Colofon
Beste dorpsgenoten,

Op de Wieken is de dorpskrant van
Espel en verschijnt zes keer per jaar.

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat Alice Ziel de redactie van Op
de Wieken is komen versterken. Alice, alvast bedankt voor je hulp!
In deze krant kunt u weer lezen dat het verenigingsleven van Espel
niet stilzit, er komen weer diverse evenementen aan! Wij wensen u
alvast veel plezier!
Redactie "Op de Wieken"

Op de Wieken wordt in en rondom
Espel gratis verspreid.
Iedereen kan kopij inleveren! De
redactie behoudt het recht om
ingezonden stukken in te korten of
niet te plaatsen zonder opgaaf van
redenen.
Editie april mei 2008
Jaargang 33, nr. 169
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U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, e-mail:
dorpskrant@espel.info.
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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 11 juni om 19.00u.
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Prikbord
Duiven geluk
===========
Duiven vlogen af en aan
Je zag ze met takjes gaan
Naar een bepaalde plek
Dat was hun vaste stek
Wat zij daar samen brachten
Met vereende krachten
Dat werd hun nest en huis
Dat werd hun thuis
Het duivenpaar zij koerden
Lieten horen dat ze zich roerden
Hun geluk dat kon niet op
Het steeg tot aan de top
Het resultaat was echt waar
Een gelukkig duivenouderpaar
Jong leven werd geboren
Lieten zich luidruchtig horen
Totdat ook zij weer uitvlogen
In grote wijde bogen.

Gezocht

Roel Warmolts

Jan Stevens

Landschapsbeheer Flevoland is op zoek naar
vrijwilligers. Er is momenteel een vacature voor:
-(Web) redacteur
-Interviewers
Meer info: Anneke Idzinga tel (0320) 29 49 37
(ma./wo./do.) of e-mail: idzinga@landschapsbeheer.net

Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen graag bedanken
voor een blijk van medeleven en voor de vele
kaarten, telefoontjes etc. die ik heb ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst.

Hallo mede motorrijders
De winter is al weer voorbij, het mooie weer komt er aan, de motor staat al gereed voor een
aantal kilometers asfalt. Wij mogen dit jaar een viertal nieuwe bikers begroeten n.l
Gijs - Jacub - Klaas en Dennis welkom.
hieronder de data:
13 april
25 mei
22 juni
06 juli
17 aug
07 sept
28 sept

vertrek
vertrek
vertrek
vertrek
vertrek
vertrek
vertrek

10.00 u
10.00 u
9,30 u
8.00 u
10.00 u
8.30 u
10.00 u

Veluwe,
Drente,
Groot rondje IJselmeer,
Tecklenburg [Dl},
midden Nederland,
Arnhem [ postbank ],
Veluwe.

28 sept willen wij ter afsluiting van het motor-seizoen een B.B.Q organiseren. Wij hopen dat er
dit jaar weer een groot aantal bikers meegaan, we vertrekken altijd bij de Ducdalf.
Groetjes van Hans, Frans en JanEvert.
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Noteer de volgende data in uw agenda!

April
•
•
•

19 april: DieDrie, popconcert voor kinderen, ‘t Mozaïek
24 april: Lezing Ceder: Het Fluisterkind door Janita Venema
30 april: Koninginnedag in Espel

Mei
•
•
•
•
•
•
•

1 mei: Dauwtrappen! Start 7.00u bij De Ducdalf. Kosten: Engels ontbijt na afloop.
2 en 3 mei: feest ter ere van 50 jaar voetbal in Espel
3 mei: Di-rect in de Ducdalf
10 mei: Voetbalpromotiedag voor meisjes en dames
17 mei: Beach Party Event in de Ducdalf
24 mei: Theatervoorstelling Pur Sang
31 mei: 538 drive in show in de Ducdalf

Juni
•

5-8 juni: Dorpsfeest Espel

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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Diana start met nieuw wedstrijdseizoen!
Afgelopen zaterdag heeft majorette vereniging Diana met een aantal
meiden aan het eerste concours van dit jaar deelgenomen. Je kon goed
merken dat de meiden nog erg moesten wennen aan het begin van dit
nieuwe seizoen. Het was erg spannend om de vloer op te gaan, ook
waren er meerdere met een nieuwe show. Inge Leune moest vroeg uit de
veren want die mocht het spits afbijten van Diana. Met haar show op muziek van JungleBook
behaalde zij 74.1 punten. Niet lang daarna was het de beurt aan Manouk Sijtsma. Als een zonnetje
straalde ze op de vloer, Manouk verdiende 76.65 punten. In dezelfde categorie als Inge en Manouk
mocht Melissa van Dongen haar show laten zien. De show was net op tijd af, toch had Melissa het
na hard trainen goed in haar hoofd zitten. Zij kreeg voor haar show op muziek van ‘High school
musical’ 73.25 punten. Chantal Hollegien en Jedid-Jah van Eerde deden als duo voor het eerst mee
in deze zelfde leeftijdscategorie. Ze waren blij dat het voorbij was, het was voor hun de eerste keer
dat ze als duo de vloer op gingen, extra spannend dus. Ze behaalden 67.25 punten. Niet gek voor de
eerste keer! In een categorie jonger deden Anne Marije Hoekstra en Christel Heukers mee. Anne
Marije deed een show op muziek van ‘Love me just a little bit more’, dit ging heel goed. Anne
Marije kreeg 71.1 punten. Christel mocht haar show op muziek van de musical Tarzan laten zien. Ze
behaalde 69.75 punten. Toen was het de beurt aan de grote meiden. Melissa Koning die voor het
eerst bij Diana haar solo op een wedstrijd mocht laten zien, was van te voren erg gespannen. Dit was
absoluut niet nodig want het ging uiteindelijk heel erg goed. Melissa verdiende 70.7 punten. Rieke
Heeringa en Diana Leune draaiden hun show op het nummer ‘It takes two’. Het ging niet helemaal
vlekkeloos, maar dat kun je ook nog niet verwachten zo aan het begin van een nieuw seizoen. Ze
kregen 67.7 punten. Rieke liet ook nog twee show alleen zien. Voor haar routine op een nummer van
Robbie Williams verdiende ze 74.8 punten. Voor haar sectie B routine (met andere attributen), die
ze overigens voor het eerst draaide, kreeg Rieke 65.65 punten. De kop van het seizoen is er af, de
meiden hebben weer even kunnen wennen aan die spannende wedstrijdvloer. Volgende week
zaterdag zijn wij met de hele vereniging te vinden op een concours in Marknesse.
Renate Boons

Manouk
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Anne Marije

-Nieuws uit Espel-

Jantje Beton Collecte!
Ook dit jaar heeft Jeugdclub Tojec weer gecollecteerd voor Jantje
Beton. Dit leverde een opbrengst op van 446 euro! De actie Jantje
Beton heeft een unieke formule, 50% van de opbrengst gaat naar
Jantje Beton en 50% gaat naar de
collecterende vereniging, in Espel is dit
Jeugdclub Tojec. Met dit geld gaan zij hele
leuke activiteiten doen op het jaarlijkse kamp!
Jeugdclub Tojec bedankt alle gulle gevers voor hun donatie!

Inzameling gebruikte goederen
De Oost Europa commissie stopt het met inzamelen van gebruikt huisraad. Wel gaan wij door met
het inzamelen van kleding en schoeisel. Wij nemen kleding en schoenen mee naar Roemenie en
verkopen tegen kiloprijs. De opbrengst gaat uiteraard naar onze contactdorpen. Voor het inleveren
van kleding en schoenen kunt u contact opnemen met één van de commissieleden.
Hartelijke Groet,
De Oost Europa Commissie

Voorstelling DieDrie
Stichting Kinderactiviteiten Espel organiseert al weer voor de derde keer een
grote voorstelling. Op zaterdag 19 april komen DieDrie naar Espel. 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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2 en 3 mei

HOUD BEIDE DAGEN VRIJ!!

Vele festiviteiten op en rondom
het voetbalveld en in de
blauw-witte feesttent ter gelegenheid van het 50jarige bestaan van SC Espel.

SC Espel 1958 - 2008
Vrijdag 2 mei:
12.30 – 15.30 uur
• Clinic voor de jeugd verzorgd door SC Heerenveen.
• Na afloop ballonnenwedstrijd.
• Bij goed weer gaat er tevens een luchtballon de lucht in, met 4 personen
aan boord.
Hierbij worden minimaal 2 mensen uitgeloot onder degene die loten hebben gekocht voor de grote
verloting t.b.v VOETBAL 50 JAAR. Met het kopen van loten maakt u kan op MEGA PRIJZEN, de
verloting is aan het einde van de wedstrijd Espel 1 tegen Oud SC Heerenveen.

19.00 uur

Espel 1 – Oud SC Heerenveen.
* Met vele ex-prominenten, een unieke wedstrijd!
* Na afloop muziek van DJ Roan en DJ Mark.
* Tevens grote verloting met MEGA Prijzen!
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Zaterdag 3 mei:
Vanaf 10.00 uur
• Diverse voetbalspelen en activiteiten op het voetbalveld.
14.00 uur
• Reünie in de blauw-witte feesttent.
15.00 uur
• De wedstrijd: Oud Espel – Stokoud Espel!
• Een wedstrijd met een hoog reünie gehalte!
16.30 – 18.00 uur
• Feestelijke receptie.
Vanaf 18.30 uur
• Gezamenlijk eten in De Ducdalf, het grootste café van de polder! Hoe
meer zielen hoe meer vreugd!
Kosten € 10,- per persoon. Opgave verplicht, zie website S.C. Espel – www.scespel.com – of
website dorpsbelang – www.espel.info. Contant afrekenen bij De Ducdalf.

20.30 uur
• Revue in de feesttent o.l.v. Hans v/d Ende.
• Feest met Espeler voetbal-band o.l.v. Peter Voesten
• En m.m.v. DJ Roan en DJ Mark.

Zaterdag 10 mei

EXTRA!

Meisjes/dames voetbalpromotie dag
m.m.v. bondscoach Vera Pauw!
Vanaf 11 uur wordt er een grootste clinic gegeven aan de
meisjes en dames van SC Espel. Meer info hierover bij de
leidsters.
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KONINGINNEDAG + DORPSFEEST 2008
Koninginnedag 2008
Over ± drie weken is het weer feest in Nederland. Op 30 april a.s. vieren we Koninginnedag 2008 en
uiteraard doet Espel hier aan mee. De volgende festiviteiten zijn er deze dag te beleven:
09.15 uur

LAWAAIOPTOCHT
iedereen is welkom mee te lopen en lawaai te maken zodat alle Espelnaren op tijd
wakker zijn voor de aubade.

09.45 uur

AUBADE

10.00 uur

LEVEND TAFELVOETBALSPEL, ORANJEBITTER EN SOEZEN IN DE
DUCDALF . Lagere schoolkinderen kunnen meedoen aan het tafelvoetbalspel, terwijl
de ouders kunnen genieten van een oranjebittertje en soes in de Ducdalf.

20.00 uur

QUIZ
In het kader van de stratencombinatiecompetitie wordt een quiz georganiseerd. De
quiz bestaat uit 4 vragenronden. De eerste ronde is voor 12 t/m 17-jarigen.

21.30 uur

FEESTAVOND met LIVE MUZIEK

De uitnodiging tref je binnenkort aan in je brievenbus.
Dorpsfeest 2008
Dorpsfeest Espel 2008 vindt plaats van donderdag 5 tot en met zondag 8 juni op het voetbalveld
in een feesttent. Dit jaar zal voor het eerst de Rabobank Dikke bandenrace georganiseerd gaan
worden. Deze race wordt in alle dorpen van de Noordoostpolder en Urk georganiseerd voor
kinderen tot en met 12 jaar (het geboortejaar is bepalend). De winnaars van de verschillende
categorieën gaan door naar de finale die op 4 oktober a.s. in Emmeloord plaatsvindt. De bedoeling
van de race is dat op een fiets met dikke banden (minimaal 28 mm. dik) een parcours wordt
afgelegd. De deelnemers moeten zelf een fiets meenemen en deze wordt gekeurd. De Dikke
bandenrace in Espel wordt op vrijdag 6 juni gereden en start om 19.00 uur. Meer informatie over
waar je je kunt opgeven, tref je binnenkort aan op de website www.espel.info en op school De Ark.
Het programma is op een aantal punten nog onder voorbehoud, maar ziet er als volgt uit:
Donderdag 5 juni:
AV-NOP loop en Volleybaltoernooi voor de stratencombinaties
Vrijdag 6 juni:
Rabobank Dikke bandenrace, Vogelschieten en Rodeostier bedwingen
Zaterdag 7 juni:
Finale volleybaltoernooi, zeskamp en afsluitende feestavond met BUES
Zondag 8 juni:
Kerkdienst in de feesttent.
Uiteraard roepen we ook dit jaar alle dorpsgenoten op de agenda vrij te houden en mee te doen
aan de activiteiten. Ook doen we een beroep op jullie hulp tijdens het dorpsfeest. Zonder
vrijwilligers geen feest! Meer informatie volgt via de teamcaptains en de website
www.espel.info.
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-Nieuws uit EspelPeuterspeelzaal De Kruimel
Afgelopen maart was het 12,5 jaar geleden dat juf Thea als peuterleidster begonnen is bij psz De
Kruimel. Wij als bestuur vonden dat we dit heugelijke feit niet zomaar voorbij konden laten gaan en
hebben juf Thea volledig verrast, samen met de peuters en hun ouders hebben we er een gezellige
ochtend van gemaakt.
Met pasen zijn de peuters begonnen met het speelontdekboek ”Dotties eieren”. Alle peuters hebben
deze week hetzelfde boek meegekregen naar huis. Hierbij zat een boek met leuke ideeën en tips voor
thuis. Ook op de psz is er aandacht besteed aan dit zelfde boek o.a d.m.v het vertelkastje.
Vanaf 13 mei zullen de openingstijden van de psz veranderen .Omdat alle psz verplicht zijn om 3
uur per dagdeel open te zijn zullen de tijden als volgt zijn u kunt u peuter brengen om 8.45 u en
weer ophalen om 11.45 u.
GRAAG WILLEN WIJ NOGMAALS VRAGEN OM UW PEUTER TIJDIG OP TE GEVEN DIT
KAN VANAF 1 JAAR . Dit voorkomt teleurstelling bij ouders en peuters die wel tijdig zijn
opgegeven.Opgeven kan bij Anja Beugels tel. 651107

Succes voor Bowlingvereniging Espel
Op 1 en 2 maart werden de afdelingskampioenschappen van bowlen gehouden in Drachten. Een paar
mensen van de bowlingvereniging uit Espel deden daar aan mee. O.a. Simon Klaver, Eiko Duursema,
Arnold Veendorp, Christiaan Veendorp, Louw Hoekstra, Marijke Willems en Nancy van Stuivenberg.
Bij de Afdelingskampioenschappen van regio Noord werd het erg spannend. Hier waren de dames en
heren apart. Nancy van Stuivenberg eindigde op de 1ste plaats met een totaal 1769 punten en een
gemiddelde van 176,90. Marijke Willems eindigde op een 4de plaats met 1678 punten en een
gemiddelde van 167,80. Bij de heren was Christiaan Veendorp geëindigd op de 1ste plaats met een totaal
van 2139 en een gemiddelde van 213,90. Simon Klaver was geëindigd op de 4de plaats met een totaal
van 2023 punten en een gemiddelde van 202,30. Arnold Veendorp eindigde op de 5de plaats met een
totaal van 2016 punten en een gemiddelde van 201,60. Ook werd er met handicap gespeeld voor het de
kaden toernooi. Het ging uitermate goed bij de heren, maar ook heel goed bij de dames. Het de kaden
toernooi was een gemengd toernooi. De uitslag daarvan was als volgt:

1.Christiaan Veendorp
6. Arnold Veendorp
8. Eiko Duursema
10. Simon Klaver
39. Nancy van Stuivenberg
53. Louw Hoekstra
57. Marijke Willems
Het was een spannende wedstrijd zowel bij de dames als bij de heren. We hebben er een gezellige
dag gehad. Op 24 en 25 mei is de Nederlandse Kampioenschappen van de B-C-D klasse. Nancy van
Stuivenberg gaat hieraan meedoen. Uiteraard melden wij hier als zij in de prijzen is gevallen.
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Hoofdcollecte georganiseerd vanuit kapsalon
De Hoofdcollecte van Nederland vond dit jaar plaats in de week van 28 januari tot en
met 2 februari. Dankzij de nieuwe coördinator Tjitske Straatsma gingen ook in Espel
de collectanten op pad met de collectebus. Vanuit haar kapsalon aan de Bredestraat 1 heeft Tjitske
de collectebussen verdeeld en weer ingezameld. Zo zorgt zij er niet alleen voor dat de mensen in
Espel er geknipt op staan, maar levert zij ook een bijdrage aan het werk van de Hersenstichting
Nederland en het Fonds Psychische Gezondheid. Beide organisaties zetten zich in voor allerlei
“Hoofdproblemen”, waar op dit moment 4 miljoen Nederlanders mee te maken hebben. De
opbrengst in Espel was € 222,69. Elke euro levert een belangrijke bijdrage aan toekomstige
doorbraken, bijvoorbeeld voor het verlichten van migraine aanvallen het tegengaan van een
depressie of het voorkomen van verslaving bij jongeren met psychische problemen. Daarom willen
we iedereen, die op welke manier dan ook een steentje heeft bij gedragen, heel hartelijk bedanken.
Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 950, t.n.v. Hoofdcollecte
van Nederland, Den Haag. Wilt u ook meehelpen stap dan even binnen bij de kapsalon van Tjitske
aan de Bredestraat of neemt u contact op met het coördinatiepunt in Utrecht 030- 297 11 97. Meer
informatie: www.hoofdcollecte.nl

Deze boekenuitleen biedt u de mogelijkheid om christelijke boeken, cd’s en dvd’s te lenen,zowel
voor volwassenen als voor kinderen. Christelijke Romans van o.a. Francine Rivers, Randy Alcorn,
Lynn Austin etc.. en informatieve boeken voor o.a. gemeenteopbouw, gespreksgroepen,
bijbelstudiegroepen, alpha cursussen etc… Meditatie boekjes,
gedichtenbundels,bijbels,kinderboeken. Ook hebben wij cadeautjes te koop voor
geboorte,verjaardagen e.d. Tevens kunt u bij ons kaarten kopen voor € 1,- per stuk. Dit alles ter
ondersteuning van onze boekenuitleen. U betaalt € 0,50 per boek, € 1,50 voor een cd of dvd, dit
alles per 3 weken.
Onze openingstijden zijn:
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00
vrijdagavond van 19.30 tot 20.30
zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00
Dit alles kunt u vinden aan de Graaf Florislaan 36 (naast de supermarkt) te Creil. Voor inlichtingen:
Joke Heestermans tel. 0527-271795
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!!!STEP STEP STEP!!!
Ook dit jaar wordt Espel aangedaan door de grote steptocht! Deze keer geen monster-step in Espel,
maar alleen de enige echte steps. O.l.v. rayonhoofd Martien Maas, zal er samen met de ijsclub van
Espel weer een mooi parcours uit gezet worden. Waarschijnlijk zullen we eindigen en starten in de
feesttent van de voetbal, maar bij het ter perse gaan van dit gebeuren, is het nog niet allemaal
bekend. Nadat vorig jaar de website van Espel de steptocht live volgde, is er veel vraag
gekomen om de tocht nog beter te volgen. Radio N.O.P. heeft dit opgepakt, en de steptocht is dit
jaar dus live te beluisteren via de kabel en in de ether op 105.2 FM. Er worden weer veel mensen
verwacht, dus kom op tijd, want vol = vol!
Route en verwachte finish tijden:
Plaats

Starttijd

Finishplaats

Finishtijd

Kraggenburg

10.30 uur

Marknesse

10.45 uur

Marknesse

11.05 uur

Luttelgeest

11.15 uur

Luttelgeest

11.35 uur

Emmeloord

12.05 uur

Emmeloord

12.30 uur

Bant

12.45 uur

Bant

13.05 uur

Rutten

13.25 uur

Rutten

13.45 uur

Creil

14.00 uur

Creil

14.20 uur

Espel

14.30 uur

Espel

14.50 uur

Tollebeek

15.05 uur

Tollebeek

15.30 uur

Nagele

15.40 uur

Nagele

16.05 uur

Ens

16.25 uur

Ens

16.50 uur

Kraggenburg

17.05 uur

Creatieve Dag in ‘t Voorhuys
Zondag 18 mei in Theater ’t Voorhuys te Emmeloord begint om 13.00u de Creatieve Dag. Rond
18.00u is er in de Buren gelegenheid om mee te eten en daarna begint de prijsuitreiking. Voor
informatie zie: www.buren-nop.nl

Ruitersportcentrum organiseert 12 uurwedstrijd
Op zaterdag 19 april zal het ruitersportcentrum in Emmeloord in het teken staan van de vierde editie
van de 12 uur wedstrijd. Het doel van deze dag is om de verschillende gebruikers van het
ruitersportcentrum op een gezellige en ontspannen manier bij elkaar te brengen. Op deze dag zullen
diverse teams vanaf 13.00 uur deelnemen aan diverse spellen waar af en toe paarden bij te pas
komen, maar dit is slechts sporadisch. Zo’n 12 uur later zal duidelijk zijn welk team alle zeer diverse
spellen het beste heeft volbracht, maar met daarbij de Olympische gedachte hooghoudend; meedoen
is belangrijker dan winnen! Voor meer informatie kan je contact opnemen met de organisatie via
marionvanandel@hotmail.com.
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Nieuws van de Bowling Vereniging
Van 5 tot en met 10 februari hadden wij onze verenigingskampioenschappen.
De uitslagen:
Pupillen
1. Lotte Menting
2. Koen van Kranenburg
3. Frances den Boer
4. Bas de Raat

1102
1038
995
911

Junioren
1. Nathan Kroon
2. Wesley Scholtalbers
3. Stefan Menting
4. Esther Postma

1576
1326
1313
1243

Aspiranten
1. Jeroen Postma
2.Thijs Rasing
3. Walter den Boer
4. Mark van Kranenburg

1395
1366
1332
1166

2101
2071
2052
2043

2492
2488
2457
2406

Dames D
1. Angelique van Leeuwen
2. Jacintha Baltus
3. Miranda Reyneveld
4. Elly Sas

1996
1927
1869
1758

Dames A,B,C
1. Ingrid Zoutenbier
2. Alice Ziel
3. Nancy van Stuivenberg
4. Carla de Raat

Heren D
1. Thijs Ziel
2. Alfred Jonkers
3. Peter Hoekman
4. Bert Bunk

2054
2030
1993
1991

Heren A,B,C
1. Jan Passies
2. Simon Klaver
3. Klaas Veendorp
4. Chris van Prattenburg

Zaterdag 1 Maart vond het Veco 50+ toernooi plaats. Dit is een handicaptoernooi voor onze eigen
leden van 50 jaar en ouder.
De uitslagen:
Dames
1. Marijke Willems
2. Letty Kroeze
3. Ally van Breugel
4. Elly Sas

1252
1182
1161
1113

Heren
1. Chris van Prattenburg
2. Henk Sas
3. Rene de Rond
4. Ton v.d. Linde

Hoogste game dames: Marijke Willems met 214
Hoogste game heren: Frans Jansen met 235
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1309
1219
1210
1160

Nieuws van de Bowling Vereniging (vervolg)
Zondag 2 Maart meteen het volgende toernooi: Een toernooi voor onze eigen jeugd. Het Loonbedrijf
Van Dun Jeugdtoernooi met een heel makkelijke formule: Wie gooit het meest boven zijn eigen
gemiddelde?
De uitslagen:
1. Hein Hakvoort
2. Ireen van Aart
3. Jeroen Postma
4. Ruud van Aart

+ 244
+ 138
+ 109
+ 97

5. Bas de Raat
6. Alex Postma
7. Martijn Visser
8. Nathan Kroon

+ 84
+ 68
+ 55
+ 54

Donderdagavond 13 maart om 21.45 uur, de gewone duo competitie, maar een groot feest in de
bowling. Na 31 jaar bowlen is de eerste game van 300 punten gegooid in Espel door Klaas
Veendorp. De champagne, aangeboden door bowlingcentrum De Ducdalf, vloeide rijkelijk. Ikzelf
hoefde gelukkig vrijdag niet te werken.
Het was al jaren bekend, de eerste 300 game was voor de gebroeders De Raat een reden om een
week vakantie aan te bieden naar Turkije All-inclusive. Klaas en zijn vriendin mogen op vakantie!
Tweede paasdag, 24 Maart, het Achterhuis paastoernooi. Dit is een Trio-handicaptoernooi voor
iedereen, lid of geen lid van onze vereniging. 25 teams deden hieraan mee, waaronder 6 teams met
personen die normaal niet bowlen en 2 teams met bowlers uit Den Haag. Het bowlinghuis was bijna
te klein om alle mensen te bergen, maar wat een strijd en wat een gezelligheid! De voorrondes
gaven al vele hoge scores, maar om 16.45 uur speelde Team Veendorp. Klaas, Arnold en Christiaan
gooiden samen een serie van 750 punten, maar het mooiste van alles: Christiaan gooide zijn 7e maar
eerste 300 game in Espel. Elf dagen na zijn broer gooit hij de tweede 300 in Espel. Aan het eind van
deze lange dag, we begonnen om 8.30 uur en eindigden om 21.00 uur, was de finale van dit
Achterhuis paastoernooi. Arnold dacht: “wat mijn broers kunnen, kan ik ook”. Strike 9 viel, nummer
10 en 11 volgden, het was inmiddels muisstil in de bowling. Krijgen wij nu nog een 300 game?
Maar nee, bij de 12e bleef de hoekpin staan: 299 was het resultaat. Het is de laatste weken gewoon
de gebroeders Veendorp-show, maar zeker mooi om te zien.
De uitslagen:
1. Team Veendorp
2. Team RMWP
3. Paasei
4. Schnitzollll

: Klaas, Arnold en Christiaan Veendorp
: Jasper Willems, Yordi Straka, Jerry Jahn (Den Haag)
: Frank en Ellen Cerpentier, Alice Ziel
: Jacintha Baltus, Alfred Jonkers, Danny Kroeze

Namens de bowlingvereniging Espel,
Evert Ziel
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2176
1922
1884
1768

Meisjesvoetbal promotiedag
In het kader van 50 jaar voetbal in Espel komt op zaterdag 10 mei a.s. Vera Pauw een clinic geven
ter promotie van het meisjes- c.q. damesvoetbal. Vera Pauw was jarenlang aanvoerder van Oranje en
nu is ze bondscoach van het Nederlands dameselftal. Ze is de drijvende kracht achter de eredivisie
voor vrouwen, die dit seizoen van start is gegaan.
Wie mogen deelnemen? Alle meisjes en dames die lid zijn van SC Espel zijn welkom om hieraan
mee te doen. Verder zijn alle meisjes die op de lagere school zitten ook van harte welkom mee te
doen. Het is wel de bedoeling dat je je opgeeft en daarbij is het belangrijk dat je je naam en leeftijd
vermeld. De dames en meisjes die (al) lid zijn van SC Espel kunnen zich bij hun leider opgeven. De
meisjes die op de lagere school zitten, geen lid maar wel geïnteresseerd zijn, kunnen zich opgeven
bij Els van Dun (271743) of Jennet Leeffers (271395). Voor meer informatie kun je ook bij deze
twee dames terecht of bij één van de andere leiders van de meisjes/damesvoetbalteams.
De clinic vindt dus plaats op zaterdag 10 mei a.s. van 10.30 uur tot ± 14.00 uur. Er zullen korte
wedstrijden gespeeld gaan worden van twee tegen twee meisjes/dames. Daarna zal Vera een
presentatie geven. Neem sportkleren en sportschoenen (voetbalschoenen mag, maar is niet verplicht)
mee. Voor een broodje en drinken tussen de middag wordt gezorgd.
Opgeven doe je voor dinsdag 15 april a.s. onder vermelding van je naam en leeftijd.
We hopen dat we veel meisjes en dames mogen begroeten bij deze unieke gebeurtenis.
Sportieve groeten,
De feestcommissie van 50 jaar SC Espel afd. Voetbal en de leiders van
de meisjes- en dames elftallen

CANTABILE PRESENTEERT THEATER CONCERT PUR SANG
Na een jaar voorbereiding is het dan zover !!! Cantabile gaat het theater in!!! Cantabile bestaat uit
ca. 45 koorleden uit o.a. Espel, Nagel, Tollebeek, Creil en Ens. Het genre is uitlopend van bijv.
Boudewijn de Groot, De Dijk , Beach Boys tot aan de musical Miss Saigon. Het belooft een
spetterende avond te worden waarin het koor met zang en dans, op ludieke wijze, laat horen en zien
wat Cantabile was en wat het nu is. De schuur van fam.van de Avoird te Espel wordt voor deze
avond omgetoverd tot een waar theater… Na het koorconcert, zal de band “ZoZo”een optreden
verzorgen. Wij hopen u nieuwsgierig te hebben gemaakt en heten u van harte welkom op:
24 MEI 2008 om 20.00u
Locatie: Theater v/d Avoird
Onderduikerspad 8, Espel.
Inlichtingen en uitnodigingen zijn te verkrijgen op onze website www.cantabilezingt.nl
of bij Thea Menting tel: 271144
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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.

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: 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
Marjo van den Belt
Espelerweg 31
8311 PN Espel
tel.: 270626
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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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

