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Familieberichten
Geboren
17 februari

Louis Martien Langedijk, zoon van André Langedijk en Jacqueline Ottink
Westermeerweg 41

Overleden
25 maart

Jan de Sain, Espelerpad 4, op 58 jarige leeftijd.

30 januari

Hendrikus Everardus Kemper, Lelystraat 19, op 82 jarige leeftijd

12 februari

Gerrit Koolhaas, Westerrand 43, op 88 jarige leeftijd

16 februari

Johannes Berman, Vaartweg 15, op 84 jarige leeftijd

Noteer de volgende data in uw agenda!

Maart
•
•

30 maart: Dorpsavond met LTO en Esvra. Cabaretgroep Twee recht – Twee averecht.
31 maart: Alles Kids van illusionist Manro, ’t Mozaïek, aanvang15.00u

April
•
•
•
•

20 april: ANBO Dialezing rondreis IJsland ‘t Mozaïek, aanvang 14.00u
13 en 14 april: Toneeluitvoering in de Bowling, aanvang 20.00u.
27 april: Uitvoering muziekvereniging Zuiderzee Echo’s, ’t Mozaïek, aanvang 19.30u
29 april: 11 dorpen race, start en finish in Espel

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Prikbord
Vakantiehuizen te huur
Hongarije: Twee 4 a 6 persoons huizen bij elkaar met zwembad. Prijs per week all in: €700
tezamen. Zie onze website: www.koopwoninghongarije.nl
Frankrijk: 8 a 11 persoons boerderij gelegen op een berghelling met schitterend uitzicht en op
loopafstand zwemmeer. Prijs t/m 6 personen per week: €690 all in. Elke persoon meer + €70.
Van de inkomsten gaat 10% naar het goede doel Oud in Afrika en 10% MFC Espel.
Info: Gert Dibbits, tel 271218

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de warme belangstelling en medeleven die we
ontvangen hebben tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

HEIN KEMPER
Het heeft ons heel goed gedaan.

Tini Kemper - Rosendaal
Kinderen en kleinkinderen

Aan alle Espeler motormuizen
Lente!! Het zonnetje laat zich zo af en toe zien en dan begint het bij ons weer te kriebelen.
Even bij de motor kijken, even starten, klein stukje rijden, wat achterstallig onderhoud
inhalen en daar hoort tegenwoordig een programmaatje maken bij, want wij hebben er zin in
om weer een aantal zondagen met elkaar kilometers te gaan vreten.
Op

22 april
20 mei
24 juni
8 juli
2 september
30 september

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

gaan we de Veluwe onveilig maken
klein rondje Ijsselmeer
Drenthe verkennen
naar Tecklenburg (Duitsland)
een route door Midden-Nederland
richting Arnhem

Zoals gewoonlijk starten we bij de bowling op de aangegeven tijden. We hopen op een leuke
opkomst en natuurlijk op prachtig motormuizenweer.
Frans Schroor 271404 en Jan Evert de Jong 271605
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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
Marry de Graaff
tel.nr: 271640
Rita Claassen
tel.nr: 271837
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
Rita Claassen
Marry de Graaff
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.
Op de Wieken

-Nieuws uit Espel-

Tulpentijd in Noordoostpolder!
Van 15 april tot en met 6 mei 2007 valt er volop te genieten van tulpenpracht in de
Noordoostpolder. Langs tientallen tulpenbollenvelden is een bollenroute van ongeveer 100
kilometer uitgezet. Op de bodem van de voormalige Zuiderzee vormen de kleurige
bollenvelden een kunstig schouwspel dat jaarlijks door zo’n 10.000 bezoekers wordt
bewonderd. De speciaal uitgezette autoroute is drie weken lang bewegwijzerd van 15 april tot
en met 6 mei 2007. Langs de route zijn er diverse activiteiten georganiseerd en veel bedrijven
zetten hun deuren open voor geïnteresseerde bezoekers. Zo kunt u in de tulpenpluktuin uw
eigen tulpenboeket samenstellen. Voor de actievere mensen is een speciale fietsroute uitgezet
langs de tulpenvelden en over de polderdijken. Langs de route is een speciaal
tulpeninformatiecentrum opengesteld voor bezoekers waar meer informatie over de tulpenteelt
is te krijgen. Ook kan hier genoten worden van verse koffie, soep en broodjes. En men kan hier
uiteraard terecht voor een bosje tulpen. Het tulpeninformatiecentrum vormt een prima startpunt
voor een tochtje langs de tulpen. Naast het informatiecentrum is een bijzondere tulpenshowtuin
‘Kleurrijk Flevoland’ ingericht met ruim 500 soorten tulpen. De speciale bollenroutebrochure is
verkrijgbaar bij de 330 VVV- en VVV/ANWB- kantoren in Nederland. Op internet is de
routekaart terug te vinden op www.tulpenfestival.nl.

Ontmoet het Platteland
De stichting Ontmoet het Platteland verzorgt rondleidingen voor groepen (families, bedrijven en
scholen etc.) over het platteland van de Noordoostpolder. De streekgids neemt u graag mee voor een
‘rondje polder’. Tijdens een bezoek aan een moderne agrarische onderneming komt u alles te weten
over het werken en leven op het platteland. Ook een dorpsvertelling, een natuurwandeling, een
polderpicknick of een bezoek aan de horeca behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Jan de Jong, tel 0527-26 28 81 of 06 – 20 13 98 86 . Of kijk op de website
www.ontmoethetplatteland.nl.

Veiling voor NOP!
www.veilingvoornop.nl is een veilingsite speciaal gericht op de regionale gebruiker men kan
provinciaal zoeken op producten u heeft dan het voordeel dat de adverteerders bij u in de regio
wonen. De site biedt op overzichtelijke wijze inzicht in het aanbod per categorie producten en
artikelen. Op Veilingvoornop.nl kunt u gratis adverteren met tweedehands spullen, in meer dan 30
categorieën. U hoeft zich niet te registreren en kunt direct een advertentie plaatsen, na het plaatsen
van de advertentie ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mail adres met een kopie van de
advertentie. U kunt uw advertentie via een link in deze e-mail ook wijzigen of verwijderen. Bij uw
advertentie kunt u een foto (3) plaatsen of een link naar uw website met meer informatie over het
product.

Geslaagde Jantje Beton Collecte!
Ook dit jaar heeft Jeugdclub Tojec weer gecollecteerd voor Jantje Beton. Dit leverde
een opbrengst op van 331 euro! De actie Jantje Beton heeft een unieke formule, 50 %
van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en 50% gaat naar de collecterende vereniging,
in Espel is dit Jeugdclub Tojec. Jeugdclub Tojec bedankt alle gulle gevers voor hun
donatie!

Op de Wieken

-Nieuws uit EspelNatuurlijk Flevoland Tulpenland
Natuurlijk Flevoland Tulpenland, dat is de titel van de serie afleveringen van Natuurlijk Flevoland
die TV Flevoland de komende weken uitzendt en die, de naam zegt het al, geheel in het teken staat
van tulpen. Inwoners van Flevoland weten het natuurlijk wel, voor kleurige tulpenvelden hoef je
echt niet naar het Westland, of de Keukenhof, want elk voorjaar bieden ook de akkers van Flevoland
een prachtig gekleurd plaatje. In Natuurlijk Flevoland Tulpenland verdiept presentator Gerard van
Ommen zich samen met Mr. Tulp, tulpenexpert Jos Becker, in de Flevolandse tulpenteelt. Zij
brengen onder meer een bezoek aan een Flevolandse broeierij en de Creilerflora, maken een tocht
langs de Flevolandse Bollenroute, en gaan met Pasen zelfs naar Rome. De bloemen die de
Nederlandse regering gewoontegetrouw met Pasen schenkt aan de Paus zijn namelijk tulpen van
Flevolandse bodem! De serie bevat ook een prijsvraag. Kijkers kunnen wekelijks via de mail
(natuurlijkflevoland@omroepflevoland.nl) een vraag beantwoorden en kans maken op een leuk
prijzenpakket. De serie Natuurlijk Flevoland Tulpenland komt tot stand in samenwerking met
Stichting Emmeloord Promotie (STEP) en is van 2 maart t/m 27 april 2007 elke vrijdag om 18.15
uur te zien op TV Flevoland (herhaling elk uur tot middernacht).

Twee Recht Twee Averecht
Op 30 maart komt cabaretgezelschap Twee Recht Twee Averecht naar Espel. Het thema van deze
avond is Rillend, op het randje. Na het cabaret staan er een hapje en een drankje voor u klaar! Deze
avond voor het hele dorp wordt georganiseerd door Esvra [Espeler Vrouwen Algemeen] en LTO
[Land- en Tuinbouworganisatie]. Iedereen uit Espel en omstreken is deze avond van harte welkom.
Plaats: ’t Mozaïek
Tijd: 20.00 uur
Datum: 30 maart
Entree: E 6,- inclusief koffie/thee.

Open kerkendag
Raad van Kerken Emmeloord, Open Deurgroep Emmeloord en VOM Kring Noordoostpolder
organiseren op zaterdag 12 mei 2007 een open kerkendag in de polder. De Ontmoeting, de NieuwJeruzalemkerk, de Heilige Michaëlkerk, de Hoeksteen en de Doopsgezinde gemeente in Emmeloord,
de Bantsiliek in Bant, de PKN kerk in Nagele en alle kerken in Tollebeek, Creil, Espel, en
Marknesse zetten hun deuren open om iedereen de gelegenheid te geven de kerk van binnen te
bekijken. Deze dag zal in het teken staan van het thema “Op zoek naar U” In bovenstaande
kerkgebouwen zal er die dag iets te doen zijn. De kerken zullen open zijn van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer info vindt u in binnenkort in de deelnemende kerken, diverse openbare instellingen en de
regionale krant.

Gewijzigde data toneeluitvoering Toneelvereniging De Ducdalf
In de vorige Op de Wieken kon u lezen dat toneelvereniging de Ducdalf ook dit jaar weer twee keer
een toneeluitvoering verzorgt. De toen genoemde data zijn inmiddels veranderd. Het blijspel
‘Ziekenhuis aan de race’ van Piet Kuyper wordt nu voor u gepresenteerd op vrijdag 13 en zaterdag
14 april a.s. in Party Bowlinghouse De Ducdalf. Aanvang beide avonden is 20.00 uur.
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NADERE KENNISMAKING MET BODY VITALIS EN MASSAGEPRAKTIJK GAEA
Mariëtte Snels en Gea Beishuizen vertelden op 27 februari voor vrouwenvereniging ESVRA over
hun massagepraktijken in Espel. Een zaal vol vrouwen genoot in ’t Mozaïek van de duidelijke en
prettige uitleg van Gea en Mariëtte. Gea heeft haar Massagepraktijk in het pand Keggehof 18, wat
zij met Lucidarts [Willem de Wolf] deelt en Body Vitalis van Mariëtte Snels is te vinden in haar
woonhuis Westerrand 86.
Mariëtte vertelt: “Ik heb al heel lang interesse in het menselijk lichaam. Er waren al plannen om een
cursus sportmassage te gaan doen, toen een vriendin ziek werd. Ik begon haar te masseren en merkte
dat het fijn was om met zo weinig iets voor iemand te kunnen doen. Daardoor ging ik de cursus
sportmassage volgen en later de cursus blessure preventie. Toen ik deze cursussen afgerond had
merkte ik dat mensen met deze cursussen meestal bij voetballers werken en ik heb niets met voetbal.
Ondertussen kwamen er al mensen bij mij met verschillende klachten en kon ik hen al helpen. Mijn
interesse en nieuwsgierigheid maakten dat ik de cursus massagetherapeut en manueel praktizijn ben
gaan doen. In juni hoop ik deze cursus met succes af te ronden. Daarnaast heb ik een aparte
opleiding gedaan speciaal gericht op de wervelkolom en hoofdpijnklachten. Ook heb ik de opleiding
stoelmassage gedaan. Maandelijks behandel ik personeelsleden op hun werkplek.”
Gea vertelt: “Ik begon in 2002 met de massage opleiding. Ik had al enkele jaren RSI-achtige
klachten en kwam uiteindelijk bij een masseur terecht die mijn klachten echt goed behandelde.
Hierdoor wilde ik meer van het menselijk lichaam weten. Eerst heb ik klassieke massage geleerd en
deze handelingen therapeutisch toe te passen. Ik behandel net als Mariëtte onder andere:
spierspanningklachten, rugklachten, tenniselleboog, hoofdpijnklachten, stress, maag- en
darmklachten en hoge bloeddruk. Ik heb vervolgens, net als Mariëtte, de opleiding
voetreflexzonetherapie en shiatsutherapie gevolgd. Hierdoor mogen we ons massagetherapeut en
manueel praktizijn noemen. Sinds januari 2005 ben ik officieel praktijkhoudend. Mijn praktijk heeft
de naam Gaea en is bij mij thuis. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Soma
Therapeuten, waardoor een aantal zorgverzekeraars bepaalde behandelingen vergoeden.”
Triggerpointtherapie: “Een triggerpoint is een samentrekking in een klein deel van een spier, die
aanblijft, die dus niet meer ontspant. In de volksmond wordt dit een knoop genoemd. Een deel van
de spier waarin het triggerpoint is ontstaan is korter en dikker. De bloedcirculatie rond dit deel stopt
en er treden zuurstofgebrek en opeenhoping van afvalstoffen op. Hierdoor raakt de triggerpoint
geïrriteerd en gaat pijn doen. Een triggerpoint wordt behandeld door langzame, diepe strijkingen op
het triggerpoint te geven.”
Wat is shiatsutherapie? “Shiatsu is een Oosterse behandelmethode en betekent Vingerdruk. Door
druk van vingers en duim verandert de spanning in het weefsel en verbetert de doorbloeding.
Chinezen ontdekten een bepaald patroon van onzichtbare kanalen, energiebanen, en hebben dit
opgeschreven. De Shiatsutherapie is er op gericht om de balans in het lichaam te herstellen door het
zelfhelend vermogen van het lichaam te versterken. Je kunt een mens niet los zien van zijn
omgeving, de aspecten uit de omgeving worden dan ook meegenomen in deze therapie. Shiatsu is
geen geneeskunde, er worden zenuwbanen geprikkeld en de energiebanen worden gestimuleerd om
te gaan stromen. Ook als het lichaam gezond is kan een shiatsu behandeling goed zijn. Het werkt
preventief, houdt het lichaam in een goede staat. Het is, net als onze andere behandelingsmethoden,
geschikt voor jong en oud.”
Voor meer info: Gea Beishuizen tel. 271759 of Mariëtte Snels tel. 06 13656361
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Willy Heukers-ten Bosch
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Bowling Vereniging Espel
De diverse competities verlopen spannend, nu het einde van het seizoen nadert. Ook de scores
worden steeds beter. Het serie-huisrecord over drie games werd 19 februari verbeterd door Frans
Jansen, 715. Maar 8 maart was Frans het record al weer kwijt: Christiaan Veendorp gooide 804 met
games van 289, 279 en 236. Dit is een zeer hoge score, waar de N.B.F. (Nederlandse Bowling
Federatie) een oorkonde voor beschikbaar stelt.
Zaterdag 24 februari speelden 23 personen om het VECO Groenten en bloembollen 50+
kampioenschap van onze vereniging. De uitslagen van dit toernooi:
Heren:
1. Frans Jansen
2. Louw de Kiviet
3. Henk Sas
4. Rene de Rond

1248
1179
1097
1077

Dames :
1. Allie van Breugel
2. Riny Voesten
3. Zwaan Timmerman
4. Jantje Barelds

1150
1090
1072
1034

De hoogste game bij de dames werd gegooid door Riny Voesten: 188.
De hoogste game bij de heren werd gegooid door Louw de Kiviet en Frans Jansen: 222.
Zondag 11 maart streden 22 jeugdige deelnemers om de prijzen van het Loonbedrijf Van Dun
Jeugdtoernooi. Wie gooit het meest boven zijn eigen gemiddelde?
Na 4 games voorronde en 2 games finale was de uitslag als volgt:
1. Nathan Kroon
2. Jeroen Postma
3. Mark Offringa
4. Laura Wijnia

206
196
132
116

5. Ireen van Aart
6. Lotte Menting
7. Ruud van Aart
8. Walter den Boer

115
106
105
84

Finalisten
Van dun jeugdtoernooi

Het laatste toernooi van dit seizoen is 2e paasdag, 9 april: ’t Achterhuis Paas-trio-toernooi. Een
toernooi speciaal voor niet-leden van de vereniging, gewoon om een keer een toernooi mee te
spelen. Geeft u op in het bowlingcentrum of bij ondergetekende.
Evert Ziel
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11 DORPEN STEPRACE
29 april 2007

Start & finish in ESPEL
Met spetterende binnenkomst
en live muziek
Vertrektijden per dorp:
Espel:
10.30 uur
Tollebeek: 11.10 uur
Nagele:
11.55 uur
Ens:
12.40 uur
Kraggenburg:13.20 uur
Marknesse: 13.55 uur
Luttelgeest: 14.25 uur
Emmeloord: 15.20 uur
Bant:
16.00 uur
Rutten:
16.40 uur
Creil:
17.15 uur
Finish in Espel om 17.25 uur

Deze dag is mede te danken aan:
Dorpsbelang Espel
Feestcommissie Espel
Gebr. Blok BV
Henk van Dam Studiereizen
Level One
Ijsclub Espel
Party Bowlinghouse De Ducdalf
Team espel.info
Zakenclub Espel
en veel vrijwilligers

Foto’s van de dag zijn te bezichtigen op: www.espel.info
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Ouderen Sociëteit “Avondvreugd” Espel
Mede naar aanleiding van het overlijden van de heer Johan Berman, hij was bijna 20 jaar een kundig
en bepalend voorzitter van onze soos, willen we ons nu opnieuw aan u voorstellen.
In de eerste plaats zijn wij een gezelligheidsclub, dus geen belangenvereniging.Natuurlijk zijn we
wel bereid om als mensen daarom vragen te helpen moeilijkheden op te lossen of ze te verwijzen
naar bepaalde instanties. Wij staan als club of als vereniging niet ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, maar vallen onder de paraplu van Stichting Welzijn Noordoostpolder, die wel staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks ontvangen wij van de Stichting Welzijn een
vast bedrag om onze onkosten voor activiteiten voor onze ouderen in Espel mede te bekostigen.
We komen elke Donderdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur bij elkaar. We beginnen dan met koffie
of thee met iets lekkers erbij. De jarigen van de afgelopen week worden namens de soos
gefeliciteerd, goede toekomst en gezondheid toegewenst.Daarna worden ze nog toegezongen. De
zieken worden genoemd en van harte beterschap gewenst. De middag wordt verder gevuld met
,klaverjassen, rikken, rummikuppen sjoelen en er is een hele ijverige handwerkgroep. Natuurlijk
wordt er ook gezellig gekletst.
Zoals u allemaal wel weet wordt het oud papier maandelijks door vrijwilligers van de soos
opgehaald. Buiten de vrijwillige soosleden zijn er ook enkele vrijwilligers die geen lid zijn, maar
wel elke maand graag bereid zijn mee te helpen. Geweldig!! Sociaal!! Zulke mensen kunnen we niet
genoeg waarderen. De opbrengst is goed te noemen, toch zijn er nog steeds mensen die het oud
papier niet aan de weg zetten, maar dumpen in de grijze container of elders. Mensen het is een
kleine moeite, zet het aan de straat. Het wordt gratis opgehaald. De gemeente is er goed mee en wij
als ouderen soos blij. Het brengt ons aardig wat geld in het laatje waarmee we veel voor de ouderen
van Espel kunnen doen. Per jaar organiseren we één bus of boottocht en twee maal per jaar hebben
we een spellenmiddag in de Bowling Espelo. We worden daar ontvangen op koffie of thee met
gebak en als afsluiting van de middag worden we onthaalt op een voortreffelijke warme maaltijd.
Dankzij de papier ophalers!
Wij willen graag wat nieuwe leden, maar als je daar jongere ouderen over aanspreekt is het
antwoord vaak, ik voel me nog te jong, ik werk nog. Maar één ding vergeten ze want over 10 tot 15
jaar horen ze ook bij deze groep en willen dan waarschijnlijk ook wel eens een middagje naar de
soos.
Tenslotte willen we hier nog aangeven hoe belangrijk het is dat deze ouderen soos er is en er blijft.
1.
2.
3.
4.
5.

Men blijft actief binnen ons dorp.
Het verhoogd de samenhang.
We ontmoeten elkaar als mens.
Gezelligheid geeft binding met elkaar.
Belangrijk !! Het verrijkt je leven.

Namens Ouderen Soos Avondvreugd,
Roel Warmolts
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ZESTIG VRIJWILLIGERS MAKEN TERMINALE THUISHULP IN DE
NOORDOOSTPOLDER EN OP URK MOGELIJK
In december volbrachten twaalf vrijwilligers de cursus van Stichting Terminale Thuishulp
Noordoostpolder-Urk. Het totale aantal vrijwilligers van deze Stichting is daardoor gestegen tot
zestig. De vrijwilligers van Stichting Terminale Thuishulp bieden sinds 1993 hulp aan terminale
patiënten. Door hun inzet maken deze vrijwilligers het mogelijk dat ernstig zieke mensen de
stervensfase thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen zijn. Daarnaast is er sinds 2003 in de Hof
van Smeden in Emmeloord een Bijna-Thuis-Huis, waar gebruik van gemaakt kan worden als de
thuissituatie niet geschikt is om thuis te sterven.
Henk van Delft, voorzitter van het bestuur van Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk
vertelt: “Vrijwilligers worden bij onze stichting pas ingezet nadat ze een cursus van twaalf dagdelen
hebben gevolgd. Ze worden tijdens de cursus getraind voor het werk wat zij tijdens de terminale
zorg gaan doen. Daarnaast moet in gesprekken gebleken zijn dat de vrijwilligers voldoende
levenservaring hebben en goed met stervende mensen en hun omgeving om kunnen gaan. Na de
cursus worden de vrijwilligers maandelijks bijgeschoold. Meestal worden onze vrijwilligers ’s
nachts ingezet. De vrijwilligers bieden hulp als de belasting voor mensen uit de directe omgeving te
zwaar wordt, om zonder hulp van buitenaf de zorg vol te kunnen houden. De vrijwilligers waken bij
de patiënt, geven hulp bij lichte lichamelijke verzorging en verlenen emotionele steun. Zij geven
tijd, aandacht en ondersteuning aan de patiënt. Deze ondersteuning bestaat uit hulp bij drinken, het
helpen bij een andere lighouding en hulp bij toiletbezoek. Het praten met- en luisteren naar de
patiënt neemt een belangrijke plaats in. Het spreekt van zelf dat de privacy van de patiënt
gewaarborgd is. Door deze vrijwilligers kunnen de mantelzorgers; partners, kinderen en vrienden,
die de patiënt overdag bijstaan, ’s nachts hun broodnodige rust krijgen en daardoor de zorgtaken
langer volhouden. Ook kunnen wij een plaats in het Bijna-Thuis-Huis aanbieden, als de thuissituatie
niet geschikt is om daar de laatste fase van het leven door te brengen en de patiënt in een huislijke
omgeving wil sterven, omringd door geliefde familieleden en vrienden aangevuld met de hulp van
onze vrijwilligers.”
Terminale Thuishulp kan ingezet worden na indicatie van de huisarts. De arts moet vaststellen dat de
patiënt terminaal is. Wanneer de hulpvrager een beroep doet op Terminale Thuishulp
Noordoostpolder-Urk, dan komt er een coördinator voor een intake gesprek. De coördinator
organiseert de inzet van de vrijwilligers. Vaak kan de hulp dan al dezelfde dag ingaan, soms de
volgende dag. Er zijn geen kosten verbonden aan Terminale Thuishulp. Bij verblijf in het BijnaThuis-Huis wordt een kleine vergoeding gevraagd voor huishoudelijke kosten.
Wilt u vrijwilliger worden neem dan contact op met de Zorggroep Oude en Nieuwe Land
telefoon 0527 630300. Vraag naar de coördinator van de Terminale Thuishulp. Na een eerste
oriëntatie, waarin ook uw motivatie aan de orde komt, kunt u genoteerd worden voor de
eerstvolgende cursus. Een cursus start wanneer er nieuwe vrijwilligers nodig zijn en er genoeg
mensen zijn om een nieuwe cursusgroep te vormen.
De hulp van Stichting Terminale Thuishulp kan door iedere terminale patiënt in de Noordoostpolder
en op Urk aangevraagd worden via het telefoonnummer van Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0527
630300. Vraag naar de coördinator van de Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk.
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Werkelijkheid wordt een illusie.
Illusie wordt werkelijkheid.
Het is de stichting vakantie activiteiten afdeling Espel weer gelukt om een grote voorstelling naar Espel te
halen, namelijk de jeugdshow:

“Alles Kids” van illusionist Manro
Een volwassen kindershow waarin illusionist Manro zijn jeugdige publiek serieus neemt. In deze wervelende
show verschijnen o.a. levende dieren, laat Manro een kind echt zweven en rollen kids van nu, van de ene in
de andere verbazing.
De roem wordt altijd eerlijk gedeeld met de kinderen uit de zaal. Manro helpt ze dingen doen waar ze zelf
niets van begrijpen, maar die ze nooit zullen vergeten. Dit leidt natuurlijk tot spannende maar ook komische
situaties.
Manro bespeelt het publiek, is professioneel, vriendelijk, magisch en bovenal een buitengewoon goede
illusionist. Kom je ook naar deze magische ervaring!
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:
Voor wie:

zaterdag 31 maart
15.00 uur
’t Mozaïek
€ 3,50
voor iedereen vanaf 4 jaar !!!

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:

Annet Dekker (tel. 271269)
Ineke van den Heijkant (618729)
en Elly Keizer (270217)

Aarzel niet, stap in en reis mee naar een nieuwe dimensie.......
de magische wereld van illusionist Manro.
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Jongeren in de polder, let op!
Bant Spetterende activiteiten! Dat is wat er wordt georganiseerd in deTwenty-7 in Bant. Voor jong en oud
worden knallende feesten gehouden en gericht op verschillende groepen ook diverse activiteiten.
Wat wij organiseren voor 16+ jaar!!
Het afgelopen jaar heeft de feestcommissie van de vereniging diverse leuke feesten georganiseerd voor 16
jaar en ouder. Zo begon het natuurlijk met de feestelijke opening van de Twenty-7 in Bant met DJ Willem uit
Groningen. Dit was het startschot voor het organiseren van geweldige themafeesten en muziekavonden.
Themafeesten
De Twenty-7 organiseert jaarlijks 3 themafeesten, waarbij de gehele entourage in stijl wordt aangekleed. Op
deze avonden geldt dan ook een dresscode, zodat het in de Twenty-7 een super gezellig feest wordt. Aan
welke themafeesten kun je denken? Het kan variëren van een griezelig Halloweenparty tot een chique
jaarlijks terugkerende kerstgala. Het komende jaar staat naast het kerstgala de themafeesten "Pirates of the
Caribbean" en een "Red Light Party" op de agenda.
Muziekavonden
Naast themafeesten worden er ook muziekavonden georganiseerd, waar fijn kan worden geswingd op
bijvoorbeeld classie jaren '70/80 muziek op de Pa en Ma avond, heerlijk kan worden meegezongen op
Hollandse toppers op de Dutch Night of dansen op trance muziek op White Sensation. Elke maand staat een
avond in het teken van een muziekstijl.
Overige activiteiten
Naast de uitbundige themafeesten en de gezellige muziekavonden worden er ook andere activiteiten
georganiseerd. Dit kan variëren van een Dart toernooi met geduchte deelnemers tot aan een fanatiek potje
gamen op de LAN party. Er worden steeds nieuwe activiteiten bedacht, dus hou www.twenty-7.nl goed in de
gaten. Binnenkort wordt namelijk weer een super activiteit georganiseerd die je niet mag missen! Kort om:
reden genoeg om eens gezellig te feesten of te buurten in de Twenty-7!
PS: Heb je zelf nog leuke ideeën??? Vertel het ons!! Kijk op de site voor de ideeënbox.
Wat wij organiseren voor jongeren van 12-16 jaar!!
Voor de jongeren organiseren wij super leuke activiteiten, daarbij kan gedacht worden aan een gezellige disco
(in alle schoolvakanties!!) waar je ook regelmatig met hulp van een ervaren DJ je eigen muziek kan mixen.
Volgns vele ervaringen: "Super Cool!!!"
Maar gezellig ouwehoeren is er ook bij! Voor de meiden is er de jaarlijks terugkerende make-up ochtend in
de herfstvakantie, waar een gediplomeerde visagist je de fijne kneepjes en wist-je-datjes van het opmaken bij
brengt.
Voor de jongens, en de stoere meiden natuurlijk, wordt de jaarlijkse LAN-party door velen bezocht. De echte
winnaarsmentaliteit komt hier bij je omhoog!!
Naast deze activiteiten worden ook activiteiten zoals een disco, filmmiddag, dj-contest, bbq gehouden. In de
zomervakantie worden altijd speciale activiteiten georganiseerd. Vorig jaar was er bijvoorbeeld de
mogelijkheid om deel te nemen aan een te gek levend tafelvoetbalspel! Elk jaar wordt hier een andere
invulling aan gegeven.
Wil je weten wat de komende activiteiten zijn? Check dan onze site: www.twenty-7.nl
Ook voor het komende jaar staan er diverse muziekavonden, themafeesten en andere activiteiten op het
programma! Dus houdt de site www.twenty-7.nl goed in de gaten!
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Vrijwilligers gevraagd voor deelname aan de Millennium-loop van Emmeloord
Tijdens Koninginnedag 2007 wordt in het centrum van Emmeloord de Millennium-loop
georganiseerd.
Wat is de Millennium-loop?
De Millennium-loop is een sportief spektakel gekoppeld aan informatie over de millennium
doelstellingen.
De Millenniumdoelen
In 2000 heeft de Verenigde Naties een 8-tal doelstellingen geformuleerd gericht op onder
andere:
- bestrijding van armoede en honger
- het bevorderen van basis-onderwijs voor alle kinderen
- het voorkomen/bestrijden van ziekte’s als aids en malaria
- het bevorderen van een duurzaam milieu
Deze doelstellingen, die ook door Nederland zijn onderschreven, zouden gehaald moeten
worden in 2015. In 2007, om precies te zijn op 7 juli 2007 zijn we in tijd halverwege; echter
qua resultaten lopen we ver achter. De Millennium-loop richt zich op concrete projecten in
de derde wereld die model staan voor de millenniumdoelen.
Wie organiseert de Millennium-loop?
De Millennium-loop wordt georganiseerd door ondergetekende en wordt ondersteund
door de Stichting Nabuur, het COS (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) en de
Derde Kamer.
Hoe wordt de Millennium-loop uitgevoerd?
Op de Deel in Emmeloord wordt een parcours uitgezet met een ronde van 100 meter.
Deze afstand wordt (hard-)lopend door de vrijwilligers afgelegd op basis van door het
publiek en bedrijfsleven gesponsorde rondjes.
Het doel:
- af te leggen afstand:
1000 kilometer (MILLEnnium)
- aantal rondjes
10.000
- beschikbare tijd
circa 6 uur
De vrijwilligers lopen voor een bepaald ontwikkelingsproject, bijvoorbeeld een school in
Rwanda, een irrigatieproject in Oeganda. De opbrengst van de Millennium-loop komt ten
goede aan deze projecten. Deze sportieve uitdaging wordt omlijst met vele aantrekkelijke
activiteiten.
Zie elders in deze dorpskrant het deelnameformulier.
Voor nadere informatie:
Albert Klein Tijssink
Klutenweg 14C - 8314 PC Bant
Tel 0527-261716
Email: Albert.KleinTijssink@dederdekamer.org
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Deelnameformulier Millennium-loop – Koninginnedag – Emmeloord.
Ja, ik geef mij op als vrijwilliger en doe mee aan de Millennium-loop tijdens Koninginnedag
2007 in Emmeloord.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Email:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Sportvereniging:

……………………………………………………………………

Indien u niet de gehele middag beschikbaar wilt/kunt zijn geef dan onderstaand de tijden
aan waarop u aan de Millennium-loop wilt deelnemen. De Millennium-loop vindt plaats
vanaf 12:00 uur tot circa 18:00 uur.
Beschikbare tijd:

van …………… uur tot ………….. uur

Hartelijk dank voor uw deelname. U ontvangt tijdig nadere informatie over dit evenement.

Afhankelijkheid!
Toegankelijkheid!
Vergankelijkheid!
======================
Met deze drie zaken
Krijgen we allen te maken
Afhankelijk zijn we
Als baby, als klein kind
Dan zijn we ieders vrind
Verwend en vertroeteld
En vooral bemoederd
Toegankelijk en welopgevoed
Treden we de toekomst tegemoet
We proberen ons te schikken
In andermans stellingen
Maar krijgen dan opwellingen
Om er tegen in te gaan
De toegankelijkheid is dan gedaan
Omdat die ander te ver wil gaan
Alles wat leeft
Groeit en bloeit
Is vergankelijk
Al was je afhankelijk
Of toegankelijk
Tot stof zal je wederkeren
Geloof het maar, Dames en Heren.
Roel Warmolts.
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LEERLINGEN DIANA WINNEN GOUD!
Zaterdag 10 maart is majorette vereniging Diana naar een concours in Marknesse
geweest. Het was het eerste concours van een nieuw seizoen, dus weer extra
spannend. Ook waren er een aantal meiden van Diana die voor het eerst meededen
hier in Marknesse. Dit jaar is er een nieuw reglement gekomen voor alle majorette categorieën, dat betekent
vooral een verandering in de categorieën en in het puntenaantal. Dit is nu niet meer te vergelijken met
voorgaande jaren. Het is voor iedereen nieuw en we hopen dat we hier snel aan gewend zijn.
We begonnen de dag met solisten uit
de jeugd 3 basis. Hier kwamen
Manouk Sijtsma en Petra Remijn in
uit. Zij behaalden 77.4 en 68.65
punten. Ook het duo Marjolein Top en
Marijke Wakker kwam uit in jeugd 3
basis. Zij draaiden voor het allereerst
mee, en dat was zeker extra spannend.
Het ging heel goed, op muziek van
Zoop verdienden zij 73.10 punten, dit
was goed voor een derde plaats.
Daarna was het de beurt aan Rhythmic
Twirl (voorheen dancetwirl). Rieke
Heeringa mocht met 65.5 punten een
gouden medaille in ontvangst nemen.
Daisy Jonker nam het in deze categorie
op tegen Berdien Pepping, Daisy pakte hier het goud! Martha Wisse en Mariëlle Merks, onze jongste
solisten, gingen heel dapper, ook voor de allereerste keer, alleen de vloer op. De meiden verdienden een
mooi puntenaantal van 62.70 en 67.55. Ze werden hiermee vijfde en vierde. Knap hoor! Rieke Heeringa
kwam ook uit in de junior basis voor solisten. Hier verdiende ze 70.45 punten en werd daarmee zesde.
Berdien Pepping, die uitkwam in de senior midden, verdiende 79.70 punten en de vierde plaats. Daisy
Jonker, senior top, kreeg 80.05 en werd derde. Rian Pepping die graag haar duo van een paar jaar
geleden nog eens wilde oppakken, heeft Stéphanie Boons overgehaald om nog één keer mee te doen. Op
muziek van Hair gaven ze een stralende show weg, dat Stéphanie er een tijdje tussen uit is geweest was
niet te zien. De meiden waren heel blij verrast dat ze ook nog de gouden medaille in ontvangst mochten
nemen, want dat hadden ze van tevoren nooit gedacht!!
Ook deden we met de teams mee. Het team leerlingen, waarvan sommige nog maar kort bij onze vereniging
zijn, bestond uit Loes Nijenhuis, Lisanne Merks, Christel Heukers, Anne Marije Hoekstra, Manon Post,
Jedid-Jah van Eerde en Willemieneke Wisse. De show ging heel goed en dat vond de jury ook. Ze mochten
de beker voor de eerste plaats in ontvangst nemen. Het D-team draaide op muziek van The Wiz hun nieuwe
routine. Marjolein Top, Inge Leune, Mariëlle Merks, Marijke Wakker, Martha Wisse, Marian Staal, Erika
Wakker en Dineke Snieders kregen de tweede plaats. Het C-team, ook met een nieuwe show op muziek van
The Blues Brothers, bestond uit Manouk Sijtsma, Diana Leune, Petra Remijn, Eline Keizers en Rieke
Heeringa, draaiden hun show nog niet zo goed. Er moet nog veel getraind worden, maar toch vond de jury het
goed genoeg voor de eerste plaats. Ook zij verdienden een beker! Het A-team, Daisy Jonker, Berdien
Pepping, Milou Sijtsma en Rian Pepping, lieten twee routines zien. De eerste op muziek van Lionel Richie
ging minder goed, ze werden tweede met 79.05 punten. De tweede en tevens laatste show van de dag ging
veel beter, hiermee werden ze eerste!
Dit was het eerste concours van het seizoen. Na een lange, spannende en drukke dag konden we tevreden
weer naar huis gaan.
Renate Boons.

John van Slooten,
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Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel

Beste mensen,
Ik denk dat ik namens allen spreek die er aanwezig waren als ik zeg dat we kunnen terugblikken op
een zeer geslaagde jaarvergadering van dorpsbelang op 8 maart jongstleden. In elk geval hebben we
nogal wat aandacht van de pers gehad, en dat is niet verkeerd denk ik ( hoewel de dinsdageditie van
de Noordoostpolder wel heel veel Espel nieuws bevatte ). Ik hoop dat niet – Espelaren door deze
berichtgeving tot de conclusie zijn gekomen dat Espel geen dood gat is. Integendeel : door alle
berichtjes kan men niet anders dan concluderen dat Espel een actief, bruisend dorp is waar het zeker
goed wonen is ! En – in het verlengde daarvan – neemt men dan het positieve besluit om Espelaar te
worden , woonachtig in Espel – west of elders in het dorp.
Het zal U zeker ook niet ontgaan zijn, dat mijn statement om voor het voormalig ziekenhuis
Emmeloord een soortgelijke constructie van donateurs als voor ons Mozaïek toe te passen zeker niet
onopgemerkt is gebleven. Ik heb een flink aantal positieve reacties op dit idee gekregen, en
inmiddels is er ook contact geweest met de bestuurders van het platform “zorggebruikers ziekenhuis
Emmeloord”. Dit contact was zeker hoopvol te noemen : er zijn zeker mogelijkheden waarbij ook de
hulp c.q. financiële ondersteuning van de bevolking een gerespecteerde en serieuze plaats kan
krijgen. Omdat de plannen c.q. ideeën die besproken zijn nog in een zeer pril stadium verkeren, kan
ik er hier niet meer over zeggen dan wat ik nu heb opgeschreven. Zodra ik meer te melden heb, zal
ik dat zeker doen : in deze dorpskrant of in de lokale en regionale pers. Ik besloot 8 maart mijn
toespraak met de woorden : “ gaan we geschiedenis schrijven in de polder , te beginnen in Espel ?
De tijd zal het ons leren”. Welnu ; na de contacten die ik inmiddels heb gehad, heb ik zeker goede
hoop !
Als medebestuurder van ons Mozaïek doe ik u melding van de volgende zaken :
In de eerste plaats geef ik u deze keer een overzicht van wat er in een willekeurige maand allemaal
in het Mozaïek gebeurt. U zult zien, dat wekelijks grote aantallen mensen de weg naar ons Mozaïek
weten te vinden en dat het gebouw zeer goed gebruikt wordt. ( En mocht u nog geen donateur zijn ;
misschien dat dit overzicht u ertoe brengt – om uit oogpunt van solidariteit – dit alsnog te worden ) .
In de maand maart waren de volgende activiteiten: Ouderensoos // fysiotherapie //
doktersspreekuur // zorggroep oude – en nieuwe land // rope yoga // gemeente zanggroep //
gebedskringen // schildersgroep // bloemschikken // drumband Espel // gelegenheidsband Espel //
vrouwenvereniging ESVRA // Verjaardagviering // gemeenteavond kerk // stembureau // catechese //
opwekkingsgroep // jaarvergadering dorpsbelang // World servants maaltijd // gospelgroep Promise
// vergadering ( prive van een van de donateuren ) // moderamen // Zuiderzee echo’s // kerkenraad //
NLTO bijeenkomsten // reünie basisschool Espel // ver. Voor weidevogels// bestuursvergaderingen
stichtingsbestuur MFC // redactie dorpskrant // huwelijksviering // Cabaret twee recht twee averecht
// Vakantie Kinderactiviteiten. En dit alles naast de dagelijkse kinderopvang // de peuterspeelzaal en
het jeugdhonk.
U ziet : tal van activiteiten die ik uit de agenda bij Harry Maas heb gehaald en wie weet ben ik nog
wel wat vergeten ook. Het MFC is dus een succes , want deze maand is geen uitzondering , elke
maand staat de agenda zo vol als deze keer !!!! We hopen oprecht dat dit zo blijft en dat velen de
weg naar ons Mozaïek blijven weten te vinden !!!!! En wilt u vergaderen maar is daar een beamer
bij nodig ? Sinds kort kan dat : voor € 20, -- huur en € 50 , -- borg kunt u gebruik maken van de
beamer die het Mozaïek ( samen met de gemeente zanggroep ) heeft aangeschaft. U moet wel zelf
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zorgen voor een laptop ; maar de beamer is te bevragen c.q. te huren bij Bart Hogeveen , tel
271145.
Zoals u weet, gaat het stichtingsbestuur op 11 april a.s. naar het provinciehuis om de titel “kern met
pit “ en de daarbij behorende € 500 , -- in ontvangst te nemen. Zou het ons gelukt zijn om een nog
grotere trofee in de wacht te slepen ?? Houd de website maar in de gaten : die heeft als eerste de
primeur als dit zo is !
Woensdag 28 maart heeft het bestuur van dorpsbelang definitief afscheid genomen van Derkien
Gerding en Jeanette Blok als leden van dorpsbelang. Hun plaatsen zijn ingenomen door
respectievelijk Marry de Graaff en Rita Claassen. Ook hier dank ik de vertrekkende leden nogmaals
voor hun tomeloze inzet en ik spreek de hoop uit ( in feite rekenen we er gewoon op ) dat we met
Marry en Rita net zo’n goede samenwerking aangaan. In elk geval welkom in ons midden dames !
Ik heb deze keer niet meer nieuws te vertellen behalve dat op 4 april de loting van de kavels voor
Espel – west plaatsvinden. Dorpsbelang zal hierbij vertegenwoordigd zijn.
Volgende keer hoop ik u te kunnen vertellen hoever het is met de bouwactiviteiten, hoever het is met
de (ver) bouw van ons partycentrum bowlinghuis “de Ducdalf “ // hoever het is met het onderhoud
aan de begraafplaats // het programma voor koninginnedag // hoe de steppenrace gaat verlopen // etc.
etc.
Graag tot volgende keer !
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
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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
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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

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:

Gea Beishuizen
Keggehof 18
8311 AV Espel

℡
271759

Gert Dibbits
Fokke Westra

271218
271773

‘t Mozaïek
Hans van Wognum
Rixtia Knip

637324
637313

secr. Mw.A. Dekker, Espelerweg 43-2
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

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

271269
271345

651107
615063

opgave peuters vanaf 1
jaar
dinsdagochtend

274355
271145
271448
Inloopspreekuur dinsdag
10.00-11.00u (alle even
weken)
271244
271638
0514564254

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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