggelen (271391).
Postbezorger gezocht!
TNT Post zoekt iemand vanaf 16 jaar die ’s zaterdags de post in Espel wil gaan bezorgen.
Sollicitaties kunt u/jij richten aan:
TNT Post
Productieweg 13
8304AV Emmeloord
t.a.v. Hans Bloks

Op de Wieken

Prikbord
Ondernemers gevraagd!
Dorpsgenoten zijn er mensen in Espel die samen met anderen particulier of ondernemers
belangstelling hebben om samen een pand te bouwen aan de Bun? Enige tijd geleden ben ik bij
de wethouder geweest met het verzoek om het bedrijfsterrein de Bun een dusdanige indeling te
geven zodat het aantrekkelijk is voor kleine ondernemers om zich aan de Bun te vestigen. Maar
zoals altijd krijg je nul op je request de gemeente denkt alleen aan zichzelf. Je moet een kavel
kopen die 75 mtr diep is en als je dan een pand wil bouwen van 30mtr diep hou je dus een stuk
grond over van ± 35 /40 mtr over waar je niets aan hebt. Vandaar deze oproep zijn er mensen die
ook met plannen rondlopen maar tegen het zelfde probleem aanlopen laten we de koppen bij
elkaar steken zodat we met een aantal mensen een groot pand onder een dak bouwen waarbij we
niet alleen op de grond maar ook op de bouwkosten kunnen besparen. Als er mensen zijn die
belangstelling hebben neem dan contact met mij op .
John Koerts, tel 271639, mob 0651699847, Email: info@jkklussenbedrijf.nl

Bedankt
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis
en thuis. En ook voor de belangstelling die er was. Tevens wens ik allen nog een goed en gezond
2007.
Groeten van J van Stuivenberber-Bloemendal
Treiterijen
De afgelopen maanden worden wij regelmatig lastig gevallen door een aantal jeugdige mensen.
Dat uit zich in verschillende pesterijen en treiterijen. Wij hebben dit dan ook bij de politie gemeld
omdat wij vinden dat dit moet ophouden. Mochten er meerdere bewoners zijn die hier ook
overlast van ondervinden worden die verzocht dit ook bij politie te melden. Als er aangifte wordt
gedaan kan de politie hier werk van maken. Wij zouden hier erg graag rustig willen wonen!!!
Namen zijn bekend bij de Redactie.

Verhuisd
We hebben 21 jaar met veel genoegen in Espel gewoond. Januari 2007 is ons nieuwe adres:
Smeden 19, 8301 GX Emmeloord. Hierbij zeggen wij al onze lidmaatschappen en
donateurschappen op in Espel. Verder wensen wij u allen een gezond en voorspoedig 2007 toe.
Met de hartelijke groeten, Fam. B. Wilms, Vaartweg 21

Wilt u ook een berichtje plaatsen?
Mail het naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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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
Penningmeester
Secretaris
Jeugdzaken
Groenvoorziening
Vice-voorzitter
Lid

John van Slooten
tel.nr: 271648
Chantal van Breugel tel.nr: 271083
Louis Bramer
tel.nr: 271458
Derkien Gerding
tel.nr: 271503
Jeannette Blok
tel.nr: 271512
Fons van der Heijden tel.nr: 271514
Elly Keizer
tel.nr: 270217

Ieder bestuurslid heeft een wijk onder zijn/haar hoede (aandacht voor langdurig zieken,
jubilea, nieuwe bewoners e.d.).
Niet alles is ons bekend, geeft u ons gerust een tip!!!!
Wijkindeling
Jeannette Blok
Derkien Gerding
John van Slooten
Louis Bramer
Chantal van Breugel
Fons van der Heijden
Elly Keizer

Westerrand (ten zuiden v.d. Keggehof), WindMolenhoek, Turbine en de Wieken
Keggehof, Noorderrand, Leliestraat, stukje
Westerrand en `t Laantje
Bredehof, Vaartweg, Zuiderrand, Bosrand,
Sportstraat en de Bun
Espelerweg (zuidkant), Tollebekerweg, Pilotenweg, Zuidermiddenweg en Espelerringweg
Ankerpad, Westermeerweg ( tot Espelerpad),
Espelerpad (zuidkant)
Espelerpad (noordkant), Westermeerweg (vanaf
Espelerpad), Onderduikerspad en Westerringweg
Espelerweg (noordkant), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg

Espel heeft een dorpsladder, deze is te verkrijgen bij Derkien Gerding, Keggehof 3.
Huur dorpsladder: € 1.=/pd.
Bij gebruik dorpsladder zijn eventuele nadelige gevolgen voor eigen risico.
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-Nieuws uit EspelBoekje Duurzaam ondernemen in Flevoland
Onlangs is een boekje verschenen met titel ‘Flevoland onderneemt, nu èn morgen’. Het boekje is
een blikvanger en het antwoord van de provincie op de vraag die veel ondernemers in het verleden
hebben gesteld: “Waarom zou duurzaam ondernemen iets voor mij zijn?” Het boekje is tegelijkertijd
het antwoord op de vraag naar voorbeelden. In het boekje komt aan de orde: wat brengt
ondernemers er toe duurzaam te gaan ondernemen, hoe begin je aan zoiets, welke investeringen
moeten worden gedaan, wat leveren die investeringen op, wat voor soort ondernemingen kunnen
duurzaam ondernemen, wat is de drive van een ondernemer om op duurzame wijze te ondernemen.
Het boekje, uitgave en initiatief van de Provincie Flevoland, is gratis aan te vragen via de website
www.mvoflevoland.nl.

Toneelvereniging De Ducdalf presenteert opnieuw blijspel
De toneelvereninging presenteert op vrijdag 20 en zaterdag 21 april a.s. het blijspel ‘Ziekenhuis aan
de race’’, geschreven door Piet Kuyper. Het blijspel wordt opgevoerd in Party bowlinghouse De
Ducdalf; aanvang 20.00 uur. Hier volgt een beschrijving van het verhaal.
Tante Gre is afkomstig uit Staphorst. Zij gelooft meer in haar eigen kruidenmengsels, dan in de
hedendaagse chemische pillen. Vanwege een operatie aan haar heup belandt ze echter in een
ziekenhuisbed, tegen wil en dank. Daar bindt ze dan ook de strijd aan met de hedendaagse
medische wetenschap door een clandestiene handel op te zetten met haar zalfjes en drankjes.
Daarbij krijgt ze hulp van Theo de schoonmaker en Joep die regelmatig weet te ontsnappen uit
de psychiatrische afdeling. Maar dokter Peter Paul is niet zo blij met haar handel, zeker niet zal
op een dag het halve ziekenhuis aan de diarree is. Vreemd, haar kamergenoot Generaal van
Brugstede heeft wel diarree en zij niet? Al snel wordt zij als hoofdverdachte gezien, maar ze
heeft het niet gedaan! Hoe gaat zij zich hier uit redden en bewijzen wie de ware dader is?
Doldwaze humor vanuit een ziekenhuiskamer met een luchtje, dat is zeker!!

Koninginnedag en Dorpsfeest 2007
De feestdagen zijn voorbij. Na alle festiviteiten van 2006 is het nu weer tijd voor de feestcommissie
de voorbereidingen voor Koninginnedag en het dorpsfeest ter hand te nemen. Het dorpsfeest vindt
dit jaar plaats van donderdag 7 tot en met zondag 10 juni. Meer informatie over het programma,
de locatie, etc. van zowel Koninginnedag als het dorpsfeest treft u in een volgende Op de Wieken
aan. Houdt ook de website www.espel.info in de gaten voor informatie.

DVD’s Espel 50 jaar
Er zijn nog DVD’s beschikbaar van Espel 50 jaar. U ontvangt 3 DVD’s voor € 10,- met daarop een
compilatie van de festiviteiten van de hele week en de Revue staat er in zijn geheel op. Verder is er nog
een aantal personen die de DVD wel hebben besteld, maar niet opgehaald. Voor informatie kunt u

contact opnemen met Bianca van Breugel via 06 – 51 182 745.

Nieuws van de gymnastiek
Zaterdag 2 december hebben we deelgenomen aan het 5 dorpentoernooi in de toernooihal van Creil.
Maartje Bus ging met de 2e prijs naar huis, in de categorie voortgezet onderwijs.
Het was verder een geslaagde middag met veel gymnasten. Zaterdagmiddag 24 maart houden we
onze clubwedstrijden, hiervoor wordt al hard getraind. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
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-Nieuws uit Espel-

Bowlingjeugd doet mee met sponsoractie!!
De bowlingjeugd van BV Espel doet mee aan de jeugd sponsor actie bij Poeisz supermarkten.
De actie staat in het teken van ons 30 jarige bestaan van onze vereniging, om voor de jeugd
Een extra activiteit te kunnen organiseren. Hoe gaat de actie; als jullie boodschappen doen bij de
poeisz supermarkt krijg je bij bepaalde producten aan de kassa muntjes. Nu staan er in de winkel
kokers van enkele sportverenigingen maar nu is de bedoeling dat jullie de muntjes in de koker van
de bowling vereniging doen. Hoe meer muntjes, hoe meer geld! Deze actie vindt plaats in de poeisz
supermarkt aan de Noordzijde in Emmeloord en loopt van 29 januari tot 24 maart. Houd ook de
folders in de gaten. Komen jullie boodschappen doen deze 8 weken bij de poeisz in Emmeloord?!

Muziekvereniging De Zuiderzee Echo’s houdt tweejaarlijkse uitvoering
Muziekvereniging De Zuiderzee Echo’s nodigt U bij deze al uit voor het bij wonen van de twee
jaarlijkse uitvoering op vrijdag 27 april van 19.30u tot ongeveer 20.30u in het M. F. C.
Het thema is Hollandse hits. Er zal door de leden in verschillende samenstellingen gespeeld worden.
Het belooft een sfeervolle avond te worden.

Cabaret in Espel en Creil
De Anbo, Activiteiten Commissie Espel/Creil nodigt alle leden van de afd. Anbo Noordoostpolder
uit voor een gezellige middag in het M.F.C. ‘’Het Mozaiëk’’, Keggehof 1, te Espel. Deze middag
wordt verzorgd door de Cabaret groep,‘’De Jeugd van Toen.’’[uit Wolvega]. Zij brengen een zeer
gevarieerd programma met muziek, zang en mooie stukjes in een licht, maar goed door iedereen te
volgen dialect. De zaal is om 14.00 uur open. Aanvang 14.30 uur. Wij vragen 2 Euro entree, maar
u krijgt het eerste bakje koffie gratis. Mensen dit mag u niet missen. Wij verwachten u allen op,
Woensdagmiddag 14 Februari in Espel. Activiteiten Commissie Espel/Creil.

Bericht van PKN Gemeente Creil/Espel
Jezus is naar de aarde gekomen om te Redden te Genezen en te Bevrijden!
Wist u dat?
Als u in God gelooft bent u gered! Maar… Jezus is ook gekomen om mensen te genezen van
ziekten, van pijn, van verdriet en ze te bevrijden van verslaving, depressiviteit, angsten, zorgen etc..
niet alleen in de tijd van de discipelen, maar ook nu, vandaag!
Wist u dat?
Wilt u hier meer over weten? Kom dan naar onze gebedsavond zondag 11 februari vanaf 19.00 uur
in de “Ontmoetingskerk” te Creil, de deuren staan open!! Deze avond zingen we liederen, zijn we
stil, en luisteren naar wat God hierover te zeggen heeft, en kunnen we voor, en ook met u bidden.
We kunnen ook bidden voor de nood voor anderen.
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Deze avond komt Ds. Henk Poot uit Paasloo praten over dit onderwerp.
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Daisy Jonker naar het NK Twirl!
Afgelopen zondag is Daisy Jonker van majorette vereniging Diana
naar het NK Twirl in Rotterdam geweest. Hier was zij voor
uitgenodigd omdat ze voldoende punten had gescoord om te
kwalificeren. Samen met haar instructrice en teamgenoot Rian
Pepping vertrokken we zondagmorgen vroeg richting Rotterdam.
Daisy was al vroeg aan de beurt, de prijsuitreiking was ’s avonds rond
een uur of acht, dus het beloofde een lange dag te worden.
Daisy had zich klaargemaakt voor haar routine, ze had er echt zin in.
Op muziek van Anastacia draaide ze haar show redelijk goed en heeft
ze het heel elegant uitgevoerd.
De concurrentie was erg zwaar, maar goed ze had zeker haar best
gedaan!
Na het bekijken van een heleboel prachtige routines vanuit de tribune
was dan toch eindelijk de prijsuitreiking! Daisy verdiende de 8e plaats hier op het NK in Rotterdam!
Ook heeft Daisy in december deelgenomen aan het NK voor majorettes, hier werd ze 15e.
En met dit NK is ook het seizoen 2006 afgerond!
Renate Boons.

Carnavalsvereniging De Vloertrappers
Beste Dorpsgenoten,
Wegens het grote succes tijdens het carnaval van 2006, waar alle stratencombinaties deelnamen aan
de karaoke schow, organiseren we dit jaar op zondag 18-02-2007 opnieuw een karaoke show.Wij
hopen dat jullie hier allemaal weer aan mee willen doen alleen telt het dit keer niet mee voor het
dorpsfeest. Inplaats hier van stellen wij een wissel bokaal ter beschikking en willen proberen op
deze manier elk jaar een gezellige avond met alle dorpsgenoten te organiseren.De bedoeling is om
met minimaal twee personen een lied te zingen dit mag met volwassenen en kinderen . Ook de show
er om heen wordt door de jury mee genomen in de punten. Wij hebben ook een lijst met karaoke
nummers naar de straten captains gestuurd waaruit u kunt kiezen wat u wil gaan zingen. Wij hopen
op net zo’n opkomst als afgelopen jaar want het was een zeer gezellige avond. De zaal is open om
17.00 uur en het karaoke begint om 18.00 uur en duurt tot ±20.00 uur, daarna is de prijsuitreiking.
Aansluitend beginnen we met live muziek met medewerking van de band Krako en hopen er met
z’n allen er nog een gezellig carnaval van te maken. De entree is voor iedereen gratis dus zorg dat je
er op tijd bent wie na 19.30 uur komt betaalt € 8,00 entree. Graag voor 11-02-2007 even laten weten
of u mee doet en met wat voor nummer.
Voor eventuele vragen opgave of verhindering kunt u contact op nemen met
Mark Warmolts Tel.0527-271195 Mob. 0610660399 of
Rob van Geest Tel.0527-271027 Mob. 0653362928
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John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel
Beste mensen,
In de eerste plaats wil ik iedereen die ik in het nieuwe jaar nog niet gesproken heb , een heel
voorspoedig ; gezond en succesvol 2007 toewensen !!
Deze keer kijken we in de eerste plaats terug op een bijzonder geslaagde nieuwjaarsreceptie : het
was met ongeveer 150 personen in huis bere – gezellig !! De sfeer zat er heel snel in , en daar was de
bijdrage van Espels nieuwe band zeker debet aan . Mark, Huike , Marijke , Frank en Leen :
hartstikke bedankt , we hopen oprecht dat dit optreden van jullie niet het laatste zal zijn !
Ook het stamppotbuffet was een succes terwijl er voor de jongeren in de basisschoolleeftijd patat
met een fricandel was. De wat oudere jeugd had hun eigen receptie in het jeugdhonk en ook die
werd goed bezocht Al met al een receptie waar we meer dan tevreden op terug kunnen zien. En
zoals gebruikelijk drukken we ook dit jaar voor de mensen die niet in de gelegenheid waren om te
komen, de nieuwjaarsspeech in deze eerste dorpskant van het jaar af :
Beste aanwezigen,
Heel hartelijk welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie , die deze keer op de kop af 1 jaar na de
vorige plaatsvindt. Vorig jaar hebben we immers de receptie op de vrijdagavond gehouden ? Dat
was overigens de trouwdag van Pieter de Raat met zijn Helena die dus vandaag precies 1 jaar
getrouwd zijn !! Heel hartelijk gefeliciteerd met jullie trouwdag mensen ! Een bijzonder woord van
welkom aan de wethouder die vanavond ook aanwezig kond zijn en aan de gelegenheidsband van
Espeler muzikanten die vanavond voor de muzikale omlijsting zullen zorgen. En omdat Espel
blijkbaar zo rijk is aan muzikaal talent zult u de band in verschillende samenstellingen kunnen
beluisteren. Zij stellen zich straks zelf aan u voor , hoewel dat voor velen niet nodig zal zijn.
Voor de goede orde : het glas Kirr Royal en het muntje wordt u aangeboden door dorpsbelang ,
evenals de stamppot die straks zal worden klaargezet. De overige consumpties die u nuttigt zijn voor
uw eigen rekening. Op een bijeenkomst als vandaag is het altijd een goede zaak om even achterom
te kijken en vervolgens vooruit naar wat het nieuwe jaar te bieden heeft.
•

In de eerste plaats gedenken we alle dorpsgenoten die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Zij hebben allemaal een lege plaats achtergelaten in hun families en wij wensen die families
alle sterkte om hun verlies te kunnen dragen.

•

Vorig jaar heb ik de hoop uitgesproken dat 2007 het jaar zou zijn dat de eerste bewoners hun
nieuwe woning in het nieuwbouwplan zouden betrekken. Inmiddels zijn we er wel achter,
dat dat een beetje te optimistisch gesteld is geweest. Wel is inmiddels begonnen met het
bouwrijp maken van het plan, en hopelijk zal eind februari / begin maart een
informatiebijeenkomst voor potentiële bewoners worden georganiseerd door de gemeente
NOP. Hierover wordt u via ons huis aan huis blad de Noordoostpolder geïnformeerd , dus
blijf die in de gaten houden !! Volgende week vrijdag zal dorpsbelang aanwezig zijn in het
gemeentehuis als een aannemer // projectontwikkelaar wordt gekozen die het plan gegund
krijgt. In de raadsvergadering van 13 februari zal deze voordracht vervolgens worden
bevestigd. Er zit dus schot in de zaak ; in de Stentor van gisteren stond, dat Espel met 1367
inwoners het kleinste dorp van de polder is. Een achteruitgang van 7 inwoners, maar we
rekenen erop dat dit nieuwe plan een positieve invloed op ons inwonertal zal hebben en dat
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we in de toekomst niet langer de kleinste zullen zijn. Met betrekking tot het inbreidingsplan
de Kaghe is tot op heden weinig te melden, ook met betrekking tot het bouwrijp maken van
dit plan weten we nog niets. Hopelijk kunnen we u in de loop van dit jaar meer mededelingen
doen. Dat e.e.a. tot enige overlast zal zorgen is evident, dat moge duidelijk zijn !
•

Ook vorig jaar heb ik het in mijn toespraak gehad over het plan seniorenwoningen naast het
Mozaiek te realiseren, welnu : er zijn gesprekken gevoerd met Mercatus , en hebben we te
horen gekregen dat men e.e.a. niet haalbaar acht omdat men de grootste moeite moet doen
om een soortgelijk complex in Creil bemenst te krijgen. Dat Espel Creil niet is ( en ook niet
wil zijn ) daar gaat men voor het gemak maar even aan voorbij. Hopelijk ontstaan in 2007
nieuwe inzichten waardoor het plan toch nog door kan gaan , desnoods in een aangepaste
versie !!

•

En nu we het toch over het Mozaiek hebben : dank zij de unieke constructie van donateurs a
50 euro per gezin per jaar om de exploitatie rond te krijgen heeft Espel de titel Kern met Pit
gekregen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan gemeenschappen waar men in
samenwerking probeert te werken aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp //
gemeenschap. De prijs bestaat uit een oorkonde en een prijs van 500 Euro, die wordt
uitgekeerd op een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis in april van dit jaar. Daarnaast
wordt uit de prijswinnaars een extra prijs uitgereikt aan het meest in het oog springende
project, waardoor het geldbedrag verdubbeld kan worden. Wij wachten af …………[ en
mocht u nog geen donateur zijn, meldt u alsnog aan ]

•

Afgelopen jaar heeft voor het grootste deel in het teken gestaan van het 50 jarig jubileum,
een feest dat zijn weerga niet heeft gekend. Er is al heel veel over gesproken en geschreven
dus zal ik het hier kort houden, maar ook hier spreek ik mijn waardering uit voor iedereen
die heeft meegewerkt om alle festiviteiten tot een succes te maken : alle leden van de
feestcommissie // alle mensen die hebben meegewerkt aan de tot stand koming van het boek
50 jaar Espel// alle vrijwilligers die hand en spandiensten hebben verricht // ( ik zal vast
onbedoeld groepen vergeten ) : nogmaals heel hartelijk bedankt namens heel Espel !!
applausje graag!

Ik ben nu aan het einde van mijn speech gekomen, en vorig jaar heb ik u aan het einde van de
toespraak aangespoord een stem uit te brengen op de mooiste web site van de polder. Welnu : dat
heeft u dus gedaan en mede dankzij u heeft Espel de titel mooiste website van de polder gewonnen.
Een kroon op het werk dat de webmasters elke week weer verzetten. Elke week wordt onze site weer
vernieuwd, waardoor hij zeer actueel is en blijft; heeft u nog nooit op de site gekeken :
www.espel.info en geniet van alles wat u wordt voorgeschoteld. Ik hoop dat de webmasters dit werk
nog vele jaren zullen voortzetten; hulde ook voor julllie.
Dan hef ik nu het glas op 2007 en wens ik iedereen een heel voorspoedig , gelukkig en vooral
gezond 2007 toe met allen die u lief zijn !!!!!!!!!!!!!
Proost !!
Tot zover de speech die op 6 januari is uitgesproken. Ter aanvulling van wat er toen gezegd is :
dorpsbelang is inderdaad aanwezig geweest bij de presentatie die een viertal projectontwikkelaars
heeft gemaakt voor een deel van Espel – West. Dit waren : Heutink uit Genemuiden // Bokma uit
Friesland // van Egmond uit Ens en de groep Heijmans. Alle vier hebben ze een gedegen plan laten
zien , en is het nu zaak om uit deze vier de gelukkige te kiezen die Espel – west gegund krijgt.
Daartoe worden de plannen beoordeeld door een commissie waar dorpsbelang ook in
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vertegenwoordigd is met twee personen. Maandag 5 februari hopen we tot een keuze te kunnen
komen die zal worden voorgelegd aan het college dat dit vervolgens moet bekrachtigen in de
raadsvergadering van 13 februari. Op 21 februari belegt de gemeente n.o.p. vervolgens een
informatieavond in het Mozaïek voor potentiële bewoners en andere belangstellenden. Aanvang
20.00 uur. In een eerdere dorpskrant hebben we gezegd dat ook dorpsbelang een deel van deze
avond zal verzorgen ; maar vanwege het volle programma hebben we daarvan af gezien.
Wel kunnen we nu reeds onze jaarvergadering vermelden : op donderdag 8 maart aanstaande wordt
de jaarvergadering van dorpsbelang gehouden, eveneens in het Mozaïek en aanvang 20.00 uur. Dus :

Jaarvergadering Dorpsbelang Espel.
Dorpsbelang Espel nodigt al haar leden uit voor de jaarvergadering op
Donderdag 8 maart 2007 !!
Plaats : Multifunctioneel Centrum “ ’t Mozaïek” in Espel.
Aanvang : 20.00 uur.
Het officiële gedeelte zal bestaan uit de jaarverslagen door de voorzitter van de dorpsbelang en
de penningmeesters van de diverse geledingen van dorpsbelang. Daarnaast zullen de diverse
geledingen de gelegenheid krijgen hun jaarplannen te presenteren.
Na afloop van het officiële deel deze keer eens geen spreker, maar een gezellig samenzijn onder
het genot van een hapje en een drankje.
We rekenen op een enorme opkomst !!!!!!

Graag tot 8 maart aanstaande.
M.vr.gr. Dorpsbelang Espel.

Voor de jaarvergadering zullen ook nog huis – aan – huis uitnodigingen worden verspreid.
Tem slotte : Espel is redelijk schade vrij de storm van de 18e januari doorgekomen (op een
omgewaaide schutting en enkele omgewaaide bomen na) . Als u e.e.a. wilt bekijken ; ga dan naar
www.espel.info ! Daar zijn foto’s te vinden van de storm(schade) , van de nieuwjaarsreceptie , van
het bouwrijp maken van Espel – west etc. etc. Kortom : van alles wat er in Espel gebeurt en/of te
zien is. Een aanrader voor iedereen die er nog nooit een bezoekje aan gebracht heeft ( hoewel ik me
niet kan voorstellen dat een Espelaar de site nog nimmer bezocht heeft ).

Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
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ALL ROUND KLUSSENBEDRIJF
DANNY VAN DER BROEK & JOHN KOERTS
Sinds oktober 2006 werken Danny van der Broek [21] en John Koerts [46] samen. Vanaf 2004
werkte John alleen in zijn All Round Klussenbedrijf. Omdat John vaak een paar handen tekort kwam
en hij ontdekte dat Danny een prima partner is, besloot hij om Danny te vragen om samen te gaan
werken. Danny had geen bedenktijd nodig en nam deze uitnodiging direct aan. Daardoor is dit
klussenbedrijf in Espel nu nog meer veelzijdig dan de afgelopen jaren.
“Vanaf de start van mijn All Round Klussenbedrijf heb ik al volop werk”, vertelt John. “Dat is heel
prettig, maar ik vind het wel jammer dat ik klanten daardoor wel eens moet laten wachten, omdat ik
niet direct tijd heb. Aan de andere kant is het fijn dat ik niet echt op werk uit hoef. In de
wintermaanden zijn we onder andere bezig met het plaatsen van sanitair en het renoveren van
badkamers. De afgelopen periode hebben we veel dakkapellen geplaatst en nu maken we offertes
voor verbouwingen en uitbouwplannen voor woningen. Ook maken we drukwanden voor bewaring
van agrarische producten. Danny heeft ervaring in metaalconstructie, dus nu kunnen we op dat
gebied ook werkzaamheden uitvoeren. We kunnen alle klussen doen in en rond woningen en
bedrijven zoals timmerwerk, metselwerk, onderhoud en renovatie, tegelwerk, keukens, badkamers,
stucadoors- en sierpleisterwerk We werken nu nog vanuit ons huis aan Het Laantje 20. In de nabije
toekomst hopen we een loods te bouwen aan Het Bun van 15 x 30 meter. We hebben heel
afwisselend werk en genieten iedere dag van ons werk. Wel kampen we nu met ruimtegebrek en dat
hopen in de nabije toekomst op te lossen”, vertelt John en Danny knikt instemmend.
Danny werd geboren in Appingedam. In 1999 verhuisde hij samen met zijn ouders naar Creil. Hij
deed de LTS in Emmeloord en rondde de opleidingen metaal en werktuigbouwkunde af. Later
volgde Danny verschillende lascursussen en ook nu volgt hij nog een lascursus. Danny werkte eerst
twee jaar bij Suplacon in Emmeloord en daarna bij Landbouwmechanisatiebedrijf gebroeders Blok
in Espel. Vorig jaar werkte hij enkele maanden voor zichzelf en vanaf oktober 2006 samen met John
in het All Round Klussenbedrijf.
John werd in Edmonton Canada geboren. Daarna woonde hij aan de Ettelandseweg en als jongetje
van zes kwam hij samen met zijn ouders en zussen aan het Espelerpad wonen. “Ik ben sindsdien
Espel niet meer uit geweest”, vertelt John. “Ik volgde de LTS richting timmeren, metselen en leerde
daarna voor aspirant gezel, vervolgens deed ik de opleiding elektrotechniek. Ik heb zeventien jaar bij
Loosman in Creil gewerkt en daarna elf jaar als onderhoudsmonteur in Verpleeghuis Talma Hof in
Emmeloord. Nu werk ik al weer twee jaar voor mezelf binnen mijn All Round Klussenbedrijf. Ons
werk veranderd steeds, voornamelijk omdat de materialen veranderen. Ook gaat de ontwikkeling in
gereedschap door, daardoor werken we steeds sneller. Maar dat betekend niet dat het werk opraakt.
We willen ons werk goed doen tegen een aanvaardbare prijs. Dit maakt dat we steeds meer werk
krijgen, voornamelijk door mond tot mond reclame.” “Dat we plezier in ons werk hebben is voor
ons ook heel belangrijk”, besluit Danny.
Willy Heukers-ten Bosch
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Bowling Vereniging Espel
Het eerste weekend in het nieuwe jaar beginnen we altijd met het Tulp Espel B.V.
Nieuwjaarstoernooi. Door de vele deelnemers moesten wij op vrijdagavond al starten. 71
Deelnemers streden om de nieuwe, mooi uitziende wisseltrofee.
De uitslagen van dit toernooi:
Jeugd:
1. Nathan Kroon
2. Thijs Rasing
3. Wesley Scholtalbers
4. Lotte Menting

1234
1177
1152
1127

Dames:
1. Ellen Cerpentier
2. Linda v. Prattenburg
3. Janneke Wijnia
4. Angelique v. Leeuwen

1324
1322
1320
1278

Heren:
1. Christiaan Veendorp
2. Richard Andeweg
3. Simon Klaver
4. Peter Hoekman

1502
1444
1373
1334

Tijdens de geweldige superfinale won de jeugd het van de senioren!
1. Nathan Kroon
383
2. Christiaan Veendorp 362
3. Ellen Cerpentier
321

Nathan Kroon werd de grote winnaar van dit Tulp Espel B.V. Nieuwjaarstoernooi.
In week 3 speelden wij in diverse klassen om het kampioenschap van de bowlingvereniging. Een
fantastische strijd waarbij 46 senioren en 17 jeugdleden streden om de diverse prijzen. In sommige
klassen bracht zelfs de laatst gegooide bal de beslissing.
De diverse winnaars:
Pupillen:
1. Koen v. Kranenburg
2. Merijn Celie
3. Anke Rasing
4. Lotte Menting

899
844
841
802

Aspiranten:
1. Thijs Rasing
2. Jeroen Postma
3. Stefan Menting
4. Walter den Boer

1369
1232
1195
1125

Op de Wieken

Junioren:
1. Nathan Kroon
2. Esther Postma
3. Joke Rasing
4. Wesley Schotalbers

1268
1176
1107
1026

Dames D:
1. Francis v. Prattenburg
2. Tiny v. Meyel
3. Jacintha Baltus
4. Gé Warmolts

1909
1850
1641
1626

Dames A,B,C:
1. Carla de Raat
2. Ingrid Zoutenbier
3. Belinda v. Eerde
4. Bianca v. Breugel

2105
2056
2042
1922

Heren D:
1. Chris v. Prattenburg
2. Louw de Kievit
3. Evert Ziel
4. Henk Sas

2061
2026
1954
1791

Heren A,B,C:
1. Henk Jan de Raat
2. Christiaan Veendorp
3. Frans Jansen
4. Arnold Veendorp

2473
2451
2370
2354

De volgende evenementen die georganiseerd worden, staan hieronder vermeld:
24 februari: 50+ toernooi
11 maart: Loonbedrijf van Dun Jeugdtoernooi
9 april:
’t Achterhuis Paas-trio-toernooi (tweede paasdag)
Het Paas-trio-toernooi is weer echt een toernooi voor mensen die eens een keer willen bowlen. Door
de handicapformule kan iedereen dit toernooi winnen. Geeft u op in het bowlingcentrum of bij
ondergetekende.
Evert Ziel
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Yoga
“de blikopener”
Emmeloord – Marknesse - Creil
Organiseert ook dit jaar weer yogacursussen;


Dinsdagavond



woensdagavond 19.30 en 20.15 uur Marknesse



donderdagavond 19.30

19.30

uur
uur

Emmeloord,
Creil.

In de yoga krijgt men richtlijnen en technieken aangereikt voor een gezond en vitaal leven middels
wetenswaardigheden, lichamelijke, ademhaling en ontspannings oefeningen. 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 wordt natuurlijk beoefend om de dagelijkse stress het hoofd te kunnen bieden en
zelfmanagement doch zeer zeker voor een natuurlijke pure ontspanning om met beide voeten op de
aarde, in het hier en nu te zijn.
Men leert overbodige spanningen herkennen en los te laten, waardoor er nieuwe levenskrachten
vrijkomen om stress situaties beter te beheersen, waardoor er innerlijke rust ontstaat met
opbouwende weerstand zodat men zich fysiek zowel geestelijker fitter gaat voelen..
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

YOGA
“de blikopener”

Op de Wieken

Bibliotheek aan huis
Bent u slecht ter been? En leest u graag?
Dan is ‘bibliotheek aan huis’ iets voor u.
Hoe gaat dat?
Nadat u ons hebt laten weten dat u van deze dienst gebruik wilt maken,
neemt een medewerker van de bibliotheek contact met u op.
Vrijwilligers van de UVV, die begeleid worden door de bibliotheek komen bij
u thuis. U kunt dan overleggen welke boeken u het liefst leest.
Vervolgens komt de vrijwilliger regelmatig nieuwe materialen bij u thuis
brengen. Als u nog geen lid bent van de bibliotheek kan de vrijwilliger u
aanmelden als lid en de lenerspas namens u ophalen.
Veel meer dan u denkt
In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen. Er zijn bijvoorbeeld
avonturenromans, detectives, historische en familie- en streekromans,
moderne literatuur, hobby- en fotoboeken, boeken over uw eigen streek,
reisverhalen, romans in andere talen. Maar de bibliotheek biedt nog veel
meer. Wist u dat u ook tijdschriften, muziek, cd rom’s en films kunt lenen?
Weg met de kleine lettertjes
Als u slechter gaat zien, zijn Grote Letterboeken een uitkomst. U kunt ook
kennis maken met boeken, kranten of tijdschriften in gesproken vorm en
informatie krijgen over vergrotende leeshulpmiddelen.
Wat kost het?
Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt u een jaarlijkse contributie.
Boeken, tijdschriften, en luisterboeken worden gratis uitgeleend. Voor cd’s,
dvd’s, cd-rom’s betaalt u leengeld.
Wilt u meer weten?
Denkt u dat ‘bibliotheek aan huis’ iets voor u is?
Neem dan contact op met de Bibliotheek Noordoostpolder.
U kunt ons bereiken telefonisch: 0527-612059 of via e-mail :
nopklantenservice@ssbf.nl
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Op naar Brazilië en Bolivia in augustus 2007!
Eind september 2006 besloten Berdien en Ariane om toch nog maar
weer een keer mee te gaan met WorldServants, het was ons toch wel
goed bevallen en gaan dit jaar naar Brazilië! Rian en Dorien hadden
al eerder besloten mee te gaan, zij gaan naar Bolivia. Zo zijn we met
z`n vieren aan het brainstormen gegaan en daar zijn een aantal acties
uitgerold. Onze eerste actie was het rijstbuffet, het was erg gezellig
en heeft € 600,- opgebracht. Na deze actie hebben wij besloten dat
Dorien verder gaat met acties in Rutten, en wij met z`n drieën in
Espel. Daarna kwam de Sinterklaasactie, de Goedheilig man steunde WorldServants met €
250,-. Op de Kerstmarkt hebben wij ook met een stand gestaan, we verkochten
bijvoorbeeld poffertjes, oliebollen maar ook hele mooie kerststerren. Dit heeft in totaal een
bedrag van € 200,- opgeleverd. We kwamen op het idee om kerstbomen te verkopen, want
iedereen wil met Kerstmis toch een mooie kerstboom in huis? Zo zijn we heel druk
geweest met kerstbomen spitten en rondbrengen. Dit heeft een mooi bedrag opgeleverd
van € 600,-. Vervolgens kregen wij nog een leuke verassing te horen. We werden
uitgenodigd op het Groenhorst College om daar een cheque te ontvangen, niet wetend wat
het bedrag zou zijn. Het geld was verzameld door leerlingen (MAS) van het Groenhorst
College doormiddel van het verkopen van kerstbomen. Het was zeker een grote verassing
voor ons toen wij met z`n vieren (inclusief Dorien) een bedrag van € 1500,- in ontvangst
mochten nemen. Dit bedrag hebben we door vieren gedeeld, hier bleef voor ons een
bedrag van € 1125,- over. De laatste actie van 2006 was de oliebollenverkoop. Met veel
hulp van kinderen en volwassenen zijn wij langs de deuren geweest in Creil en Espel.
Uiteindelijk waren we alles kwijt en hebben we hier een bedrag van € 1100,- aan
overgehouden, super dus! Nu willen wij graag iedereen bedanken die ons met alle acties
hebben geholpen en gesteund, heel erg bedankt hiervoor! In 2007 gaan wij weer verder
met acties voeren en onze eerstvolgende actie is een stamppottenbuffet op 9 maart in ’t
Mozaïek. De kosten voor dit buffet zijn € 5,- voor kinderen (basisschooljeugd), € 10,- voor
volwassenen en € 7,50 voor mensen van 65 jaar en ouder. Wie zich alvast zou willen
opgeven kan dit doen bij Ariane. Telnr.: 06-51028901. Verder iedereen nog een super
2007 toegewenst! Hieronder volgt nog een overzicht van onze acties en opbrengsten.

Overzicht
Actie:
1. Rijstbuffet
2. Sinterklaas
3. Kerstmarkt
4. Kerstbomen
5. Gift Groenhorst College
6. Oliebollenverkoop

Opbrengst:
€ 600,€ 250,€ 200,€ 600,€ 1125,€ 1100,-

Totaal:
Totale bijdrage aan WorldServants:
Nog bijeen te brengen:

€ 3875,€ 6000,€ 2125,-

Berdien, Rian Pepping en Ariane den Engelsen.

Op de Wieken

Boekenuitleen “Abida” geeft u de mogelijkheid om boeken te lenen op
christelijk gebied, dit zijn zowel romans als informatieve boeken,
gedichtenbundels, bijbelstudies, dagboeken, gebedenboeken, allerlei
vertalingen van bijbels, cd’s en cassettebandjes met studies, of
muziek cd’s en dvd’s met films. Ook voor de kinderen hebben we een
ruim assortiment boeken van 0 tot 12 jaar.

Als u bij ons een boek leent betaald u € 0,50 per boek voor 3 weken,
u kunt het ook verlengen. Voor een CD betaald u
€ 1,50 voor 2 weken en voor een DVD € 1,50 voor 1 week. Als u
zelf boeken heeft op dit gebied, kunt u ze ook bij ons “ter uitleen”
geven, wij onderhouden dan de boeken voor u of vernieuwen ze als het
nodig is. De boeken blijven als u dat wilt gewoon uw eigendom.

Tevens hebben wij een assortiment artikelen van de christelijke
boekhandel “de Lichtboei” dit zijn o.a. Romans, informatieve boeken,
dagboeken, bijbels, cadeauboekjes, kaarten, en andere
cadeauartikelen, dit alles zowel voor volwassenen als kinderen!
De openingstijden zijn: donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur
U bent van harte welkom in onze boekenuitleen “Abida” op de
graaf Florislaan 36 te Creil.
Inlichtingen Joke Heestermans tel. 271795
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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.

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: Carlien Hendrickx
Espelerweg 41-2
8311 PN Espel
tel.: 271703

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 AJ Espel
tel: 271119
Website: www.dartverenigingthebouncers.nl

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: 06.33, 07,33, 08,33, 09,33, 10,33, 11.33, 12.33, 13.33, 14.33, 15.33, 16.33, 17.33, 18.33

Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Sneek
Maandag t/m vrijdag: 06.21, 07,21, 08,21, 09,21, 10,21, 11.21, 12.21, 13.21, 14.21, 15.21, 16.21, 17.21, 18.21

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

Op de Wieken

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!
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