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Familieberichten
Overleden
29 november

Dhr A Dijkstra, Bredehof 24, 83 jaar

Prikbord

Sneeuw!!!

Stichting Carrefour (welzijnsgroep Noordoostpolder)
zoekt:

========.

Vrijwillige medewerkers senioradvisering M/V

Sneeuw zo wit
Zo onbesmet
Zo als het is
Getuigd van liefde
Gegeven door natuur
Doorbreekt geweld
Men staat versteld
Van zoveel schoonheid
Over bomen, over veld

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van
vrijwillige seniorenwerker, dan kunt u contact
opnemen met de projectcoördinator van het
Projectteam Ouderenadvisering
mevrouw G. Zuidema:

Het is zo rein
En zo onbevlekt
Maar ach, het is zo kort
De mens, zij draaft weer door
En trekken menig spoor
In dat mooie witte kleed
Vergeten was even, leed
Bij het aanschouwen
Van dit natuurlijk wonder
Maar helaas wij moeten zonder
Verder met ons haastig leven
Dat hele mooie, was er maar zo even.
Roel Warmolts

Telefoon. 0527 630000
Mail: greet.zuidema@carrefour.nu

In verband met de feestdagen en inventariseren
zijn wij op:
Zaterdag 27 december (gehele dag)
Woensdag 31 december (gehele dag)
Vrijdag 2 januari (alleen ’s morgens)

GESLOTEN!
Ook dit jaar verkopen wij weer

kerstpostzegels en schaatsen!
Tevens wensen wij u prettige feestdagen en een
gezond 2009 toe!

Keggehof 12
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Espel tel.nr. 0527-271410

Noteer de volgende data in uw agenda!

December
•

26 december: dorpskerstviering, t Mozaïek

Januari
•
•
•
•

3 januari: SVA nieuwjaarsinstuif, t Mozaïek
3 en 4 januari: Tulp Espel B.V. Nieuwjaarstoernooi, ook voor niet-leden van de
bowlingvereniging
30 januari: praatcafe, De Bantsiliek, 20.30u
30 en 31 januari: Operatie Suikeroom, uitvoering toneelvereniging, De Ducdalf

Februari
•

4 februari: MOK-lezing Liefdevol leven vanuit de 5 elementen, De Bantsiliek, 20.00u-22.00u

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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Komt allen tezamen
voor de

DORPSKERSTVIERING
Op 2e kerstdag 26dec. a.s. om 10.00 uur in het Mozaiek .
Thema: van mens tot mens.
Muzikale omlijsting door het koor “REFLECTION” o.l.v. Jan Bode
U bent allen van harte welkom.
Na de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken

Marriage Course: Bouwen aan een gezond huwelijk dat een leven lang duurt
Vorig jaar zijn we gestart met de Marriage Course. Begin 2009 starten we met een nieuwe cursus!
De Marriage Course is bedoeld voor ieder (echt)paar dat op een leuke manier zijn relatie blijvend
wil versterken. Deze cursus duurt zeven avonden, jullie krijgen belangrijke praktische handvatten
aangereikt om je te helpen je huwelijk blijvend tot een succes te maken. Jullie krijgen de ruimte om
samen te praten over zaken waar jullie in de drukte van het dagelijkse leven waarschijnlijk minder
aan toe komen. Er worden korte inleidingen gehouden die afgewisseld worden met vragen die jullie
samen bespreken aan de hand van een werkboekje. De (echt)paren die vorig jaar hebben
meegedaan, waren zeer enthousiast. De cursus die op christelijke uitgangspunten is gebaseerd, is
heel praktisch en waardevol voor ieder stel. Iedereen is welkom, ook voor mensen die geen
christelijke achtergrond hebben.
Waar:
Wanneer:
Tijd:

Kerkcentrum Creil
20 januari, 27 januari , 3 februari, 10 februari, 24 februari, 10 maart
19.30

Willen jullie meer informatie of willen jullie je opgeven, dan kan dat bij:
Kor en Douty Geertsema Espel tel 240739 of
Wim en Jannie Kok Creil tel 274355
Jelle en Willian Hakvoort Rutten tel 0514 564301

MOK praatcafé
Op vrijdagavond 30 januari 2009 bent u van harte welkom bij het MOK praatcafé in de Bantsiliek te
Bant. De deur is geopend vanaf 20.30 uur. Iedereen die graag eens van gedachten wil wisselen over
een onderwerp wat hem of haar bezighoudt is vrij om dit naar voren te brengen.
We rekenen op een levendige uitwisseling van ideeen onder het genot van een drankje.
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Streekproductenbuffet voor Roemenië groot succes
Vrijdagavond 14 november werd het streekproductenbuffet van de OostEuropacommissie gehouden. De animo was overweldigend, ruim 100 mensen mochten wij
verwelkomen.

Het is redelijk lastig om de hoeveelheid in te schatten en
veel werk om zulke grote hoeveelheden te bereiden.
Maar deze actie heeft netto € 1050,00 opgebracht,
waarvoor hartelijk dank.
Dit grote succes is mede te danken aan de topkoks; Hermien Bos, Septima Noot,
Wilma van den Heijkant, Aafke Overloop, Hanny Pepping en Elly Verwijs. Dames
ontzettend bedankt, het was echt heerlijk!!!

En als bijna iedereen naar huis is ……
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Recept appeltaart (heel bakblik)
500 gr zelfrijzend bakmeel
500 gr donkerbruine suiker
400 gr roomboter
250 gr havermout
Bereiding:
400 gr roomboter smelten, zelfrijzend bakmeel, suiker en havermout erdoor roeren.
Dit mengsel op een ingevet bakblik uitstrijken en licht aandrukken.
Mengsel maken van 8 geschilde geraspte appels (goudreinet). Op smaak maken met
kristalsuiker, kaneel en druppels citroensap.
De helft van dit appelmengsel over het deeg uitstrijken. Hierover 100 gram rozijnen
verdelen en dan de rest van het appelmengsel verdelen. Nog een beetje havermout
erover strooien en licht aandrukken.
Oven voorverwarmen op ± 160 graden en de taart ±40 minuten bakken.
Eet smakelijk.

Te koop heerlijke honing uit het contactdorp Cseje,

dagelijks te verkrijgen bij Willy v. d. Brandhof (271577) !

Met vriendelijke groet,
De Oost Europa Commissie
Op de Wieken

Nieuws van ’t Mozaïek.
Meest toon aangevende project!
In de periode 2000 – 2006 zijn vele Europese projecten gerealiseerd. De betrokken projectleiders
van de Provincie Flevoland mochten in 7 categorieën 3 projecten nomineren voor de Award ‘meest
toonaangevend project 2000 – 2006’; omdat ze inspirerend, bijzonder, succesvol of spraakmakend
zijn. Ons project “Multifunctioneel Centrum Espel” was genomineerd voor de Award in de categorie
Leader+. Tijdens het Slotevent stemde het publiek welk project in aanmerking kwam voor de
Award.
Het was een spannende middag voor Espel en voor onze MFC voorzitter Adri van Dun. Na een zeer
close finish mocht Adri de Award in ontvangst nemen uit handen van Astrid Joosten. Adri heeft in
zijn dankwoordje alle vrijwilligers genoemd, maar een bijzonder woord van dank uitgesproken voor
Gert Dibbits, de trekker van dit geweldige project. De foto’s van het slotevent zijn te bekijken in het
nieuwsarchief op de Espel site.

Rookbeleid MFC
In het MFC gebouw mag niet gerookt worden, net als in alle andere openbare gebouwen in
Nederland. Het bestuur heeft besloten alle asbakken te verwijderen en wij rekenen uiteraard op uw
medewerking.
Verhoging zaalhuur
Ieder jaar berekenen wij aan de gebruikers die huur betalen een verhoging door, deze verhoging is
gebaseerd op het prijsindexcijfer van het CBS. Na 4 jaar passen wij op basis van dit cijfer ook de
huur aan van de losse zaalverhuur.
In de was zetten van de vloeren
In de kerstvakantie worden alle vloeren in het MFC in de was gezet door Saïda en Geezina.
Een hele klus waarbij zij uw hulp goed kunnen gebruiken om o.a. het meubilair te verplaatsen.
Heeft u tijd en zin om te helpen, neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Met vriendelijk groet, Bestuur MFC
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SVA Nieuwjaarsinstuif
Op zaterdag 3 januari 2009 van 14.30 tot 16.45 (voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie
dorpsbelang) organiseert SVA afdeling Espel een Nieuwjaarsinstuif voor alle basisschoolkinderen in
het Mozaïek. Wij gaan dit jaar met zijn allen Bingo spelen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Heb je
nog wat moeite met cijfers, neem dan iemand mee die jou kan helpen! Kosten € 2,00. Voor
deelname graag opgeven bij Annet , Ineke of Elly. We hopen jullie allemaal weer te zien! Annet
(271269), Ineke (618729) en Elly (270217).

Saalicon Creil: Senioren Activiteiten januari 2009
Maandag 5 januari:
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsborrel op maandagochtend 5 januari vanaf 10.00 uur om
elkaar een goed 2009 toe te wensen.
Vrijdag 30 januari:
Heerlijke ERWTENSOEP in deze koude wintermaand. De soep wordt verzorgd door Yvonne Derks.
Na de soep gaan we met zijn allen SJOELEN. Wat zullen we het lekker warm krijgen.
Vanaf 6 januari tot eind maart:
Een nieuwe expositie met werk van Mevrouw Luus van Valburg. Zij heeft in de loop der jaren
prachtige merklappen gemaakt. De merklappen zijn kopieën van lappen die door kinderen van 11
en 12 jaar uit een Amsterdams weeshuis eind jaren 1800 en begin 1900 zijn gemaakt. De expositie
in de hal van het Saalicon is te bezichtigen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m 17.00 uur. In
de grote zaal tijdens de Open Inloop van 9.30 uur tot 11.00 uur. U bent van harte welkom op al deze
activiteiten!!!! Namens alle gastvrouwen en heren van de Inloop en Anne Tabben. Wilt u meer
informatie wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur te bereiken op
telefoonnummer: 275353

Week van Gebed 18 -24 januari
De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie hebben voor 2009 een gezamenlijk
thema: Eén in Gods hand. (Ezechiel 37:19b). We sluiten ons aan met gebedsbijeenkomsten in de
drie dorpen, Creil, Espel en Rutten. Hier komen we, verschillende mensen van verschillende kerken
en dorpen, bijeen om samen met christenen over de hele wereld te bidden. We staan stil bij de
verschillende facetten van ‘eenheid’ die we in de Bijbel tegenkomen. Verscheidene gebedsvormen
zoals stil meditatief gebed, conversatie gebed en gelezen gebeden komen aan bod . Zo hopen we dat
alle mensen die mee willen bidden dat ongedwongen kunnen doen. Verder wordt er een stuk uit de
Bijbel gelezen en liederen gezongen. Iedereen is van harte welkom bij elke bijeenkomst. Aanvang
19.00 uur.
Maandag. 19 januari in ’t Mozaïek Espel. Thema’s: Eén in Gods Hand, Eén in Christus
Woensdag, 21 januari in de Ontmoetingskerk Creil. Thema’s: Eén gemeente, Eenheid als opdracht
Donderdag, 22 januari in de Emmaüskerk Rutten. Thema’s: Eenheid als uitdaging, Trouw en
eensgezind
Voor contact en vervoer, ook naar de andere dorpen, contact:
Espel: Hisca van Andel – 271576, Creil: Annette Kooij 271041
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Nieuws van de Bowling
Bowlers Espel 3e in district Noord
Zondag 7 december is het voor de bowlers jaarlijks terugkerende districtskampioenschap gehouden
in de bowling in Wolvega. Er wordt dan gestreden over 4 games in teams bestaande uit 5 dames en 5
heren en de vereniging met de hoogste pinfall is de kampioen. De resultaten van de afgelopen weken
in thuisbowling “De Ducdalf” deden vermoeden dat de knappe 2e plaats van vorig jaar geëvenaard
en misschien wel verbeterd kon worden. In het bijzonder door de stijgende prestaties bij de dames in
de afgelopen weken leek de concurrentie achterhaald. Die concurrentie kwam van de bowlers uit
Groningen, Friesland en Flevoland en vooral titelverdediger Veendam was de te kloppen ploeg.
De vijf heren begonnen met een mooie game van 1.043, de dames deden daar 775 pins bij. Het
teamtotaal van 1.818 was eigenlijk niet genoeg, maar voor een eerste game ook niet echt slecht. De
rest van de games moest nog wat hoger, maar met 1.691 was dat niet het geval. De dames bleven
constant (765) waar de heren (met 926) ruim inleverden op hun eerste game. Hierdoor liep Veendam
meteen uit naar een voorsprong die haast onoverbrugbaar was, prolongatie van plaats twee was nog
steeds mogelijk. De derde game herpakten de heren zich (992) en de dames lieten hun hoogste game
van de dag noteren met 887. Deze game van totaal 1.879 was eigenlijk een beetje de score die
gemiddeld nodig bleek om kampioen te worden, helaas konden wij dat maar één game. De laatste
game moest ook de tweede plaats opgegeven worden. De dames noteerden een game van 778 en de
heren 945 met als resultaat de derde plek, net op het podium. Bij de prijsuitreiking waren er ook
aparte prijzen voor de dames en de heren. Onze dames werden 4e, de heren kregen de kleinste beker.
Algemeen kampioen is uiteindelijk weer Veendam geworden. Zij plaatsen zich hiermee voor de
landelijke finale in januari, samen met de nummer twee, Drachten De Kaden. Met een gemiddelde
bij de dames van 160 en de heren 190 lieten we wel Lelystad achter ons en zijn we wel de kampioen
van Flevoland!!
Eindstand:

1
2
3
4
5
6
7
8

Team
BV Veendam
BV Drachten De Kaden
BV Espel
BV Steenwijk
BV Wolvega
BV Eelde
BV Lelystad
BV Sneek

Dames
3.593
3.310
3.205
3.344
3.145
3.115
3.060
3.048

Heren
4.046
3.992
3.908
3.365
3.492
3.421
3.475
3.267

Totaal
7.639
7.302
7.113
6.709
6.637
6.536
6.535
6.315

Ducdalftoernooi 2008
In het tweede weekend van november speelde Bowling Vereniging Espel haar jaarlijkse
Ducdalftoernooi. Vorig jaar voor het eerst in een gewijzigde speelvorm en wegens succes is dat
geprolongeerd.
In voorronden worden er 4 games gegooid in duo’s. Alle spelers krijgen een handicap mee die is
gerelateerd aan het gemiddelde van betreffende speler, waardoor iedereen kans heeft om in de
prijzen te vallen.
Er wordt flink gescoord en menig persoonlijke hoogste game en/of serie sneuvelt. Zo gooien Jan
Passies en Simon Klaver een gemiddelde van rond de 240!! Zij moeten echter genoegen nemen met
plaats 2 en 3, omdat Jan Gerding inclusief voornoemde handicap bijna 250 gemiddeld haalt.
Hoogste games zijn voor Alice Ziel bij de dames met 249 en Jan Passies bij de heren met 289.
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De 4 beste dubbels plaatsen zich voor de teamfinale. Hierin gooien de spelers van een team om-enom een frame (beurt) en deze gezamenlijke game speel je tegen een directe tegenstander. Wie na 3
finalegames de meeste punten heeft wint het toernooi.
Team De Ducdalf, bestaande uit Mark Warmolts en Simon Klaver, doet dit het beste en strijkt met 3
gewonnen wedstrijden de winst op. Nancy van Stuivenberg en Jan Passies worden tweede, voor De
Breugeltjes (Allie en dochter Bianca) en het team van Peter Hoekman en Jan Gerding.
Individueel telt de finale 16 deelnemers, verdeeld in poules van vier. Op elke baan speelt één poule
en op elke baan valt de speler of speelster met de laagste score af. Daarna wordt dit nog twee keer
herhaald en zo blijft er op elke baan één speler over. De spelers op baan 1 en 2 spelen om een
finaleplaats, net als de overgebleven spelers op baan 3 en 4. Winnaars zijn Frans Jansen en Jan
Gerding, geplaatst voor de “kleine” finale Louw de Kievit en Bert Bunk.
Allereerst om de 3e plaats op de middelste 2 banen. Bert laat er geen gras over groeien, gooit een
prachtige game en komt daarmee op het podium.
Daarna de finale met twee terechte finalisten. Beide spelers scoren het hele toernooi hoog, vanaf de
voorronden tot en met de finale. En het wordt een spannende. Jan neemt een kleine voorsprong en
daardoor moet Frans eindigen met 2 strikes. Iedereen gespannen, behalve Frans. Hij klaart de klus,
wordt winnaar van het Ducdalftoernooi en de enorme wisselbeker. Bij de vrouwen valt die eer te
beurt aan de hoogst geëindigde dame en dat was Alice Ziel. Zij prolongeert hiermee haar titel bij de
dames.
Huisrecord Nancy van Stuivenberg
Donderdagavond 16 oktober is er weer een huisrecord verbeterd in Bowling De Ducdalf.
Verantwoordelijk hiervoor was Nancy van Stuivenberg.
Nancy liet een game aantekenen van 267, een verbetering van haar eigen record met 2 pins. Zo hoog
was er door een dame nog nooit gegooid in Espel. Haar serie van 620 was een persoonlijk record.
Gezien de prestaties van de dames in de afgelopen maanden lijkt het er op dat het huisrecord (642)
er voor het eind van het seizoen nog aan gaat. We houden u op de hoogste.

Uitvoering Toneelvereniging De Ducdalf op 30 en 31 januari
Toneelvereniging De Ducdalf speelt voor u op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari 2009 de klucht:

‘Operatie Suikeroom’
geschreven door Hub Faber.
De klucht wordt opgevoerd in Party bowlinghouse de Ducdalf. Aanvang op beide avonden is 20.00
uur.
Graag tot ziens op vrijdag 30 en/of zaterdag 31 januari a.s.
Met vriendelijke groet,
Toneelvereniging De Ducdalf
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Een is maar alleen
Voor Espel en Creil was op 30 november de middag voor alleenstaanden. Wij praaten over van
alles, ook dat de Zondag een lange dag is alleen. Samen bedenken wij wat we op de Zondag willen
doen. Er waren veel leuke ideeen. Bv wandelen, fietsen, eten, spelletjes, bbq enz. Het was gezellig
met een drankje en een hapje (veel te veel). Door al het gepraat was het zomaar laat. Er kwam nog
een goed idee, de volgende keer nemen wij eten mee. Kom jij ook? Groeten Hanna Zandvoort

Nieuws van Peuterspeelzaal de Kruimel
Begin november zijn de peuters bezig geweest met het maken van een lampion.Dit jaar was het een
prachtige kop en schotel gemaakt van een plastic fles.Deze hebben ze versierd met allerlei
verschillende kleurtjes papier .Ze hebben de liedjes gezongen die bij het Sintmaarten feest horen.
Op 4 december heeft de peuterspeelzaal bezoek gehad van twee zwarte pieten.De kinderen mochten
deze ochtend verkleed op school komen.De peuters hebben hun kunsten in het pieten parcours aan
de zwarte pieten laten zien.Ze konden door een schoorsteen kruipen en pakjes in de schoorsteen
gooien,glijden over de daken en de echte lenige pietjes maakten zelfs een koprol.Omdat alle
kinderen dit heel goed hadden gedaan kregen ze van de zwarte pieten een pieten diploma.Daarna
was het tijd voor de cadeautjes er was voor iedereen een prachtig stokpaardje. De laatste weken voor
de kerstvakantie staat in het teken van kerst.Het lokaal is mooi versierd en er staat een kerstboom.De
peuters knutselen mooie dingen die met de kerst te maken hebben.Op donderdag 18 december
mochten de peuters op school komen voor een echt kerstontbijt.Hiermee sluiten we het oudejaar af
.Op de eerste dinsdag naar de kerstvakantie zijn alle ouders van harte welkom om een kopje koffie te
komen drinken. Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar ) kunt u terecht bij Anja Beugels tel
651107

Kerstnachtdienst in Ontmoetingskerk Creil
U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst, die wordt gehouden op woensdag 24 december.
Het thema is: Turning point. Plaats: SOW Ontmoetingskerk, Galamalaan 35 te Creil. Tijd: 22.00
uur. Voorganger: ds. Wim Kok. Medewerking wordt verleend door Arie den Heijer (orgel) en het
koor ‘Once More’, o.l.v. Ronny Weijs. U bent van harte welkom!

Aan alle vrouwen in de Noordoostpolder!
Zin in iets nieuws? Kennis, kansen en talenten vergroten? Meer bewegen? Interesse in andere
culturen en gewoontes? Benieuwd naar vrouwen uit andere landen? Meer kleur en plezier in je
leven? Dan is het Vrouwencentrum in Emmeloord de plek voor jou en je vriendinnen. We hebben
onze eigen locatie aan de Nagelerstraat 47. Je bent van harte uitgenodigd voor bijvoorbeeld de
wekelijkse koffie-inloop op vrijdagmorgen, het maandelijkse eetcafé, computerles, naailes,
zwemles, wandelen, Nederlandse, Arabische of Spaanse conversatieles. Onze nieuwsbrief met alle
informatie verschijnt 4x per jaar. Als je een bericht stuurt kom je op de adressenlijst. Op
www.vrouwennop.nl lees je er van alles over, je kunt mailen naar info@vrouwennop.nl en je kunt
bellen naar 06-29168976
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Dorpsbelang
Beste dorpsgenoten,
Het jaar 2008 loopt weer ten einde. Dit is de laatste dorpskrant van dit jaar. Met de feestdagen in
zicht willen we het volgende met u delen:
Dorpsvijver:
In de vorige dorpskrant hebben we aangegeven dat er een bewonersavond zou worden gehouden
voor de buren van de dorpsvijver. Tijdens deze avond is een uiteenzetting gegeven over de
werkzaamheden welke in het voorjaar 2009 worden uitgevoerd. Ook is tijdens deze bijeenkomst ter
sprake gekomen wat men met het bloemenperk langs het fiets/wandelpad wil gaan doen, aangezien
het afgelopen jaar weinig onderhoud aan dit bloemenperk is gepleegd. Unaniem hebben de
aanwezige bewoners aan het bestuur van dorpsbelang aangegeven dat zij graag het bloemenperk
willen (laten) vervangen door gras.
De gemeente Noordoostpolder heeft een voorstel van dorpsbelang, om het bloemenperk te
verwijderen en daarvoor in de plaats acht bomen te planten, gehonoreerd. De gemeente zal daar acht
bomen planten van het ras: Fraxinus angustifolia raywood [wijnrode es] plaatsen.
Begraafplaats:
Afgelopen weken is op de begraafplaats een urnentuin gerealiseerd. Tussen het rooms katholieke en
algemene gedeelte zijn twaalf bakken geplaatst. Deze bakken hebben een afmeting van 60 cm breed
en 120 cm lang. In elke bak kunnen twee urnen geplaatst worden. De urnentuin is uiterst
rolstoelvriendelijk gemaakt. Rondom de bakken is voldoende ruimte voor rolstoelen en rollators.
Aan de noordzijde van de urnentuin komen twee banken te staan. In de volgende dorpskrant zullen
we u verder informeren over de voortgang van de werkzaamheden op de begraafplaats.
Activiteiten:
Helaas wordt er dit jaar geen kerstmarkt georganiseerd. Hiervoor in de plaats organiseert SVA
(stichting vakantie activiteiten) Espel een kerstfair. Elders in dit blad vindt u meer informatie.
Dorpskerstviering:
Op tweede kerstdag wordt er voor het eerst een dorpskerstviering gehouden in Espel. De
oecumenische werkgroep Espel heeft een laagdrempelige viering voorbereid welke gehouden wordt
in kerkgebouw Una Sancta. Tijdens deze viering zal het koor Reflection uit Tollebeek (onder leiding
van Jan Bode) haar medewerking verlenen. Elders in dit blad vindt u meer informatie.
Nieuwjaarsreceptie:
Op zaterdag 3 januari zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden in bowling- en partycentrum de
Ducdalf. Deze receptie zal worden voorafgegaan door een Nieuwjaarsinstuif voor alle
basisschoolkinderen. Deze instuif wordt georganiseerd door SVA Espel. Elders in dit blad vindt u
meer informatie.
De nieuwjaarsreceptie van dorpsbelang begint om 17.00 uur. Voor een sfeervolle muzikale
omlijsting zal het piratenkoor uit Ens liederen voor u komen zingen.
Voor de kinderen van 11 tot en met 18 jaar is tijdens de receptie het Jeugdhonk open. Elk adres in
Espel zal in de komende weken een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Tot slot:
Dorpsbelang Espel wenst u prettige feestdagen, een veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2009.
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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 Espel/Creil
Secretariaat: Siega Grootjans
Ankerpad 13
8311 PB Espel
tel: 271358

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!
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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

Feestcommissie

Carla de Raat

06-51853963

Fysiomotion

‘t Mozaïek
Hans Wognum

Dr. C.G.J. Geboers

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
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