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Prikbord
Verhuisbericht

Vakantie!
Dorpsgenoten.

We hebben het weer gehad
En het was me wat
Alles te regelen van tevoren
Alles moet je weten,alles horen
Gaan we naar het buitenland
Of blijven we in ons eigen land
Het weer hoe zou het zijn
We willen graag wat zonneschijn
Bellen, schrijven, internetten
Zoeken, kijken, overal opletten
Je kan van alles tegenkomen
Je gaat er al over dromen
Gaan we een week of veertien dagen
Het moet toch ook wel slagen
Want we zijn er hard aan toe
Och, wat zijn we moe
We zijn terug, weer thuis
Gezellig, weer in eigen huis
Het was er prachtig, maar wat heet
Zon verbrand voor je het weet

Bij ons vertrek uit Espel willen we allen groeten.
Wij hebben lang in ons dorp gewoond met veel plezier,
en zullen nog vaak aan de goede jaren terug denken.
We hopen dat we in onze nieuwe woonplaats
Marknesse ook weer een plekje vinden.

Ons adres is :
Lange Voor 93
8316 BD Marknesse

Hartelijke groeten en de beste wensen voor u allen,
Gerhard en Koos Eilander

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van

Theodorus Johannes Wichers Schreur

Maar eerlijk, zijn we uitgerust !
Of was het meer een must !
Ach,het doet er ook niet toe
Al zijn we wel een beetje moe.
Roel Warmolts.

Fam Wichers Schreur
Westerrrand 51
Espel

Klaverjasliefhebbers opgelet
Misschien weet niet iedereen het daarom vertellen wij het maar
even. Espel heeft een enthousiaste klaverjasclub. Elke
maandagavond om 20.00uur wordt er gekaart in de bowling
door 20-24 kaartliefhebbers. Er wordt niet gedraaid dus spelen
wij verplicht. Het inleggeld bedraagt 3 euro en voor dat geld
krijgt iedere kaarter een prijs. Verwacht voor 3 euro geen half
varken, maar voor ieder is er een prijsje. Wij spelen geen
competitie, dus als je een keer overslaat is dat niet erg. Maar
wij denken dat het wel een beetje verslavend is, dus kom je
vast de volgende keer terug. Kom gerust vrijblijvend een keer
proberen, wij zouden een paar nieuwe gezichten erg fijn
vinden.
Namens de klaverjassers,
Jan en Mien Klaver
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Noteer de volgende data in uw agenda!

September
•
•

20 september: Oudercursus Het Fluisterkind (Ceder)
20 september: Amsterdamse Avond, De Ducdalf

Oktober
•
•
•
•

16 oktober: Lezing Ceder ‘2012 – de veranderende aarde’ door Sylvia Damar
21 oktober: Duo Streektaal, Mozaiek
21 oktober: 35 jarig bestaan Ouderen Sociëteit Avondvreugd, De Ducdalf
25 oktober: Murphy’s Law, de Ducdalf

November
•
•
•
•

1 november: Jeroen vd Boom, de Ducdalf
15 november: Megaprinsenbal met Ronald en de Zware Jongens, de Ducdalf
20 november: Lezing Ceder ‘Energetische numerologie’ door Maike Rabba
22 november: Tribute Event 2008 (Look a Likes)

December
•
•

7 december: Mooi Wark, de Ducdalf
13 december: Nick en Simon, de Ducdalf

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar dorpskrant@espel.info!
Op de Wieken

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.
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“DE CEDER”- informatie en programma
voor persoonlijke ontwikkeling
en bewustwording
20 SEPTEMBER
OUDERCURSUS HET FLUISTERKIND (NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR)
Als je zoekt naar iemand die je helpt je leven volledig te ontplooien,
die je helpt een krachtig, liefdevol mens te zijn en een evenwichtige opvoeder,
die alle dagen beschikbaar is om jou te begeleiden,
die geduldig, nauwkeurig en doelgericht werkt ...
Zoek dan niet verder want je kind weet er alles van!
Je hoeft alleen nog maar leren kijken en luisteren
naar de aanwijzingen van je kind(eren)
en dát leer je op de oudercursus 'Het Fluisterkind',
dus schrijf je nu in met je partner of een vriendin.
Zie website: www.zienderogenbeter.nl
Voor meer informatie: Janita Venema, tel: 058-2668191, Mail: info@zienderogenbeter.nl

16 OKTOBER
2012 – DE VERANDERENDE AARDE
Sylvia Damar is een kosmisch channel en krijgt kennis door over de toekomst van de aarde.
Vanaf 1991 is zij bezig de mensen bewust te maken van de verandering van de aarde maar ook van
de verandering in de mensen zelf. De aarde is bezig met haar eigen evolutie en heeft een geheel
andere evolutiecyclus dan wij mensen. Zij kent een heel lange tijd van stabiliteit en een heel korte
maar zeer heftige tijd van verandering. Omdat de aarde verandert, verandert ook haar ‘aura’.
Hierdoor wordt de mens beïnvloed waardoor de energiebanen en -punten in ons lichaam worden
vergroot en er andere energie doorheen stroomt. Dit kan ongemakkelijke symptomen geven, zoals
hoofdpijn, darmklachten, vergeetachtigheid enz. Het is een buitenkans om mee te mogen gaan met
de ontwikkeling van de aarde, daarom wil iedere ziel nu op aarde zijn!!! Sylvia Damar viert de
verandering en wil ons bewust maken van de mogelijkheden van deze nieuwe tijd zodat we met een
positief gevoel huiswaarts keren. Aan het eind van de avond is er tijd voor uw vragen.
20 NOVEMBER
ENERGETISCHE NUMEROLOGIE
Je geboortedatum als basis voor een ver-rassende ontdekkingstocht naar (verborgen)
talenten en krachten. De eerst losstaande getallen bieden een kans om bepaalde eigenschappen van
jezelf of de ander te accepteren. De optelsom van b.v. je eigen geboortedatum kan inzicht in het
gekozen of te kiezen pad brengen. Het gaat eigenlijk om bewustwording.
Kortom, op deze interessante avond spreken de nummers 1 tot en met 11 steeds meer tot je
verbeelding en vertellen waarom je b.v. zo gevoelig, daadkrachtig, behulpzaam of….. bent.
Maike Rabba gebruikt Energetische Numerologie graag aanvullend in haar therapeutisch werk met
cliënten en geeft ook cursussen. Neem wat te schrijven mee!
Op de Wieken

MERCATUS HEEFT EEN NIEUW WOONRUIMTE VERDEELSYSTEEM
In 2007 heeft Mercatus besloten om over te gaan naar een nieuw woonruimte verdeelsysteem, om
duidelijker en transparanter te zijn. 26 juni 2008 is het nieuwe systeem, Woningnet, gestart.
Nu inschrijven, straks een woning
U schrijft zich vooraf in tegen betaling (€ 25,00 eerste jaar, € 15,00 verlenging per jaar). Inschrijven
kan al vanaf 18 jaar. Wij raden u aan u in te schrijven, voordat u een woning zoekt, om zo
inschrijfduur op te bouwen. Bij het nieuwe systeem is inschrijfduur, naast een aantal andere criteria,
het belangrijkste voor de aanbieding van een woning.
Werkwijze nieuw systeem
- u kunt het actuele aanbod wekelijks raadplegen op www.mercatus.nl, kopje woningaanbod.
- u beslist per week zelf of u wel of niet op de aangeboden woning(en) wilt reageren.
- er is géén maximum meer aan het aantal woningen waarop u kunt reageren.
- iedere week op dinsdagmorgen 9.00 uur is de sluiting van het aanbod, daarna worden de
kandidaten voor de aangeboden woningen geselecteerd, hierdoor ontstaat een kortere
doorlooptijd waardoor overname wordt vergemakkelijkt.
- achteraf is de verantwoording voor elke woning zichtbaar, dus met welke wachttijd is de
woning aangeboden.
- na de selectie wordt direct het nieuwe aanbod voor de volgende week zichtbaar op de site,
zodat u daar weer op kunt reageren. Het maakt niet uit of u al direct dinsdag reageert of pas
maandagavond, zolang het maar voor dinsdagochtend is. Bovendien kunt u tussentijds nog
wijzigen.
Let op!
- Goed reageren is belangrijk om kans te maken op een woning. Dit betekent dat u juist moet
reageren, dus juiste leeftijd voor de woning, juiste inkomen voor de woning en juiste aantal
personen. Daarnaast is de inschrijfduur belangrijk.
- Heeft u geen internet, dan kunt u op het kantoor van Mercatus gratis gebruik maken van een
computer om te reageren. Ook bieden wij u hulp bij het gebruik van Woningnet.
Meer informatie en vragen
U kunt contact opnemen met de afdeling woondiensten, telefoonnummer (0527) 635500.

MELANIA ORGANISEERT UNIEKE FIETSTOCHT VOOR HET GOEDE DOEL
Op zaterdag 20 september wordt er door Melania Flevoland een fietstocht van 40 kilometer
lengte georganiseerd door de Weerribben. Start van de fietstocht is van 10.00 tot 11.00 uur bij De
Vuurtoren Blokzijlerweg 15 Marknesse. Het inschrijfgeld voor deze fietstocht is E 10,- en is
helemaal voor het goede doel, omdat sponsoren de kosten van deze tocht en de lunchpakketten
voor hun rekening nemen. De kosten van het overvaren met een pontje zijn voor rekening van de
deelnemers. Opgeven kan tot 13 september bij Arian Haverkamp tel. 0527 261345 e-mail:
janenarian@hotmail.com of bij Linda Huizinga tel. 0527 291317 e-mail: classof72@xs4all.nl Zie
voor meer informatie: www.melania.nl .

Op de Wieken

Nieuws van ’t MFC
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 deze maand.
Vergaderoverzicht 2008
Bestuursvergadering
02-09-08
september
07-10-08
oktober
04-11-08
november
02-12-08
december

Gebruikersvergadering
14-10-2008

Nieuws van het MFC
We blijven actief om nieuwe leden te werven, voornamelijk onder nieuwe dorpsgenoten.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, nogmaals het verzoek aan de gebruikers om uw jaaragenda’s/wijzigingen
door te mailen, i.p.v. door te bellen via mail: hmaas@vloerbewerkingsmachines.nl.
Op 31 mei en 14 juni is er flink geklust rondom het Mozaïek (zie foto’s geplaatst op
www.espel.info). Rondom het Mozaïek is nu bestrating aangebracht en zijn verzakkingen verholpen.
Aan de kant van de kerk moet de bestrating nog opgepakt worden. Hiertoe worden leden van de kerk
benaderd door Jack Wijnia. Rondom het Mozaïek is verlichting aangebracht en binnenkort hopen we
tot het overgaan van het plaatsen van een zitbank aan de voorzijde. Besloten is om een groot aantal
opgeslagen hulpmiddelen aan het Oost-Europa Comité aan te bieden. Mocht het nodig zijn, dan zijn
al deze hulpmiddelen te verkrijgen bij het Wit Gele Kruis te Emmeloord. De krukken staan nog wel
tot uw beschikking.
Verder is er een brief naar College van B&W verzonden met het oog op de parkeerproblematiek
rondom het Mozaïek. In de volgende dorpskrant komen we hier op terug.
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

Nieuws van de Ouderen Sociëteit Avondvreugd
Donderdag 4 September zijn we weer begonnen met onze gezellige soosmiddagen in het Mozaiëk.
De opkomst was goed te noemen. Verschillende van onze leden hadden er al naar uitgekeken en
zaten als het ware te popelen om weer aan deze middagen mee te doen. We hebben vier nieuwe
leden aan ons totaal mogen toevoegen. [een goede ontwikkeling] Helaas hebben we ook twee
trouwe leden uit moeten schrijven wegens verhuizing naar Marknesse. Gerhard en Koos dat het
jullie daar goed mag gaan en als je nog eens in Espel komt [ en dat zal zeker] jullie zijn altijd
welkom op de Soos. Donderdag 2 Oktober organiseren we in plaats van de gewone middag Soos
een open inloop avond Soos , beginnend om 20.00 uur . Iedereen van jong tot oud is daar van harte
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Nieuws van de Ouderen Sociëteit Avondvreugd (vervolg)
welkom. Onze actieve handwerkgroep heeft van gekregen wol en andere spullen diverse mooie
dingen gemaakt. Zij willen daar graag wat verkopen om onze kas te spekken, maar de rest gaat naar
het goede doel. ‘’De Oost Europa Commissie.’’ Verder worden er deze avond de spelletjes gespeeld
zoals op de gewone Soosmiddag ook gedaan word. U kunt daar ook aan meedoen en kunt dan
ondervinden hoe gezellig dat is en wat een sfeer dat met zich meebrengt. Koffie en thee is er
natuurlijk verkrijgbaar en plakje cake hoort erbij. Ook kunt U meedoen aan andere spelletjes waar u
een prijsje mee kunt verdienen en een kleine verloting zal er niet ontbreken. We rekenen op een
grote opkomst, dat is het waard , want een Ouderen Soos in een kleine gemeenschap als het onze
mag hier zeker niet ontbreken. Dus steun de Ouderen Soos!!!
De Soos bestaat dit jaar 35 jaar, dat gaan we vieren op Dinsdag 21 Oktober in ‘’De Ducdalf’’
Roelof Warmolts

Nieuws van Peuterspeelzaal de Kruimel
Voor de zomervakantie hebben de peuters afscheid genomen van juf Thea. De peuters mochten ’s
middags bij juf Thea thuis komen .Er waren allerlei leuke activiteiten buiten in de tuin te doen. Er
was o.a een groot springkussen je kon je laten schminken of dropveters rijgen met lekkere chipjes
eraan.De peuters hebben zich volop vermaakt . Aan het eind van de middag was er voor de ouders
ook nog de gelegenheid om afscheid te nemen van Thea onder het genot van een hapje en een
drankje.Het was een geslaagd afscheidsfeest. Na de zomervakantie zijn we dus gestart met onze
nieuwe leidster Marga v.d Velde. De peuters en de nieuwe juf hebben er weer helemaal zin in. Voor
opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Anja Beugels tel; 651107.
Hieronder vindt u nog een persoonlijk woordje van Thea Menting:
Bijna 13 jaar peuterspeelzaalleidster…………………………
Nu ik terugkijk op die periode is het omgevlogen,maar er is ook veel veranderd.
Ik heb met heel veel plezier gewerkt op “De Kruimel”. Ik heb op 3 verschillende locaties mogen werken.;het
parochiezaaltje, het Groene Kruis gebouw en “Het Mozaiek”.
Laatsgenoemde locatie is natuurlijk uniek te noemen op een klein dorp als Espel. Alles nieuw met de
gewenste voorzieningen. Super, Espel!!!!! De peuterspeelzalen van de Noordoostpolder zijn sinds 1,5 jaar
gefuseerd en onder gebracht in één stichting. Dit betekent voor het lokale bestuur dat ze geen werkgever
meer zijn en de ouderbijdrage wordt nu geïnd via de stichting SPN. Als peuterspeelzaalleidsters hebben we
onderling nu veel contact en er wordt gestreefd naar steeds meer professionaliteit, met de daarbij behorende
cursussen en overleg. Ik kan terugkijken op een afscheidsfeest , zoals ik die gewenst had. Lekker thuis met
bijzonder goed weer en informeel!!!!! De foto’s van de peuters staan nog op de schoorsteen en de mooie
spiegel van een” kruimeltje” hangt op een mooi plaatsje. Met een mooi fotoboek van die dag als herinnering
kijk ik terug op een geweldige periode. Ik wil graag een ieder bedanken waar ik mee mocht samenwerken;
collega’s, basisschool, kinderopvang, feestcommissie enz. Maar in het bijzonder de ouders voor het
vertrouwen in mij als leidster en daarnaast al het vrijwilligerswerk ………………..bestuursfuncties,
ouderhulp, schoonmaak, begeleiden van activiteiten enz. Zonder jullie is peuterspeelzaalwerk niet mogelijk!
Ik wil de peuterspeelzalen heel veel succes toewensen om dit belangrijke werk goed voort te kunnen zetten
met voldoende financiële steun en ondersteuning. Ik zie de meeste peuters weer terug op “De Ark” en u allen
wel weer in ons ”dorp”
Thea Menting
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Ontwikkelingen Fietspad Espelerweg
Nadat dorpsbelang Espel haar ongenoegen had uitgesproken bij de provincie over de uitgelopen
werkzaamheden van het fietspad langs de Espelerweg, ontvingen we de volgende mail op 3
september ’08 van de projectleider van de provincie Flevoland.
Heer Hogeveen,
Ik deel uw zorg omtrent de afronding van de werkzaamheden aan het fietspad Espelerweg. Wat is
het geval: Het gedeelte Tollebekerweg - rotonde 'Espelerweg' is nog onvoldoende uitgehard om
zwaar verkeer te kunnen dragen en daarom kunnen de overkluizingen ter plaatse van de in-/uitritten
nog niet worden verwijderd. Door deze obstakels kan het fietspad nog niet worden opengesteld.
Openstelling van het fietspad houdt in dat het fietspad voldoet aan alle geldende eisen aangaande
vormgeving en inrichting. Zo dient de veiligheid van het fietsverkeer te zijn gewaarborgd. Door de
aanwezigheid van de overkluizingen en de lage bermen is dit niet het geval en zijn wij als beheerder
aansprakelijk voor alle schades die tengevolge hiervan ontstaan. Aangezien het risico op schade
zeer groot is en de fietsers op de weg in onze ogen minder risico houden we het fietspad
afgesloten. Uiteraard kan je, als je de obstakels voor lief neemt, op eigen risico gebruik maken van
het fietspad. Er zal niemand fietsers van het fietspad verwijderen. Het is aan een ieder af te wegen
waar hij/zij zich het veiligst voelt ???
Het gedeelte Tollebekerweg - Hannie Schaftweg lijkt gereed, maar de aangrenzende bermen zijn
nog niet overal voldoende aangevuld. Hierdoor is de veiligheid van het fietsverkeer niet afdoende
gewaarborgd, waardoor bij openstelling van het fietspad alle schade voor onze rekening komt.
Hierintegen is het risico op ongevallen wat minder groot. Ik had gehoopt, dat deze week de bermen
voldoende zouden zijn aangevuld en dit gedeelte fietspad weer opengesteld kon worden. Helaas lijkt
het erop dat de hoeveelheid op dit moment beschikbare grond voor de aanvulling niet genoeg te zijn.
De grond die hiervoor wordt gebruikt komt vrij bij de reconstructie werkzaamheden die we
momenteel ook aan het uitvoeren zijn aan de Kuinderweg. Op deze manier kunnen we werk met
werk maken. Echter de hoeveelheid grond die vrijkomt bij de Kuinderweg blijkt minder dan was
gedacht. Daarbij vragen de bermen langs het fietspad Espelerweg meer grond dan is uitgerekend.
Dit komt doordat we de tijdens de uitvoering het fietspad iets hoger hebben aangelegd. Hierdoor
ontstaat een beter inpassing en kan o.a. de afwatering beter verlopen. Deze mee en tegenvaller
werken elkaar in dit geval tegen en hebben we dus een uitdaging om een probleem op te lossen.
Het zal u duidelijk zijn, dat de werkzaamheden niet op hele korte termijn zullen zijn afgerond. Dit
houdt in, dat ik ook in overleg met mijn collega's die verantwoordelijk zijn voor het beheer in
overleg ga om te bezien of ondanks dat de bermen nog niet zijn aangevuld het fietspad toch kan
worden opgesteld. We gaan een nieuwe risico afweging doen. Wellicht dat met wat aanvullende
bebording het verantwoord genoeg is om (een deel van) het fietspad weer op korte termijn open te
stellen.
Morgenochtend (donderdag 4 september) heb ik overleg met de aannemer en ga ik met hun
planning m.b.t. de afronding van de werkzaamheden vastzetten. Mijn inzet daarbij zal zijn een zo
spoedige mogelijke afronding. Zodra ik over de planning van de afronding iets aan u kan
meedelen, hoort u van mij.
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Ontwikkelingen Fietspad Espelerweg (vervolg)
Op donderdag 4 september ontvingen wij de volgende mail:
Hierbij ter informatie de afspraken die vanmorgen in de bouwvergadering zijn gemaakt aangaande
de afronding van de werkzaamheden aan het fietspad:
Gedeelte Tollebekerweg - Espel:
- vrijdag 5 september worden er kubussen gedrukt om te kijken of het beton de vereiste druksterkte
(nagenoeg) heeft gehaald.
- bij positief resultaat (waar we van uitgaan) worden begin volgende week de overkluizingen
weggehaald;
- in week 38 (15 t/m 20 september) worden de bermen aangevuld. Hiertoe wordt de bij de
cunetverbreding vrijkomende grond bij de Kuinderweg direct vervoerd naar het fietspad
Espelerweg. Afgesproken is om niet meer dan 1500 m3 af te voeren, omdat er anders te weinig
grond op de Kuinderweg achterblijft om daar en langs het fietspad in het Kuinderbos de bermen af
te werken. Mocht er meer grond benodigd zijn, dan moet er grond van elders worden aangevoerd.
- aansluitend worden in week 39 /40 de bermen afgewerkt, waarna dit gedeelte weer officieel
opengesteld kan worden.
Afgesproken is dat uiterlijk vrijdag 3 oktober de werkzaamheden aan het fietspad zullen zijn
afgerond.
Gedeelte Hannie Schaftweg - Tollebekerweg:
- vanaf begin volgende week wordt alle aanwezige grond verspreid. Hierbij de locaties waar grond
is gedeponeerd op goede hoogte afwerken. Dus grond niet uitspreiden over de lengte. Bij grond
tekort houdt dit in dat er locaties overblijven die niet geheel of helemaal niet aangevuld worden.
- nadat alle grond is verwerkt, veiligheid van fietspad inventariseren, afhankelijk van
aantal locaties met te lage bermen;
Veiligheidssituatie van fietspad hierbij afwegen tegen de situatie van fietsers op de rijbaan.
 Indien onveiligheid van fietspad kleiner is dan de situatie van fietsers op de
rijbaan het fietspad openstellen voor brom-/fietsverkeer;
 Indien onveiligheid fietspad groter is situatie van fietsers op de rijbaan, wordt vanaf week 38
grond aangevoerd om locaties met grondtekort aan te vullen.
Als Dorpsbelang hopen we dat alles toch vlot zal gaan verlopen en dat het fietspad zo spoedig
mogelijk op een veilige manier door de fietsers gebruikt kan gaan worden.
Namens dorpsbelang,
Bart Hogeveen
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POLYENERGETISCHE WORKSHOP
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)
Bovenstaande gebruik ik als uitgangspunt voor een workshop met als doelstelling kennismaken met
deze therapievormen, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.
De workshop vindt doorgang bij minimaal 4 deelnemers, wordt gegeven in ’t Mozaïek, van 19.30 –
21.30 uur en bestaat uit vijf avonden, eens in de veertien dagen.
Ook bij interesse voor één van deze vijf onderwerpen kun je contact opnemen.
Bij voldoende animo is het mogelijk in twee avonden een onderwerp te belichten.
14 oktober: Energiewerk
Gronden, energie sturen en ervaren van de aura.
28 oktober: Hypnose
Zijnsbewustzijn, trance, je ervaring verwerken in een tekening.
11 november: NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren)
De kracht van een gedachte, een anker aanbrengen en handreikingen om een metafoor te schrijven.
25 november: Regressie-en reïncarnatie
Innerlijk kindwerk, een kijkje in ons vroege verleden en een vorig leven.
9 december: Communicatie
Verbale en non-verbale communicatie en het spelen van een communicatiespel.
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.
Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de Academie voor Polyenergetische Therapie
te Amersfoort. Sindsdien ontvang ik cliënten op afspraak in ’t Mozaïek.
Zowel door het geven van therapie als d.m.v. het geven van workshops houd ik me bezig met
bewustwording (wie ben je, waarom doe je de dingen zoals je ze doet) en het geven van
handreikingen voor persoonlijke groei (wat wil je en hoe vind je in jezelf wat je nodig hebt om dat te
realiseren). Immers hoe beter we onszelf kennen en accepteren, des te prettiger staan we in het
leven.
Voor meer informatie of aanmelden kun je bellen of mailen met:
’t Spectrum
Praktijk voor polyenergetische therapie
Mariëtte van Tiggelen
tel: 271391
e-mail: j.v.tiggelen@wanadoo.nl
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Majorette vereniging Diana organiseert weer . . .

direct na de zomervakantie
op vrijdag 15 en vrijdag 22 augustus
van 16:00 – 16:45 uur
in de gymzaal te Tollebeek
(Fazantendrift 10)

Ben je 6 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom!

Op de Wieken

www.diana-tollebeek.nl
Informatie en opgave bij Marianne Jägers > tel. 231455

Op de Wieken

Nieuws van de Vereniging voor Dorpsbelang
Dorpsgenoten,
Na een niet zo lange en ook niet zo hete zomer, maar toch uitgerust van alle beslommeringen is het
weer tijd om de draad op te pakken. De scholen zijn weer begonnen en ook de verenigingen gaan
weer aan de slag. Kort willen we even met u doornemen wat er zo al in en om ons prachtige dorp is
gepasseerd.
Dorpsfeest 2008
Het dorpsfeest is ook dit jaar weer fantastisch verlopen, dankzij de goede voorbereidingen van de
feestcommissie. Het weer was prachtig, de pret was groot. Helaas bleek dit jaar de vogel zo taai dat
hij maar niet van de paal geschoten werd. Daarom mocht de ‘oude’ schutterskoning Rolf Thoma de
toga opnieuw aan. Volgend jaar weer nieuwe kansen voor ons allen. Bij de
stratencombinatiecompetitie was de eerste prijs dit jaar voor de combinatie Windmolenhoek,
Turbine en de Wieken. De taart werd enthousiast in ontvangst genomen en ter plekke verorberd.
Traditioneel is het dorpsfeest met een oecumenische viering afgesloten in de feesttent.
Boerentrekkertrek en autocross.
Er is dit jaar goed gebruik gemaakt van de ijsbaan. Voor het eerst in de geschiedenis van Espel is
een boerentrekkertrek georganiseerd. Met ‘gewone’ boerentrekkers een sleepwagen vooruit krijgen
viel niet mee, vooral omdat de vierwielaandrijving niet gebruikt mocht worden. Het was een
spektakel van jewelste en de publieke belangstelling was behoorlijk groot. Ook werd dit jaar, na een
jaar van afwezigheid, wederom de “hel van Espel’ verreden. Het aantal deelnemers uit ons eigen
dorp viel enigszins tegen, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt door de fantastische prestaties.
Een beetje jammer was dat één van de kansrijke Espeler deelnemers (Bor) de verkeerde auto had
getankt, zodat hij na één manche al droog kwam te staan……..jammer, maar volgend jaar beter!
Bestemmingsplan Ankerpad 4
Het is de bedoeling dat aan het Ankerpad een zorgboerderij voor 11 bewoners (mensen met een
verstandelijke beperking) wordt gerealiseerd. Afgelopen zomer heeft Mercatus hierover een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Bij de huidige bewoners van het Ankerpad is ongerustheid
over het bestemmingsplan. De plannen zoals die er nu liggen geven volgens de bewoners
onvoldoende garantie dat de locatie niet gebruikt zal gaan worden voor bijv. opvang van
verslaafden. Er is dan ook bezwaar aangetekend door de bewoners tegen het huidige
bestemmingsplan. Ook Dorpsbelang zal bij het overleg met de gemeente deze zorg aan de orde
stellen.
Begraafplaats
De renovatie van de begraafplaats ligt op schema. De nieuwe beplanting ziet er mooi uit, heeft
uiteraard nog wat tijd nodig om te groeien. De overlast door uienschillen zal afnemen doordat Buys
een schutting heeft geplaatst. Hij heeft inmiddels ook nog verdere plannen om de overlast te
beperken. Dorpsbelang is erg blij met de initiatieven van de firma Buys. De urnentuin zal later dit
jaar worden gerealiseerd. De urnen zullen in de grond of in een grafkelder geplaatst mogen worden.
Tevens wordt er verharding in de urnentuin aangelegd zodat ook rolstoelgebruikers er tussendoor
kunnen. Ten behoeve van de bloemenverzorging zal een tappunt voor water worden aangelegd.
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Nieuws van de Vereniging voor Dorpsbelang (vervolg)
Grote beurt fietspad Espelerweg
Het fietspad langs de Espelerweg wordt deze zomer aangepakt, zo hebben we allemaal kunnen lezen
op de borden langs de Espelerweg. Ook heeft iedereen kunnen opmerken dat de werkzaamheden
niet afgerond waren op 11 augustus, maar verlengd werden tot 29 augustus. Het is inmiddels begin
september en helaas, het fietspad is nog steeds niet klaar. Wellicht als u dit leest is het inmiddels
opgeleverd. De overlast is groot, met name voor de fietsers. Zij moeten via de Pilotenweg, waar ze
het risico lopen in deze oogsttijd grote landbouwvoertuigen te ontmoeten op hun pad. Een andere
optie is over de Espelerweg, waar het verkeer langs ze heen raast. Weliswaar zijn er
verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van een snelheidsbeperking, maar lang niet
iedereen houdt zich aan die snelheid. Uiteraard heeft Dorpsbelang haar ongenoegen over deze actie
aan de provincie Flevoland laten blijken.
Espel west
De eerste woningen zijn opgeleverd en de eerste bewoners, Janka Duursema en Arjan Mulder met
de kinderen Sanne en Stijn, zijn door Dorpsbelang in de bloemetjes gezet. Inmiddels is ook duidelijk
dat een groot deel van de vrije kavels is verkocht of in optie, er resteren nog slechts enkelen. In het
najaar zal worden gestart met de eerste projectbouw.
IGW – gebiedsgericht werken
Ieder dorp en wijk in de gemeente Noordoostpolder heeft een gebiedsregisseur toegewezen
gekregen. De gebiedsregisseur heeft als taak te helpen bij overleg met de gemeente
Noordoostpolder, de regiopolitie, Mercatus en Carefour (voormalig Paspartoe). Ook Espel heeft
inmiddels kennis gemaakt met de gebiedsregisseur, de heer John Verheijen. Samen met de heer
Verheijen heeft Dorpsbelang een ronde gemaakt door het dorp waarbij een aantal knelpunten aan de
orde zijn gesteld.
Wandelpad langs de dorpsvijver
Het was al enige tijd een doorn in het oog van velen. Het openbaar groen rondom de dorpsvijver.
Het onkruid tierde welig en de gemeente leek er niet veel aan te doen. Gelukkig hebben een aantal
bewoners van de Keggehof (en de voorzitter deed ook mee) het heft in eigen handen genomen. Ze
hebben de hele strook langs het wandelpad onkruidvrij gemaakt en opgeschoond. Dorpsbelang wil
de initiatiefnemers langs deze weg nogmaals hartelijk danken voor hun inspanningen.
Tot slot
Komt u iets tegen waar u vragen over heeft, ongewenste of gevaarlijke situaties in en om ons dorp,
laat het ons weten.

Met een hartelijke groet,

Fons van der Heijden en Bart Hogeveen
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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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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 dorpskrant@espel.info!
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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. Bart Hogeveen
Turbine 5 8311 BB Espel

271145

ESVRA, Espeler
Vrouwen Algemeen

Gradie Brandsma, Turbine 14
8311 BB Espel

271599

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:
dorpsbelang@espel.info

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
’t Spectrum
Stichting Welzijn
Ouderen Espel:
Stichting Kinderopvang
Flevoland
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

℡
271759

271970

271410
271269
271345

651107

274355
271145
Iedere vrijdag: 19.00u – 20.30u MFK
www.slagwerkgroepespel.tk
271391

Mw. M. Blok, Noorderrand 26, 8311
AX Espel

271448

’t Mozaiek
Greta Heukers – van der Kamp

271433

Praktijk voor
Polyenergetische
Therapie

Kindercreche de
Speelmuiter/ Buitenschoolse
opvang de Buitenfluiter

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

opgave peuters vanaf 1
jaar

271466

‘t Mozaïek
Mariëtte van Tiggelen

’t Mozaïek
Tel. Nr.: 0527-271355 (tijdens
inloopsspreekuur) of 0527-630306
secr. H. de Raat, Keggehof 21,
8311 AD Espel
Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin, Staartweg 9,
8531 HE Lemmer

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

Op de Wieken

