Colofon
Beste dorpsgenoten,

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

Wij willen graag uw aandacht vragen voor het feit dat Hendrika
Bastiaan en Lammie Hoekstra de redactie van de dorpskrant
binnenkort gaan verlaten. Wij zoeken daarom nieuwe redactieleden.
Het takenpakket kan naar eigen interesse en ervaring ingedeeld
worden. Het werk hoeft niet veel tijd te kosten en is niet
ingewikkeld of vervelend.
Als u meer informatie wilt over wat u kunt betekenen, kunt u
contact opnemen met een van ons. Wij hopen dat u zich meldt,
want het zou zonde zijn als de dorpskrant zou moeten ophouden te
bestaan. Leest u ook de oproep van Hendrika Bastiaan op het
prikbord.
Wij wensen u veel leesplezier!

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 november december 2008
Jaargang 33, nr. 172
Kopij en Layout
Marja Hoorweg
Espelerpad 10
Tel.nr. 270053
dorpskrant@espel.info

Redactie "Op de Wieken"

Inleverdata kopij Op de Wieken
U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, email: dorpskrant@espel.info.
Editie
December - Januari

Aanleverdatum
12 december

Verspreiding
Volleybalvereniging

Plukken en nieten in ’t Mozaïek
Het in elkaar zetten van Op de Wieken gebeurt altijd door een
aantal vrijwilligers in ’t Mozaïek. 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 17 december om 19.00u.

Algemeen
Hendrika Bastiaan
Zuiderrand 19
Tel nr 271871
drika_bastiaan@hotmail.com
Lammie Hoekstra
Westerrand 68
lammie0407@live.nl
Advertenties
Alice Ziel
Zuiderrand 9
Tel. nr. 270031
advertenties.dorpskrant@gmail.com
Drukker
Dhr. G. Raap
Verspreiding
Voetbalvereniging

Mededeling dokter Geboers:
De praktijk van dokter Geboers is vanaf heden gevestigd aan de
Flevolaan 16 te Creil.

Aanlevering kopij
U kunt uw kopij tot en met 12
december 18.00u per e-mail sturen
aan de redactie.
Pluk- en nietavond
De nieuwe editie van Op de Wieken
zal op 17 december om 19.00u in
elkaar worden gezet in ’t Mozaïek.
Website Espel
www.espel.info
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Familieberichten
Overleden
30 september
1 oktober

Dhr Stienissen, Bredehof 13
Dhr van der Pol, Vaartweg 4

Prikbord
Werken en Wonen.

Gevraagd: interieurverzorger m/v

Werken en wonen
Daarmee kun je tonen
Wie je bent
Wat je bent gewent
Hoe je leeft
Om wat je geeft
Hoe is je vorm
Wat is je norm
In je leven
Wat is je meegegeven
Wat je in je hebt
Hoe je bent gebekt
Ben je wat behouden
Of vol van goed vertrouwen
Wat te roekeloos
Of soms snel boos
Wel prettig en gezellig
Of ben je wat rè-bellig
Maar het hoogste goed
Is ‘’Rechtschapenheid’’
Bij alles wat je doet.

Stichting Kinderopvang Flevoland zoekt voor "de
Speelmuiter" / "de Buitenfluiter" een interieurverzorger m/v
voor in de avonduren, 5 a 6 uur per week.

Roel Warmolts

Ingaande Januari 2009.
Info, tel: 271433 (op werkdagen tussen 9.00 - 17.00)
Schriftelijke reacties:
de Speelmuiter / de Buitenfluiter
Westerrand 42/44
8311 AN Espel
Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn onvergetelijke echtgenoot, onze vader,
opa en opa opa
Hendrikus Engelbertus Johannes
Stienissen
zeggen wij u hartelijk dank
Uit aller naam: Familie Stienissen
Espel; oktober 2008

Dorpsgenoten !!!!!!!!!
Ik (Hendrika Bastiaan) ga de redactie in maart 2009 verlaten. Ik heb het al die jaren met veel
plezier gedaan, maar ik vind dat het nu tijd wordt voor de volgende kandidaat. Ik heb al diverse
mensen telefonisch / persoonlijk benaderd, helaas tot nu toe nog zonder succes. Vandaar deze
oproep in de dorpskrant. Ik hoop dat er dorpsgenoten (mannen of vrouwen / jongens of meisjes)
zijn die tijd willen en kunnen vrij maken om de overblijvende leden van de redactie te helpen de
plaatselijke krant in stand te houden.
Met vriendelijke groeten Hendrika Bastiaan (271871)
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Noteer de volgende data in uw agenda!

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!
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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.
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DE CEDER: 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!

De lezingen vinden plaats in (kerkgebouw) het “Mozaïek” ,
Keggehof 1 in Espel.
Zaal open vanaf 19.30 uur.
Aanvang lezing 20.00 uur.
Entree € 5,- inclusief 1 consumptie.
Annie Keizers tel. 0527 – 271262
Mariëtte van Tiggelen tel. 0527 - 271391
Hermien Bos tel. 0527 – 613036

Kamelen uit Ens versterken Huppel-in 2008
Dit jaar organiseert de stichting Vakantie Activiteiten weer het kinderfeest Huppel-in.
Net als alle voorgaande jaren vindt dit plaats in de kerstvakantie voor alle kinderen
van de basisschoolleeftijd. Deze middag zal wederom worden gehouden in de Bosbadhal in
Emmeloord. Als thema heeft de organisatie dit jaar weer iets origineels bedacht, namelijk: Huppelin de wereld rond! Eén van de speciale attracties dit jaar is iets typisch uit Egypte, er zijn twee
kamelen aanwezig waarop de kinderen rondritten kunnen maken! Maandag 29 en dinsdag 30
december zal de zaal weer goed gevuld zijn met activiteiten die voor elk kind aantrekkelijk zijn! Zo
kunnen de kinderen, naast de rondritten op de Egyptische kamelen, ook een echte Chinese sumoworstelwedstrijd houden en natuurlijk deel uit maken van vele andere spelen uit verschillende
werelddelen. Verder biedt de stichting luchtkussens, een schminkruimte en kleedkamers waarin
volop wordt gezaagd, geschilderd en geknutseld. Huppel-in is toegankelijk voor alle kinderen van de
basisscholen in de Noordoostpolder. Voor vragen is het mogelijk contact op te nemen met de
organisatie van Huppel-in: huppel-in@sva-nop.nl. Website: www.sva-nop.nl.

SWN organiseert computercursus voor Senioren
De Stichting Welzijn Noordoostpolder organiseert weer cursussen EENVOUDIG
COMPUTERGEBRUIK. Het doel van de cursus is ouderen kennis te laten maken met de
computer, een eerste stap op weg naar het omgaan met dit medium. Internetten en e-mailen staan
ook op het programma. De cursus zal 8 bijeenkomsten omvatten, van 1,5 uur. De kosten bedragen €
45,00 inclusief koffie/thee en cursusmap. U kunt zich ’s ochtends tussen 9.00 uur en 12.00 uur
opgeven via Stichting Carrefour, tel. 63 00 00. U krijgt na opgave zo spoedig mogelijk bericht
omtrent de juiste aanvangsdatum. Er wordt op 3 locaties lesgegeven, t.w. Het Saalicon in Creil, het
Steunpunt Ouderen in Ens en in het Dienstencentrum Wittesteijn in Emmeloord.
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Kerstreis in Bant
Op woensdag 24 december 2008 ben je van harte welkom om mee te lopen door Bant. Samen gaan
we achter de wijzen aan op Reis.Waar naar toe? Dat is een verrassing.
Voor wie
Start
Wanneer
Aanvang
Onderweg
Eindpunt
Toegang
Aansluitend

: Iedereen! Klein en groot.
: In het multifunctionele centrum de Bantsiliek.
: 24 december 2008.
: 18.00 uur.
: Muziek, toneel en zang.
: Voor iedereen gratis één oliebol en één beker warme chocolademelk of glühwein.
: Gratis (eigen bijdrage is gewenst).
: Samenzang op het Midden met fanfare (v.a.19.30uur).

Hulp gezocht bij het realiseren van de Kerstreis: muziekanten, toneelspelers,
zangers,verkeersregelaars, bouwers en afbrekers, oliebollenbakkers, sponsoren.
Geef je op bij Susanne Karssens (261567) of Monique Schippers (261014)

RELAXZZZ
We kennen het allemaal wel: druk, druk, druk. Bezig met baan, gezin of studie en waar blijft de tijd
om te ontspannen? Relaxzzz is er voor jou! Even anderhalf uur helemaal voor jezelf. Elke laatste
maandag van de maand van 19.30 -21.00 uur in zaal 1 van ’t Mozaïek. D.m.v. een combinatie van
geleide meditatie (ook wel visualisatie genoemd), tai chi – chi kung ( Chinese krijgskunst - Chinese
yoga), (zelf)massage en energiewerk (chakra en aura oefeningen) proberen we tot ontspanning te
komen en de stilte in onszelf te vinden. We sluiten af met een kopje (kruiden-)thee en desgewenst is
er ruimte om ervaringen te delen. Relaxzzz is inmiddels van start gegaan met een groepje vaste
bezoekers. Er is nog plaats voor enkele mensen die maandelijks willen komen. Daarnaast ben je van
harte welkom als je zo nu en dan eens wilt komen, op een moment dat het jou past. Hiervoor
uiterlijk de zondag ervoor opgeven. Meenemen: een matje tuinstoelkussen o.i.d.), een deken tegen
afkoelen als je stil ligt en warme sokken of schoentjes met soepele zool. Doe makkelijk zittende
kleding aan. Voor info en opgave graag even contact opnemen.
’t Spectrum’, praktijk voor Polyenergetische Therapie
Mariëtte van Tiggelen tel. 271391
e-mail: j.v.tiggelen@wanadoo.nl

Sinterklaas komt naar Espel
Ook dit jaar komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Espel. Op zaterdag 22 november a.s. wordt hij
rond 14.30 uur verwacht bij De Ducdalf. Alle kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 zijn van harte
welkom. Met alle nieuwe woningen die er in Espel zijn gekomen (en nog gaan komen), wil
Sinterklaas graag van je zien hoe een mooie en handige schoorsteen voor Sinterklaas en zijn Pieten
eruit ziet. De zelfgemaakte schoorsteen kun je die middag inleveren bij de Pieten en zij zullen de
drie mooiste, handigste, leukste, gekste, etc. schoorsteen kiezen. De winnaars krijgen een prijsje.
Voor de kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 wordt een leuke film gedraaid. Over enkele weken
vind je in je brievenbus het programma.
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KNVB VERZORGT THEMA-AVOND OVER SCHEIDSRECHTERS
IN ESPEL
Binnenkort organiseert SC Espel een thema-avond over arbitrage in de kantine te Espel.
Eric Braamhaar, internationaal scheidsrechter bij de KNVB, vertelt over het vak scheids- en
lijnrechter. Voor de pauze legt hij aan de luisteraars uit waarom het belangrijk is om je eigen
scheidsrechters op te leiden en dat het van groot belang is om vooral de jeugd te betrekken bij de
club als scheids- c.q. lijnrechter. Verder vertelt Eric over hoe je als verenigingsscheidsrechter aan de
top kunt komen. Na de pauze wordt aan de hand van beelden uit het betaalde voetbal uitleg gegeven
over buitenspelsituaties en overtredingen.
Deze avond zou begin december plaatsvinden, maar Eric heeft een uitnodiging gekregen en
aangenomen om van 1 t/m 12 december een toernooi te fluiten in Qatar. Dat zou jou dus ook kunnen
gebeuren ☺.
SC Espel nodigt iedere Espelnaar uit om aanwezig te zijn bij deze boeiende avond die start om 20.00
uur en eindigt rond 22.00 uur. Houd de website www.espel.info, de Penalty en uw brievenbus in de
gaten voor de definitieve datum.

Lezing over psycho-sociale hulpverlening in ‘t Mozaïek
Op donderdag 13 november komt Marion van de Voorde in ‘t Mozaiek vertellen over psychosociale hulpverlening. Ze heeft een eigen praktijk in Emmeloord. Daar werkt ze individueel met
volwassenen en jongeren die vastlopen in hun werk of/en privéleven. Daarom gaan ze op zoek naar
steun, inzicht, vertrouwen en nieuwe mogelijkheden. Dat vraagt moed, nieuwsgierigheid, aandacht
en tijd. Op deze avond hoort u meer over hoe dat gaat en kunt u vragen stellen. U kunt natuurlijk
ook bellen wanneer u een persoonlijk gesprek wilt. Zie: www.praktijkdevoorde.nl of bel 0620969965. De lezing begint om 19.30 uur en de entree is 2,00€.
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Nieuws van Dorpsbelang
Dorpsgenoten,
De dagen worden al gauw korter en de nachten steeds langer. Wanneer we dit schrijven is de
zomertijd afgelopen. We zijn op weg naar de feestdagen! Maar eerst een korte terugblik op de
afgelopen tijd.
Fietspad Espelerweg
Met meer dan een maand vertraging zijn eindelijk de werkzaamheden aan het fietspad langs de
Espelerweg voltooid. De gevolgen van deze operatie zijn aan de bermen duidelijk waar te nemen, nl.
kaal en zacht. De eerste bandensporen van auto’s, die de normaal aangewezen route hebben
verlaten, zijn ook al duidelijk zichtbaar. Verder zijn de sporen van afvaltoerisme ook zichtbaar.
Fietsers of bromfietsers die lege chipzakken, leeg gevreten koekdozen en plastic flessen dumpen in
de berm of sloot. Als dorpsbelang willen we een beroep doen op uw/jullie gezond(e) verstand, neem
het afval mee naar huis en deponeer het thuis in de afvalcontainer.
Espel West
De bouwactiviteiten in Espel West gaan gestaag door. In de herfstvakantie is het gedeelte officieel
bij het dorp betrokken. U zegt nu: Hoe kan dat nou? In deze week zijn de borden van bebouwde kom
aanduiding op het Espelerpad verplaatst. Ook in de nieuwbouw geldt nu dat de maximum snelheid
30 km/uur is. Mede op aandringen van de bewoners en dorpsbelang is een aannemer, in opdracht
van de gemeente, in week 43 begonnen met de aanleg van straatverlichting in de wijk. Ook zijn de
straten voorzien van naambordjes.
Buitenwegen westzijde
Sinds het voorjaar is men bezig geweest met de tweede fase van de renovatie van de
Westermeerweg. Op de kruisingen met het Espelerpad en het Onderduikerspad zijn
verkeersremmende maatregelen, geen drempels maar zgn. uitbuigingen genomen. De weg is ter
plekke smaller gemaakt. De maatregelen waren al in een eerder stadium toegepast op kruisingen met
de Westermeerweg, het Steenbankpad en het Ankerpad. De Westermeerweg is niet langer een
voorrangsweg en daardoor zijn de voorrangsregels gewijzigd. Ook is de maximum snelheid op
bovengenoemde wegen teruggebracht van 80 naar 60 km/uur. Dit alles moet ertoe leiden dat de
verkeersveiligheid van de weggebruikers, met name de fietsers, omhoog gaat. Deze maatregel geldt
ook voor de Noordermeerweg en alle aangrenzende wegen.
Ouderensoos 35 jaar
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat ouderensoos Avondvreugd voor het eerst de deuren opende in
Espel. Dorpsbelang Espel feliciteert alle leden van harte met het halen van dit robijnen jubileum. We
hopen dat deze vereniging in lengte van jaren een plaats zal houden in de Espeler samenleving.
Dorpsvijver
Vorige maand heeft de gemeente Noordoostpolder het bestuur van Dorpsbelang ingelicht over de
geplande werkzaamheden met betrekking tot de dorpsvijver. Dit alles in het kader van het plan
“Visie stedelijk waterbeheer”. Doel van deze bijeenkomst was het gezamenlijk bepalen van de
beeldkwaliteit van de vijver. In het voorjaar van 2009 zal de gemeente de vijver uitbaggeren, het riet
zal worden uitgedund, de brug en de steiger zullen van een nieuwe slijtlaag worden voorzien, de
dukdalf zal worden geverfd, het schelpenveld en de bankjes zullen worden vervangen. Kortom een
hele operatie. De direct aangelegen bewoners zullen begin november hierover uitgebreid worden
ingelicht.
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Nieuwjaarsreceptie
Het lijkt nog ver weg, maar we willen u graag nu al informeren. Dorpsbelang nodigt u uit voor de
nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari in party- en bowlingcentrum ‘De Ducdalf’ Onder het genot
van een hapje en een drankje kunnen we dan elkaar een gelukkig Nieuwjaar toewensen voor 2009.
Meer informatie volgt te zijner tijd. Maar noteer deze datum vast in uw agenda of op uw kalender!
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

Cursus reanimeren mbv AED
In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een
hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-plussers in de thuissituatie. Een
hartstilstand is levensbedreigend, omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe
reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden.
Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen
van de meeste slachtoffers nemen extra toe als er snel wordt gedefibrilleerd.
Bij defibrillatie wordt geprobeerd om het hart weer in een goed hartritme te brengen door middel
van een krachtige stroomstoot. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde leek kan defibrilleren.
Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is,
wordt aanzienlijke tijdwinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met meer succes
voortzetten. Directe reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van een
slachtoffer. Toepassing van de AED binnen 6 minuten na ontstaan van de hartstilstand geeft een
overlevingskans van ruim 70%. Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn
vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. Iedere Nederlander kán hulp verlenen en
daarmee levens redden.
Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder (partner van de Nederlandse Hartstichting)
organiseert zowel Reanimatie als AED (Automatische Externe Defibrillator) cursussen. Het is
mogelijk een gecombineerde Reanimatie en AED cursus te volgen in 2 avonden van 2 uur elk. Een
vooropleiding is niet nodig. Deze cursussen worden dan gegeven aan ± 8 personen. Kosten € 30,per persoon. Bent U al in het bezit van een geldig (laatste herhaling maximaal 1 jaar geleden)
Reanimatie certificaat, dan is het mogelijk om een AED cursus te volgen. Deze cursus duurt dan 3
uur voor een groep van 8 personen en kost € 25.- p.p. Elk jaar volgt er dan een oproep voor een
herhalingscursus.
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met R. Willems, tel 0527 - 618208 of email: gpwillems@orange.nl:
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Oproep voor vrijwilligerswerk in de Hof van Smeden
De Unie Voor Vrijwilligers zoekt voor diverse projecten gemotiveerde vrijwilligers die zich willen
inzetten voor de bewoners in de Hof van Smeden.
•
Coördinator Hof van Smeden.
Deze functie is voor één dagdeel per week in overleg met de vrijwilliger.
Taak van de coördinator is werving en selectie van vrijwilligers.
•
Twee vrijwilligers voor “De winkel van de Hof van Smeden”.
Donderdag morgen van 8.30 – 12.30 uur 1 x in de twee weken
Zaterdag morgen van 8.30 – 12.30 uur 1 x in de zes weken.
Tijdens deze ochtenden is behoefte aan ondersteuning bij de werkzaamheden.
.
Voor een aantal klanten is de winkel een plaats voor ontmoeting en een praatje maken
•
Een vrijwilliger voor het “Luifeltje”
Dinsdagmiddag van 14.30 – 16.39 uur 1x per week’
De bewoners komen hier in een kleine groep bijeen. De vrijwilliger werkt altijd samen met een groepsleider,
u zult de gastvrouw zijn.
•
Een vrijwilliger voor “De kant lezen”.
Maandagmorgen van 10.30 – 11.30 uur 1 x per week
Van de vrijwilliger wordt verwacht de bewoners te begeleiden naar de dagruimte. De krant voor te lezen en
een praatje erbij maken. Gezelligheid staat voorop.
•
Een vrijwilliger voor het “Geheugenspel”.
Donderdagmiddag van 14.00 – tot 16.00 uur 1 x per week.
Het doel van het geheugenspel is met gezelschapsspellen het geheugen te prikkelen van de bewoners. Samen
wordt dit met een begeleider en een vrijwilliger gedaan door middel van b.v. quizzen, taalspellen,
voelspellen..
•
Vrijwilligers voor de “Dagactiviteiten groep”
In overleg
De DAG activiteitengroep is bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig wonen. Mantelzorgers worden ontlast
als een partner met veel zorgvragen een aantal dagen naar de DAG kan komen. U werkt samen met de
aanwezige groepsleider.
•
Een vrijwilliger voor het “Klaverjassen”.
Van 18.30 – 20.30 1 x per week
•
Vrijwilligers voor de “Duofiets”.
In overleg.
Dit is een nieuw project wat nader wordt ingevuld
•
Een vrijwilliger voor het “Koffieproject”.
Maandagmorgen van 9.30 – 10.30 uur 1 x per week.
De vrijwilliger zorgt ervoor dat de koffie klaar staat in het restaurant of in het atrium.
Met de bewoners wordt gezamenlijk koffie gedronken.

Heeft u belangstelling voor één van deze projecten dan kunt u contact opnemen met de UVV
telefoon nummer 0527 637378, u kunt het bandje inspreken en wordt zo spoedig mogelijk terug
gebeld. Of u kunt rechtstreeks het telefoonnummer gebruiken dat het bandje aan geeft.
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Diana organiseert opnieuw eigen concours!
Zaterdag 13 september organiseerde majorettevereniging Diana uit Tollebeek weer een concours in
de toernooihal in Creil. Met bijna 150 optredens beloofde het een mooie, drukke dag te worden. Het
spits werd deze dag afgebeten door Petra Remijn, die uitkwam in de Junior Basis klasse. Ze liet een
mooie, rustige show zien maar was zelf niet helemaal tevreden. Ze verdiende 73,30 punten. Ook
Melissa Koning mocht in deze categorie haar show laten zien. Het ging erg goed en ze haalde dan
ook terecht 80,20 punten en de vijfde plaats. Petra moest zich gauw omkleden, want ze ging ook nog
een duo laten zien in de Juniorenklasse. Dit deed ze samen met Manouk Sijtsma. De show ging best
goed en daarom was het ook geen grote verassing dat ze met 79,45 punten de medaille mee naar
huis mochten nemen.Hierna was het de beurt aan onze jongere solisten. Heel spannend, voor de
eerste keer als soliste kwam Lisanne Merks uit in de jeugd 1 categorie. Ze begon heel goed en deed
haar show heel stoer, maar helaas wist ze door de zenuwen niet alle bewegingen meer. Toch was het
wel heel dapper dat ze er stond en ze gaat het de volgende keer gewoon nog eens proberen! In de
jeugd 2 kwamen Christel Heukers en Anne-Marije Hoekstra uit. Zij deden hun show best netjes en
verdienden dan ook resp. 76,30 en 71,75 punten en de tweede en vijfde plaats. Hierna was het de
beurt aan een nieuw duo van Diana, Marjolein Berndsen en Ingrid Hogeveen mochten voor het eerst
hun show aan de jury laten zien. En dat ging erg goed! Hun show ging heel mooi gelijk en ze
verdienden dan ook 71,60 punten. In de Jeugd 3 klasse hadden we drie solisten. Manouk Sijtsma
mocht de vloer met een nieuwe show betreden, die voor een eerste keer al heel goed ging. Ze
verdiende 79,45 punten. Na haar was Melissa van Dongen aan de beurt, die haar show heel goed
deed. Het ging mooi op de muziek en ze keek goed naar de jury, de 80,75 punten en vierde plaats
waren dan ook zeker verdiend! Als laatste mocht Mariëlle Merks op. Ze danste sierlijk over de vloer
en verdiende 80,30 punten. Ook hadden we nog twee solisten in de Seniorencategorie op het
programma staan. Diana Leune ging zenuwachtig voor het eerst als soliste de vloer op en veraste
ons allemaal met een heel goede show. Ze verdiende hiermee 73,75 punten. Ook mocht Rieke
Heeringa haar solo laten zien. Ze was niet geheel tevreden, maar verdiende toch 74,55 punten. Na de
pauze stonden er nog twee duo’s en vier teams op het programma. Erika en Marijke Wakker lieten
hun show in de jeugd 3 categorie zien en waren volledig in hun element. Ze verdienden 72 punten.
In die categorie lieten Chantal Hollegien en Jedid-Jah van Eerde ook een duo zien en zij verdienden
72,65 punten. Als laatste was het de beurt aan de teams. Ze hadden allemaal hard getraind en waren
klaar om de vloer op te gaan. Het kleinste team met Amber Roelofs, Melanie Reininga, Ingrid
Hogeveen, Marjolein Berndsen, Silvia Top en Melany Lampe ging als D-team heel erg goed en
mooi gelijk. Ze verdienden 74 punten en de tweede plaats in de jeugd 1 categorie. In de jeugd 2
kwamen Lisanne Merks, Jedid-Jah van Eerde, Manon Post, Christel Heukers en Anne Marije
Hoekstra met hun Tarzan-show uit. Dit C-team voerde alle bewegingen netjes uit en verdiende ook
een mooie tweede plaats, met 72,85 punten. Het B-team van Diana met Mariëlle Merks, Erika
Wakker, Marjolein Top, Inge Leune, Marian Staal, Marijke Wakker en Melissa van Dongen
straalden op hun muziek van ‘High School Musical’. Ze verdienden de tweede plaats in de jeugd 3
categorie met 77,30 punten, super! Als laatste was het A-team met Diana Leune, Manouk Sijtsma,
Petra Remijn, Melissa Koning en Rieke Heeringa aan de beurt. Het ging niet helemaal goed, maar ze
mochten toch 73,10 punten en de beker mee naar huis nemen.
Het was een mooie, gezellige dag met veel goede optredens. We zijn erg tevreden over de prestaties
van onze meiden. Ook willen we alle vrijwilligers die op de wedstrijd hebben geholpen bedanken.
Onze volgende wedstrijd zal op 11 oktober in Hellendoorn plaats vinden.
Rieke Heeringa
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35 Jaar Ouderen Soos ‘’ Avondvreugd’’ Espel
Dinsdagmiddag 21 Oktober hebben we dat op gepaste maar toch op een gezellige en ongedwongen
wijze in de Ducdalf gevierd. We werden daar ontvangen en getrakteerd op koffie met gebak.
De sfeer zat er gelijk goed in ,want het ‘’Vechtdal Duo’’ ,Aalt Westerman en Diny Bijker uit
Nieuwleusen speelden al op de achtergrond prachtige luisterliedjes over het mooie en natuurrijke
Salland en het Vechtdal. Er werd in een welkomstwoord even stilgestaan bij hoe de Soos in 1973 is
ontstaan en wie de mensen van het eerste uur waren. De Soos is door de jaren heen een vereniging
geworden die niet meer is weg te denken uit de Espelse samenleving. We hebben dat toch vooral te
danken aan de actieve leden en bestuursleden die de kar altijd hebben getrokken. Een grote rol hierin
was toch wel weggelegd voor dhr. Johan Berman, hij was bijna 20 jaar lang de voorzitter van onze
Soos. De actie oud papier ophalen door vrijwilligers is van groot belang voor de vereniging. Door de
opbrengst hiervan kan er veel georganiseerd worden voor de ouderen van Espel. Het is geweldig hoe
de bevolking van Espel hieraan meewerkt en maandelijks het oud papier keurig verpakt aan de weg
zet. Toch wil ik hierbij één opmerking maken. Beste mensen zet alleen oud papier aan de straat en
stop er geen andere troep bij in , zoals b.v. plastic of andere rotzooi. We krijgen daardoor misschien
moeilijkheden met de gemeente en dat is niet de bedoeling.
De feestmiddag werd voortgezet met het duo Vechtdal. Prachtige verhalen werden er verteld en
liedjes gezongen door Aalt Westerman begeleid op de accordeon door Diny Bijker. Via een Beamer
op het beeldscherm gezet kon je tegelijkertijd volgen waarover gezongen werd. Prachtig!!! Bij
monde van Mevr. de Smit werd het huidige bestuur nog even in de bloemetjes gezet en kreeg ieder
lid een mooie kaars mee naar huis. Na afloop hebben we voor we aan tafel gingen voor het ‘’Diner’
nog even gezellig geborreld. Het diner was weer geweldig, alle lof voor de koks en het bedienend
personeel van de ‘’Ducdalf’’.
Aansluitend nog even een bericht. Vrijdagmiddag 19 December hebben we in samenwerking met de
Stichting Welzijn [afd. Espel ] onze kerstviering gepland. Het R.K. Kerkkoor ,Tolllebeek, Nagele,
Espel zal ook net als vorig jaar haar medewerking hieraan weer verlenen. Deze viering is bedoeld
voor alle ouderen van Espel. Dus mensen hou die datum alvast vrij.
Namens Ouderen Soos en S.W. N.
Roel Warmolts.

Gezellige middag voor alleenstaanden uit Creil en Espel
Het afgelopen jaar ontving de diaconie van de Prot. Kerk Creil/Espel diverse signalen dat
alleenstaanden behoefte hebben elkaar te ontmoeten. Daarom organiseren wij op zondagmiddag 30
november een eerste bijeenkomst voor alle alleenstaanden uit Espel en Creil (dus voor iedereen, ook
degenen die geen lid zijn van de kerk). We willen u rond 15.00 uur verwelkomen in het Mozaïek in
Espel met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Later in de middag zullen we nog een hapje en
drankje serveren. De afsluiting is ongeveer 17.00 uur. Aan deze eerste bijeenkomst zijn geen kosten
verbonden. Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat we kunnen verwachten, zouden we het
fijn vinden als u zich opgeeft bij:
Greetje Raap, Espel (271242) of
Of per e-mail: g.raap1@kpnplanet.nl

Freerk Jan Drewel, Creil (274280).
drewel@solcon.nl

Ook als u nog vragen heeft of deze dag niet kunt maar wel belangstelling heeft om een volgende
bijeenkomst mee te maken, dan kunt u met hen contact opnemen. Dus schroom niet om te komen als
u graag andere mensen wilt ontmoeten.We hopen u 30 november te zien
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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.
Op de Wieken

‘t Mozaïek
Donateurs ’t Mozaïek:
Om het gebouw zo optimaal mogelijk te laten gebruiken en de exploitatie (gas, water, licht,
verzekeringen, aanslagen, belastingen, schoonmaakkosten) te kunnen financieren heeft het bestuur
gekozen voor het werven van donateurs. Donateurs kunnen vrij van het gebouw gebruik maken.
Voor het organiseren van een feestje wordt een borgsom gevraagd, die bij correct achterlaten van de
gehuurde ruimte geretourneerd wordt. Verenigingen uit Espel, waarvan verwacht wordt dat de leden
donateur zijn, kunnen zonder betaling van zaalhuur gebruik maken van het gebouw.
De hoogte van de contributie is op basis van een vrijwillige bijdrage, het richtbedrag is € 4,00 per
huishouden per maand. Bent u nog geen donateur, dan kunt u zich aanmelden bij Ineke van den
Heijkant of bij één van de overige bestuursleden.
Alleen met uw steun kunnen wij het MFC in stand houden!
(Het aantal donateurs is momenteel 331).
Zaalhuur overige gebruikers:

Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4
Zaal 5
Zaal 4 en 5 samen

Dagdeel
€ 20,€ 15,€ 20,€ 25,€ 20,€ 40,-

Hele dag
€ 40,€ 30,€ 40,€ 45,€ 35,€ 70,-

Vaste momenten in het multifunctionele centrum:
•

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
Zuiderrand 35
8311 AD Espel
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!

Op de Wieken

Praktijkinformatie dr. C.G.J. Geboers
Bezoekadres: Flevolaan 16, Creil (let op, de praktijk is verhuisd!)
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: 06.56, 08,03, 09,03, 10,03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 15.03, 16.04, 17.03, 18.03, 19.03

Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Sneek
Maandag t/m vrijdag: 06.51, 07,51, 08,51, 09,51, 10,51, 11.51, 12.51, 13.51, 14.51, 15.50, 16.50, 17.50, 18.55

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
Nagelstudio Ineke
Bogaard
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
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

℡
271759

271970

271410
271269

Turbine 7

651029

secr. Mw. Ella Wijnia, Espelerringweg
15, 8309 RE Tollebeek

271345

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

651107

opgave peuters vanaf 1
jaar

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
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Nagelstudio, kleur, stijl
en make-up advies

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
secr. D. Legemate, Duiveland 48,8202
PK E’oord
Coordinator: A. Reijneveld,
Utrechtsestraat 52, 8312 BL Creil
secr. M. van der Velde, Bredehof 7,
8311 AH Espel

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

Praktijk voor
Polyenergetische
Therapie

Kindercreche de
Speelmuiter/ Buitenschoolse
opvang de Buitenfluiter

Inloopspreekuur dinsdag
10.00-11.00u (alle even
weken)
271244
271638
0514564254
612734
271655
271669

Op de Wieken

