Colofon
Beste dorpsgenoten,

Op de Wieken is de dorpskrant van
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redenen.
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Prikbord
Vakantiewerk!
Firma Burger, Espelerpad 10, zoekt voor de periode eind juni tot en met eind augustus scholieren
voor het pellen van tulpenbollen en het koppen van lelies. Minimale leeftijd 15 jaar. Voor meer
informatie kun je bellen naar tel 06-11381193, of stuur een e-mail naar miriam@firmaburger.nl.

Dorpsfeest , 2008

Nieuwe plek gezocht voor EHBO koffer

De naam, die zegt het al
Feest voor ons al
Zo moet het ook zijn
Want dat is juist fijn
Gemoedelijk en toch actief
Bezig , maar toch ook lief
Zijn ,voor de sportieve tegenstander
Wij gunnen het ook die ander
Die roem en die eer te behalen
Al zullen we ze het duur laten betalen
Die strijd , die moet er zijn
We doen geen water bij de wijn
We strijden voor winst en tijd
Voor onze buurt of wijk
Met moed en vol overtuiging
Met al onze kracht en toewijding

Sinds een aantal jaren staat de EHBO-koffer van
Espel bij mij in huis. Deze koffer, eigendom van
EHBO Noordoostpolder en is bestemd voor
gebruik bij allerlei evenementen ( zoals
koninginnedag, dorpsfeest, autocross) in het dorp.
Ik zou graag willen dat deze koffer een plaatsje in
of dichterbij het dorp krijgt. EHBO
Noordoostpolder wil dat deze koffer een plaatsje
krijgt bij een lid van haar vereniging. Ben jij lid
van EHBO Noordoostpolder en is het geen
bezwaar om deze koffer in beheer te hebben neem
dan kontakt op met ondergetekende. Mocht het
niet te realiseren zijn, dan belandt deze koffer
terug bij de vereniging en kan men voor EHBO
terecht in Emmeloord.

Met het programma voor mijn neus
Geloof me, dat meen ik heus
Is er aan alles gedacht
A.V-Nop- loop op souplesse en macht
Volleybal toernooi, dikke banden race
Vogelschieten en rodeo stier
En s’avonds aan de zwier
Met BUES, in de feesttent alhier

Groeten Caroline Maas,
tel. 271540

Dan Zondags ter afsluiting
En ter overdenking
De kerkdienst, Oecumenisch
We zijn toch allen gelijk, mijn mening !!

Roel Warmolts.
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Noteer de volgende data in uw agenda!

Juni
•
•

19 juni: Bingomiddag Stichting Welzijn
28 juni: Autocross Espel

Juli
•
•

1 juli: bootreisje Ouderen Societeit Avondvreugd
9 juli: informatiebijeenkomst begraafplaats

September
•

20 september: Amsterdamse Avond, De Ducdalf

Oktober
•

21 oktober: Duo Streektaal, Mozaiek

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar dorpskrant@espel.info!
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Vereniging Dorpsbelang Espel
email: dorpsbelang@espel.info

De Vereniging Dorpsbelang Espel is opgericht 4 maart 1950. De vereniging stelt zich ten doel de
algemene dorpsbelangen te behartigen. Het lidmaatschap bedraagt € 10,= per jaar. Tijdens
dorpsfeesten krijgen leden korting op de entreeprijzen.
De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
: vacature
Vice-voorzitter
: Fons van der Heijden
Secretaris
: Bart Hogeveen
Penningmeester en jeugdzaken
: Chantal van Breugel
Groenvoorziening
: Marry de Graaf
Lid
: Rita Claasen
Lid
: Elly Keizer

tel.:
tel.: 271514
tel.: 271145
tel.: 852626
tel: 271640
tel.: 271837
tel. 270217

Ieder bestuurslid heeft een wijk onder zijn/haar hoede ( aandacht voor langdurige zieken, jubilea,
nieuwe bewoners e.d.) Niet alles is ons bekend, geeft u ons gerust een tip!

Wijkindeling:
Rita Claasen
Marry de Graaf
Bart Hogeveen
Bestuur
Chantal van Breugel
Fons van der Heijden
Elly Keizer

Westerrand (ten zuiden van de Keggehof), Windmolenhoek,
Turbine en de Wieken
Keggehof, Noorderrand, Leliestraat, stukje Westerrand en
't Laantje
Bredehof, Vaartweg, Zuiderrand, Bosrand en Sportstraat
Espelerweg (zuidkant), Tollebekerweg, Pilotenweg,
Zuidermiddenweg, Espelerringweg en Espel West
Ankerpad, Westermeerweg ( tot Espelerpad),
Espelerpad (zuidkant)
Espelerpad (noordkant), Westermeerweg (vanaf Espelerpad),
Onderduikerspad, Westerringweg (westkant)
Espelerweg (noordkant), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg, Westerringweg (oostkant)

Espel heeft een dorpsladder, deze is te verkrijgen bij fam. Van de Brandhof, Keggehof 13. Huur van
de dorpsladder is gratis, maar de boete voor het later terugbrengen dan de afsproken datum
bedraagd: € 1,= per dag.
Bij gebruik van de 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.
Op de Wieken

Van het bestuur Dorpsbelang
Beste dorpsbewoners,
Wanneer we dit stukje schrijven voor de dorpskrant staan we aan de vooravond van het dorpsfeest.
Gezien het programma van de feestcommissie lijkt het een heel leuk feest te worden.
Vacatures
Op de laatste jaarvergadering heeft het bestuur van dorpsbelang Espel afscheid genomen van
voorzitter John van Slooten en secretaris Louis Bramer. We willen hen nogmaals bedanken voor het
werk wat zij voor ons dorp gedaan hebben. Echter deze twee vacatures zijn op de vergadering niet
ingevuld. Gelukkig heeft het bestuur Bart Hogeveen (Turbine 5) bereid gevonden om de functie van
secretaris de komende drie jaar voor zijn rekening te nemen. We zijn nu nog op zoek naar een
voorzitter. Fons van der Heijden is op dit moment de spreekbuis voor ons dorp.
Koninginnedag
Slagwerkgroep Espel heeft op Koninginnedag haar debuut gemaakt tijdens de lawaaioptocht. Veel
dorpsbewoners wisten niet van het bestaan van deze nieuwe loot aan de verenigingsboom af. We
hopen nog vaak van jullie te horen. Net zoals andere jaren was Koninginnedag in Espel overigens
weer een vrolijke boel.
Tulpenmozaïek
Dit jaar was het dan eindelijk weer zover, Espel ging er vandoor met de eerste prijs, een geweldige
prestatie. Iedereen die meegeholpen heeft: ontzettend bedankt. Het ontwerp was van de hand van
Marijke Keetman die, in de tijd dat zij in India was, op onze eigen website kon lezen dat we de
eerste prijs hadden gewonnen.
Voetbal 50 jaar
In het weekend van 2 en 3 mei stond het hele dorp weer eens op zijn kop. De voetbalvereniging
bestond maar liefst vijftig jaar. Vanaf deze plek feliciteren wij alle leden en oud/leden nogmaals met
dit jubileum en we wensen jullie nog veel sportieve jaren toe.
Nieuwbouw
De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd aan de Binnenkruier en de Papiermolen. De overige
straatnamen worden/zijn: Korenmolen, Poldermolen, Stellingmolen, Paltrokmolen, Buitenkruier.
Prachtige namen die de relatie leggen met Turbine, Windmolenhoek en de Wieken. De locatie van
deze straten kunt u vinden in de nieuwe gemeentegids op pagina 113.
Begraafplaats
De begraafplaats is drastisch aangepakt. Achter de loods van Buijs is een schutting geplaatst tegen
de uienvellen. Aan de oostzijde is een nieuwe elzenhaag verschenen. Verder zijn de perken
geschoond en deels opnieuw aangeplant. De beplanting is nog jong, maar in de loop der jaren zal
het er weer prachtig bij liggen. Het wachten is nu nog op de urnentuin, die zal gesitueerd worden
tussen het RK-deel en het algemene deel van de begraafplaats. Namens de nabestaanden is Jan
Ketelaar bereid gevonden om, naast Marry de Graaf en Fons van der Heijden (vanuit Dorpsbelang),
het overleg met de gemeente aangaande de begraafplaats te voeren. Binnenkort zal een avond voor
nabestaanden worden belegd in de Ducdalf waar uitleg over de plannen en de situatie tot nu toe
wordt gegeven.
Premie oud-en nieuw
De nieuwjaarspremie is dit jaar voor Espel vastgesteld op 250 euro. Helaas is dat de helft van wat
het had kunnen zijn doordat enkele overenthousiaste carbidschieters het nodig vonden het bord te
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verplaatsen naar de Leliestraat en het vervolgens te laten verdwijnen. Jammer voor de jeugd,
volgend jaar beter!
Informatieavond Begraafplaats
Op woensdag 9 juli 2008 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden door de gemeente in de
Ducdalf te Espel. Dhr. van de Wal en dhr. Bakker zullen de nabestaanden en belangstellenden
informeren over de nog uit te voeren werkzaamheden op de begraafplaats. Deze avond begint om
20.00 uur.
Nieuw mailadres
Bij een nieuwe secretaris hoort een nieuw mailadres. Dorpsbelang is te vinden via de digitale
snelweg op het mailadres: dorpsbelang@espel.info
Wij wensen iedereen een hele goede vakantie en we hopen elkaar snel weer te zien.
Fons van der Heijden en Bart Hogeveen

Dit jaar gaat de autocross weer door!
Er is een groep vrijwilligers druk bezig om dit festijn te organiseren. De autocross zal weer
plaatsvinden op de ijsbaan is Espel. We beginnen dit jaar een uur eerder dan dat u gewend
bent.

Datum:
Tijd:
Lokatie:

Zaterdag 28 juni 2008
11.30 uur
IJsbaan te Espel

Dit jaar doet er weer een groot aantal (oud) bewoners uit Espel mee. Kom allemaal om uw
favoriet aan te moedig. Hopelijk krijgen we dit jaar een winnaar van Espelse afkomst!

De autocrosscommissie
www.autocrossespel.tk
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Ziek, slecht ter been, geen vervoer, geen
tijd, of gewoon geen zin ?????
Hebt u al gehoord van onze:

Bezorgservice
Als u voor 12.00 bestelt, worden uw boodschappen ’s
middags tot in uw keuken thuisbezorgd.
Niet meer sjouwen met zware boodschappen.
Geen wachtrijen bij de kassa.
Wij brengen de boodschappen gewoon bij u thuis

U kunt uw bestellingen doorgeven per:
Telefoon 274274/ fax 274629
E-mail spar-tennapel-creil@solcon.nl

Tot ziens bij Hendrikus en Ida
Spar Creil
Bezorgen is gratis
Op de Wieken

-Nieuws uit Espel-

Succesvolle buffetactie
De Oost-Europa Commissie Creil/Espel heeft afgelopen vrijdag 11 april j.l een succesvolle aktie
gehouden. Wederom werd een diner-buffet gehouden. De Europa Commissie heeft zich dit keer
laten inspireren door de Italiaanse keuken. Tegen betaling van een bedrag van € 12,50 genoten
ongeveer 50 belangstellende inwoners van Espel en Creil in het Mozaiek te Espel van een 5 gangen
diner. De gerechten werden in een Italiaanse sfeer gepresenteerd. Voortreffelijke gerechten
passeerden. Antipasta, Minestrone- en tomatensoep, het hoofdgerecht in de vorm van diverse
pasta’s met heerlijke sauzen en ovenschotels lieten zich goed smaken. De afsluiting met een
Amaretto dessert, Italiaans ijssoorten en koffie viel eveneens goed in de smaak. Een passende
toelichting van de gerechten en uiteraard de wijn maakten het buffet compleet. Hulde aan de diverse
koks en allen die bijdroegen aan deze geslaagde bijeenkomst, die zeker in deze opzet om herhaling
vraagt. Met het financiele overschot van deze aktie kunnen mensen en doelen in Roemenie gesteund
worden. Meer informatie: J. den Engelsen 0527-271201.

Stichting Welzijn organiseert Bingomiddag
Donderdagmiddag 19 juni houden we een bingomiddag deze begint om 14.00 uur. Een ieder van 50
jaar en ouder is van harte welkom.We hopen op een gezellige middag met elkaar.
Namens Stichting Welzijn, hartelijke groeten Aly Snippe en Marry Blok

Nieuws van Peuterspeelzaal De Kruimel
De meeste zullen het inmiddels al gehoord hebben dat Thea Menting na meer dan 12.5 jaar met haar
werk op peuterspeelzaal de Kruimel gaat stoppen.Wij hebben een hele goede tijd met Thea gehad
en zullen haar dan ook erg gaan missen.Er is inmiddels een nieuwe leidster gevonden Marga van de
Velde uit Tollebeek die na de zomervakantie gaat beginnen.We hopen dat we met Marga net zo’n
fijne tijd zullen hebben. De peuters zijn in het voorjaar bij de lammetjes van de familie van Dam
geweest.De kinderen vinden dit altijd weer prachtig en wie durft mag de lammetjes even
aaien.Verder hebben de peuters het over de zomervakantie,er is een echte tent waar je in kan spelen
en slapen .Er is een mooie ijswinkel gemaakt waar je heerlijke ijsjes kunt kopen.Ook zijn de peuters
afgelopen week naar de Ducdalf geweest en mochten daar zelf een ijsje uit de ijsvitrine kiezen.Er
waren verschillende kleurtjes en smaakjes ze hebben er heerlijk van gesmuld. Ook gaan de peuters
op 17 juni ter afsluiting van het schooljaar nog op schoolreisje naar de Stekplek op Urk. Vanaf mei
zijn er nieuwe openingstijden op de peuterspeelzaal u kunt u kind brengen om 8.45u en om 11.45 u
weer ophalen. Verder zijn er veranderingen wat betreft de opgave van uw peuter (VANAF 1 JAAR)
dat kan vanaf nu op de volgende manieren:
• Telefonisch: de peuteradministratie vult aan de hand van de telefonisch doorgegeven informatie
het inschrijfformulier in.Opgeven kan bij Anja Beugels tel 651107.
• Schriftelijk: de ouders en /of verzorgers vullen het inschrijfformulier in deze liggen op de
peuterspeelzaal. De peuteradministratie van SPN (stichting peuterspeelzalen noordoostpolder)
ontvangt dit rechtstreeks of via de locatie.
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-Nieuws uit EspelNieuw seizoen Muziekvereniging Zuiderzee Echo’s
Al hoewel de zomer nog moet beginnen en de schoolvakantie nog 6 weken op zich laat wachten,
toch alvast uw aandacht voor de nieuwe start begin september van de muzieklessen in het Mozaïek.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. De lessen
worden gegeven op de dinsdagmiddag en avond. De jaarcontributie bedraagt Euro 162 ( of Euro
174,50 voor niet leden van het Mozaïek) voor 25 lessen. U kunt ook besluiten om in eerste instantie
voor een halfjaar mee te doen. Met ingang van september 2008 zal de contributie via automatische
incasso worden geïnd. Dit zal gebeuren in 2 termijnen van 81 euro ( 87,25 euro voor niet
leden):eind september voor het eerste semester en eind maart voor het tweede semester. Op de
website van Espel of via het bestuur kunt u een machtigingsformulier krijgen.Ook leden die
doorgaan met lessen dienen een machtigingsformulier in te vullen. Heeft u vragen, neem dan contact
op met Annet Dekker ( 271269) of Ingrid Koopmans( 271096).

Nieuws van “Ouderen Sociëteit Avondvreugd’’ Espel
Het seizoen 2007-2008 loopt alweer teneinde. We sluiten het seizoen af met op 1 Juli a,s een
bootreisje over de Friese meren. We vertrekken s’morgens met eigen vervoer vanuit Espel, om dan
om 10.00 uur in Lemmer op de boot te stappen. Daar worden we bij ontvangst getrakteerd op koffie
met appelgebak. We varen dan vanuit Lemmer over de prachtige Friese meren. Aan boord gaan we
gebruik maken van een koffietafel, waarbij ons ook een lekker soepje en een kroket word
aangeboden. Tijdens het verdere verloop van de reis worden ons een drietal consumpties p.p.
aangeboden en kunnen we genieten van het mooie en weidse Friese landschap gezien vanaf het
water. Het is de bedoeling dat we plus minus 17.00 uur weer afmeren in Lemmer. We zijn dan
ongeveer 17.30 uur weer in Espel, om daar als afsluiting van deze dag een driegangen menu te
gebruiken in ons eigen Espelse Bowlinghouse ‘’DeDucdalf’’. We vragen voor deze dag een kleine
bijdrage per persoon. De rest word betaald door de opbrengst van het oud papier, dat bij het
overgrote deel van de bevolking van Espel, door de vrijwilligers word opgehaald. Hierbij wil ik
even vermelden, dat Espel over het hele jaar 2007 het meeste oud papier , omgerekend per woning
heeft opgehaald in de gehele Noordoostpolder. Mensen bedankt!! De maanden Juli en Augustus is
er geen Soos, dit vanwege de vakanties. We beginnen weer op Donderdag 4 September en daarna
weer elke Donderdag van 14.00 uur tot 16.15 uur. Nieuwe leden zijn dan van harte welkom. Wij
willen ze graag ontmoeten ,want de Soos is toch een mooie en aangename manier om betrokken te
blijven bij het reilen en zeilen in een kleine dorpsgemeenschap als Espel. Kom daarom eens naar de
Soos en maak kennis met de gemoedelijke sfeer die er heerst op deze middagen. U bent van harte
welkom!!! Donderdag 19 Juni a.s. houden wij in samenwerking met de dames van Stichting Welzijn
een Bingo middag in het Mozaiëk, waar alle ouderen van Espel welkom zijn. Oktober ,2008 bestaat
onze Soos 35 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We gaan dit vieren op Dinsdag
21 Oktober. Het duo ‘’Streektaal’’, uit Nieuwleusen zal deze middag voor ons verzorgen. Zij
brengen in hun eigen Sallandse streektaal liedjes en gebeurtenissen uit hun omgeving. Hou alvast
deze datum vrij, het is de moeite waard.
Namens Ouderen Sociëteit Avondvreugd Espel,
Roel Warmolts.
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Te leen! Aanhangwagen met sportartikelen!
Graag willen we bij u onder de aandacht brengen dat Paspartoe vanaf heden in het bezit is van
de (BOSS) sportaanhangwagen. Deze aanhangwagen kan gevuld worden met sportartikelen en
door u gebruikt worden bij het organiseren van sport (buurt) activiteiten. Als u de
aanhangwagen leent kunt u kiezen uit materialen voor verschillende sporten als basketbal-,
volleybal, badminton en voetbal. Maar er zitten ook materialen in om bijvoorbeeld een
frisbeewedstrijd of een circus te organiseren.
Tevens zijn we zelf gestart met de organisatie van
sportactiviteiten in de dorpen. Met als doel om in
samenwerking met bewoners, verenigingen, scholen en
andere organisatie nieuwe activiteiten voor jongeren
op te zetten. Mocht u bij de organisatie van een
activiteit willen samenwerken of een keer gebruik
willen maken van de sportaanhangwagen neem dan
contact op met:
Bart Maljers (Jeugdsportwerker)
E-mail: Bart.maljers@paspartoe.com
Telefoon : 06-53246892 / 0527-276107
Ps Voor de uitleen van de aanhangwagen vragen wij een kleine onkostenvergoeding

Bijzondere bijstand voor ouders van peuters
De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder, SPN verzorgt peuterspeelzaalwerk
voor de gemeente Noordoostpolder. SPN wil samen met de Gemeente de
peuterspeelzaal voor iedereen toegankelijk maken. Daarom kunnen ouders met een minimum
inkomen voor het jaar 2008 een beroep doen op de bijzondere bijstand. Dat betekent dat u voor het
jaar 2008 een tegemoetkoming kan krijgen voor de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal. U betaalt
dan maandelijks een eigen bijdrage van € 5,00. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van
de gemeente Noordoostpolder waarvan een kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal en:
• Het inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de voor U geldende bijstandsnorm
• Een vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan het in artikel 34.3 WWB genoemde vrij te laten
vermogen
Mocht U in aanmerking komen voor deze bijzondere bijstand dan kunt u contact opnemen met de
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN), op werkdagen van 8.30 uur tot 12.45 uur. Ons
adres is: De Duit 3P (2e etage) 8305 BB Emmeloord
Telefoonnummer: 0527 618700
Deze bijzondere bijstand geldt voor het jaar 2008 en is voor ouders waarvan een peuter op de
peuterspeelzaal is geplaatst of nog op de peuterspeelzaal geplaatst gaat worden.
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MOK: een ontmoetingsplaats voor polderbewoners en daarbuiten
In 1999 is in Bant door een groep dorpsbewoners met verschillende achtergronden MOK opgericht
als antwoord op een veranderende geloofsbeleving. MOK is nu een ontmoetingsplaats voor mensen
die zich op een eigentijdse manier willen bezighouden met zingeving, spiritualiteit, geloof en
betrokkenheid bij de samenleving. De Bantsiliek in Bant vormt daarvoor een inspirerende en
gastvrije ruimte. In die afgelopen negen jaar zijn er steeds meer mensen geïnteresseerd geraakt in de
activiteiten die MOK organiseert. Mensen van alle leeftijden en achtergronden. Die brede
belangstelling past in deze tijd. We leven immers in een wereld van snelle ontwikkelingen en
veranderingen. Daardoor krijgen steeds meer mensen de behoefte om zo nu en dan even los te
komen van al die dagelijkse beslommeringen. Om even een stap opzij te kunnen zetten en stil te
kunnen staan bij vragen als: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar leidt dit allemaal toe? Maar ook:
wat gebeurt er allemaal in de wereld om mij heen en wat vind ik daar eigenlijk van.
Juist door andere mensen te ontmoeten, door met anderen van gedachten te wisselen over
onderwerpen die je bezig houden, formuleer je, in respect voor elkaar, je eigen mening en ontdek je
je eigenheid en identiteit. Maar voor echt ontmoeten heb je naast interesse ook tijd nodig.
Ontmoeten lijkt op onthaasten. Ont-moeten wil zeggen: niet moeten. Elkaar tegemoet treden zonder
vooroordelen. Zo ontstaat er ruimte. MOK wil die speelruimte voor gedachtevorming zijn en een
blijvende uitdaging vormen om vanuit jezelf een antwoord te geven op de wereld om je heen. En
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen doen en laten. Een MOK waar je uit blijft drinken.
MOK bruist van de eigentijdse en inspirerende activiteiten en wil graag de bewoners van de polder
en daarbuiten uitnodigen om daaraan deel te nemen. Om hiervoor op tijd ruimte te kunnen creëren
in de agenda, volgt hierbij het totale programma en de data voor het seizoen 2008-2009. We hopen
velen te mogen begroeten en ont-moeten. Nadere informatie kunt u verkrijgen via:
moktalk@hotmail.com .

Open tuinen op 28 en 29 juni
In de omgeving van Ens zijn in het weekeind van 28 en 29 juni zestien tuinen open van 11.00 tot
17.00 uur. Deze tuinen zijn alleen dit weekeind open en zeer de moeite van een bezoek waard. Voor
E 3,- hebben bezoekers toegang tot alle open tuinen van die dag. De tuinen liggen op fietsafstand en
zijn ook per auto bereikbaar. In de omgeving van Ens worden de tuinen door routebordjes
aangegeven en voorzien van duidelijke vlaggen. Entreebewijzen zijn te koop bij bijna alle open
tuinen, VVV kantoor in Emmeloord, Welkoop winkel Industrieweg 6 Emmeloord en Intratuin
Espelerweg 11-1 Emmeloord. Meer informatie: C. Bulk-Oostingh, tel. 0527 612408 of 0630975925.
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Nieuws van Majorettevereniging Diana
A-team Diana eerste plaats!
Zondag 27 april j.l. heeft majorette vereniging Diana aan een concours in
Arnhem deelgenomen. Dit concours was georganiseerd onder auspiciën van de
KNFM. We hoefden er gelukkig niet zo heel vroeg te zijn, om half 11 ging de eerste van Diana pas de vloer
op. Het beloofde een lange, warme dag te worden. Christel Heukers en Anne Marije Hoekstra kwamen uit de
categorie jeugd 2. Ze draaiden beide hun show heel netjes, maar waren niet helemaal tevreden. Christel pakte
de tweede plaats in deze categorie. In de jeugd 3 was het de beurt aan Melissa van Dongen, Inge Leune en
Manouk Sijtsma. Alle drie hebben ze hun show goed laten zien en je kon merken dat ze al veel meer durfden
voor de jury. De punten lagen dicht bij elkaar. Melissa verdiende 70.2 punten, Inge kreeg 70.35 punten en
Manouk ging met 70.4 punten naar huis. Petra Remijn en Melissa Koning kwamen in een categorie ouder uit.
In de ‘junior basis’ klasse behaalden zij 73.35 punten en 79.35 punten. In de senior klasse mocht Rieke
Heeringa haar show aan de jury laten zien. Zenuwachtig dat was ze niet en daardoor ging het best wel heel
goed. Rieke deed ook sectie B, dat betekent ook met andere attributen dan alleen de baton. Hiermee
verdiende ze de tweede plaats met 75.95 punten. Ook draaide Rieke met Diana Leune hun duo-show.
Daarvoor kregen ze 77.65 punten en werden ze wederom tweede. Manouk en Petra deden hier ook als duo
mee. Zij verdiende 80.55 punten en mochten verrast de diploma voor de eerste plaats in ontvangst nemen.
Dan tot slot was het nog de beurt aan het A-team. In hun nieuwe outfit (zie foto) als de Spice Girls gingen zij
zelfverzekerd de vloer op en de meiden hadden er echt zin in. Dit was de tweede keer dat ze deze show deden
en het ging al een stuk beter. Een eerste plaats was dan ook zeker dik verdiend! Het was een lange, hectische
en warme dag, maar de meiden hebben er zeker van genoten. Volgende week woensdag zijn wij op een
concours in Ruinerwold te vinden.

Diana haalt mooie punten in Ruinerwold
Afgelopen zaterdag is majorette vereniging Diana naar een wedstrijd in Ruinerwold geweest. Alle meiden
van Diana mochten hier meedoen in teamverband. Ook waren er natuurlijk weer een aantal meiden die ook
alleen of met z´n tweeën de vloer op gingen. Rieke Heeringa moest vroeg uit de veren want ze was als vierde
deelnemer aan de beurt. Haar show ging best redelijk en ze verdiende hiermee 79.35 punten, dit was goed
voor de vijfde plaats. Rieke kwam later ook uit in sectie B (andere attributen), hier kreeg ze 78.1 punten. Kort
daarna was het de beurt aan Manouk Sijtsma, Inge Leune, Melissa van Dongen en Mariëlle Merks. Zij kregen
resp. 77.75 punten, 76.45 punten, 77.15 punten en 74.25 punten. Chantal Hollegien en Jedid-Jah van Eerde
mochten hun show ook weer aan die spannende jury laten zien. Ze hebben wederom een persoonlijk record
gehaald met 70.45 punten. In de jeugd 2 klasse kwamen Christel Heukers en Anne Marije Hoekstra uit van
Diana. Anne Marije kreeg 72.8 punten en Christel 77.35 punten. In de junior klasse mochten Petra Remijn en
Melissa Koning de strijd aan gaan. Petra verdiende 72.45 punten. Melissa kreeg hier maar liefst 82.75 punten
en werd daarmee tweede in deze categorie! Petra heeft in deze zelfde leeftijdsklasse ook duo gedaan met
Manouk. De show was erg spetterend. Ze verdiende dan ook 78.55 punten en pakten daarmee de derde plaats.
Rieke deed met Diana Leune duo in de senior klasse. Hier kwamen zij op de tweede plaats met 78.85 punten.
Dan was het nog de beurt aan de teams. Het jongste team van Diana, het D-team, bestaande uit Amber
Roelofs, Melany Reininga, Ingrid Hogeveen, Marjolein Berndsen, Silvia Top en Melanie Lampe, deden het
ontzettend goed. Ze kregen voor hun show op muziek van The Lion King 65.4 punten en werden daarmee
tweede. Lisanne Merks, Jedid-Jah van Eerde, Chantal Hollegien, Manon Post, Christel Heukers en Anne
Marije Hoekstra vormen samen het C-team van Diana. Op muziek van Tarzan en in superleuke pakjes
mochten zij hun show laten zien. Zij kregen 70.25 punten, een persoonlijk record, en dit was goed voor een
mooie derde plaats. Dan het B-team, Mariëlle Merks, Erika Wakker, Marjolein Top, Inge Leune, Marian
Staal, Marijke Wakker en Melissa van Dongen kregen ook mooie punten voor hun show op muziek van High
School Musical gecombineerd met Kinderen voor kinderen. Ze verdienden 74.5 punten en werden daarmee
vierde in hun categorie. Tot slot nog het A-team. Rieke, Diana, Manouk, Petra en Melissa haalden alles uit de
kast en kropen helemaal in hun rol van de Spice Girls. Ze kregen 72 punten en werden daarmee tweede.
Samen met alle meiden van de vereniging hebben we vooral een hele gezellige dag gehad. We maken ons nu
op voor een teamwedstrijd in Emmeloord en natuurlijk voor onze eigen wedstrijd in Creil op 24 mei.
Renate Boons.
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Nieuws van Bowling Vereniging Espel
Deze keer niet veel nieuws, maar wel veel uitslagen. Het bowlingseizoen zit erop en de eindstanden
van de diverse leagues zijn bekend.
Trioleague:
1. Errors (Guus Rasing, Frans Jansen, Rene Koetsenruyer)
2. De Ducdalf (Mark Warmolts, Belinda van Eerde, Simon Klaver)
3. HGC (Christ de Bruyn, Gerrit Voesten, Hein Hunneman)

Punten
98
87,5
79

Dames
1. Carla de Raat
2. Belinda van Eerde
3. Janneke Wijnia

Gem.
204,37
202,04
175,89

Gem.
169,01
165,88
155.21

Heren
1. Simon Klaver
2. Frans Jansen
3. Rene Koetsenruyter

Hoogste game dames: Carla de Raat met 233
Hoogste game heren: Christiaan Veendorp met 290

Huisleague:
Punten
1. Blok Team (Richard Andeweg, Louw de Kievit, Mechtelt Boeve, Andries Smit)
2. Hoevenberg (Siegrid en Esther Postma, Eric Maas, Peter Hoekman) 63
3. Huiskens (Wim Scholtalbers, Rob van Geest, Robert van Waveren, Jaap Soppe)
Dames
1. Greetje Raap
2. Siegrid Postma
3. Roelie Vredeveld

Gem.
159,04
156,08
148,76

Heren
1. Richard Andeweg
2. Louw de Kievit
3. Wim Scholtalbers

Gem.
174,42
171,95
157,96

Hoogste game dames: Siegrid Postma met 238
Hoogste game heren: Richard Andeweg met 248

Duoleague:
1. Combi drain (Klaas Veendorp, Danny Kroeze)
2. WHOB (Christiaan Veendorp, Finy Wetzelaar)
3. ‘t Achterhuis (Simon Klaver, Angelique van Leeuwen)

Punten
81
81
76,5

Dames
1. Ingird Zoutenbier
2. Nancy van Stuivenberg
3. Marijke Willems

Gem.
208,69
205,03
203,74

Gem.
171,66
171,36
167,88

Heren
1. Christiaan Veendorp
2. Klaas Veendorp
3. Simon Klaver

Hoogste game dames: Ingrid Zoutenbier met 241
Hoogste game heren: Klaas Veendorp met 300
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78,5
63

Oudste Jeugd:
Punten
1. Nathan en Jeroen (Nathan Kroon, Jeroen Postma)
2. Thijs en Stefan (Thijs Rasing, Stefan Menting)
3. Walreen (Ireen van Aart, Walter den Boer)

69,5 pnt
67,5 pnt
61,5 pnt

Meisjes
Gem.
Jongens
1. Joke Rasing
132,84
1. Thijs Rasing
2. Ireen van Aart
131,88
2. Nathan Kroon
3. Deborah Krul
130,94
3. Stefan Menting
Hoogste game meisjes: Ireen van Aart met 187
Hoogste game jongens: Walter den Boer met 247

Gem.
169,19
167,13
157,73

Jongste Jeugd:
1. Raymen (Lotte Menting, Anke Rasing)
2. BK-Team (Koen van Kranenburg, Bas de Raat)
3. Frame (Frances den Boer, Merijn Celie)

Punten
64,5 pnt
64 pnt
59 pnt

Meisjes
Gem.
Jongens
1. Lotte Menting
129,69
1. Koen van Kranenburg
2. Anke Rasing
124,73
2. Bas de Raat
3. Frances den Boer
119,52
3. Merijn Celie
Hoogste game meisjes: Frances den Boer met 203
Hoogste game jongens: Ruud van Aart met 199

Gem.
128,55
123,23
109,87

Ook zijn er aan het eind van dit afgelopen seizoen diverse ere-prijzen uitgereikt.
De Van Prattenburg Wisselbekers, voor de jongen of het meisje die het meest is gestegen in
zijn/haar gemiddelde t.o.v. het vorige seizoen:
Mark van Kranenburg bij de jongens
Lotte Menting bij de meisjes
De Jan Dirk Buitenhuis Wisselbokaal voor de senior die het meest is gestegen in zijn/haar
gemiddelde t.o.v. het vorige seizoen: Klaas Veendorp.
De Jaap Wijnia bokaal voor de bowler/bowlster van het jaar is dit jaar ook gewonnen door Klaas
Veendorp.

Namens de bowlingvereniging Espel,
Evert Ziel
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‘t Mozaïek
Bestuurssamenstelling:
Adri van Dun
Voorzitter, contactpersoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en zaalgebruik
Marry de Graaf
Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon jeugdhonk
Jack Wijnia
Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester,
contactpersoon kerkzaal
Minetta Bus
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:
•

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: grote zaal.

•

Elke maandagmorgen en dinsdagmorgen:
Fysiotherapeut Hans Wognum. Tel 0527-637324

•

Elke dinsdagmorgen op afspraak: Pedicure Sary Christien van der Velde tel. 0527271466

•

Elke dinsdagmorgen van de even weken (10-11 uur):
Thuiszorg/zorggroep Mw. Co Wakker
Tel: dinsdagmorgen 10-11 uur : 0527-271355
Tel: buiten die uren 0527-630306 (vragen naar Co Wakker, consulente Kruisvereniging)

•

Elke vrijdagmiddag rond 17.15 uur:
De dokter, voor afhalen medicijnen en kleine ongemakken of vragen
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Nieuws van het MFC
Zoals wellicht bekend heeft er onlangs een bestuurswisseling plaatsgevonden binnen het MFC, John
van Slooten (namens dorpsbelang) is vervangen door Marry de Graaf en Ella Wijnia heeft na 7 jaar
actief bestuurlijk haar functie doorgegeven aan Minetta Bus. Het bestuur van het MFC vergadert
iedere 1e dinsdag van de maand vanaf 20.30 uur, dit is tevens een goed moment om ons te spreken,
mocht u ons willen bezoeken dan dit even van te voren kenbaar maken aan een van de
bestuursleden. De gebruikersvergadering is dit jaar gepland op dinsdag 14 oktober a.s. De
uitnodiging volgt terzijnertijd.
Vergaderoverzicht 2008
Bestuursvergadering
x
januari
x
februari
x
maart
x
april
x
mei
03-06-08
juni
x
juli
x
augustus
02-09-08
september
07-10-08
oktober
oktober
04-11-08
november
02-12-08
december

Gebruikersvergadering

14-10-2008

De komende tijd gaat het bestuur weer actief ledenwerven voornamelijk onder nieuwe
dorpsgenoten. Met alle gebruikersgroepen gaat het goed, het gebouw wordt veelvuldig gebruikt. Zo
is onlangs de kinderopvang uitgebreid, door ook gebruik te maken van de faciliteiten van het
jeugdhonk en heeft Sary Christien van der Velde de pedicure praktijk van Janette Schultink
overgenomen.
Tevens verzoeken wij donateurs en gebruikers om op- en aanmerkingen, vragen en tips te melden
via het algemeen mailadres; mfc@espel.info al uw mail zal beantwoord worden.
Sleutel- en agendabeheer blijven bij Harry Maas, om Harry telefonisch toch een beetje te ontlasten,
verzoeken wij u vriendelijk om uw jaaragenda’s door te mailen, i.p.v. door te bellen via mail:

hmaas@vloerbewerkingsmachines.nl
Op 31 mei is er flink geklust rondom het Mozaïek (zie foto’s geplaatst op www.espel.info) ondanks
alle inspanningen van alle vrijwilligers is het werk niet helemaal klaar gekomen, daarom is een 2e
klusdag gepland op zaterdag 14 juni a.s., we willen graag starten om 09.00 uur. Hiervoor zijn we nog
op zoek naar een aantal vrijwilligers, graag even contact op nemen met Adri van Dun of Jack Wijnia.
Voor koffie, taart en soep wordt gezorgd!

We proberen u iedere dorpskrant op de hoogte te houden over het MFC, een prachtig
initiatief, gedragen door dorpsgenoten en donateurs om de leefbaarheid in een dorp te behouden en
verder uit te bouwen.
Bestuur MFC
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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
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

Feestcommissie
Fysiomotion
Dr. C.G.J. Geboers

‘t Mozaïek
Hans Wognum

637324
0612803041

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

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

maandagmorgen
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
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
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. S.C. van der Velde
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
271269
271345

651107

opgave peuters vanaf 1
jaar

271466

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

