Colofon
Beste dorpsgenoten,
Bij deze weer een editie van ‘Op de Wieken’! Wij zijn nog steeds op
zoek naar iemand die ons wil helpen met o.a. het aanleveren van
familieberichten. Wie o wie meldt zich aan? Het kost echt niet veel tijd!
Wij hopen op reacties en wensen u weer veel leesplezier!

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

Redactie "Op de Wieken"

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

Inleverdata kopij Op de Wieken

Editie oktober - november 2007
Jaargang 32, nr. 166

U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, e-mail:
kopij_opdewieken@hotmail.com.

Editie december-januari

Aanleverdatum
t/m 7 december

Verspreiding
Volleybalvereniging

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 12 december om
19.00u.
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Familieberichten
Geboren
25 augustus

Overleden
21 september

Moniek, dochter van J. van Horssen en AW. Van Horssen-Klop
Pilotenweg 32-I, Espel

Dhr Slootman, Vaartweg 6

Jubileum
60 jarig huwelijk van dhr en mevr Keetman

Prikbord
Gevraagd: redactielid Op de Wieken (M/V)
De redactie van dorpskrant ‘Op de Wieken’ is op zoek naar iemand die zin heeft om de redactie
te komen versterken. De activiteiten houden o.a. in het bijhouden van familieberichten en het
mede-begeleiden 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)
Kort Lontje
Verhuisd
Eerst tellen tot tien
Dan pas reageren
Dat is moeilijk
Maar ieder kan dat leren
Je ergert je aan
Andermans gedrag
Er wordt iets gedaan
Wat echt niet kan en mag

Begin september zijn wij naar Emmeloord verhuisd.
Ons nieuwe adres is:
Muidenstraat 10
8304 EA Emmeloord
Ons telefoon nummer blijft 0527-271255
Berry Beernink
Rieks en Willy Heukers

Je lontje is dan kort
Zodat je vurig wordt
Je uit je dan ondoordacht
Je hebt je zelf niet in de macht

Te koop

De les is dan, te tellen
Het liefst tot tien
Je zult dan zien
Het gaat je rustig stellen

Vraagprijs € 9000 k.k.

Je gaat kalm en rustig spreken
Het gevaar is dan geweken
Dat er een vuur gaat branden
Je hebt jezelf weer in handen.

Garagebox lengte 7 meter breedte 3 meter
Achterzijde (achter keggehof) Espel.

Voor afspraak tel 06-53753328
of na 19.00 uur 0524-519446

Roel Warmolts
Op de Wieken

Noteer de volgende data in uw agenda!

Oktober
•
•

25 oktober: Lezing van de Ceder: Kanker, bron van inspiratie, door Jaike Bergstra
27 oktober: Van Dik Hout (onder voorbehoud, de Ducdalf

November
•
•
•
•

2 november: Hongaars buffet, ’t Mozaïek, aanvang 18.00u
10 november: De Zingende Fresia’s, de Ducdalf
22 november: Lezing van de Ceder: Tenen lezen door Ingrid Posthuma de Boer-Nahulusy
24 november: Piratenfestijn, de Ducdalf

December
•
•
•

15 december: Blaze of Glory, de Ducdalf
26 december: De lopende jukebox, de Ducdalf
31 december: Mega Oud en Nieuw feest met Live on Tour, de Ducdalf

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze 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 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 fam. vd Brandhof, Keggehof 13. Huur
dorpsladder: gratis, maar de boete voor later dan afgesproken terugbrengen is € 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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Hongaars buffet
Twee keer per jaar reizen er mensen van de Oost Europa Commissie naar de drie
contactdorpjes in Transylvania, het Hongaarse deel van Roemenie. De inwoners van de drie
dorpjes zijn zeer gastvrij en er zijn al heel wat heerlijke maaltijden voor ons gekookt. Om
geld in te zamelen voor de drie dorpjes en ook u kennis te laten maken met de Hongaarse
keuken organiseert de Oost Europa Commissie:

Een Hongaars buffet,
op vrijdag 2 november om 18.00 uur,
in ‘t Mozaïek
Goulash is de Hongaarse nationale schotel en is in feite een soep. De naam van de soep is
afgeleid van het Hongaarse woord “gulya”. Daaronder wordt verstaan een herder die een
kudde runderen namelijk gulya hoedt. Boven het kampvuur in de poesta bereidden de herders
gulyás, een soep met stukken rund- of schapenvlees, ui, paprikapoeder en aardappelen.
Paprika is niet allen het belangrijkste kruid van de Hongaarse keuken maar ook een belangrijk
ingrediënt in vele gerechten. Naast de paprika hoort ook de ui in de Hongaarse keuken thuis,
evenals zure room.
Wat gaan wij voor jullie klaar maken:

** Hoofdgerechten **
Goulashsoep geserveerd met boeren witbrood
Bonenschotel met saucijsjes
Pasta met witte kool
Komkommersalade
Patat en een frikadel (kindermenu !)
** Nagerechten **
Notentaart / Appeltaart
Pannenkoekjes met jam
IJs met warme kersen of zelf versieren met allerlei lekkers

De kosten voor dit buffet zijn; € 12,00, 65+ € 10,00 en basisschoolkinderen € 8,00.
Opgeven kan bij: Willy van den Brandhof 271577, Jacob den Engelsen 271201, Sietsche van
Gosliga 271199, Ineke van den Heijkant 618729 of de heer Stuivenberg 271734.

Eet smakelijk

Jo étwágyat !
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Lezingen van “De Ceder”

25 OKTOBER: KANKER – BRON VAN INSPRIRATIE
Jaike Bergstra is ex-borstkankerpatiënt. De visie van De zin van ziekzijn van Dethlefsen en Dahlke
hielp haar de confrontatie met kanker aan te gaan. Een kernzin is: “Een symptoom is niet onze vijand
maar juist onze partner die ons kan helpen vinden wat ons ontbreekt”. Zij neemt de luisteraars mee
in haar zoektocht naar het ontbrekende stukje van haar puzzel. Ze vertelt openhartig over de weg die
ze aflegt om heel te worden. En ze beschrijft hoe ze met behulp van Simonton-therapie haar eigen
psychische krachten heeft leren aanwenden op weg naar herstel. Kanker – bron van inspiratie is een
lezing, waarbij de traan de lach ontmoet. Jaike Bergstra wisselt haar verhaal af met fluitspel van
Bach.
22 NOVEMBER: TENEN LEZEN
Ingrid Posthuma de Boer-Nahusuly gaat ons iets vertellen over tenen lezen. Ze noemt zichzelf
‘tenentolk’. Tenen lezen is kijken naar signalen. Het geeft inzicht in karakter, gedrag en
levenshouding en biedt de mogelijkheid om aan de hand van de vorm en stand van de tenen hierover
iets te kunnen zeggen.
Je tenen vertellen eigenlijk alles over hoe je nu in het leven staat en kan gebruikt worden om mensen
te helpen zichzelf beter te leren kennen.
De lezingen vinden plaats in het “Mozaïek” , Keggehof 1 in Espel.
Zaal open vanaf 19.30 uur.
Aanvang lezing 20.00 uur.
Entree € 5,- inclusief 1 consumptie.
Voor informatie Annie Keizers (271262)
Mariette van Tiggelen (271391)
Hermien Bos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 29 en zondag 30 september 2007: KunstverBant
Op 29 en 30 september zal de Bantsiliek het decor zijn voor een presentatie van uiteenlopende
kunstvormen. Een speciaal samengestelde groep van verschillende kunstenaars en vormgevers
presenteren hun werk onder de naam 'KunstverBant'. Naast schilderkunst, beelden, keramiek,
objecten, sieraden, edelsmeedkunst, bloemsierkunst en textielkunst zal er een catwalk zijn waarbij
kleding, tassen, hoeden en sieraden gepresenteerd worden. Op beide dagen zijn er ook muzikale
presentaties, op zaterdag Nagaru, moderne wereldmuziek en op zondag Flor d'Luna, zang en gitaar.
Tevens is er catering en een wijnproeverij. Zowel op zaterdag als op zondag kunt u van 13.00 tot
17.00 uur terecht. De toegang is GRATIS.
Kijk voor het nieuwe culturele programma van de Bantsiliek op www.bantsiliek.nl
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Diana organiseert eigen concours!
Afgelopen zaterdag heeft majorette vereniging Diana haar tweede
concours van dit jaar gehouden in de Toernooihal te Creil. Dit concours
was wederom onder de auspiciën van de CBSD en we konden deze dag
genieten van zo’n 140 deelnemers.
We zijn de dag begonnen met de categorie jeugd 3. Hierin draaiden
drie meiden van Diana mee. Petra Remijn heeft een show op het
nummer ‘Hey Big Spender’, het ging redelijk goed en je kon zien
dat ze ervan genoot om op deze spannende wedstrijdvloer te staan.
Petra verdiende 71.5 punten. Inge Leune die voor de tweede keer als
solist de wedstrijdvloer betrad, deed haar show op muziek van
‘Jungle Book’. Vooral de eerste helft ging heel goed bij Inge. Inge
kreeg 70.3 punten. Manouk Sijtsma die als een zonnetje haar show
deed op het nummer ‘Walking on sunshine’ verdiende maar liefst
75.9 punten en werd daarmee zesde. In deze zelfde leeftijdcategorie deden ook twee duo’s van Diana
mee. Marjolein Top en Marijke Wakker deden hun show op muziek van Zoop. Zij kregen 72.1 punten.
Deze meiden moesten strijden tegen Petra en Manouk, die swingden op muziek van Hercules. Petra en
Manouk werden tweede in deze categorie met 77.25 punten. Rieke Heeringa deed mee in de categorie
Rhythmic Twirl op muziek van ‘Lord of the Rings’. De show ging jammer genoeg niet helemaal naar
wens, toch verdiende ze het mooie aantal van 68 punten. Bij Mariëlle Merks die pas voor de derde keer
meedeed, ging het ontzettend goed. Op muziek van ‘Belle en het Beest’ danste ze elegant de vloer over.
Ze verdiende wel 76.1 punten! Hiermee werd ze derde van haar categorie! Bij de junior klasse was
Rieke weer op de vloer te zien met een nummer van Robbie Williams. Over deze show was ze veel
meer tevreden. Ze verdiende 73.15 punten. Ook deed Rieke met Diana Leune een duo, wat uitkwam in
de senior klasse. Hier werden ze tweede met 72.85 punten.
Ook deden er drie teams van Diana mee. Allereerst het C-team die met een nieuwe show de vloer op
mochten. Op muziek van Tarzan waren Manon Post, Lisanne Merks, Jedid-Jah van Eerde, Anne Marije
Hoekstra, Chantal Hollegien en Christel Heukers best een beetje zenuwachtig. Maar het ging hartstikke goed!
En dat voor de eerste keer! De meiden mochten de beker in ontvangst nemen voor 64.6 punten! Vlak daarna
mocht het B-team de wedstrijdvloer betreden. Mariëlle Merks, Inge Leune, Erika Wakker, Marjolein Top,
Marian Staal en Marijke Wakker deden ontzettend hun best om het netjes te doen en te blijven lachen op
muziek van de musical ‘The Wiz’. Zij werden vijfde met 67.9 punten. Goed gedaan meiden. Als laatste
deelnemer van de dag was het A-team aan de beurt. Hier nog een kwartet, maar in de toekomst zal het weer
een team gaan worden. Op het nummer ‘Everybody’ van de Bluesbrothers swingden Rieke, Diana, Petra en
Manouk de vloer over. Ze kregen 67.9 punten.
De wedstrijddag is vlot verlopen, zodat we om half vijf al de prijsuitreiking hadden. We willen alle sponsors
en vrijwilligers van harte bedanken. Diana heeft nog één concours voor de boeg op 27 oktober in Wezep. Ook
zijn we al druk bezig voor de uitvoering op 26 januari in Creil.
Renate Boons.

Zie fotopagina verderop in deze krant!
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C-team:

B-team:

A-team:
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Yoga
“de blikopener”
Emmeloord – Marknesse
Organiseert ook dit jaar weer yogacursussen;


Dinsdagavond



woensdagavond 19.30 en 20.15 uur Marknesse



donderdagavond 19.30

19.30

uur
uur

Emmeloord,
Emmeloord

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 en kent geen competitievorm, want men
kan gedurende vijf kwartier naar eigen kunnen, vermogen en inzet meedoen.
Yoga beoefend men om de dagelijkse stress het hoofd te kunnen bieden, voor zelfmanagement en
voor een natuurlijke pure ontspanning om met beide voeten op de aarde te staan. 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 mentaal sterker en fitter gaat voelen.
Men kan doorlopend instappen, een verzuimde les op een andere avond volgen en een
kennismakingsles geheel gratis bijwonen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Verandering
komt alleen door handeling. Meer weten of aanmelden bel Herman Sneep, erkend yogadocent,
tel. 0527-202745
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Word lid van de gezelligste fanfare uit de polder!
Fanfare-orkest Bant-Creil-Rutten is een bloeiend en gezellig orkest uit
de drie noordelijkste polderdorpen Bant, Creil en Rutten. Het orkest is
onlangs gepromoveerd naar de op één na hoogste afdeling van de
KNFM (2e divisie). Het orkest staat onder leiding van Koop Meindert
Schokker, die tevens zorgt voor de interne opleiding van leerlingen. De jaarlijkse optredens zijn
uitgegroeid tot een evenement waarbij entertainment een grote rol speelt. Gezelligheid staat naast
muzikale prestatie hoog op de prioriteitenlijst. Het nazitten bij de repetities op de vrijdagavond duurt
soms tot in de kleine uurtjes. Hoogtepunten van de afgelopen jaren:
- 40 jarig jubileumconcert met ca. 650 bezoekers in 2005.
- Optreden in uitverkocht theater ‘t Voorhuys met Gé Reinders (“Blaos mich nao hoes”).
- Medewerking opname nieuwe cd Gé Reinders “Blaos mich ’t landj door” (uitgave september ‘07).
- Nederlands Kampioen 3e divisie in 2007.
Het orkest is altijd op zoek naar nieuwe leden. Met name (melodisch) slagwerkers, bassisten (es of
bes) en klein koperblazers zijn van harte welkom. Maar ook overige muzikanten die binnen een
fanfarebezetting kunnen spelen, nodigen we van harte uit. Bent u in het bezit van een goede
beheersing over het te bespelen instrument, beschikt u over een gezonde dosis enthousiasme en bent
u bereid op vrijdagavond met het orkest te repeteren? Dan zijn we op zoek naar u.
Meer informatie kunt verkrijgen via www.fbcr.nl of na 18.00 uur via telefoon 06-22906599 (A.
Verweij voorzitter) of 06-48344001 (B.Fokkens secretaris). Wilt u het orkest in volle glorie horen en
zien spelen, reserveert u dan kaarten voor het concert “FBCR and friends” op 17 november a.s. in
De Bantsiliek in Bant. Het belooft een spectaculair concert te worden met medewerking van lokale
sterren zoals Hans Baltus en Hans Veenhuis. Kaarten kosten €7,50 p.p. Voor reserveringen bellen
naar W. Boessenkool 261822 of A. Staring 274528.

‘t Mozaïek
Wat is het mooi geworden in “t mozaïek” met de schilderijen van Carla Vogel en het keramiek
van Septima Bramer onze complimenten dames.
De meningen over het naakt zijn wat verdeeld, maar kunst is kunst en niet iedereen kan dezelfde
smaak hebben. Dan zou het maar een saaie wereld worden. Wij vinden het een leuk idee om in
de maand december verschillende kerststalletjes in de vitrine op te stellen. De vraag aan jullie
is: Wie heeft er een mooie, bijzondere, aandoenlijke of gewoon een leuke kerststal die hij/zij in
de decembermaand tentoon zou willen stellen in ’t Mozaïek. Neem dan contact met ons op. Er
zal goed op de kerststal gepast worden. De vitrine is voorzien van een slot.
Met vriendelijke groeten,
Lia Jorritsma
Reini Osinga
Carla Vogel

271609 of liabas@hotmail.com
271681 of reinieM@hotmail.com
271867 of carlavogel@live.com
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Veel belangstelling tijdens open dag ‘Bijna Thuis Huis’
Laat je Raken is het landelijk thema van de week van de palliatieve zorg. Dit thema stond ook
zaterdag 6 oktober centraal tijdens de open dag van het Bijna Thuis Huis in Emmeloord. Veel
bezoekers namen kennis van de mogelijkheden die Stichting Terminale Thuishulp NoordoostpolderUrk biedt tijdens de terminale levensfase en werden geraakt door de inzet van de vrijwilligers.
Het Bijna Thuis Huis ziet er gezellig uit. De sfeer werd zaterdag 6 oktober verhoogd met muziek,
lavendelgeur, gedichten en verschillende bezoekers ondergingen een handmassage. Bezoekers
stelden veel vragen en soms ontstonden er diepgaande gesprekken. Van het begin van het open huis
om 12.00 uur tot 17.00 uur waren er doorlopend belangstellenden die een kijkje namen in het mooie
appartement van het Bijna Thuis Huis Houttuinen 24 in De Hof van Smeden in Emmeloord. De
bezoekers waren allemaal positief en verrast over de mogelijkheden en mooie inrichting van het
Bijna Thuis Huis.
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk heeft ruim zestig vrijwilligers die mensen
in de terminale levensfase thuis of in het Bijna Thuis Huis kunnen bijstaan. Wanneer de eigen
woning niet geschikt is en overplaatsen naar een zorginstelling niet gewenst is, dan biedt het Bijna
Thuis Huis een prettige huiselijke omgeving om te sterven. Alle inwoners van de Noordoostpolder
en Urk kunnen hiervan gebruik maken om hun terminale levensfase door te brengen. De
vrijwilligers van tth, die allemaal een opleiding in palliatieve zorg hebben, bieden ook hulp als
mensen hun laatste levensfase thuis doorbrengen, meestal als aanvulling van mantelzorgers.
Meer informatie over het Bijna Thuis Huis en het werk van Stichting Terminale Thuishulp
Noordoostpolder-Urk is te vinden op www.tthnop-urk.nl. Ook kan informatie gevraagd worden via
telefoon nummer 0527 630300 van zorggroep Oude en Nieuwe Land. Vraag naar de coördinator van
de Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk.

Dominee Wim Kok 25 jaar in het ambt
Op 14 november 2007 is het exact 25 jaar geleden dat dominee
Wim Kok , bevestigd werd als dominee. De bevestigingsdienst
vond plaats in de hervormde gemeente te 2e Exloërmond.
Ds. Kok is op dit moment alweer 15 jaar actief als predikant van
de Samen-op-Weg-gemeente Creil-Espel. Om stil te staan bij
deze feestelijke gebeurtenis wordt er door de S.O.W.-gemeente
Creil/Espel een jubileumdienst georganiseerd. Deze dienst zal
plaatsvinden op zondag 18 november a.s. in de Ontmoetingskerk te Creil. De viering begint om
10.00uur, na afloop is er gelegenheid de familie Kok geluk te wensen met dit jubileum.

Op de Wieken

KERSTMARKT 2007: ESPEL GAAT WEER GLOEIEN!
En daar hebben we jullie medewerking hard voor nodig, een kerstclub alléén is helemaal niets.
Wij hebben aanmeldingen nodig voor de kerstmarkt, zoveel mogelijk. Onze vorige oproep was
misschien wat vroeg. Dus doe nu mee !!!!!!!!
Komt allen naar onze kerstmarkt op zaterdag 8 december van 15.00 tot 18.00 uur.
Maar geef je ook op voor een hele of een halve kraam, je wordt er waarschijnlijk niet rijk van,
maar het is wel een heel bijzondere ervaring. De meeste kramen zullen weer buiten komen te
staan. De mega-grote vuurkorven zullen er weer zijn en ook voor de verlichting en voor de
kramen zal de kerstclub zorgen. Aan jullie om je fantasie te laten werken en met een leuk
aanbod op de kerstmarkt te komen staan. Onze ervaring is, dat iets eetbaars erg goed loopt, laat
ons weten waar je mee wilt komen, zodat er geen dubbele aanbiedingen zijn. De fotografe zal
weer aanwezig zijn en naar de kerstman is een brief onderweg. Zet de datum 8
DECEMBER duidelijk in je agenda want deze dag zal weer heek bijzonder worden. Wij
hopen dat iedereen zijn huis ook weer mooi in de kerstversiering zal zetten dan zorgen wij weer
voor een mooie prijs voor het bijzonderste huis. Espel telt veel handige hobbymensen, laat eens
zien wat je kan, en bied het eventueel te koop aan. Wij hopen ook dat er weer muzikanten van
de partij zullen zijn. Met een beetje geluk hebben we dit jaar ook levende muziek
buiten. Genoeg enthousiast gepraat van ons, de beurt is nu aan jullie. Wij hebben de
aanmeldingen graag vóór 10 november binnen.
Groeten van de Kerstclub.

Opgaveformulier Kerstmarkt 2007 Espel gloeit

Ja, ik wil 8 december graag op de kerstmarkt staan.
Ik heb aan te bieden/te laten zien…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Ik heb een

O een halve kraam

O een hele kraam nodig*

Naam………………………………………………….Telnr:……………………………
Adres…………………………………………………E-mail adres……………………..
Briefjes inleveren bij Lia Jorritsma Vaartweg 12 of bij
Jeannette Blok Vaartweg 72
Ook kun je je opgeven per E-mail, ons adres is: espelgloeit@planet.nl
*aankruisen wat van toepassing is
Op de Wieken

John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel
Beste mensen,
Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven, is er nog maar weinig activiteit geweest op het
terrein van dorpsbelangen en zal mijn stukje deze keer korter zijn dan u van mij gewend bent. Dit
keer vraag ik uw aandacht voor de volgende zaken :
a. In de eerste plaats past natuurlijk mijn excuus aan de beide schilderende Carla’s die ons dorp rijk
is : Vogel en van Steenbergen. In de vorige dorpskrant meldde ik dat de expositie van
schilderijen in ons Mozaïek van van Steenbergen waren terwijl ze toch echt door Carla Vogel
zijn gemaakt !! Dat heb ik bij deze dus direct goedgezet en ik hoop dat Karla van Steenbergen op
termijn ook haar werk in ’t Mozaïek zal exposeren!
b. In de tweede plaats kunnen we als stichtingsbestuur van ’t Mozaïek terugblikken op een
bijzonder geslaagd open huis en ook op de momenten dat er een beroep op u – als
dorpsbewoners – wordt gedaan als er vrijwilligerswerk moet worden verzet kunnen we zeer
tevreden zijn. Zo is er een aantal weken geleden zand in de zandbak gereden en zaterdag 6
oktober is door gemiddeld 20 vrijwilligers het hele plein bij de kinderopvang opgeknapt // is het
speeltoestel een slag gedraaid // en zijn alle ramen goed schoongemaakt. Heel hartelijk dank
daarvoor ! En mocht u het nog niet gezien hebben; op www.espel.info staan regelmatig foto’s
van de activiteiten die in het dorp plaatsvinden.
c. In september hebben we een openbare fractievergadering van het CDA bijgewoond, die in de
vernieuwde Ducdalf werd gehouden. Voorafgaand aan deze vergadering is een delegatie van
dorpsbelang , samen met een aantal nabestaanden van mensen die in Espel begraven liggen,
wezen kijken naar de staat van het onderhoud aan onze begraafplaats. Toegezegd is, dat onze
kritische opmerkingen c.q. grieven zouden worden onderzocht op haalbaarheid tot verbetering.
Omdat de verantwoordelijke ambtenaar vakantie heeft gehad, kunnen wij u nu nog niets melden
ten aanzien van de stand van zaken op dit moment. De volgende dorpskrant hoop ik daar wel
verslag van te kunnen doen (overigens : als u schrijnend achterstallig onderhoud tegenkomt is
een telefoontje naar de gemeentehuis vaak al genoeg om dit gedaan te krijgen. Zo is het gat in de
weg op de hoek Vaartweg / Zuiderrand na 1 telefoontje gedicht en ook het woekerende groen bij
mij tegenover werd binnen een week gesnoeid !!). Verder is maandag 8 oktober begonnen met
het uitdunnen van het Espeler bos aan de westkant van het dorp. Het lijkt een enorme kaalslag,
maar mij is verzekerd dat dit nodig is om de overige begroeiing weer voldoende licht en ruimte
te geven om goed te kunnen groeien. Het ziet er niet uit op dit moment , maar zegt het
spreekwoord niet “het moet eerst minderen wil het beteren?” In het “Russchenbos” is mij
opgevallen dat daar ruiters zijn langs geweest , want er ligt een enorme hoop paardenmest. Nu
zijn er niet zo heel veel ruiters in Espel, dus doe ik een beroep op degenen die dit hebben
achtergelaten het (alsnog) op te ruimen. Kleine moeite, groot plezier. Alvast bedankt !
d. In Espel – west lijkt nu toch wat activiteit te bespeuren : Sinke is begonnen met de projectmatig
te bouwen woningen ( er staat een gigantisch groot reclamebord) en zijn voor een toekomstige
woning de piketpaaltjes geplaatst. Zou nog in 2007 de eerste paal geslagen worden ? Ik hoop het
van harte ! Ik hoop in de volgende dorpskrant daar verslag van te mogen doen.
Tot zover mijn stukje voor deze keer. De komende maanden zullen in het teken staan van allerlei
festiviteiten : de intocht van Sinterklaas // de derde editie van “Espel gloeit” // de voorbereidingen
op kerst en de jaarwisseling etc. etc. Maanden van gezelligheid met uw familie en een ieder die u
lief is. Ik wens u dan ook ( nu al ) veel gezelligheid en plezier met elkaar !! Graag tot de volgende
“op de Wieken “ .
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter : John van Slooten.
Op de Wieken

‘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.

Op de Wieken

Infopagina Sportverenigingen
Sportclub Espel, Omnisport
Alg. secretariaat: Mieke Hesselink
De Wieken 7
8311 BC Espel
tel: 271101

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. G.J.Reyneveld
Vaartweg 18
8311 AA Espel
tel: 622585
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!

Op de Wieken

Praktijkinformatie dr. C.G.J. Geboers
Bezoekadres: Graaf Florislaan 53c, 8312 AW, Creil
Openingstijden van maandag t/m vrijdag: 08.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur
Algemeen telefoonnummer
Weekdagen: 0527-274365
’s Avonds en in het weekend: 0900-3336333
NB: Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een bezoek of het opvragen van uitslagen,
wordt u verzocht voor 9.30u te bellen.
Recepten
Receptenlijn: 0527-274109
Inspreken van herhaalrecepten: voor 9.30u
Ophalen van medicatie: tussen 15.30u en 16.30u (indien voor 9.30u besteld)
Spoed
Tijdens weekdagen: 0527-275170
’s Avonds of in het weekeinde: 0900-3336333  toets direct een ‘1’ bij het horen van een stem.U
wordt dan direct te woord gestaan door de telefoonpost assistente.

Openbaar vervoer Espel
Connexxion
Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Emmeloord
Maandag t/m vrijdag: 06.33, 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 12
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: ’s
middags gesloten. za:
9.00-12.15u.
Stomerij di voor 10.00u
brengen, do na 16.00u
terug

Belangrijke adressen


Naam
Massagepraktijk GAEA

Gea Beishuizen
Keggehof 18
8311 AV Espel
Adri van Dun
Harry Maas

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.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

℡
271759

271970

271410
637324
637313

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!

Op de Wieken

