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

Beste dorpsgenoten,
Wij zijn blij u te kunnen melden dat Elly Verwijs zich spontaan heeft
aangemeld om de redactie te komen versterken. Elly, alvast bedankt!
Aangezien zowel Lammie Hoekstra als Hendrika Bastiaan binnenkort uit
de redactie zullen gaan, zijn wij op zoek naar nog een redactielid. Wie
voelt zich geroepen? Het kost werkelijk niet veel tijd, en aangezien de
dorpskrant graag wordt gelezen, is het een dankbare taak om een steentje
bij te dragen. Binnen de redactie is er volop ruimte voor creatieve ideeën
en aanvullingen!
Voor nu wensen wij u weer veel leesplezier!

Data
U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, e-mail:
dorpskrant@espel.info.

April Mei
Juni Juli Augustus
September Oktober
November December
December Januari

Aanleverdatum
20 maart
15 mei
4 september
30 oktober
11 december

Iedereen kan kopij inleveren! De
redactie behoudt het recht om
ingezonden stukken in te korten of
niet te plaatsen zonder opgaaf van
redenen.
Editie februari maart 2009
Jaargang 34, nr. 174
Kopij en Layout
Marja Hoorweg
Espelerpad 10
Tel.nr. 270053
dorpskrant@espel.info

Redactie "Op de Wieken"

Editie

Op de Wieken wordt in en rondom
Espel gratis verspreid.

Plukken en
nieten
25 maart
20 mei
9 september
4 november
16 december

Verspreiding door
Gymnastiekvereniging
Tennisvereniging
Dorpsbelang
Voetbalvereniging
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.

Adverteren?
Mocht u belangstelling hebben om een advertentie te plaatsen, dan
gelden de volgende tarieven (per jaar):
Hele pagina (A4): €140
Halve pagina: €80
Een derde pagina: €60
Een zesde pagina: €45

Plukken en nieten
Hendrika Bastiaan
Zuiderrand 19
Tel.nr. 271871
drika_bastiaan@hotmail.com
Familieberichten
Elly Verwijs
Onderduikerspad 9
Tel 271575
ellyverwijs@hetnet.nl
Financiën
Lammie Hoekstra
Westerrand 68
lammie0407@live.nl
Advertenties
Alice Ziel
Zuiderrand 9
Tel. nr. 270031
advertenties.dorpskrant@gmail.com
Drukker
Dhr. G. Raap
Verspreiding
IJsclub
Website
www.espel.info

U kunt ervoor kiezen om steeds een andere advertentie aan te leveren, of
voor een langere periode dezelfde advertentie te gebruiken. Als er geen
nieuwe advertentie aangeleverd is, wordt de oude advertentie geplaatst.
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Familieberichten
Geboren
6 dec. 2008

Marijke Laura, dochter van Wim Vissers en Anja Doornbos,
Westerringweg 2.

24 dec. 2008

Luc, zoon van Bert Bunk en Greet Kleijn, Westermeerweg 25.

1 januari 2009

Gerrit Jan, zoon van fam. Kramer, Bredehof 26.

Huwelijksjubileum
24 dec. 2008

40 jr. getrouwd: Aone en Anneke Noordhuis, Keggehof 33.

Prikbord
Een kaart
een bloem
een zoen
ze kunnen zoveel voor je doen
en geven kracht om door te gaan.
Dit gedicht drukt onze gevoelens van
dank uit voor de steun en het medeleven
die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve pappe, opa en
oud opa

Anne Dijkstra
Kinderen en
kleinkinderen Dijkstra

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar dorpskrant@espel.info!
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Noteer de volgende data in uw agenda!

Januari
•
•

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
12 februari: Jaarvergadering ESVRA met aansluitend informatieavond van Veilig Verkeer
Nederland
26 februari: Lezing van de Ceder: de positieve kant van tegenslag, ’t Mozaiek, 20.00u

Maart
•
•

13 maart: Twee boeren en een dominee, voor alle dorpsgenoten, in samenwerking met LTO
20 maart: Lente buffet van de Oost Europa Commissie

April
•
•
•

16 april: Lezing van de Ceder: Ontwikkelen naar vrijheid, ’t Mozaiek, 20.00u
18 april: Creatieve avond ESVRA, paasdecoratie maken
23 april: Lezing ESVRA over de wereldwinkel

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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Nieuws van de Oost Europa Commissie
Balansactie Karwei Emmeloord
Zaterdag 10 januari hebben weer een heel aantal mensen geholpen met het balansen bij Karwei. Om
17.00 uur zijn we gestart en rond 20.30 uur was de hele voorraad geteld. De actie heeft € 800,00
opgebracht. Alle mensen die geholpen hebben heel hartelijk dank.

Lente Buffet
Noteer vast op de kalender/in uw agenda:
vrijdag 20 maart
18.00 uur
’t Mozaïek te Espel
buffet van en voor de Oost Europa Commissie
het thema is “Lente”
Nader informatie volgt via de website www.espel.info.
Opgeven kan bij de commissieleden.
De plaatsen voor dit lentebuffet zijn beperkt tot max. 80 personen!
Met vriendelijke groet,
De Oost Europa Commissie
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Uitnodiging Wereldgebedsdag
U wordt uitgenodigd de jaarlijkse viering van
Wereldgebedsdag bij te wonen op vrijdag 6 maart 2009 in de
Ontmoetingskerk in Creil aanvang 19.00 uur. Het thema is:
Vele leden, één LICHAAM. De viering is voorbereid door vrouwen uit Papoea- Nieuw - Guinea.
Tijdens de viering zal er een collecte zijn voor projecten in dit land. U bent van harte welkom.

Activiteiten ESVRA
Dinsdag 27 januari
Donderdag 12 februari
Vrijdag 13 maart
Woensdag 18 april
Donderdag 23 april
? mei
? september
Donderdag 8 oktober
Dinsdag 10 november
Dinsdag 15 december
? december

Ontdekkend tekenen en mandala
Jaarvergadering met aansluiten informatieavond van Veilig Verkeer
Nederland
Dorpsavond voor alle dorpsgenoten; 2 boeren en een dominee, in
samenwerking georganiseerd met LTO.
Creatieve avond, paasdecoratie maken
Wordt ons alles verteld over de wereldwinkel
Reisje???
Eendagsbestuur???
Ontspanningsavond "humor in de trouwzaal"
Reisverslag Marijke Keetman over haar reis naar India
Kerstavond; Lana Kora komt ons vertellen over Irak
Creatieve avond; Kerststukje maken

Lezing van de Ceder op 26 februari: De positieve kant van tegenslag
Oud-politieman en ex-hypnotherapeut Henk Smit kreeg tijdens zijn, al weer 62-jarige
levensreis, leermomenten aangereikt, o.a. in de vorm van wat men “tegenslagen” noemt.
Hij werd hartpatiënt, was jarenlang nierdialysepatiënt, verloor zijn vrouw en had drie
bijna-dood ervaringen. Wat op het eerste gezicht een heel vervelende ervaring of
tegenslag leek bleek, achteraf, vaak zijn grootste leermoment. Tegenslagen, die hem
bewust maakten van de kracht van “aanvaarden en vergeven” en deden ervaren en inzien hoe
eenvoudig en simpel het leven eigenlijk is. Nadat bleek dat zijn verhaal anderen soms tot steun was,
besloot hij om zijn ervaringen met anderen te delen in de vorm van het houden van lezingen. Aan de
hand van zijn levensverhaal laat hij u delen in zijn “bewustwordingsproces” van de positieve kant
van tegenslag.
De lezing vindt 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
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Polderdromen sieraad 2008 gaat naar inwoner Espel
Mevrouw Cor Bastiaanssen, sinds 1957 bewoonster van Espel heeft op 16-12-2008 in de "Hof van
Smeden" waar ze 3x per week deel neemt aan de Dag Activiteitengroep de wedstrijd Polderdromen
2008 gewonnen. Haar schilderij is tot het winnende verkozen en Goudsmid Marcel Jaasma heeft
zich daardoor laten inspireren en een zilveren hanger gemaakt. De eerste kreeg mevrouw
Bastiaanssen overhandigd (zie foto). De wedstrijd werd voor de derde achtereenvolgende gehouden.
Hoe de wedstrijd georganiseerd wordt en alle wetenswaardigheden eromheen kunt u nalezen op
www.goudsmidatelier.nl/polderdromen

Jantje Beton Collecte gaat van start!
Op vrijdag 6 maart vindt in Espel de collecte van Jantje Beton plaats. Voor
Espel wordt deze collecte gedaan door de leden van Jeugdclub Tojec. De
opbrengst komt geheel ten goede aan het jeugd- en jongerenwerk. 50% is
bestemd voor de collecterende vereniging. De andere helft gaat naar Jantje
Beton.
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Van bestuur Dorpsbelang,
In de eerste plaats willen we u een goed en geweldig 2009 toewensen. Veel bewoners uit Espel
waren op de nieuwjaarsreceptie. Voor degene die er niet zijn geweest, volgt hieronder de
nieuwjaarstoespraak van de vice-voorzitter:
Op deze nieuwjaarsreceptie wil ik terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op 2009. Om
met het eerste te beginnen: 2008 is een kleurrijk jaar geweest voor Espel en kende mooie momenten
en hoogtepunten, maar ook trieste momenten. Bij de minder mooie momenten denk ik toch altijd
weer aan die mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Mensen die in meer of mindere
mate bij het ontstaan van Espel hebben meegewerkt.
Ook heeft Espel het afgelopen jaar weer hoogte punten beleefd. Laten we ze even de revue passeren:
De jubilea:
De volkstuinvereniging en de voetbal bestonden in 2008 50 jaar en hebben dat beide op hun eigen
wijze gevierd. De volkstuinvereniging had een spreker uitgenodigd en een hapje en een drankje voor
de leden. De voetballers uit ons dorp hadden flink uitgepakt, om maar wat te noemen een reünie,
bondscoach van de vrouwen, oud-Espel tegen stokoud Espel, en uiteraard een knalfeest op de
laatste dag. Ook Ouderensoos avondvreugd vierde afgelopen najaar een jubileum, en wel het
vijfendertigste. Er waren ook een groot aantal persoonlijke jubilea te vieren. Ik denk hierbij o.a. aan
de twee echtparen uit het dorp, van Stuivenberg en de Wolf die al 60 jaar lief en leed met elkaar
gedeeld hebben. Maar ik denk ook aan Ritta Dekkers die voor de dertigste keer de vierdaagse van
Nijmegen gelopen heeft, zowaar geen sinecure. Maar ook u heeft ongetwijfeld persoonlijke
hoogtepunten het afgelopen jaar beleeft. Koester deze hoogtepunten.
Andere hoogtepunten in Espel waren:
• Een eerste plaats in de tulpenmozaiekwedstrijd. Het thema was: Muziek en dans. Marijke
Keetman heeft hiervoor weer een schitterend ontwerp geleverd. Vanuit India heeft Marijke op
onze eigen website kunnen zien dat haar ontwerp het winnende was. Samen met het grandioze
werk van de commissieleden Jaap Jorritsma, vader en zoon van Stuivenberg, Jan Stevens, Piet
Dekkers en Ronald van ‘t Hof en nog vele andere vrijwilligers leverde dit het mooiste mozaïek
van de Noordoostpolder op. Proficiat!
• Een ander hoogtepunt is wel de prijs voor MFC ’t Mozaïek dat uitgeroepen is als het meest
toonaangevend Leader+ project in Flevoland. Een project binnen Espel waar veel mensen aan
hebben meegewerkt. Een project waar mensen nog steeds aan meewerken. Het hele jaar door
wordt door vrijwilligers diverse onderhoudswerkzaamheden verricht. Men heeft in Lelystad dit
op juiste waarde weten in te schatten. Proficiat.
• Nog een hoogtepunt vind ik de renovatie van het fietspad langs de Espelerweg naar Emmeloord.
Na jarenlang lobbyen is afgelopen zomer deze wens in vervulling gegaan. Oké we hebben er
even op moeten wachten, maar dan hebben we ook wat, we kunnen weer veilig en zonder
hobbels heen en weer naar Emmeloord fietsen.
• Een ander hoogtepunt is wel dat Espel West haar eerste bewoners heeft mogen ontvangen. Was
men in 2007 met de eerste bouwactiviteiten begonnen, op het ogenblik staan er 18 woningen en
hiervan zijn inmiddels 10 woningen bewoond. Ook komend jaar zullen de bouwactiviteiten nog
verder gaan.
• Een andere aanwinst voor ons dorp is de urnentuin op de begraafplaats. Na een opknapbeurt
van de begraafplaats door de gemeente zijn in overleg met een aantal nabestaanden enkele
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•
•

•

verbeteringen doorgevoerd. Van de geopperde verbeteringen is de urnentuin inmiddels
gerealiseerd. Het wachten is nog op een toiletunit en enkele watertappunten.
Voor de eerste keer is dit jaar een trekkertrek georganiseerd, een geweldig succes en zeker voor
herhaling vatbaar. Een week later is ook de hel van Espel weer verreden. Ik hoop dat we beide
activiteiten kunnen continueren.
We staan hier vandaag in de Ducdalf en naast een geweldige feestlocatie en restaurant is hier
natuurlijk ook de bowlingbaan waar afgelopen jaar voor het eerst in 30 jaar een echte 300game is gegooid. Voor wie niet weet wat dat is: 12 strikes op rij. Deze geweldige prestatie is als
eerste geleverd door Klaas Veendorp (uit Emmeloord)
Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat dit jaar voor het eerst een echte Dorpskerstviering is
georganiseerd. Op tweede Kerstdag zat Una Sancta helemaal vol, prachtig was het, ik heb er
echt van genoten en ik hoop dat we dit volgend jaar ook weer mogen beleven.

Vooruitblik
• In 2009 zal de vijver een flinke opknapbeurt krijgen. De vijver wordt uitgebaggerd, de
bloemperken worden verwijderd en ter plaatse worden bomen geplant (essen).
• Dorpsbelang is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, we gaan er van uit dat jullie je melden
zodat we tijdens de jaarvergadering kunnen melden weer een compleet bestuur te hebben. We
hebben in ieder geval nog 2 enthousiaste Espelers nodig.
• Aan het Ankerpad nr 4 zal een zorgboerderij gerealiseerd worden. Begin 2008 heeft in de
Ducdalf een informatieavond plaatsgevonden met Triade en de omwonenden over de
planontwikkeling en de doelgroep van het Ankerpad nr 4.
Inmiddels ligt het bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage in het gemeentehuis
in Emmeloord. de inspraakperiode sluit op 8 januari 2009
Begin 2009 word en de bijgebouwen gesloopt, de bouw zal eind mei/begin juni starten. De
oplevering wordt december 2009 verwacht.
• Nu wil ik graag het woord geven aan Carla de Raat, zij zal als voorzitter van de feestcommissie
het thema bekendmaken waarmee we het 55-jarig bestaan van ons prachtige dorp gaan vieren,
overigens dat is in 2011!
• Vandaag is er ook nog een rad van avontuur georganiseerd door Dorpsbelang, ik wil dit van
harte bij u aanbevelen, de opbrengst is bestemd voor het bestrijden van de onkosten van
vandaag, daar krijgt u zo’n lekker bord stamppot voor, straks. De lotenverkoop zal zo starten.
• Tot slot stel ik voor dat we allemaal het glas heffen en toasten op een geweldig nieuw jaar.
Proost!
U heeft kunnen lezen dat de feestcommissie het thema voor het 55-jarig bestaan van Espel heeft
bekend gemaakt. Het thema voor 2011 is: Europa. De stratencombinaties hebben op de
nieuwjaarsreceptie allemaal een land toegewezen gekregen. Dus de eerste voorbereidingen kunnen
alvast beginnen.
In maart wordt de jaarvergadering gehouden. De exacte datum is nog niet bekend. Wel bekend is dat
Elly Keizer en Fons van der Heijden aftredend zijn. Tevens is de functie voorzitter nog vacant. Het
bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kunt ons daarbij helpen. Wanneer u zich voelt
aangesproken om zitting te nemen in het bestuur van dorpsbelang, kunt u zich opgeven bij de
secretaris Bart Hogeveen (tel.no.: 271145 of e-mail: dorpsbelang@espel.info . Uiteraard ontvangt u
de stukken voor de jaarvergadering ongeveer twee weken vóór de jaarvergadering in de brievenbus.
Het bestuur hoopt van ganser harte dat de openstaande vacatures op de komende jaarvergadering
vervuld worden.
Met vriendelijke groeten, Dorpsbelang Espel
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Nieuws van de Bowlingvereniging
De Tulp Espel BV Nieuwjaarstoernooi 2009
Tradities zijn er om in ere te houden. Zoals de Nieuwjaarsreceptie in het eerste weekend van het jaar
een traditie begint te worden in Espel, zo vinden de bowlers het al jaren heel gewoon om in dat
weekend het Nieuwjaarstoernooi te spelen. En die van 2009 is een gedenkwaardige waar nog lang
over gesproken zal worden. De belangstelling was goed met 57 deelnemers in 3 verschillende
klassen: 12 jeugdleden, 17 dames en 28 heren. In de voorronden wordt er gespeeld over 4 games,
bowlers met een lager gemiddelde krijgen handicap mee. Bij de jeugd plaatsen de hoogste 4 zich
voor de finale over 3 games, bij de dames en de heren de hoogste 8. De drie uiteindelijke
kampioenen spelen daarna nog de superfinale om “De Tulp Espel BV Wisseltrofee”. Als eerste
speelt de jeugd haar finale waar Walter den Boer, Reinier Straatsma, Alex Postma en Arjen Visser
zich voor plaatsten. Reinier verdedigde zijn titel van 2008 met verve, maar tegen Walter was geen
kruit gewassen dit jaar. Zijn uiteindelijke toernooigemiddelde van 176,78 (over 9 games) is voor ons
cluppie bij de jeugd erg hoog te noemen, maar zal gezien de progressie die onze jonge bowlers
jaarlijks maken de komende periode zeker weer gehaald gaan worden. Alex en Arjen zijn nog jong,
hebben een goed toernooi gegooid en veel geleerd waar ze in de toekomst veel aan gaan hebben. De
hoogste game (alleen de voorronden tellen daarvoor mee) was ook voor Walter. Hij gooide twee
keer een game van 202. Bij de dames was Bianca van Breugel van begin tot eind te sterk voor de
concurrentie. Na zeven games (4 in de voorronde en 3 in de finale) zat er nog geen slechte score
tussen en was de voorsprong op nummer twee Belinda van Eerde ruim 100 pins. En dan hebben we
het dus over een terechte kampioen, dat moge duidelijk zijn. Esther Postma en Miranda Reyneveld
maakten het podium compleet, hoogste game was voor Belinda met 207. Ster van de show was
echter Christiaan Veendorp. Hij genoot zijn bowlingopleiding in Espel, met name bij zijn vader die
daar toen trainer was. Later ging hij wat om zich heen kijken, bowlde onder andere in Lelystad en
leerde overal weer wat bij. Dat resulteerde al in meerdere 300-games (het maximum in één game
d.m.v. 12 strikes), waarvan de laatste in Espel tijdens het Paastoernooi 2008. En het afgelopen
weekend was het weer raak!! Hij gooide zijn 8e alweer, waarvan de laatste 2 dus in Espel. Dat hij
zijn titel van 2008 wilde prolongeren wisten we al, maar de manier waarop hij dat deed maakte
indruk. Met een gemiddelde in de voorronde van ruim 230 ging hij als eerste de finale in. Daar
begon hij met de reeds genoemde 12 strikes en toen wisten zijn rivalen (die met o.a. een 268 en een
245 niet veel te klagen hadden) dat er deze dag niet veel meer te halen viel dan een tweede plaats.
Die eiste Arnold Veendorp (ja, de broer van) voor zich op, net voor Simon Klaver. Hier ging de
kleinste beker naar Rick de Wit, die een heel goed seizoen heeft. De hoogste game in de voorronde
werd gegooid door Simon Klaver met 268. Deze drie kampioenen mochten dus in twee games uit
gaan maken wie de algeheel winnaar van het toernooi zou worden. Vaak (meer dan 50%) wordt
deze superfinale gewonnen door de jeugd, maar Christiaan was vorig jaar al 2e geworden en daar
had hij deze keer geen zin in. Walter gooide 160 en 189 en werd daarmee een hele goede derde.
Bianca bracht met games van 169 en 214 haar toernooigemiddelde op een voor de dames erg goede
188,56 wat de tweede plaats opleverde. Maar zoals gezegd was Christiaan de ster van de show en hij
liet er met 256 en 268 geen sprietje gras over groeien. Met zijn 300-game in de finale won hij de
wisselbeker voor de hoogste game van het toernooi en met een ongekend hoog totaalgemiddelde van
244,67!!!!! ook “De Tulp Espel BV Wisseltrofee”. Na de laatste bal reikte Otto Boerma namens De
Tulp de bekers uit en werd er nog lang nagepraat over de prestaties die onze bowlers hebben
geleverd.
Volgende evenement is van 3 t/m 8 februari de Verenigingskampioenschappen.
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Uitslagen nieuwjaarstoernooi:
Jeugd:
1 Walter den Boer
2 Reinier Straatsma
3 Alex Postma
4 Arjen Visser

1.375
1.305
1.243
1.218

Dames:
1 Bianca van Breugel
2 Belinda van Eerde
3 Esther Postma
4 Miranda Reyneveld
5 Siegrid Postma
6 Francis van Prattenburg
7 Allie van Breugel
8 Tiny van Meyel

1.587
1.456
1.414
1.406
1.395
1.381
1.369
1.309

Heren:
1 Christiaan Veendorp
2 Arnold Veendorp
3 Simon Klaver
4 Rick de Wit
5 Louw de Kievit
6 Kees Schat
7 Louw Hoekstra
8 Maurice Boerma

1.678
1.568
1.535
1.506
1.483
1.461
1.422
1.406

Superfinale:
1 Christiaan Veendorp
2 Bianca van Breugel
3 Walter den Boer

524
461
435

Huisrecord en 300-games Christiaan Veendorp
Tijdens het Nieuwjaarstoernooi liet Christiaan Veendorp met toernooiwinst en een 300-game al zien
goed in vorm te zijn. Donderdagavond 8 januari deed hij het nog eens dunnetjes over. De hoogste
serie (3 games) ooit gegooid in Espel stond al op zijn naam met 804. Hij gooide tijdens de duoleague in 3 games maar liefst 29 strikes en kwam via games van 279, 268 en 279 tot een fantastische
826. Dit wordt door de Nederlandse BowlingFederatie, de NBF, aangemerkt als “Bijzonder
sportresultaat” en levert een oorkonde op. Precies een week later gooide hij zijn 2e “perfect game”
van het jaar, de eerste was tijdens het Nieuwjaarstoernooi. De eerste wordt niet officieel erkend
omdat onze toernooien geen NBF-erkenning hebben. De tweede, in de competitie, wordt wel erkend
en daarmee verdiende hij alweer een oorkonde. Hij stelt met zijn scores van de jongste weken wel
nadrukkelijk zijn kandidatuur voor de Verenigingskampioen-schappen die begin februari gehouden
zullen worden.
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Nieuws van de Feestcommissie
Koninginnedag en Dorpsfeest 2009
De feestdagen zijn voorbij en het is weer tijd voor de feestcommissie de voorbereidingen voor
Koninginnedag en het dorpsfeest ter hand te nemen. Het dorpsfeest vindt dit jaar plaats van
donderdag 4 tot en met zondag 7 juni. Meer informatie over het programma, de locatie, etc. van
zowel Koninginnedag als het dorpsfeest treft u aan in een volgende Op de Wieken. Houdt ook de
website www.espel.info in de gaten voor informatie.
Espel 55 jaar in 2011
In 2011 bestaat Espel 55 jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, die zaterdag 3 januari jl. plaatsvond, is
het thema bekendgemaakt. Het thema van het lustrumfeest Espel 55 jaar is: EUROPA. Binnen dit
thema zijn de stratencombinaties gekoppeld aan een land (=subthema) door loting. Deze loting is
uitgevoerd door de heren Roel Warmolts en Lammert Knorren. Heren, bedankt hiervoor.
De verdeling van combinaties en bijbehorende land is als volgt:
Combinatie A - FRANKRIJK
Ankerpad, Pilotenweg, Zuidermiddenweg, Tollebekerweg, Espelerringweg
Combinatie B - RUSLAND
Bosrand, Zuiderrand, Westerrand (zuidkant), Vaartweg, De Bun
Combinatie C - BELGIË
Bredehof, Keggehof
Combinatie D - ENGELAND
Onderduikersweg, Esperlerweg, Weg van Ongenade, Noordermiddenweg
Combinatie E - GRIEKENLAND
Windmolenhoek, Turbine, De Wieken, Espel-west (wijk in aanbouw)
Combinatie F – ITALIË
Westermeerweg, Espelerpad
Combinatie G - DUITSLAND
Onderduikerspad, Westerringweg
Combinatie H - SPANJE
Noorderrand, Westerrand (noordkant), Leliestraat, ´t Laantje
Er is bewust gekozen voor het handhaven van het aantal van 8 combinaties. Met de komst van de
nieuwbouwwijk Espel-West zal in de toekomst (waarschijnlijk) geschoven gaan worden in de
verdeling van de straten over de 8 combinaties. Dit jaar (2009) wordt de bestaande verdeling
gehandhaafd en is de nieuwe wijk ´Espel-west´ toegevoegd aan combinatie E (zie overzicht
hierboven).
Alle leden van de feestcommissie wensen u een goed, gezellig en bovenal feestelijk 2009 toe,
uiteraard in de best mogelijke gezondheid!
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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 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
Bowling Centrum Espelo

Maandag 18.00-18.45u
Donderdag 15.00-15.45u
Westerrand 38, 8311 Espel

271683

Carnavalsver. De
Vloertrappers

Secr. Martijn Dekkers
Papiermolen 6, 8311 BE 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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