Colofon
Beste dorpsgenoten,
Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat Willy Heukers-ten
Bosch in de loop van dit jaar haar werk als redactielid van ‘Op de
Wieken’ gaat beëindigen. Wij zijn daarom op zoek naar een
enthousiaste opvolger die zin heeft om onze redactie te versterken. Zie
voor meer informatie de advertentie op het prikbord.

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

In deze editie van Op de Wieken vindt u onder andere informatie over
het dorpsfeest in juni. Het is alweer bijna zover!

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

De volgende editie van ‘Op de Wieken’ komt begin september uit.
Kopij voor de volgende editie kunt u aanleveren voor 31 augustus.

Editie juni - juli - augustus 2007
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Wij wensen u een mooie zomer in goede gezondheid!
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Plukken en nieten in ’t Mozaïek
Het in elkaar zetten van Op de Wieken gebeurt altijd door een aantal
vrijwilligers in ’t Mozaïek. Dit gebeurt meestal op een woensdagavond.
Tijdens het plukken en nieten wordt er gezellig bijgepraat. Wij stellen
uw hulp erg op prijs en nodigen vrijwilligers uit om zich voor de
volgende pluk- en nietavond op te geven bij één van de redactieleden.
De volgende pluk- en nietavond is op woensdag 5 september om
19.00u.
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Pluk- en nietavond
De nieuwe editie van Op de
Wieken zal op 5 september om
19.00u in elkaar worden gezet in
’t Mozaïek.
Website Espel
www.espel.info

Familieberichten
Geboren
5 april

Coen, zoon van Han en Chantal Knook-Stevens, Pilotenweg 23

Overleden
7 april
14 mei

Jo Keijsers-Cuppen, Keggehof 27 op 73 jarige leeftijd
Martien Keijsers, Keggehof 27 op 78 jarige leeftijd

Noteer de volgende data in uw agenda!

Juni
•
•

7 t/m 10 juni: Dorpsfeest Espel
30 juni: Dijkfeest

Augustus
•
•

4-5 augustus: Nostalgische Akkerdagen Op d’n Akker, Nagele
25 augustus: Live muziek in de Bowling, met o.a. Siep vd Ploeg en Bert Heerink.

September
•
•
•

1 september: Schuurfeest Bant
8 september: Pieperfestival
9 september: Combineraces

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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Prikbord
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, de goede zorgen en de vele
warme reacties tijdens de perioden van ziekte en de afscheidsbijeenkomsten van:
Jo Keijsers – Cuppen
en
Martien Keijsers
Jullie kaarten, bloemen en warme woorden hebben ons goed gedaan.
Martien, Joke, Gerard, schoondochters en schoonzoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Gevraagd: redactielid Op de Wieken (M/V)
Aangezien ons welgewaardeerd redactielid Willy Heukers-ten Bosch in de loop van dit jaar naar
Emmeloord zal gaan verhuizen, zal zij haar werk als redactielid van onze dorpskrant binnenkort
gaan neerleggen. Wij bedanken Willy hartelijk voor haar grote inzet voor ‘Op de Wieken’ in de
afgelopen jaren en hopen via deze weg een enthousiaste opvolger voor haar te vinden!
De functie van redactielid houdt o.a. in het bijhouden van familieberichten en het medebegeleiden van het plukken en nieten. Daarnaast is er volop ruimte voor redactionele creativeit!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Hoorweg, tel 06-46252133 (op
werkdagen graag na 17.00u bellen)

Vakantiewerk!
Firma Burger, Espelerpad 10, zoekt voor de periode eind juni tot en met eind augustus scholieren
voor het pellen van tulpenbollen en het koppen van lelies. Minimale leeftijd 15 jaar. Voor meer
informatie kun je bellen naar tel 0527-270053, of stuur een e-mail naar info@firmaburger.nl.
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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

Passie in de Polder zoekt smartlappenvertolksters
Voor Passie in de Polder 3 zijn wij op zoek naar vertolksters van het levenslied. Omdat Passie
in de Polder bedoeld is voor iedereen in de polder die zich bezighoudt met amateurtheater en
zang, zijn wij door de hele polder op zoek naar dames die mee willen doen aan de
familievoorstelling 'Zee van Gras' van Lieke Benders. Lieke Benders schreef dit stuk speciaal
voor Oud-Kraggenburg. Lieke komt uit Maastricht en is theatermaakster. Ze stond vorig jaar
op Oerol met de voorstelling Hellobay. Aan de voorstelling doen drie professionele acteurs,
een polderkind en smartlappenzingende dames mee.
Wat wij vragen:
Je moet over enig zangtalent beschikken en je moet minstens vijf keer mee kunnen doen. De
repetities zijn in overleg en zullen drie a vier keer in beslag nemen.We hebben tien
voorstellingen gepland. Vijf daarvan zijn vrije voorstellingen en vijf zijn voor scholen.
De schoolvoorstellingen zijn op:
woensdag 20 juni om 10.30 uur en 14.00 uur
donderdag 21 juni om 10.30 uur en 14.00 uur
vrijdag 22 juni om 10.30
De vrije voorstellingen zijn op
vrijdagmiddag 22 juni om 17.00 uur
zaterdagmiddag 23 juni om 14.00 uur en 17.00 uur
zondagmiddag 24 juni om 14.00 uur en 17.00 uur
Verder kunnen zich ook accordeonisten opgeven en zoeken wij iemand die voor dit project
leiding wil geven aan het gelegenheidskoor. Mensen kunnen zich aanmelden via de mail of
telefonisch.
Annemieke Janse
E an.janse@wanadoo.nl
T 0527- 252811 Liefst 's morgens bellen of tussen 16.00 - 18.00 uur.
Op de Wieken

Vereniging Dorpsbelang Espel

De vereniging Dorpsbelang Espel is opgericht 4 maart 1950. De vereniging stelt zich ten
doel de algemene dorpsbelangen te behartigen.
Het lidmaatschap bedraagt € 7.50 per jaar
Tijdens dorpsfeesten krijgen leden korting op de entreeprijzen.
De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Penningmeester en jeugdzaken
Secretaris
Groenvoorziening
Vice-voorzitter
Lid
Lid

John van Slooten
tel.nr: 271648
Chantal van Breugel tel.nr: 852626
Louis Bramer
tel.nr: 271458
Marry de Graaf
tel.nr: 271640
Fons van der Heijden tel.nr: 271514
Rita Claassen
tel.nr: 271837
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 Graaf
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.
De vereniging beschikt over 6 tulpenpakjes, deze zijn te huur. U kunt hiervoor contact opnemen met
Chantal van Breugel.
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-Nieuws uit EspelTuinkunst op hoog niveau tijdens open tuindagen Kraggenburg
In de omgeving van Kraggenburg zijn in het weekeind van 23 en 24 juni tien tuinen open van 11.00
tot 17.00 uur. Deze tuinen zijn alleen dit weekeind open en zeer de moeite van een bezoek waard.
Voor E 3,- hebben bezoekers toegang tot alle open tuinen van die dag. De tuinen liggen op
fietsafstand en zijn ook per auto bereikbaar. In de omgeving van Kraggenburg worden de tuinen
door routebordjes aangegeven. Naast een rondwandeling door de mooie tuinen kunnen bezoekers
kennis maken met verschillende kunstenaars, plantenkwekers en detaillisten uit de Noordoostpolder.
Zij tonen hun kunstwerken en hun assortiment in of nabij de open tuinen. Deze Open Tuindagen
worden voor de zeventiende keer georganiseerd door een werkgroep van Groei en Bloei
Noordoostpolder. Zowel de organisatie als het open stellen van de tuinen gebeurd geheel
belangeloos en door vrijwilligers. Het doel van deze open tuindagen is om zo veel mogelijk mensen
te laten genieten van onze mooie polder in het algemeen en verschillende tuinen in het bijzonder.
Ieder jaar zijn er tuinen open in een ander deel van de Noordoostpolder, zodat het tuinaanbod zeer
wisselend is. Ook nu zijn er weer tuinen open, die niet eerder voor publiek toegankelijk waren. Meer
informatie: C. Bulk-Oostingh, tel 0527 612408 of 06-30975925

Nieuws van de peuterspeelzaal
De kinderen van de peuterspeelzaal zijn in het voorjaar met juf Thea naar de lammetjes van de
familie van Dam geweest.Voor de peuters is dit altijd een erg leuk uitstapje. Ze mogen de lammetjes
aaien en voor degene die het wil mag zelfs een lammetje vasthouden.
Ook gaat de peuterspeelzaal mee doen aan het project “Polderdromen”. Dit is een initiatief van
juwelier Jaasma. Met dit project is het de bedoeling dat de ene organisatie iets doet voor de andere
organisatie in de Noordoostpolder. Dit jaar gaan wij aan de slag voor een ouderenorganisatie.
-Er wordt met de peuters geverfd,geplakt, gekleurd……..
-Er worden 5 kunstwerken uitgekozen die kans maken om het winnende ontwerp
-Uiteindelijk wordt uit al die kansmakers 1 winnaar gekozen.
-Van dit ontwerp maakt juwelier Jaasma een hanger.Deze hanger wordt in 2008 verkocht en de
opbrengst is voor een ouderenorganisatie
In december zal het winnende kunstwerk worden onthuld en zal er een expositie zijn van alle
kunstwerken die zijn ingezonden. Tijdens het werken aan dit project zullen er enkele foto’s worden
gemaakt die u op de website van Espel kunt bekijken zo dat u kunt zien wat de peuters zoal doen.
Tevens kunt u op de website bij onderwijs lezen over het belang van de peuterspeelzaal.
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Anja Beugels tel: 651107
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-Nieuws uit EspelWerkzaamheden in Tollebekerbos en Espelerbos pas volgend najaar!
Ieder jaar worden bossen en boslinten rond de dorpen uitgedund. Dit gebeurt altijd in de
winterperiode, om de broedende vogels niet te storen. In de winter van 2005 en 2006 stonden de
boslinten van Luttelgeest en Espel gepland. Doordat er in Luttelgeest meer tijd nodig was, werd het
werk in het Espelerbos een jaar doorgeschoven. Helaas, door de extreem natte winter kon het
dunningswerk weer niet doorgaan. Inmiddels is de grond droger, maar is het broedseizoen
begonnen. Als het weer meewerkt, wordt in het najaar van 2007 tot het vroege voorjaar van 2008
eindelijk het bos in Espel aangepakt. Ook het gemeentelijke deel van het Tollebekerbos staat voor
komende winter op de planning. Wij houden u via de website www.noordoostpolder.nl op de
hoogte. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de heer A.Boertje, opzichter bij de cluster
cultuurtechniek. U kunt hem bereiken via het algemene nummer: (0527) 633 911.

Geen autocross in Espel
Helaas, helaas, helaas............dit jaar geen autocross in Espel. Door verschillende omstandigheden
lukt het ons niet meer om dit jaar een autocross te organiseren. We vinden dit erg jammer voor de
inmiddels vaste groep deelnemers uit Espel zelf. Zoals het er nu naar uitziet, proberen we in elk
geval voor 2008 weer een autocross te organiseren. Zet de datum 28 juni 2008 maar vast in je
agenda!
Vriendelijke groeten,
Autocross Commissie Espel.

Nieuwe ontwikkelingen in ‘t mozaïek
Heeft u het al gemerkt, dat er iets aan de hand is in ’t Mozaïek, dat er wat veranderingen op tilt zijn?
Er is een stoepje buiten geverfd, er zijn wat mooie plantenbakken buiten geplaatst en dit is nog maar
het begin. Reinie Osinga, Carla Vogel en ik, Lia Jorritsma, zijn namelijk door het bestuur van ’t
Mozaïek gevraagd om de entree en het interieur van ons multifunctionele centrum wat op te fleuren
(pimpen). En om met enige regelmaat tentoonstellingen te organiseren. Wij zijn een paar keer bij
elkaar geweest en we zien het wel zitten. De subsidies waar wij de kosten mee willen dekken zijn nu
aangevraagd. We zijn het gebouw doorgelopen om alle mogelijkheden te bekijken, véél ruimte
om wat op te hangen is er niet. Er moet dus ruimte gemaakt worden door soms dingen tijdelijk weg
te halen die al lang in ’t mozaïek hangen. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. Binnenkort wordt
er een mooi gordijn in de hal voor het raam van de binnentuin gehangen, dit om meer ruimte te
creëren om schilderijen te exposeren. Ook worden er een paar verrijdbare vitrines aangeschaft om
bijzonder collecties te kunnen exposeren. Een heleboel dure woorden achter elkaar maar vergis u
niet, diegenen die gaan exposeren, dat bent u zelf. De eerste kandidaat is al gevonden en dat
zal Carla Vogel zijn met haar bijzondere schilderijen. Zij mag het spits afbijten. Ons streven is dat
de eerste expositie na de zomervakantie zal hangen. Om de drie maanden kan van tentoonstelling
gewisseld worden. Onze vraag aan u, wilt u ook graag uw hobby, verzameling of kunstwerken
eens kosteloos tentoonstellen in ’t mozaïek? Neem dan contact met ons op, het is een hele uitdaging
dat weten we, maar het voegt weer een extra waarde toe aan dat mooie gebouw dat we hier voor
iedereen hebben staan. Schroom niet en meld je aan bij:
Lia Jorritsma, tel:271609 of liabas@hotmail.com
Reinie Osinga, tel:271681 of reinieM@hotmail.com
Carla Vogel, tel:271867 of carlavogel@live.nl
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John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel

Beste mensen,
Dit is alweer de laatste dorpskrant van voor de zomervakantie : de tijd snelt voorbij !! Voor mijn
gevoel is het nog maar net geleden dat ik u een gelukkig nieuwjaar wenste en inmiddels kunnen we
elkaar alweer een voorspoedig 2007 ½ toewensen ! In dit stukje vragen we uw aandacht voor
hetgeen ons de laatste tijd heeft bezig gehouden :
-

In de eerste plaats was daar de 10 dorpenloop van zaterdag 31 maart j.l. Een jaarlijks
wederkerend evenement ,georganiseerd door A.V. - N.O.P die het ook dit jaar prima voor
elkaar had. Rond de klok van 13.00 uur arriveerden de eerste lopers in Espel, terwijl de
laatste zo’n 45 minuten later aankwam onder prima weersomstandigheden. In Espel werden
de lopers ontvangen door dorpsbelang van wie ze een flesje energiedrank kregen aangeboden
( geen overbodige luxe na een dergelijk prestatie ) en een bosje tulpen. Vervolgens vertrok
de hele karavaan richting Creil. Hoe onze sportievelingen zijn geëindigd is me even ontgaan,
maar dat kunt u ongetwijfeld teruglezen op www.espel.info !

-

Op 11 april was het bestuur van ons MFC ’t Mozaïek uitgenodigd in gebouw de Vogelkop in
natuurpark Lelystad om daar te horen of zij misschien ook in de prijzen waren gevallen met
de realisering van dit mooie gebouw. De titel “kern met pit “ was er al mee verdiend, maar
wie weet zat er nog meer aan vast !! En ja hoor : daarnaast hebben we ook het predikaat
“Kern met Pit “ verdiend, hetgeen een mooie oorkonde EN € 1000, -- opleverde !! Dit was
vooral te danken aan de constructie van donateurs ( à 50 euro per gezin per jaar ) om de
exploitatie rond te krijgen. We zijn ontzettend blij met deze prijs, en we doen ons uiterste
best om er een mooie bestemming voor te vinden. Er zijn inmiddels al verschillende ideeën
geopperd, en zodra we weten waar het concreet aan besteed zal worden wordt U via de
dorpskrant hierover geïnformeerd.

-

Op 26 april heeft ondergetekende de raadsvergadering bijgewoond waar o.a. het kpmg
rapport inzake het voortbestaan van ons ziekenhuis besproken is geweest. Mijn conclusie is
dat er beslist nog mogelijkheden liggen : goed , een zelfstandig ziekenhuis is vooralsnog niet
haalbaar ; maar er liggen wel degelijk mogelijkheden in de samenwerking met andere
ziekenhuizen zoals bijvoorbeeld het st Antonius ziekenhuis in Sneek. Iets, waar ook het 10
dorpenoverleg duidelijk van heeft gezegd dat zij voor elke actie is die het bestaan van ons
ziekenhuis waarborgt. En als we ons dan moeten losweken van Lelystad dan zij dat maar zo
!!! Tot mijn grote vreugde is inmiddels besloten tot een vervolgonderzoek om te bezien wat
er voor de N.O.P. en Urk mogelijk is. We adviseren U om de berichtgeving in de kranten
over dit onderwerp de komende tijd nauwkeurig in de gaten te houden !

-

Zondag 29 april was vervolgens de 10 dorpen steppen race met start en finish in Espel. Een
geweldig evenement, wat altijd weer veel toeschouwers naar de aankomst- en
vertrekplaatsen in de dorpen lokt. Ook hier werkte het weer perfect mee, en laten we vooral
ook niet de inzet van onze webmasters + assistenten vergeten die de hele dag “live” verslag
hebben gedaan van dit geweldige evenement. Op een bepaald moment waren er zelf meer
dan 400 bezoekers tegelijk op de site aanwezig om het verslag te volgen. Mocht u het nog
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niet gezien hebben ( ik kan het me haast niet voorstellen ) : www.espel.info daar kunt u alles
nog eens op uw gemak doorlezen net als :
-

Het verslag van koninginnedag een dag later. Alweer een festiviteit die prima was
georganiseerd en goed bezocht is geweest door de Espelaren ! Mijn petje af voor de
feestcommissie die een – op het laatst akelige – discussie wist om te buigen in een positie en
geslaagd spelletje klootschieten met aansluitend een overheerlijke hamburger.
Feestcommissie : namens alle inwoners van Espel onze hartelijke dank voor jullie
inspanningen.

-

Inmiddels is het mei en liggen de festiviteiten even stil : er zijn mensen die op vakantie zijn
geweest ( in de eerste week van mei / het hemelvaartweek – end en de pinkstervakantie ) en
inmiddels is ook het toernooi eiergooien in Tollebeek alweer achter de rug. Straks volgt ons
dorpsfeest en ik neem aan dat het programma hiervoor elders in deze dorpskrant afgedrukt
zal staan. Daarnaast zijn er geruchten geweest dat de auto cross van Espel dit jaar niet door
zou gaan, maar inmiddels heb ik begrepen dat dit niet waar is ! Ik heb begrepen ( en als dat
niet zo is dan spijt me dat ) dat de cross wordt verreden op zaterdag 30 juni aanstaande , mits
er voldoende rijders uit Espel zich hiervoor opgeven. Ik hoop echt dat dit gebeurt ( of al
gebeurd is ) , want als er een evenement uit een dorp verdwijnt is het vaak zo dat het maar
moeilijk terugkeert !!!! Ik hoop jullie dan ook op de crossbaan te ontmoeten 30 juni
aanstaande.

Op het einde van mijn stukje aangekomen wil ik heel graag van de gelegenheid gebruik maken om
de vrijwilligers (+ een aantal jongeren ) van het jeugdhonk te complimenteren met de opknapbeurt
die zij het honk hebben gegeven ! Alles ziet er weer keurig en mooi strak uit en het geheel is een
stuk ruimer dan voor de opknapbeurt ! Er komen nog nieuwe gordijnen voor de tuindeuren ( die
lamellen hebben eigenlijk nooit goed gewerkt ) en rondom het pleintje heeft het stichtingsbestuur
een hekwerk gepland om vandalisme buiten de openingsuren van het Honk tegen te gaan.
Vrijwilligers + jeugd + “aanhang” : goed werk !!
Ten slotte : wensen ik iedereen een goede zomer 2007 toe. Voor de een is het periode van hektiek
en extra veel werkzaamheden terwijl het voor de ander juist een periode van uitrusten en vakantie
zal betekenen. Hoe het ook zij : ik wens iedereen een hele goede zomer en graag tot ziens in het
septembernummer van “op de Wieken”..
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
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Het is alweer een dik half jaar geleden dat wij onze boekenwinkel
hebben geopend! En we zijn gegroeid, we hebben zoveel boeken dat we
uit gaan breiden!!
We mogen nu ook een gedeelte van het achterste stuk van de winkel
gebruiken.
De meeste boeken die we tot nu toe uitlenen zijn moderne Christelijke
romans,maar we hebben ook erg veel informatieve boeken over
geloven,opvoeden, gemeenteopbouw, bijbelstudies etc. Ook hebben wij
moderne streekromans. Nieuwe kinderboeken voor alle leeftijden,
hedendaagse (nieuwe) dvd’s voor volwassenen, maar ook goede (nieuwe)
dvd’s voor kinderen (o.a. Storykeepers) Cd’s met Gospel-artiesten,
koren, Joh.de Heer liederen, opwekkingsliederen en klassieke muziek.
Voor kleine cadeautjes en kaarten kunt u ook bij ons terecht!
Wilt u bij ons lenen? Dat kan! Een boek voor 3 weken
€ 0,50. Een cd per 2 weken,en dvd per week, voor € 1,50
De openingstijden zijn:Donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur
Vrijdagavond van
19.00- 20.30 uur.
Zaterdagmorgen van
9.30- 12.00 uur.
Kom gerust eens binnen!
Ons adres is: Graaf Florislaan 36

(naast de supermarkt)

Inlichtingen Joke Heestermans tel. 271795
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Missie Brazilië en Bolivia!
Het is al weer een lange tijd geleden dat wij van ons hebben laten horen. Dit
kwam door drukte met school, eindprojecten etc. Maar dan nu toch weer een
berichtje. Onze laatste actie was het stamppotbuffet. Dit was een zeer geslaagde
avond en heeft een mooi bedrag opgeleverd, namelijk: 750 euro!! Met deze
laatste actie erbij kunnen wij nu zeggen dat we de totale deelnemersbijdrage bij
elkaar hebben. Super natuurlijk! Dan rest ons natuurlijk nog één ding:

Iedereen hartelijk bedankt voor uw steun, hulp en aandacht!!!
Want dankzij al uw hulp kunnen wij deze zomer gaan bouwen in Bolivia en Brazilie.
In het weekend van 21 en 22 april hebben wij het voorbereidingsweekend gehad op “De Bron” in
Dalfsen. Hier hebben wij de groepen ontmoet waar we mee op reis gaan. Met die groepen hebben
we kennis gemaakt, teambuildings opdrachten gedaan, gezongen, over onze projecten gehoord en
vooral veel lol met elkaar gehad. Het weekend was erg leuk! Op 3 en 4 augustus vertrekken wij naar
onze projectlanden. Het komt nu steeds dichterbij, de spanning stijgt. We hebben er al ontzettend
veel zin in en samen gaan we ervoor. Ook als we weer terug komen hoort u weer van ons. Natuurlijk
kunt u dan onze foto’s zien en verhalen horen. Op naar een goed project!
‘Bouwen aan jezelf door te bouwen aan een ander’.
Ariane den Engelsen, Berdien en Rian Pepping.

Lijkt het je wat om in de voetsporen van Barney te treden?
Dan geven wij je een kans!!
Ben jij 16 jaar of ouder?
Lijkt het je wat om gezellig een pijltje te gooien?
Heb je op woensdagavond nog wat tijd over?
Wordt dan lid van Dartvereniging “The Bouncers”!!!
Uiteraard begin je niet met hoge scores maar wie weet kun je een hoop leren en zo de top bereiken.
Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen op de clubavond van dartvereniging “The Bouncers”.
Je kunt dan een pijltje meegooien en kijken of het je ligt. Ons lijkt het geweldig om een paar nieuwe
leden te mogen verwelkomen. Neem vooral je vrienden mee en kom eens langs !!
Je kunt ook alvast een kijkje nemen op onze website www.dartverenigingthebouncers.nl
Voor verdere informatie kunt u langskomen op de clubavonden of via de link contact op de website
en je krijgt zo spoedig mogelijk e-mail terug.
Iedereen is welkom. Jij ook !!
Groeten bestuur dartvereniging “The Bouncers”
Op de Wieken

Goud voor Daisy Jonker
Majorette vereniging Diana is afgelopen zaterdag naar een concours in Dronten
geweest. Hier werden de volgende resultaten behaald. . .
Manouk Sijtsma beet het spits af als tweede deelnemer van de dag. Ze verdiende 77.45 punten en
werd hiermee derde in de categorie jeugd 3. Petra Remijn die uitkwam in dezelfde categorie,
behaalde 65.8 punten voor haar show op het nummer ‘Big Spender’.
Marjolein Top en Marijke Wakker deden als duo mee in deze leeftijdsklasse. Ze draaiden pas voor
de tweede keer hun show en verdienden hier
71.35 punten. Dit was goed voor de vierde
plaats.
Mariëlle Merks kwam uit als solo in jeugd 2.
Het was best spannend, maar ze draaide haar
show op muziek van ‘Belle en het Beest’ heel
netjes, hiermee verdiende ze 69.75 punten. Ze
werd ook vierde.
Omdat Rieke Heeringa ziek was, ging het Cteam als kwartet de vloer op. De show van The
Blues Brothers was net nieuw, en het ging al
veel beter dan de eerste keer. Diana Leune,
Eline Keizers, Manouk Sijtsma en Petra
Remijn, mochten de medaille voor de eerste
plaats in ontvangst nemen.
Berdien Pepping kwam uit in de senior midden
klasse. Ze verdiende een mooi puntenaantal van
81.0 punten. Daisy Jonker die in de senior top
klasse meedeed, verdiende de gouden medaille
met 80.7 punten. Berdien en Daisy kwamen ook
samen uit in de categorie Rhythmic Twirl. Hier
was het goud voor Berdien en werd Daisy
tweede. Berdien en Daisy deden samen met
Milou Sijtsma nog twee keer trio in de senior
midden klasse. Ze mochten bij beide shows de
medailles ophalen. Voor de sectie B routine
(ook met andere attributen naast de baton) scoorden ze maar liefst 84 punten! Het D-team van Diana
deed ook mee hier in Dronten. Erika Wakker, Saviënne Bunschoten, Marian Staal, Inge Leune,
Dineke Snieder, Marjolein Top, Marijke Wakker en Mariëlle Merks lieten hun show zien op muziek
van The Wiz. Ook deze show werd pas voor de tweede keer aan de jury getoond, de meiden kregen
65.8 punten. Dit was goed voor de derde plaats!
Renate Boons.

Foto: Daisy Jonker
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Diana naar teamconcours in Emmeloord
Afgelopen zaterdag zijn er drie teams van Diana naar een concours in
Emmeloord geweest. Dit concours was alleen voor teams.
Het D-team dat als eerste van Diana de vloer op ging, zagen er allemaal weer keurig uit. Op muziek
van The Wiz draaiden zij hun show. Marjolein Top, Inge Leune, Marijke Wakker, Mariëlle Merks,
Marian Staal en Erika Wakker verdienden 74.25 punten en werden daarmee vierde. Gelijk daarna
mochten de leerlingen de vloer op. Spannend was het wel, maar de meiden wisten zich goed te
redden en toonden hun show aan de jury. Manon Post, Jedid-Jah van Eerde, Loes Nijenhuis, Chantal
Hollegien, Christel Heukers, Anne Marije Hoekstra en Lisanne Merks kregen 62.88 punten en
verdienden de zevende plaats.
Als laatste van Diana ging het C-team de vloer op (zie foto). De meiden hadden flink getraind en dat
kon je zien. De show gaat er steeds mooier uit zien. Eline Keizers, Manouk Sijtsma, Diana Leune,
Rieke Heeringa en Petra Remijn hebben 75.53 punten behaald. Zij werden hiermee eerste en
mochten de beker in ontvangst nemen.
Zaterdag 2 juni organiseert majorette vereniging Diana haar eigen concours in de Toernooihal te
Creil.
Renate Boons.

Foto: C-team
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‘t Mozaïek
Bestuurssamenstelling:
Adri van Dun
Voorzitter, contactpersoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en zaalgebruik
John van Slooten
Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon jeugdhonk
Jack Wijnia
Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester,
contactpersoon kerkzaal
Ella Wijnia
Algemeen lid, notulist, contactpersoon dokter, fysiotherapeut, pedicure en
Zorggroep Oude en Nieuwe land
Ineke v.d. Heijkant Algemeen lid, ledenadministratie
Sleutelbeheer en agenda:
Harry Maas
tel. 271410 of hmaas@vloerbewerkingsmachines.nl
Contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart:
Jellie Westra
tel. 271773
Bij opbaring vindt overleg plaats voor overig zaalgebruik.
Schoonmaak:
Saskia Jol

tel. 852227

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.
• Bij uitbesteding aan een professional kan dit uitsluitend aan de plaatselijke horeca, de familie de
Raat.
• Ook kan gebruik worden gemaakt van de geringe voorraad van het bestuur van ’t Mozaïek.
Instructies hiervoor staan in de map, die te vinden is in de keuken.
Breuk:
Bij breuk van servies of glaswerk verzoeken wij u dit op te schrijven en minimaal 1 euro als
vergoeding te 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 en de vloer indien nodig dweilen.
Bij feestjes ook de gang en toiletten schoon achter laten en vuilnis zelf mee naar huis nemen.
Reserveringen:
Reserveringen via Harry Maas, tel. 271410 of hmaas@vloerbewerkingsmachines.nl. Op zondag tot
12.30 uur en tijdens overige kerkdiensten zijn de zalen 1 t/m 5 niet beschikbaar voor overige
gebruikers. Per gereserveerde ruimte moet altijd een sleutel bij Harry Maas gehaald worden, bij
voorkeur tijdens de openingstijden van de winkel. De laatste die het gebouw verlaat draagt zorg voor
het uitdoen van alle lampen en het afsluiten van de buitendeuren. Voor huur van de kerkzaal dient
contact te worden opgenomen met Jack Wijnia, lid van College van Beheer Una Sancta. De huur
van de kerkzaal moet ook in de agenda bij Harry Maas vastgelegd worden.
Op de Wieken

‘t Mozaïek
Donateurs ’t Mozaïek:
Om het gebouw zo optimaal mogelijk te laten gebruiken en de exploitatie (gas, water, licht,
verzekeringen, aanslagen, belastingen, schoonmaakkosten) te kunnen financieren heeft het bestuur
gekozen voor het werven van donateurs. Donateurs kunnen vrij van het gebouw gebruik maken.
Voor het organiseren van een feestje wordt een borgsom gevraagd, die bij correct achterlaten van de
gehuurde ruimte geretourneerd wordt. Verenigingen uit Espel, waarvan verwacht wordt dat de leden
donateur zijn, kunnen zonder betaling van zaalhuur gebruik maken van het gebouw.
De hoogte van de contributie is op basis van een vrijwillige bijdrage, het richtbedrag is € 4,00 per
huishouden per maand. Bent u nog geen donateur, dan kunt u zich aanmelden bij Ineke van den
Heijkant of bij één van de overige bestuursleden.
Alleen met uw steun kunnen wij het MFC in stand houden!
(Het aantal donateurs is momenteel 331).
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,-

Vaste momenten in het multifunctionele centrum:
1. Loop op dinsdag- en vrijdagmorgen binnen in ’t Mozaïek om gezellig met dorpsgenoten een
praatje te maken en te genieten van een overheerlijk kopje koffie of thee: zaal 4.
2. Elke maandagmorgen en dinsdagmorgen:
Fysiotherapeut Hans Wognum. Tel. 637324
3. Elke maandagmorgen op afspraak:
Pedicure Janette Schultink. Tel. 615063
4. Elke dinsdagmorgen van de even weken (10.00-11.00 uur):
Zorggroep Oude en Nieuwe Land mevrouw Ko Wakker
Telefoonnummer buiten die uren: 630300
5. Elke vrijdagmiddag rond 17.15 uur
Dokter Geboers, voor afhalen medicijnen en kleine ongemakken of vragen.
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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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