Colofon
Beste dorpsgenoten,
In deze editie van de dorpskrant vindt u weer een ‘update’ van de
actualiteiten in Espel van John van Slooten. Dit is zijn laatste bijdrage
aan de dorpskrant in zijn rol van voorzitter van de vereniging voor
dorpsbelangen. Zoals u wellicht weet, is de vereniging voor
dorpsbelangen op zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris. Wij
sporen iedereen die Espel een warm hart toedraagt aan om bij het
zittende bestuur te informeren naar deze vacatures, want het zou
jammer zijn als de vereniging op halve kracht verder moet. Wij
bedanken John voor de prettige samenwerking en wensen hem en Louis
Bramer alle goeds toe.
Verder ziet u bij de UIT agenda weer allerlei leuke evenementen
gepland staan. Zo ziet u maar weer: Espel is zo gek nog niet!
Wij wensen u weer veel leesplezier.
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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. 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 9 april om 19.00u.
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www.espel.info

Op de Wieken

Familieberichten
Mededeling: Bij gebrek aan man/vrouwkracht in de redactie, zijn er dit keer geen
familieberichten bijgehouden. Wij hopen bij de volgende editie weer compleet te zijn.

Prikbord
2008.

Bedankt.

Wat word ons gebracht
In het jaar 2008.
Dat moeten we afwachten
Het speelt in onze gedachten

Beste mensen,

Wat zal het worden
Wat komt er op onze borden
Wordt het vreugde of pijn
Wat zal het worden of zijn

vanaf eind 2007 ben ik verhuisd naar ‘De Hof van
Smeden’ in Emmeloord. Vanaf deze plaats wil ik
iedereen bedanken voor alle jaren van vriendschap
in Espel.
Sjaan Dekkers

We weten het gelukkig niet
Voordat je het voelt of ziet
Dan moeten we er naar handelen
Om gepast door het leven te wandelen
Wat komt er op ons levenspad
Het kan zijn, van alles wat
Vreugde, liefde, pijn of leed
Niemand die dat weet.
We zullen ons aan moeten passen
En moeten zijn, opgewassen
Tegen geluk of verdriet
Maar vergeet dan ook niet
Blijf gewoon zoals je bent
Een flinke vrouw of fijne vent
Die weten wat ze willen
Laat je niet over het paard tillen.
Roel Warmolts.
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Noteer de volgende data in uw agenda!

Februari
•
•

21 februari: Lezing Ceder: Intuïtie - goede raad van binnenuit door Els van der Meulen
23 februari: Jannes in de Ducdalf

Maart
•
•
•
•

6 maart: jaarvergadering van de vereniging voor dorpsbelangen, ‘t Mozaïek
15 maart: Murphy’s Law in de Ducdalf
28 maart: Anbo Act. Comm. Espel/Creil, ‘Peerke‘ in de Ducdalf
29 maart: Pushkin in de Ducdalf

April
•
•
•
•

11 april: Italiaans eten voor het goede doel, ‘t Mozaïek
12 april: Boern Apres Ski avond in de Ducdalf
19 april: DieDrie, popconcert voor kinderen, ‘t Mozaïek
24 april: Lezing Ceder: Het Fluisterkind door Janita Venema

Mei
•
•
•
•

2 en 3 mei: feest ter ere van 50 jaar voetbal in Espel
3 mei: Di-rect in de Ducdalf
17 mei: Beach Party Event in de Ducdalf
31 mei: 538 drive in show in de Ducdalf

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar kopij_opdewieken@hotmail.com!
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 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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Het bestuur nodigt haar leden uit voor:
de JAARVERGADERING
op 6 maart 2008 om 20.00 uur in ’t Mozaïek .

Agenda:
1.
2.
3.
a.
b.
c.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter John van Slooten
Notulen jaarvergadering 2007
Verslagen:
Feestcommissie
door vz. René Bos
Bloembollencommissie/Step
door vz. Frans Vos
Stichtingsbestuur van 't Mozaïek door vz. Adri van Dun
Financiële verslagen
Verhoging contributie naar € 10 per jaar
Verslag van de kascommissie
door mw. Slootman en mw. Oudshoorn
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Louis Bramer (secr.) en John van Slooten (vz.)
Het bestuur zoekt nog nieuwe kandidaten! Aanmelden kan bij een bestuurslid.
8. Rondvraag
9. Sluiting vergadering

Na afloop van het officiële gedeelte een

gezellig samenzijn
met hapje en drankje (2 gratis, daarna € 1,--)
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“DE CEDER”
voor persoonlijke ontwikkeling
en bewustwording

Lezingen van “De Ceder”
21 FEBRUARI
INTUÏTIE - GOEDE RAAD
VAN BINNENUIT

Wat is intuïtie? Beschikt ieder mens hierover en zo ja, hoe kom ik daar dan beter bij? Dit zijn vragen
die Els van der Meulen regelmatig worden gesteld. Els van der Meulen is paranormaal en
energetisch therapeut. Ze werkt voornamelijk met visualisatie, ontspannings-en praktijkoefeningen.
Het ‘gronden’, ook wel aarden genoemd, loopt als een rode draad door het werk van deze therapeut
heen. Want door met beide benen op de grond te staan, kun je beter in contact komen met je intuïtie.
Een goede gronding zorgt er ook voor dat je leeft in het hier en nu. Wat zijn de voordelen van
gegrond zijn, waaraan merk je dat je niet gegrond bent en wat kun je doen om in contact te komen
met je intuïtie? Tijdens deze avond komen al deze onderdelen over intuïtie en het gronden aan bod.
Het wordt niet alleen een luisteravond: het wordt vooral een doe- en ervaaravond.
24 APRIL
HET FLUISTERKIND

Janita Venema, klassiek homeopaat en kindertolk, komt vertellen over ‘Het Fluisterkind’. Het is een
methode waarmee wij, ouders, onszelf kunnen leren kennen via onze kinderen. Een kinderhart is als
een spiegel. Het reflecteert alles waaraan het wordt blootgesteld. Via het gedrag en welzijn van onze
kinderen kunnen we ontdekken of we overleven of voluit leven, wat er precies nodig is om tot de
volledige ontplooiing van onszelf te komen, hoe we liefdevolle, krachtige mensen én evenwichtige
opvoeders worden. Een kindertolk ‘vertaalt’ het gedrag en welzijn van kinderen zodat ouders de
onderliggende boodschap voor hun eigen leven, hun relatie of de opvoeding kunnen begrijpen. Door
hier gehoor aan te geven, helpen ouders zichzelf én hun kind wezenlijk vooruit. Kinderen spiegelen
namelijk ook dat het goed gaat! Ontdek je kind opnieuw op deze bijzondere avond.
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:

Mariette van Tiggelen (271391)
Annie Keizers (271262)
Hermien Bos
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-Nieuws uit EspelStichting Het Oude Paard
Ook dit jaar was stichting Het Oude Paard weer aanwezig tijdens de kerstmarkt in Espel. Een
gezellige markt waarbij ook veel mensen een bezoek brachten aan de stand. Er werden lootjes
verkocht, kinderen konden touwtje trekken. Ook kon er door het dorp een rit met paard en wagen
worden gemaakt, het kerstgevoel werd versterkt door een belletjes tuig op het paard. Men kon ook
een gokje wagen door het gewicht van paard en wagen te raden. De winnaars zijn hiervan inmiddels
op de hoogte gesteld.
In totaal heeft de kerstmarkt voor stichting Het Oude Paard € 174.60 opgebracht. We willen dan ook
alle sponsoren en bezoekers van de kerstmarkt hartelijk bedanken. Stichting Het Oude Paard heeft
als doel om paarden/pony’s van Ruitersportcentrum Emmeloord en St. de Balansruiters na hun
werkzame leven een goede oude dag te geven. Mocht U onderdak willen bieden aan een van onze
paarden of donateur willen worden neem dan contact op met Suze Ditters, tel 06-27148464.

Jantje Beton Collecte gaat van start!
ESPEL – Van 3 tot en met 8 maart vindt de jaarlijkse
collecte van Jantje Beton plaats. Voor Espel wordt deze
collecte uitgevoerd door de leden van Jeugdclub Tojec.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het jeugd- en
jongerenwerk. 50% is bestemd voor de collecterende
vereniging. De andere helft gaat naar Jantje Beton.
Jantje Beton staat voor kinderen en vrije tijd. Hij vindt het
heel belangrijk, wanneer kinderen in hun vrije tijd spelen.
Wanneer kinderen spelen, hebben ze niet alleen op het
moment zelf veel plezier, maar doen ze ook nog eens allerlei indrukken en ervaringen op die
essentieel zijn voor hun ontwikkeling. Op die manier wil Jantje Beton ze voorbereiden op een
actieve deelname aan onze samenleving. Wanneer kinderen samen spelen, leren ze samenleven!
Jeugdclub Tojec zal op vrijdagavond 7 maart, tussen 19.00 en 21.00 uur voor uw deur staan!

Unie van vrijwilligers Noordoostpolder viert jubileum
Woensdag 12 december was het vijfendertig jaar geleden dat de Unie van Vrijwilligers afdeling
Noordoostpolder werd opgericht. Dit feit werd op feestelijke wijze gevierd in de Orchideeën
Hoeve bij Luttelgeest. Er waren ruim honderddertig vrijwilligers aanwezig. Tijdens dit
ongedwongen feest, waar onder andere een gelegenheidskoor optrad, werd onder andere de
nieuwe website van UVV Noordoostpolder gepresenteerd. Het adres van deze site is
www.uvvnop.nl . De vrijwilligers van de UVV zijn actief in alle zorginstellingen van
Emmeloord. U kunt hier meer over lezen op de website.
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Uitvoering Majorettevereniging Diana, en 30 jarig bestaan
Majorette vereniging Diana heeft afgelopen zaterdagavond een groot
spektakel verzorgd, met veel publiek, in de Toernooihal te Creil. Deze
uitvoering werd mede gehouden om het 30-jarig bestaan van Diana te
vieren. De avond begon om 19.30 uur met een opmars van alle meiden,
waarna zij hun nieuwe tenue voor op straat mochten presenteren. Speciaal
gemaakt door onze coupeuse Irma Hulsebosch. Hiervoor was speciaal het
muziekkorps uit Nagele “ De Zeeschelp” uitgenodigd. Samen deden zij
een rondje over de vloer van de sporthal.Dit speciaal omdat
Majorettevereniging Diana, altijd hun straatoptredens, samen met de
Zeeschelp verzorgen. Hierna werd er teruggeblikt op de afgelopen 30 jaar door middel van een film
met stukjes van wedstrijden, straatoptreden en ook andere feestjes die de meiden samen
meemaakten, Deze gehele filmproductie was gecomponeerd door Sytze Bakker uit Nagele. Onder de
film konden de meiden zich achter de schermen klaar gaan maken voor de grote show. Ze
presenteerden ‘High school musical Diana’. In deze show werden de meiden gevolgd, op deze
musicalschool vanaf de auditie tot de uiteindelijke voorstelling. ussendoor waren er nog zes andere
musicals te bewonderen, zoals Grease, Tarzan, The Wiz, Cats, Miss Saigon, en The Lion King. De
meiden gebruikten verschillende materialen zoals linten, pompons, vlaggen, hoedjes, boa’s en
natuurlijk de baton, met en zonder verlichting, waar het toch allemaal om draait. Zeker de
verscheidenheid aan kleding was bijzonder groot. De meiden hebben er zeker van genoten om dit te
kunnen laten zien.

Renate Boons is de trainster van Diana, zij was het brein van deze uitvoering, en zij heeft de ideeën
samen met haar meiden bedacht,en tot een hoogtepunt gebracht. In verband met het 30 jarig
bestaan van Diana, werd er voor alle meiden na afloop nog een feestje gebouwd, Er werd aan
karaoke gedaan, en iedereen kon overnachten, waarna de volgende dag een heerlijk ontbijt voor ze
klaar stond. De uitvoering heeft een bijzondere speciale tint gekregen, waar we nog lang met veel
plezier op terug zullen kijken.
Renate Boons
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Stichting Kinderactiviteiten Espel organiseert al weer voor de derde keer een grote
voorstelling. Op zaterdag 19 april komen naar Espel:

DieDrie
Popconcerten voor kinderen
met het programma

Het Beste Van DieDrie
Gewoon lekkere liedjes die alle kinderen aanspreken. Niet te stoer voor de kleintjes
en niet te “kinderachtig” voor de groters. Lekker swingen en meedoen! DieDrie gaat uit
zijn bol. Jullie toch ook?

Waar:
Aanvang:
Voor wie:
Kosten:

’t Mozaïek
15.00 uur
kinderen van 4 tot 12 jaar (ouders, opa’s en oma’s etc.)
4 euro p.p. incl. koffie, thee of limonade met wat lekkers

Als je meer over ze wilt weten, gaan dan naar de site van DieDrie; www.diedrie.nl
Je kunt er zelfs naar hun muziek luisteren!
De kaartverkoop start op maandag 7 april via; Annet Dekker 271269, Ineke van den
Heijkant 618729 of Elly Keizer 270217.
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Na het succesvolle Hongaarse buffet van afgelopen najaar kan een volgend buffet niet
uitblijven! De Oost Europa Commissie laat zich dit keer inspireren door de Italiaanse keuken.

Italiaans buffet,
vrijdag 11 april om 18.00 uur,
in ‘t Mozaïek
Samen met een aantal topkoks uit Creil en Espel gaan wij de volgende gerechten voor u klaar
maken:

1. Antipasti
Hapjes Italiano
2. I Primi
Minestrone
Zuppa di pomodori
3. I Secondi
Lasagne
Pasta con witlof e zalm
Lintmacaroni con walnoten, gorgonzola e mango
Ovenschotel con prei e pomodori
Salade con tonno
Spaghetti bambino
4.Dolci
Amaretto dessert
Crostate
Gelato
5. Caffè

De kosten voor het buffet zijn; € 12,50, 65+ € 10,00 en basisschoolkinderen € 7,50.
Opgeven kan bij; Willy van de Brandhof 271577, Jacob den Engelsen 271201, Sietsche van
Gosliga, Ineke van den Heijkant 618729 of de heer Van Stuivenberg 271734.
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Polyenergetische workshop in ‘t Mozaïek
Polyenergetische therapie is gebaseerd op een mix van de volgende therapievormen:
•
•
•
•
•

energiewerk (aura- en chakrahealing)
hypnotherapie (werken met het onbewuste)
NLP (ombuigen van beperkende overtuigingen)
communicatieve therapie (verbinding tussen de therapievormen)
regressie- en reïncarnatietherapie (ervaringen uit het verleden verwerken)

Deze zijn gebruikt als uitgangspunt voor een workshop met als doelstelling kennismaken met deze
therapievormen en werken aan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.
De workshop vindt doorgang bij voldoende deelname, wordt gegeven in ’t Mozaïek, van 19.30 –
21.30 uur en bestaat uit vijf maandagavonden, eens in de veertien dagen.
3 Maart: Energiewerk
Gronden, energie sturen en ervaren van de aura.
17 Maart: Hypnose
Zijnsbewustzijn, trance, je ervaring verwerken in een tekening.
31 Maart: NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren)
De kracht van een gedachte, een anker aanbrengen en een metafoor schrijven.
14 April: Communicatie
Verbale en non-verbale communicatie en spelen van een communicatiespel.
21 April: Regressie-en reïncarnatie
Desensitisatie (herbeleving), terug in de tijd en innerlijk kindwerk.
De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen en de workshop vindt plaats op basis van
respect en vertrouwen. Dit betekent dat niets moet als het niet goed voelt.
Voor meer informatie of aanmelden kun je bellen of mailen met:
Mariëtte van Tiggelen
Tel: 271391
E-mail: j.v.tiggelen@wanadoo.nl
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-Nieuws uit EspelBoekenpret in de peuterspeelzaal
In januari zijn we op de peuterspeelzaal begonnen aan het project boekenpret. Boekenpret is een
initiatief van de Flevomeer bibliotheek en alle peuterspeelzalen kunnen hier aan mee doen. De
peuters mogen elke week een nieuw boek mee naar huis nemen. De bedoeling is dat de ouders
samen met het kind het boek lezen en bekijken zodat er eventueel in de kring over gesproken kan
worden. Het doel hiervan is dat kinderen meer voorgelezen worden en zo een betere kennis van
taal en boeken krijgen. Ook zijn de kinderen naar de bibliotheek geweest om een voorstelling te
bekijken, dit was in het kader van de nationale voorleesdagen. Het boek dat dit jaar gekozen is tot
prentenboek van het jaar was Kleine Muis zoekt een huis. Vanuit haar holletje ziet Kleine Muis
een appel liggen, jammer genoeg is de appel veel te groot voor haar huisje, dus gaat Kleine Muis
op zoek naar een groter onderkomen. Ze klopt bij al haar dierenvriendjes aan, maar niemand heeft
plaats voor haar. Onderweg neemt ze zo nu en dan een lekker hapje van haar appel, want van
huizen zoeken word je hongerig. Net als Kleine Muis aan het einde van de dag de moed wil
opgeven vindt ze toch nog een ideaal holletje waar zijzelf en haar appel (wat er dan tenminste nog
van over is) precies in passen. En wie van de kinderen heel goed heeft opgelet (en dat deden ze)
zal het holletje bekend voorkomen. Het was weer een geslaagde voorstelling waar de kinderen
elke keer weer vol spanning naar kijken en luisteren. Voor opgave van nieuwe peuters vanaf 1 jaar
kunt u zich opgeven bij Anja Beugels tel 651107.Wij willen u vragen om met het opgeven van u
peuter voor zover dat mogelijk is tijdig te doen, zo kunnen wij een beter overzicht krijgen in het
aantal peuters en onze prognose tijdig aanpassen b.v.d.

Steptocht 4 Mei weer door Espel
Jaaaah ..........................de evenementen volgen elkaar in vlot tempo op, gelijk na het voebalfestijn
doet de beruchte steptocht Espel weer aan. Ik zie een ieder al denken wat laat, dat klopt: wat wil het
geval het weekend ervoor is Frans Vos jarig. Sommige dingen zijn niet te combineren en volgens
Frans is de Level-One Elfdorpensteptocht niet te doen met Abraham zijn.We starten dit jaar in
Kraggenburg en via de media word nog wel vermeld om welk tijdstip we ons mooie dorp passeren.
Maar aangezien het met de voetbal ook al een groot feest geweest is zullen we Espel naar
verwachting in de middag aan doen. Wie weet wat er gaat gebeuren, wij weten het in ieder geval
nog niet. Maar één ding is zeker, er gaat weer veel gebeuren in het kleine maar toch pittoreske
Espel.

Voetbal 50 jaar, voetbal 50 jaar, voetbal 50 jaar voetbal 50 jaar!!!!!!!!!!!!
Pak de agenda er maar bij en noteer 2 en 3 mei 2008 met grote letters FEEST, de voetbal bestaat
namelijk 50 jaar. Dit gebeuren word zeer groots opgepakt, een evenement om niet te missen.
Vele vrijwilligers zijn er al mee bezig, het beloofd vooral één grote reunie te worden. Op het
voetbalveld zal een grote tent verschijnen en de activiteiten zullen grotendeels op het gras
plaatsvinden. Natuurlijk gaan we ook gebruik maken van het mooiste en grootste café van de polder
én wel het gezamenlijke eten met de huidige sporters en de oudgedienden. Hierover wordt een ieder
nog ingelicht via diverse media. En......... er komt nog veel meer wat te denken van de club van 50....
en natuurlijk een behoorlijk hoog Heerenveen gehalte. We kunnen nog niet toezeggen of Alves er bij
is, we zijn bezig zijn contract door te lichten. Hans van de Ende is al met een revú bezig
dus..................het begin is er. DUS TOT 2 en 3 MEI HOUDT BEIDE VRIJ!
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Oproep vrijwilligers weidevogelbescherming
Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Ook in Flevoland gaan veel soorten achteruit.
Landschapsbeheer Flevoland blijft echter onvermoeibaar doorgaan met haar beschermingswerk.
Daarbij heeft ze hulp nodig. Veel hulp, van vrijwilligers die in het voorjaar gedurende een week of
tien het veld in willen om de nesten te zoeken en te markeren. In februari start Landschapsbeheer
een cursus om geïnteresseerden alle tips en trucs over het vinden en beschermen van weidevogels bij
te brengen. Deze cursus vrijwillige weidevogelbescherming wordt gehouden in Rutten, in de tweede
helft van februari.
Kieviten, grutto’s, scholeksters…. het gaat niet goed met deze vogels en bescherming van de
nesten is hard nodig, Want wanneer zij gaan broeden gaat ook de boer weer zijn land op om het
klaar te maken voor zijn nieuwe gewassen. Als de boer de nesten van de weidevogels hierbij
niet tijdig opmerkt, zijn deze de klos. Een stok bij het nest en de boer kan om het nest heen
werken of het verplaatsen. Het lijkt eenvoudig maar het vereist wel enige weidevogelkennis.
Kennis die Landschapsbeheer Flevoland kosteloos aanbiedt in haar cursus Vrijwillige
weidevogelbescherming!
In drie avonden leren mensen alles over de weidevogels die in de Noordoostpolder voorkomen. Wat
zijn hun gedragingen als ze eieren hebben? Of als ze die nog niet hebben? Welke trucjes zijn er om
de nesten te vinden? Hoe bescherm je het nest? Welke werkzaamheden voert een boer uit en
wanneer gaat het er om spannen? Met deze kennis hebben mensen een goede basis voor dit leuke
vrijwilligerswerk. Vanuit een lokale weidevogelgroep worden ze verder begeleid. In de periode van
eind maart tot halverwege juni zijn ze circa vijf uur per week in het veld.
De cursus wordt gehouden in Rutten, in de tweede helft van februari. De cursus is met name
bestemd voor mensen uit de Noordoostpolder, omdat hier de meeste weidevogels zitten. Wie
graag nog wat meer wil weten over dit vrijwilligerswerk en over de cursus, kan contact
opnemen met Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. Hij is bereikbaar op telefoonnummer
(0320) 294939 of via e-mail: nagel@landschapsbeheer.net. Aan de cursus zijn geen kosten
verbonden.
Voor informatie of reactie over het lokale vrijwilligerswerk kan er ook altijd contact worden
opgenomen met de werkgroep voor weidevogelbescherming in Espel.
Coördinator: A. Reijneveld
Telefoon: 0527 – 27 16 55
E-mail: wbj.pronk@planet.nl
Met vriendelijke groet,
Wilfred Pronk
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Uitnodiging Stichting Nederlands Comite Werelgebedsdag

U wordt uitgenodigd de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag bij te wonen.
Datum: vrijdag 7 maart 2008
Locatie: kerkcentrum Una Sancta in Espel
Aanvang 19.00 uur
Het thema is: Wijsheid en inzicht. De viering is voorbereid door vrouwen uit Guyana.
Tijdens de viering zal er een collecte zijn voor drie projecten in Guyana.
De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een
gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds
1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen.
U bent van harte welkom.
Comité Wereldgebedsdag Creil – Espel

Uitvoering van Peerke uit Hardenberg in Espel
De Anbo Activiteiten Commissie, Espel/Creil, haalt deze entertainer/ Conferencier naar ‘’De
Ducdalf’’ in Espel. Peerke brengt sketches en typetjes uit het leven van alle dag, zoals, ’de
gemeentewerker’, ’een lopend patiënt’, ‘de schooljongen’ etc. Ook staan humorvolle liedjes op zijn
repertoire.
Dus wilt U nog eens ouderwets lachen, gieren, brullen, dan bent U Vrijdag 28
Maart 2008 van harte welkom in Espel. Leden van afdeling Anbo
Noordoostpolder zijn van harte welkom.
Aanvang; 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
Entree; 5 euro voor leden (incl. 2 consumpties gratis)
6,50 euro voor niet leden (incl. 2 consumptie gratis)
Motto voor deze middag is ‘’Dubbel plezier voor half geld’’.
U kunt zich opgeven via tel.nr. 271727
De Activiteiten Commissie’Espel/Creil.
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John van Slooten,
Voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Espel
Beste mensen,
Zoals ik al eerder heb gemeld, stop ik om gezondheidsredenen en om andere redenen van persoonlijke aard
met de functie dorpsvoorzitter. Ik ga niet in op de inhoudelijke kant van mijn redenen, maar ik kan u wel
verzekeren dat dit besluit niet zomaar, lichtvaardig is genomen. Daar is een heel proces van “wikken en
wegen” aan vooraf gegaan met bovenstaande beslissing als eindresultaat.
Een en ander houdt tevens in, dat dit dus mijn laatste stukje zal zijn voor de dorpskrant in de functie van
dorpsvoorzitter. Vijf jaar lang heb ik elke dorpskrant opnieuw melding gemaakt van hetgeen de vereniging
van dorpsbelang bezig hield en later ook van hetgeen in het Stichtingsbestuur van het Mozaïek werd besloten.
Ik ben dan ook trots op wat wij met elkaar – als dorpsbelang en Stichtingsbestuur- hebben bereikt die vijf
jaar. Als ik zo eens terug kijk, was het eerste punt wat we wisten te bereiken dat de zaken die door de
dorpelingen naar voren werden gebracht, ook daadwerkelijk onder de aandacht van de verantwoordelijke
“officiële” instanties kwamen. Ik denk daarbij aan de “snertgroene” dorpsvijver / de wateroverlast aan de
Keggehof / de overlast aan hondenstront in de Keggehof en in ander openbaar groen / de zorgen met
betrekking tot de begraafplaats / de staat van onderhoud van de loswal / etc. etc. Van al deze zaken zijn er een
aantal opgelost; een aantal zijn ( nog steeds ) in behandeling; en enkele zijn niet of maar half opgelost ( en
dus aandachtspunt blijven ). Een paar zaken wil ik echter heel speciaal noemen omdat deze mij persoonlijk
het meeste hebben geraakt:
In de eerste plaats denk ik dan aan een winkelvoorziening voor Espel : er was een prachtig plan gemaakt (
vergelijkbaar met het donateurschap van het Mozaïek ) waarbinnen ook ten Napel uit Creil en een
vrijwilligersgroep een plaatsje zouden krijgen. Dit plan was dusdanig origineel, dat zelfs het NOS – journaal
in de persoon van Bas van der Westelaken er een item voor het landelijk journaal van heeft willen maken.
Helaas ...... dit plan heeft het nooit mogen halen; omdat Slump uit Bant hier een SRV wagen had rijden met
dhr. Andre Kramer, die de boodschappen zelfs tot in de keuken van de mensen bracht. Kortom : het dorp
wilde Andre niet kwijt. Ik vraag me de laatste tijd wel eens af hoe e.e.a. was afgelopen als we toen geweten
hadden dat Slump een paar jaar later de wagen uit zijn exploitatie zou halen......... Was dit originele plan dan
ook getorpedeerd ? Ik heb daar zo mijn twijfels bij ! Nu hebben we weliswaar de boodschappen bezorgdienst
van de diverse supermarkten, maar een winkelvoorziening hebben we nog altijd niet en dat is een
discussiepunt dat regelmatig weer van zich laat horen. Moeten we dan toch niet denken aan het plan van toen
; desnoods in een iets ander jasje gestoken ? De tijd zal het leren !
Als tweede punt noem ik alle media – aandacht die Espel kreeg na de uitspraak van mij dat een ieder die in
staat was te reanimeren zich in een poule moest verenigen om directe hulp te bieden “als iedere seconde telt”
. Deze uitspraak was gedaan op de jaarvergadering in het jaar dat overduidelijk was geworden dat we ons
ziekenhuis kwijt zouden raken ten gunste van Lelystad. Deze uitspraak was destijds bedoeld als ludiek
statement om de emotie van de polderbewoners onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke
bestuurders van toen. En dat is gelukt !!! Meerdere malen in het nieuws van omroep Flevoland // het SBS 6
nieuws // heel veel regionale en landelijke dagbladen en ook de radio deed een duit in het zakje. Espel werd
weer even heel duidelijk op de kaart gezet, en daar was het ( mede ) om te doen !
Als derde punt noem ik de tot standkoming van ons mooie MFC 't Mozaïek : in het begin van mijn
voorzitterschap heeft dit heel veel vergader uurtjes ( en andere momenten van overleg ) gevraagd ! En toen
het geld en de subsidies er eindelijk waren, is er ook heel veel tijd gaan zitten in de realisering van het geheel.
Aan dit proces heb ik als voorzitter van het dorp ( naast de talloze andere vrijwilligers; jong en
pensioengerechtigd ) ook mijn bijdrage mogen leveren , onder de bezielende leiding van de toenmalige
voorzitter van het Stchtingsbestuur , Gert Dibbits. Maar het resultaat mag er dan ook wezen : er staat een
prachtig multi functioneel centrum hetgeen op een heel bijzondere manier wordt geëxploiteerd ( u weel wel :
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dat donateurschap a 50 euro per gezin per jaar .... ). Een en ander heeft er dan ook toe geleid dat Espel voor al
deze inspanningen de titel “Kern met pit” mocht ontvangen in 2007 !!
Natuurlijk zijn er nog veel meer hoogtepunten in mijn periode als voorzitter geweest : vanzelfsprekend het 50
– jarig jubileum van Espel met het prachtige jubileumboek // de dorpsfeesten elk jaar // de vieringen van
koninginnedag // de intochten van Sinterklaas // de steppenrace // de 10 – dorpenloop //de kerstmarkten en ga
zo maar door. Het zou echter te ver voeren om al deze zaken stuk voor stuk te gaan uitwerken : daar zou deze
krant enorm dik van worden ..... Daarom volsta ik hier met het bedanken van iedereen met wie ik de
afgelopen vijf jaar als vrijwilliger te maken heb gehad : ENORM BEDANKT ALLEMAAL !!! Het zijn 5
jaren geweest waar ik met heel veel plezier en voldoening op terug zal kijken en dat komt mede door de
geweldige samenwerking die we met elkaar gehad hebben.
En nu verder .... vanaf november is dorpsbelang op zoek naar mensen die in het bestuur van dorpsbelang
zitting willen nemen. Er zijn twee vacante plekken : die van secretaris en die van voorzitter. Nu zoeken we in
eerste instantie mensen die in ons bestuur zitting willen nemen; De taakverdeling kan op een later moment ter
sprake komen. Er zijn al een heel aantal personen benaderd maar helaas is er tot op heden ( of de
werkelijkheid moet dit stukje hebben ingehaald ) niemand gevonden die in het bestuur zitting wil nemen.
Degenen die gevraagd zijn, hadden allemaal zo hun persoonlijke ( en zeer legitieme) redenen om te weigeren,
maar makkelijker wordt het hier niet van !! En wat als er 6 maart nog niemand gevonden is ? Het antwoord
op deze vraag is simpel : dan zijn er twee vacante ( lees : lege ) plekken binnen ons bestuur en dat betekent
nogal wat !
•
•

Geen directe vertegenwoordiging meer binnen het Stichtingsbestuur van ons Mozaïek.
Geen directe vertegenwoordiging meer binnen het 10 – dorpenoverleg ( het overlegorgaan van de 10
dorpen van de N.O.P. )
•
Geen directe “lijn” meer naar het gemeentebestuur / de politieke partijen en B & W.
•
Geen “vast gezicht” meer voor Espel als dorp bij de vieringen en activiteiten zoals boven beschreven.
•
Geen “vast” aanspreekpunt meer voor de regionale en lokale media.
•
Geen “vast” secretariaat meer ( postadres // notulering vergaderingen // correspondentie met de diverse
organen en organisaties .
•
Etc. etc.
Kortom: het wordt de nog “ zittende” bestuursleden wel heel erg moeilijk gemaakt om hun taak nog naar
behoren te kunnen uitvoeren! Daarom deze oproep :
Als u zich ( na het lezen van bovenstaande ) geroepen voelt om zitting te nemen in het bestuur van
dorpsbelang, dan roepen wij u op om te reageren ( mochten de vacatures inmiddels zijn vervuld , dan
hoort u dat ook direct als u zich aanmeldt) . U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden, maar
bij voorkeur bij de secretaris van dorpsbelang, Louis Bramer ( 271458 of loubra@planet.nl) .
Wij – bestuur dorpsbelang Espel – hopen oprecht dat de vacatures vervuld zijn voor de jaarvergadering van 6
maart aanstaande ( zie de uitnodiging elders in deze dorpskrant ).
Dit was dan mijn laatste bijdrage als voorzitter aan de dorpskrant : Ik heb het altijd met plezier gedaan en ik
hoop dat ook mijn opvolger deze taak van mij overneemt.
Met een vriendelijk groet van uw dorpsvoorzitter ( tot 6 maart ) ,
John van Slooten.
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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.
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‘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: 271101

Sportclub Espel - afd. Gymnastiek
Secretariaat: Carlien Hendrickx
Espelerweg 41-2
8311 PN Espel
tel.: 271703

Sportclub Espel - afd. Tennis
Secretariaat: Ingrid Koopmans
Espelerpad 4b
8311 PS Espel
tel. 271096

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!
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Bowling Vereniging Espel
Het eerste weekend van het nieuwe jaar spelen wij altijd het Tulp Espel B.V. Nieuwjaarstoernooi.
Dit is een Handicaptoernooi waar iedereen, lid of geen lid, aan mee kan doen.
De uitslagen
Jeugd:
1. Renier Straatsma
2. Nathan Kroon
3. Jeroen Postma
4. Lotte Menting

1352 pins
1248 pins
1232 pins
1214 pins

Heren:
1. Christiaan Veendorp
2. Simon Klaver
3. Klaas Veendorp
4. Alfred Jonkers

1578 pins
1435 pins
1420 pins
1406 pins

Dames:
1. Elly Sas
2. Siegrid Postma
3. Nancy van Stuivenberg
4. Jacintha Baltus

1469 pins
1397 pins
1390 pins
1380 pins

De drie winnaars streden daarna om de Tulp Espel B.V. Wisseltrofee. Winnaar werd Reinier
Straatsma (484 pins), tweede Christiaan Veendorp (410 pins) en als derde eindigde Elly Sas (409
pins).
20 Januari streden de senioren mee om het Nederlands Kampioenschap in Den Bosch. Het team,
bestaande uit 5 heren en 5 dames, werd in de voorronden tweede van Noord Nederland en daardoor
mocht BV Espel voor het eerst in het 30 jarig bestaan van de vereniging mee doen aan het
Nederlands Kampioenschap! Het resultaat was een 19e plaats van de 24 deelnemende verenigingen
(grote steden). Er is een goede prestatie door het team neergezet. De jeugd werd in alle klassen
kampioen van Noord Nederland. 5 Pupillen, 5 aspiranten en 5 junioren moesten daarom 26 Januari
met de bus, aangevuld met supporters, naar Eindhoven voor het Nederlands Kampioenschap. Wij
hebben bij de jeugd wel vaker de Nederlandse Kampioenschappen gehaald, maar het was voor het
eerst in 30 jaar dat we heen mochten met alle drie teams. De pupillen werden 10e, de aspiranten
werden 18e en de junioren 13e van Nederland.

Evert Ziel
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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 41-II, 8311 PN Espel

271088
06-10477116

Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers

Hoveniersbedrijf
Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa

Extra informatie

Info: Mariska Scholtens
Kuinderweg 36, 8315 PW L’GEEST

Jongeren 19Nu NET

Info: Eveline vd Slikke
Sluitgatweg 9, 8308 RC NAGELE

Knipboetiek Tjitske
Straatsma

Bredehof 1, 8311 AH Espel

Gullerie Lucidarts,
Willem de Wolf

Keggehof 18
8311 AV Espel

Maas Tuinmachines
Rijwielhandel, Klein
postkantoor, Stomerij, etc

Keggehof 12
8311 AV Espel
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ma-vr open vanaf 11.00u
za-zo open vanaf 15.00u

E-mail: loubra@planet.nl

Vrij. 17.00 uur in MFC

mariska_scholtens@hotmail.com
www.crespa.nl
eefvds@hotmail.com
www.neteffebeter.nl
di-vr 08.30-17.30u
271298
do 18.00-20.00u
za 08.30-14.00u
za: 10.00-17.00u
271759
ma-vr: op afspraak.
ma t/m vr. 08.30-12.15u
en 13.30-17.30u, wo: ’s
middags gesloten. za:
271410
9.00-12.15u.
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
Slagwerkgroep 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
Adri van Dun
Harry Maas
‘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
Arie Noeverman 271190
Bart Hogeveen 271145
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

maandagmorgen

271269
271345

651107
615063

opgave peuters vanaf 1
jaar
dinsdagochtend

274355
271145
Iedere vrijdag: 19.00u – 20.30u MFK
www.slagwerkgroepespel.tk

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

Op de Wieken

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

