Colofon
Beste dorpsgenoten,
Naar aanleiding van onze oproep om versterking van de dorpskrant
redactie hebben wij helaas geen enkele reactie gekregen. De oproep blijft
dus staan. Wie helpt ons om de dorpskrant in stand te houden?

Op de Wieken wordt in en rondom
Espel gratis verspreid.

Redactie "Op de Wieken"

Data
U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, e-mail:
dorpskrant@espel.info.
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nieten
20 mei
9 september
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Verspreiding door
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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):
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Jaargang 34, nr. 175

Kopij en Layout
Marja Hoorweg
Espelerpad 10
Tel.nr. 270053
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Algemeen
Elly Verwijs
Onderduikerspad 9
Tel 271575
ellyverwijs@hetnet.nl

Financiën
Lammie Hoekstra
Westerrand 68
lammie0407@live.nl

Hele pagina (A4): €140
Halve pagina: €80
Een derde pagina: €60
Een zesde pagina: €45
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.

Gewijzigde openingstijden tot en met 10 april
Maandag tot en met vrijdag
Zaterdag

Iedereen kan kopij inleveren! De
redactie behoudt het recht om
ingezonden stukken in te korten of
niet te plaatsen zonder opgaaf van
redenen.

08.30-12.00 uur
09.00-12.00 uur

8 april GESLOTEN
10 april is de laatste dag dat wij aan de Keggehof zijn geopend!
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advertenties.dorpskrant@gmail.com
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Familieberichten
Geboren
27 januari 2009

Iris Elsannie, dochter van Arwin en Sonja van Geel-Stevens, Ankerpad 5.

9 maart 2009

Marleen, dochter van Jeroen en Anita Muller-Dibbits,
Zuidermiddenweg 11

Huwelijksjubileum
13 februari 2009
5 maart 2009

55 jr. getrouwd: Dhr en Mevr Bakker, Westerrand 62
40 jr getrouwd: Dhr en Mevr Jol, Noorderrand 31

Prikbord
Hallo mede-motorrijders (sters).

Espel

Hierbij weer de agenda voor het jaar 2009, wij
vertrekken bij de Ducdalf 10.00u.

Ons dorp zonder super
Dat is toch wel luguber
Erg stil en onaangenaam
Hebben we dat zelf gedaan!!!

29 Maart rondje Veluwe.
26 April Posbank Arnhem.
31 Mei IJselmeer (zuid).
28 Juni Mid Nederland.
23 Aug IJselmeer (noord).
20 Sept Achterhoek en aansluitend een B,B,Q.
Zo als je ziet is Tekclenburg er uit gehaald.de
reden is heel erg simpel,
te ver weg en te lang op het zadel werd
gezeten,voor sommige een zere kont.
Daarom hebben wij het rondje IJselmeer in
tweeen gedeeld, Noord en Zuid.
Wij hopen dat er weer veel Motorrijders en
Motorrijsters mee gaan,
Als je nog een mooie route weet of nog andere
vragen, Email naar
je_dejong@hotmail.com

Ja , durf ik te zeggen
En hierbij ook uitleggen
We lieten stikken onze kruidenier
We gaven om hem geen zier
We kochten onze boodschappen in Emmeloord
En hebben zo onze eigen super gemoord
Dat hebben we zelf gedaan
Mede daarom is hij gegaan
Nu klagen we steen en been
Het is toch wat, waar moet dat heen
Een super heeft hier geen bestaan
Omdat we zelf naar elders gaan
Als we een super terug willen
Moeten we bloot met onze billen
Diep in onze buidel tasten
En moedig dragen hiervan de lasten

Groetjes van Frans,Hans en JanEvert.
Die zeker hieraan kleven
Voor een beter sociaal leven
In ons eigen dorp te creeren
De tijd zal het ons leren.
Roel Warmolts

Op de Wieken

Prikbord
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Beste dorpsgenoten,
De ijsclub Espel is voor het 50 jarig jubileum op zoek naar foto's uit de oude doos! Wie o wie heeft er nog
leuke oude foto's van ijspret in Espel of leuke andere anekdotes?? U kunt uw foto's e.d. inleveren op de
Turbine 26 in Espel (Gerarda Nooren) U krijgt ze uiteraard weer netjes terug.
Alvast bedankt namens de IJsclub Espel.

9 maart 1925

Jacomijntje Boot-Boot

28 december 2008

Het heeft ons ontroerd dat er zoveel mensen afscheid van haar wilden nemen en bij ons wilden
zijn tijdens de dankdienst voor haar leven. Ook al de kaarten en lieve woorden sterken ons in het
besef dat ze een goede en lieve moeder was. We zullen haar blijven missen. Onze dank voor
jullie medeleven. Het is ons tot troost.
Kinderen en kleinkinderen.
Geachte bewoners van Espel,
Toen ik de mooie website van historisch Espel zag,waarop vele verhalen en foto`s staan ,kwam bij me een
vraag op over de bewoners van oud kamp Espel. Als 17 jarige jongen kwam ik als smidsknecht in
smederij van Jan Tubben .Dat was van 1957 tot 1976. Ik was toen in de kost bij de fam. Kolkman aan
Espelerpad 10c. Jan Kolkman werkte bij boerderij Hermans. In die jaren(1956-1958) kwamen er bij mw.
Kolkman een paar kinderen ,die haar hielpen met huishoudelijke karweitjes, ook brachten ze boekjes rond
van de kerk, of van activiteiten in Espel. In 1958 zijn die kinderen met hun ouders geëmigreerd naar
Australie of Nieuw Zeeland. Ik weet hun naam niet meer.
Mijn vraag is: Weet u of er een archief is van bewoners van het toenmalig kamp Espel? Nog mooier zou
het zijn of er nog bewoners in Espel wonen, die zich deze mensen zouden herinneren (de fam. Kolkman is
overleden) Dus het gaat over een familie die rond 1958 geëmigreerd zijn.
Ik zou het geweldig vinden als u mij daar iets over zou kunnen zeggen, bij voorbaat dank,
Geert Jansen
Beukensingel 7
8102JA Raalte.
tel.0572 351860

Oproep van het Rode Kruis
Voor de jaarlijkse collecte zijn wij op zoek naar iemand die de collecte wil organiseren in Uw
dorp. De collecte zal worden gehouden van 22 tot en met 27 juni 2009. Uw reactie zien wij graag
zo spoedig mogelijk tegemoet. Voor nadere informatie kunt U kontact opnemen met mevr. P. van
Bloois, tel.nr. 06-10865138.
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Noteer de volgende data in uw agenda!

April
•
•
•
•
•
•
•

11 april: Red Blues (Limburgse band) in de Ducdalf
16 april: Lezing van de Ceder: Ontwikkelen naar vrijheid, ’t Mozaiek, 20.00u
8 april: Creatieve avond ESVRA, paasdecoratie maken NB in de vorige dorpskrant stond een
verkeerde datum vermeld! 8 april is de juiste datum.
18 april: Kiek Now Us (boeren rock band) in de Ducdalf
23 april: Lezing ESVRA over de wereldwinkel
25 april: 70’s Dance Night in de Ducdalf
30 april: Koninginnebal in de Ducdalf

Mei
•

30 mei: Pushkin in de Ducdalf

Juni
•

4-7 juni: Dorpsfeest

Heeft u data voor de volgende agenda?
Mail ze naar dorpskrant@espel.info!
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D-team Diana behaalt eerste plaats in Nunspeet
Majorette vereniging Diana is afgelopen zaterdag naar een wedstrijd in
Nunspeet geweest. De meiden hadden er uiteraard weer veel zin in en ook deze
dag moesten we vroeg op pad.
Mariëlle Merks beet het spits af. In de jeugd 3 verdiende zij met haar show op muziek
van Tarzan 81.50 punten. Hiermee pakte ze ondanks de zware concurrentie toch de
derde plaats.
Bij de duo’s behaalden Jedid-Jah van Eerde en Chantal Hollegien 71.70 punten. Marijke
en Erika Wakker kregen 75.25 punten. Mariëlle Merks en Melissa van Dongen gingen
met 76.70 punten en een derde plaats naar huis.
Ook de jeugd 2 solo was goed vertegenwoordigd door Diana. Anne Marije Hoekstra
deed voor de tweede keer haar nieuwe show, zij kreeg hier 71.30 punten voor. Rianne
Geurs ging vrolijk de vloer over, de jury gaf haar 70.50 punten. Lisanne Merks had de
swing weer goed te pakken, zij verdiende 73.25 punten. Christel Heukers mocht als
laatste in deze categorie meedoen. Ze verdiende 77.20 punten. Christel deed ook mee in
de categorie Rhythmic Twirl. Hier scoorde ze 64.70 punten.
Manouk Sijtsma en Petra Remijn gingen eerst alleen de vloer op. De punten lagen heel dicht bij elkaar, Petra
behaalde 76.15 punten en Manouk kreeg 76.50 punten.
Ook gingen ze als duo spetterend over de vloer. Met maar liefst 80 punten
mochten ze vol trots de medaille in ontvangst nemen.
In de senior categorie mochten Rieke Heeringa en Diana Leune deelnemen. Na
heel lang wachten mochten ze toch de vloer op. Diana verdiende 75.95 punten.
Rieke pakte in deze grote categorie de derde plaats met 81 punten.
Manouk, Petra, Rieke en Diana
gingen ook nog eens met z’n vieren
de
vloer op. Op ‘I like to move it’ ging
het lang niet gek voor een tweede
keer. Ze scoorden 76.15 punten.
Tot slot waren er nog de teams. Nadat ze allemaal waren
opgefrist door een spontane douche konden de meiden de
vloer betreden. We begonnen met het D-team. Marjolein
Berndsen, Silvia Top, Melanie Reininga, Julia ten Brinke,
Sanne Baaiman, Amber Roelofs en Dian Post zagen er tiptop
uit. Hun show ging heel goed en dat zag de jury ook. Ze
verdienden de eerste plaats en mochten dolblij de beker in ontvangst nemen!
Kort daarna was het de beurt aan het C-team. Deze dametjes hadden er zin in. Anne Marije Hoekstra, JedidJah van Eerde, Christel Heukers, Rianne Geurs, Chantal Hollegien, Manon Post en Lisanne Merks deden het
mooi gelijk. Ze kregen 71.80 punten en werden daarmee vierde in hun categorie.
Als laatste van Diana was het B-team aan de beurt. Ondanks dat Inge Leune kort
voor het optreden toch besloot niet mee te doen in verband met een blessure,
gingen de meiden er wel voor. Mariëlle Merks, Marijke Wakker, Marjolein Top,
Melissa van Dongen, Erika Wakker en Marian Staal hebben een sterke show
neergezet. Ze pakten de tweede plaats met 81.65 punten, super!
Nadat we ook de auto van de
familie Van Eerde aan de praat
hadden konden we zeker tevreden
naar huis gaan. Over drie weken
gaan we er weer tegenaan, dit keer
Dronten.
Renate Boons
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Bericht van de IJsclub
Beste dorpsgenoten ,
Wat was het weer ouderwets gezellig he ? Eindelijk weer eens flink kunnen schaatsen ! En wat een drukte op
de ijsbaan!De IJsbaan lag er mooi bij, de muziek galmde over de baan en menig schaatsliefhebber kon de
schaatsspieren weer eens flink trainen ( Oef...)
Voor een warm drankje kon je terecht in de kantine waar Erwin en Miranda al klaarstonden om iets in te
schenken. Op 03-01-2009 hebben we een afvalmarathon georganiseerd waaruit de volgende winnaars
kwamen :
0-8 jaar
1.Lisette de Wit
1.Robin Vreeman
2. Ilka Stevens
2.Corne Luk
3.Desiree Stad
3.Matthew Bos
9-12 jaar
1.Celine de Wit
2. Anouk Wichersschreur
3. Anne Grè Geschiere

1. Niels vd Heykant
2. Paul Dekker
3. Rudy Bos

13-15 jaar
1.Jolien Maas
2.Nienke de Wit
3. Sanne Kurvink

1.Joop Keetman
2.Dinant Dekker
3. Brian Vos

16 jaar en ouder
1.Martin Kurvink
2. Seb Tubben
3. Richard Vreeman
Het kon niet natuurlijk niet mooier dat deze vorstperiode middenin de kerstvakantie viel waardoor de
kinderen alle tijd hadden om eens goed te oefenen voor de schoolwedstrijden die op 09 januari 2009
gehouden werden.
Het was een mooie dag en de hele school kwam naar de ijsbaan.Er werd flink gestreden en de volgende
winnaars mochten een medaille in ontvangst nemen:
5-6 jaar
1. Ilka Stevens
2.Thessa Vogel
3.Lisanne de Bruijn

1.Corne Luk
2. Jens Jager
3. Ruben Dijkstra

9-10 jaar
1. Miriam de Bruijn
2. Dasha de Raat
3. Anouk Wichers Schreurs

1. Twan Bos
2. Corne Veeke
3. Sam vd Heijkant

7-8 jaar
1.Lisette de Wit
2.Myrthe vd Heijkant
3.Nica Jager

1.Marc vd Belt
2.Twan van Dun
3.Matthew Bos

11 +
1. Lisanne Helmons
2. Anne Daling
3. Celine de Wit

1. Rudy Bos
2. Paul Dekker
3. Fokke Keizer

na de wedstrijd was er voor iedereen warme chocolademelk en gingen de kinderen voldaan weer naar huis.
Rest mij nog om alle leden van ijsclub Espel te wijzen op het 50 jarig bestaan van de IJsclub in December
2009 dus noteer alvast in uw agenda en hou vrijdagavond 4 December vrij !!
Namens IJsclub Espel
Jorien Bijl
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Verslag jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Espel
gehouden op 4 maart 2009 in ’t Mozaïek in Espel.
Aanwezig: 59 personen en 5 bestuursleden.
1. Opening
Door de vicevoorzitter, Fons v.d. Heijden, worden alle aanwezigen van harte welkom geheten. Het doet hem
een deugd om zoveel dorpsgenoten te mogen begroeten.
Daarnaast richt hij een bijzonder woord van welkom tot een aantal bijzondere gasten.
De vicevoorzitter vervolgt zijn inleiding met het gedenken van de dorpsgenoten die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen. Er wordt staand een minuut stilte gehouden.
Hierna noemt de vicevoorzitter enkele hoogtepunten. Espel West heeft afgelopen jaar haar eerste bewoners
ontvangen. Was men in 2007 met de eerste bouwactiviteiten begonnen, op het ogenblik staan er 26 woningen
en hiervan zijn inmiddels 10 woningen bewoond. De bouwactiviteiten gaan ondanks de malaise in de
huizenmarkt nog gestaag door. Verder noemt hij het gereed komen van de urnentuin op de begraafplaats. Het
wachten is nog op een aantal voorzieningen die toegezegd zijn, zoals een watertappunt, een voorziening om
de bloemen te schikken en een toiletunit.
Maar er was nog meer over Espel te vertellen. Door middel van een beamer en een powerpointpresentatie
vertoond, genaamd: Espel in 2008. Tijdens deze presentatie zijn cijfers over inwoneraantallen in het dorp en
buitengebied weergegeven. Verder werden cijfers getoond over de afgelopen vijf jaar, leeftijdsopbouw, groei
van de bevolking, geboortecijfer, sterftecijfer, aantal vertrokken bewoners, aantal nieuw ingekomen bewoners
en het aantal en soorten woningen.
Ook werd een compilatie van foto’s getoond van hoogtepunten uit 2008.
Verder ging de vicevoorzitter met zijn betoog in op de werkzaamheden welke komend voorjaar zullen
plaatsvinden in en rondom de vijver. Ook werd de parkeeroverlast rondom het MFC ’t Mozaïek en het
bowlingcentrum De Ducdalf aan de orde gesteld.
De voorzitter besluit zijn betoog en stelt voor de agenda verder af te werken.
2. Notulen jaarvergadering 2008
Tekstueel wordt bij punt 8: Rondvraag, punt 5: noordzijde veranderd in zuidzijde.
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de vorige secretaris, Louis Bramer.
3. Verslagen/mededelingen
3a. Feestcommissie (door: Sjef v.d. Heijkant)
De festiviteiten in 2008 (Koninginnedag, dorpsfeest en sinterklaasviering) zijn geslaagd verlopen. Voor 2009
staat het volgende op het programma:
 Koninginnedag 30 april
Ochtend: lawaaioptocht en aubade. Aansluitend is er voor de kinderen een fotopuzzeltocht. Voor de
oudere jeugd is er natuurlijk oranjebitter en oranjesoezen in de Ducdalf.
Avond: Om 19.00 wordt een dobbelrebustocht georganiseerd. Vanaf 21.00 uur zal DJ Mark
Warmolts muziek draaien.
 Dorpsfeest 4, 5, 6 en 7 juni
In verband met renovatie van het sportterrein zullen de activiteiten van het dorpsfeest op de ijsbaan
plaatsvinden.
• Donderdag:
AVNOP-loop en een sportactiviteit
• Vrijdag :
Grote playbackshow voor kinderen en ouderen.
• Zaterdag :
Finales van de sportactiviteit, zeskamp, ’s avonds de band “Een keer wat anders” in
de feesttent
• Zondag : Oecumenische dienst
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3b Bloembollencommissie/STEP (door: Frans Vos)
 Bloembollenroute is van 18-4 t/m 3/5. Verder zijn rond het tulpenfestival tal van activiteiten in de
Noordoostpolder. Hiervoor wordt naar de folder verwezen.
 Het thema voor het bloembollenmozaïek is dit jaar ‘Blik op de Noordoostpolder’.
 De 11-dorpensteptocht staat gepland op 3 mei. Er wordt gestart in Emmeloord.
3c. Stichtingsbestuur MFC(door: Adri van Dun)
Een tevreden voorzitter Adri van Dun geeft in vogelvlucht weer hoe het MFC draait.
Tal van zaken zijn het afgelopen jaar gerealiseerd t.w.: een fietsenstalling achter de toren; nieuwe verlichting
rondom het gebouw; bielzen in de tuin; een zeer geslaagde gebruikersvergadering met tevreden, maar ook
kritische gebruikers, van de expositieruimte in de hal wordt goed gebruik van gemaakt.
Voor het komend jaar staan de volgende werkzaamheden gepland: realisatie van een dartbaan en verplaatsing
van enkele computers in het jeugdhonk; plaatsing van een extra radiator in zaal 3, zaal 4 en 5 zal een
verfbeurt krijgen; in het gebouw zullen meer brandblusmiddelen geplaatst worden.
Financiën:
Het aantal donateurs is het afgelopen jaar toegenomen met 16 stuks. Hierdoor zijn momenteel 378 gezinnen
donateur van het MFC. Dit is ruim 80% van de Espeler bevolking.
De grootste kostenpost zijn de nutsvoorzieningen. De gebruikers worden wel dringend verzocht om bij geen
gebruik op tijd de zaal te annuleren.
Ook de CV-ketel en de nieuwe verlichting vergden veel geld. Ondanks alles kon ruim € 4.000,= worden
bijgeschreven op de post: Reserve.
Schoonmaak:
Niet alles loopt van een leien dakje. Met name de schoonmaak van het servies en het opruimen van de vuilnis
laat nog al eens te wensen over. De gebruikers worden verzocht hier de nodige aandacht aan te schenken.
Verder is het stichtingsbestuur op zoek naar een tweede schoonmaker (M/V).
Vandalisme:
Het toegenomen vandalisme baart de voorzitter van MFC zorgen. Afgelopen jaar is het toegangshek vernield
en zijn er voorwerpen door het raam gegooid. Dit betekende extra kosten voor het MFC-bestuur.
Sleutelbeheer:
Harry Maas sluit in april definitief de winkel. Hiermee komt het sleutelbeheer en de agenda van het MFC in
het geding. Gelukkig kon de activiteit sleutelbeheer en de agenda bij Kapsalon Tjitske worden ondergebracht.
De gebruikers worden verzocht bij het ophalen van de sleutel rekening te houden met de openingstijden van
de kapsalon. Inleveren van de sleutel dient te geschieden op Bredehof 1.
Adri bedankt Harry Maas voor zijn tijd en inzet ten behoeve van het MFC met een bloemetje en een
dinerbon.
3d. Harry Maas:
Als laatste spreker had het bestuur van dorpsbelang Harry Maas uitgenodigd. Zoals men heeft kunnen lezen
in de Noordoostpolder en op de website Espel online sluit Harry op 11 april definitief zijn zaak in Espel. Tot
die datum is de winkel en het postagentschap alleen ’s morgens open. Beide winkelpanden zijn te koop of te
huur.
Het repareren van fietsen zal hij voorlopig nog blijven doen in de avonduren. Hiervoor kunnen afspraken
telefonisch gemaakt worden.
Na een vrij emotioneel betoog over de geschiedenis van zijn 28 jarig bedrijf en de wijze waarop het zover
heeft mogen komen in de huidige situatie, besluit hij met het bedanken van die mensen die het vertrouwen in
de winkel hebben blijven behouden.
4. Financiële verslag Dorpsbelang
Het financieel verslag van Dorpsbelang wordt via de beamer aan de aanwezigen voorgelegd. Op het verslag
zijn geen op- of aanmerkingen.
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Het financieel verslag van de feestcommissie wordt toegelicht door Heidi Rijpkema. Aangetekend dient te
worden dat de dorpsfeesten, ondanks de hoge inzet van vrijwilligers, een grote kostenpost is. De
feestcommissie doet er alles aan om geld te genereren ten behoeve van het lustrumfeest in 2011.
Het financieel verslag van de feestcommissie wordt goedgekeurd.
5a. Verslag van de kascommissie:
De financiële boekhouding van Dorpsbelang en van de feestcommissie zijn gecontroleerd door mw. Marie
Carien Slootman en mw. Nieske van Slooten. Zij hebben geen onregelmatigheden gevonden. Derhalve
verzoeken zij de vergadering om décharge te verlenen aan de penningmeester. De voorzitter bedankt beide
dames voor hun werk.
5b. Verkiezing nieuw lid kascommissie:
Aftredend is mw. Marie Carien Slootman. Als nieuw lid van de kascommissie biedt Pieter Maas zich
spontaan aan.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Elly Keizer. Aangezien Elly niet op deze avond aanwezig kon zijn, zal
tijdens de volgende bestuursvergadering op passende wijze afscheid van haar worden genomen. Als
vervanging voor haar draagt het bestuur mw. Anja Beugels voor. De vergadering stemt in met haar
benoeming.
Ook de vicevoorzitter Fons v.d. Heijden is (na 6 jaar) statutair aftredend, echter wil hij zijn taak als
vicevoorzitter in de huidige situatie nog met een jaar continueren. De vergadering stemt in met deze
beslissing onder luid applaus.
Het bestuur is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar iemand die de functie van
voorzitter voor zijn/haar rekening wilt nemen.
7. Groenbrigade.
Het bestuur is op zoek naar een groep mensen die frequent het dorp willen doorlopen en hoog onkruid willen
verwijderen, zodat het dorpsaanzicht wordt verbeterd. De vicevoorzitter verwijst naar de goedlopende
groenbrigades in de buurdorpen Creil en Tollebeek. Kandidaten en/of een coördinator worden verzocht zich
te melden bij het bestuur.
8. Rondvraag
Op zijn verzoek krijt als eerste dhr. Gert Dibbits het woord. Hij hield een toespraak met als titel: Hoe verder
met Espel?
Hij stelde de volgende zaken aan de orde:
• Espel is te klein voor een goed draaiende supermarkt. Dit geeft zijn weerslag op praktisch alle
geledingen waar het dorp mee te maken heeft. Hij pleit ervoor om te onderzoeken naar de
mogelijkheden om een supermarkt te starten binnen het MFC. Het grote voordeel hiervan is dat men
niet hoeft over te gaan tot aankoop van grond en/of gebouw. Hij doet een voorstel om een winkel
binnen de kerkzaal te realiseren. Echter realiseert hij zich ook welke weerstand dit voorstel te weeg
kan brengen. In zijn optiek kan een winkel gerund worden door mensen van Triade en vrijwilligers.
• Een klein Espel is ook een nadeel voor de gemeenschap. Te weinig kinderen voor de kinderopvang,
waardoor de vaste kosten voor de opvang alleen maar groter worden. Te weinig kinderen voor de
school. Ook het gebruik van de sportzaal in Espel is minimaal. Kortom: Espel moet groeien tot een
niveau waarbij inwoneraantal en leefbaarheid op een acceptabel niveau komen zodat voorzieningen
in een dorp behouden kunnen blijven of terug komen.
• Tevens pleit Gert Dibbits voor een appartementencomplex voor de ouderen. Samen met Mercatus,
Triade en het MFC moeten mogelijkheden gecreëerd kunnen worden die ervoor zorgen dat de
ouderen binnen het dorp behouden blijven.
• Tot slot oppert hij de mogelijkheden om de verschillende dorpen middels lintbebouwing met elkaar te
verbinden, zonder afbreuk te doen aan het open karakter van het buitengebied en zonder afbreuk te
doen aan de identiteiten en het eigen dorpsleven van de verschillende dorpen.

Op de Wieken

Overige vragen:
- dhr. Frans Vos:
1. De zittingstermijn van drie jaar voor het bestuur is eigenlijk te kort. Hij pleit voor verlenging van die
termijn. Gekeken wordt of dit statutair mogelijk is.
2. Aan de Westermeerdijk komt het grootste windmolenpark van Europa. Kan het informatiecentrum
over dit park niet in Espel komen, bijvoorbeeld in het pand van Harry Maas?
- dhr. Martien Maas:
Vrachtwagens kunnen niet keren op de Bun. Bij het verlaten van de Bun moeten zij achterwaarts de
Bun verlaten. Kan er halverwege de Bun een locatie gecreëerd worden die het keren van
vrachtwagens mogelijk maakt?
- Mw. Douty Geertsema:
1. Van de insteekpaden in de singels in Espel West wordt misbruik gemaakt. Er zijn automobilisten die
het fietspad gebruiken als openbare weg. Dorpsbelang is hiervan op de hoogte en heeft deze
problematiek reeds aangekaart bij de gemeente. Zij hebben het voorstel gedaan deze openingen te
blokkeren. De dorpsagent heeft inmiddels aannemers aangesproken op dit onwenselijk gedrag.
2. De ingang naar Espel West op het Espelerpad is ’s avonds en ’s nachts erg donker. Geregeld wordt
deze ingang voorbij gereden. Kan hier een lantaarnpaal geplaatst worden? Dorpbelang heeft ook dit
probleem inmiddels aangekaart bij de gemeente.
- Mw. Thilda van Hooff:
1. De Vaartweg wordt na de egalisering (lees: verwijdering boomwortels) door sommige mensen
gebruikt als racebaan. Kunnen op de Vaartweg verkeersremmende maatregelen genomen worden?
Dorpsbelang zal dit punt voorleggen bij de gemeente.
2. Het roodwitte paaltje van het fietspad tussen de Vaartweg en het fietspad van de Espelerweg is
verwijderd in verband met strooiwerkzaamheden. Hierdoor nemen diverse dorpsbewoners de kans
waar om dit gedeelte fietspad te gebruiken als sluiproute, wat een onwenselijke situatie met zich mee
brengt. Kunnen de paaltjes weer teruggeplaatst worden? Dorpsbelang zal dit punt voorleggen bij de
gemeente.
- mw. Hennie van Andel:
Fietsers gebruiken regelmatig het trottoir aan de Keggehof als fietspad.
Wethouder v.d. Est merkt op dat deze klachten van overlast door de gebiedsregisseur op het gemeentehuis
naar de verantwoordelijke instanties zal worden gedirigeerd.
- dhr. Leo Boot:
Op vrijdag 13 maart 2008 organiseert de LTO in samenwerking met ESVRA een dorpsavond met
cabaretgroep “Twee boeren en een dominee”. Hij nodigt iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.
9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan een ieder voor zijn/haar inbreng. Het wijst de aanwezigen
nog op de mogelijkheid de knipselboeken van mw. Ritta Dekker in te zien.
Hij wenst iedereen wel thuis.

Genotuleerd door,
Bart Hogeveen
secretaris
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Janka Krol-Brienesse exposeert in Het Saalicon
Opening 8 april om 10.15 uur
Mijn naam is Janka Krol. Ik woon in Espel en schilderen is mijn hobby.
Voor de eerst keer exposeer ik met mijn schilderijen omdat veel mensen in mijn omgeving vonden
dat ik dat maar eens moest wagen. Erg spannend is het wel. Dit doe ik dan met plezier in het
Saalicon in Creil. Ik heb eigenlijk al mijn hele leven graag mogen tekenen en schilderen.
Ongeveer 10 jaar heb ik schilderles genoten bij het Musisch Centrum in Emmeloord. Pas de laatste
vijf jaar ben ik veel actiever geworden in het schilderen. Mijn cursus bestond de eerste jaren uit het
uitproberen van verschillende technieken en verschillende onderwerpen. Aquarelleren heb ik ook
tijdens mijn vakanties vaak beoefend. Ging dan workshops volgen. Op het M.C. kon ik een
onderwerp kiezen waar ik mij wat verder in kon verdiepen.Toen heb ik voor koeien gekozen, waar
ik veel plezier aan beleef, en nog steeds heb.
Ook andere onderwerpen zoals
portretten ,landschappen , bloemen en abstract
vind ik leuk om te doen. Doordat je
met acrylverf zoveel verschillende mogelijk
heden hebt, vooral de mooie kleuren, is
elk schilderij opnieuw een uitdaging. Nu ben ik lid van de Amateur kunstenaars vereniging De
Regenboog in Emmeloord. waar ik met andere leden schilder en we elkaar helpen. Ook is hier
eenmaal in de maand een docent die je begeleid. Zelf beleef ik veel plezier aan het schilderen en ik
hoop dat de mensen die mijn schilderijen komen bekijken net zoveel plezier aan het kijken beleven
als ik aan het schilderen .De meeste schilderijen zijn te koop. E-mail: krol0361@home.nl Telf. 06
20580507

Lezing van de Ceder – 16 april
ONTWIKKELEN NAAR VRIJHEID
Een mooie titel maar hoe doe je dat? Om het concreter te maken: “leef ik of word ik geleefd?”. In
het samenleven met anderen is het vaak moeilijk om bij jezelf te blijven. Om niet reactief en
verkrampt te reageren maar actief en levenslustig vanuit je eigen innerlijke kracht. Zelfvertrouwen
en een goed gevoel van eigenwaarde helpen ons om trouw te zijn aan ons zelf. Zo leren we onze
grenzen bewaken en kunnen we beter woor- den geven aan wat er in ons leeft. Door te vertrouwen
op onze eigen kracht, oordeel en intuïtie ontwikkelen we een houding om vanuit vrijheid liefde te
geven en te ont- vangen. WAT je overkomt in je leven moet je worstelend aanvaarden. HOE je er
mee om gaat kan een bron van innerlijke vrijheid zijn. Voor Tity Kuiken is dit in haar werk als
trainer en coach, en in haar persoonlijk leven, een belangrijk thema. Op deze avond leidt ze het
thema in en daarna gebruikt ze een werkvorm om het onderwerp uit te diepen. Zo zullen we hopelijk
vanavond een stap doen op het pad van innerlijke vrijheid.
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.
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Activiteiten Carrefour in Het Saalicon
Belangrijk nieuws voor de 55-plusser onder ons:
*Maandagmiddag 30 maart is er weer een wervelende MODESHOW. Onze eigen
modellen zullen de nieuwe voorjaars en zomercollectie van het modehuis Roest voor u
showen. We hebben 3 dames en 2 heren bereid gevonden om de kleding voor het voetlicht
te brengen. U wordt van harte uitgenodigd om deze show mee te beleven. De modeshow
begint om 14.00 uur. U komt toch ook?

modeshow en expositie
*De expositie van de merklappen van mevrouw Luus van Valburg zijn nog tot eind maart
te bezichtigen. In de expositieruimte komen weer nieuwe werken te hangen. Deze keer van
Janka Krol uit Espel. Op woensdag 8 april om 10.15 uur is de officiële opening. Janka zal u
langs de geëxposeerde doeken leiden en uitleg geven over haar opleiding en inspiratie, de
gebruikte technieken en materiaal keuze. U wordt allen van harte uitgenodigd om te
komen. De expositie loopt van april tot eind juni. Naast de expositieruimte in de hal
worden er ook werken opgehangen in de activiteitenruimte en het kantoor. De doeken in
deze ruimtes zijn tijdens de “Open Inloop” te bezichtigen. (zie onderste tekst)
*Pasen is weer in aantocht daarom organiseren wij een “PAAS & LENTE LUNCH” op
woensdag 9 april om 12.00 uur. U kunt zich voor deze Paas & Lentelunch opgeven bij uw
contactdame of tijdens de Open Inloop in Het Saalicon. Er zijn kosten aan verbonden maar
de Paas-Haas doet ook een duit (of een paasei) in het zakje.

*Wij willen graag een fietsclub of wandelclubje opzetten en zijn op zoek naar een
begeleider. Bent u geïnteresseerd om mee te doen geef dit dan door aan Anne Tabben of
aan de gastvrouw of gastheer tijdens de Inloop.
* U weet toch dat wij van maandag t/m vrijdag Open Inloop hebben van 10.00 uur tot
11.00 uur en dat er een keer per week koersbal is. Houd u van klaverjassen? Op de
donderochtend is er een enthousiast groepje klaverjassers, sluit u bij hen aan. Wilt u meer
informatie, de krant lezen een boek lenen of gewoon even koffie/thee drinken, schroom
dan niet kom gewoon langs. Wilt u wel graag komen maar kan dit door omstandigheden
niet, laat het ons weten misschien kunnen we een oplossing vinden. Alle activiteiten zijn
voor de 55+ers van Rutten, Bant, Espel en Creil. U bent van harte welkom. Er zijn elke
ochtend 2 gastvrouwen/heren aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Bellen kan ook,
het telefoonnummer is 0527 275353. Met vriendelijke groet Anne Tabben sociaal cultureel
werker van Carrefour afdeling senioren Creil.
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Koninginnedag 2009
Over een maand is het feest in Nederland. Ook in Espel vieren we op donderdag 30 april a.s. Koninginnedag 2009. De
volgende festiviteiten staan er deze dag gepland:
09.15 uur

LAWAAIOPTOCHT
iedereen is welkom mee te lopen en lawaai te maken zodat alle Espelnaren op tijd
wakker zijn voor de aubade.

09.45 uur

AUBADE
Speech van Dorpsbelangen, vlag hijsen en het Wilhelmus wordt gezongen

10.00 uur

FOTOPUZZELTOCHT
Lagere school kinderen kunnen meedoen aan de fotopuzzeltocht. Aan de hand van
foto’s moet herkend worden welke plek in Espel is gefotografeerd. Op iedere
gefotografeerde plek ligt een letter klaar. De letters worden al lopend verzameld en
alle letters samen vormen een leus/uitdrukking.
KOFFIE MET LEKKERS IN DE DUCDALF voor iedereen.

19.00 uur

DOBBELREBUSTOCHT
Iedereen is welkom om mee te doen aan de dobbelrebustocht. Op verschillende
genummerde plekken in het dorp liggen delen van een rebus. Door het gooien
van een dobbelsteen wordt bepaald naar welke plek men moet lopen om het volgende
deel van de rebus op te halen. Winnaar is de groep die het goede antwoord
in de snelste tijd heeft kunnen achterhalen.

21.00 uur

FEESTAVOND met MUZIEK van DJ Mark

De uitnodiging tref je rond 20 april a.s. aan in je brievenbus.
Dorpsfeest 2009
Het dorpsfeest vindt dit jaar plaats van donderdag 4 tot en met zondag 7 juni 2009. In verband met het opnieuw
inzaaien van het voetbalveld wijken we met de feesttent uit naar de ijsbaan. IJsclub hierbij alvast bedankt voor jullie
medewerking.
Dit jaar organiseren we op vrijdagavond een playbackshow. Het is de bedoeling dat iedere combinatie met twee acts
meedoet, een act met kinderen voor de pauze en een act met volwassenen na de pauze. Een onafhankelijke jury zal de
deelnemers beoordelen en punten geven. De teamcaptains krijgen zeer binnenkort meer informatie.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
Donderdag:
AV-NOP loop + sport/spel activiteit
Vrijdag:
Playbackshow vanaf 19.30 uur. Alle stratencombinaties doen twee acts: een act met kinderen en een act met
volwassenen.
Zaterdag
Finale sport/spel activiteit, zeskamp en feestavond met de band ‘Een keer wat anders’ uit Ens.
Zondag
Kerkdienst
Uiteraard roepen we ook dit jaar alle dorpsgenoten op de agenda vrij te houden en mee te doen aan de
activiteiten. Ook doen we een beroep op jullie hulp tijdens het dorpsfeest. Zonder vrijwilligers geen feest! Meer
informatie volgt via de teamcaptains. de website www.espel.info en ‘Op de Wieken’.
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Tulpenmozaïek
Alhoewel de tulpen op de eerste lentedag nog maar net boven de grond uitkomen zijn we alweer
bezig met het voorbereiden van het nieuwe tulpenmozaïek.
Het mozaïek moet op vrijdag 24 april klaar zijn.
Ook dit jaar vragen we weer hulp bij het plukken en steken van de bloemen, zodat we er met
elkaar weer iets moois van maken.
Plukken van de tulpen:
Steken van de tulpen:

dinsdag 21 april
woensdag 22 april
donderdag 23 april

Deze data zijn ijs en wederdienende.
De captains krijgen ter zijner tijd bericht over exacte tijden e.d.
Vriendelijke groet Jaap Jorritsma

Je leven in bloei!
We zien weer uit naar de bloei van de tulpen.
Dan is de polder op z’n mooist. Soms roept dat een verlangen op
naar groei en bloei in je eigen leven. Wij geloven dat het evangelie
van Jezus Christus ons hierbij helpt.
Op zondag 26 april – in de periode dat de
tulpen bloeien – willen wij een
‘bloeidienst’ houden. Wij willen kerk zijn
voor het hele dorp. Vandaar dat wij u allen daarvoor van harte uitnodigen.
Om 10.45 uur in kerkgebouw Una Sancta te Espel.
Ds. Wim Kok

Carrefour Dorpen Tour!!
Vanaf maandag 23 maart t/m dinsdag 5 mei organiseert Carrefour een dorpen tour. Dit is een tour
waarbij in elk dorp in de gemeente Noordoostpolder een voetbaltoernooi wordt gehouden. 4 tegen 4
zullen de dorpen eerst in hun eigen dorp strijden om de 1ste plaats om vervolgens tijdens de finaledag
op 5 mei tegen alle andere dorpen uit te komen. Uiteindelijk blijft er 1 team over als winnaar van de
Carrefour Dorpen Tour bokaal. Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. De leeftijd is
14 t/m 17 jaar voor zowel jongens als meisjes. Teams mogen bestaan uit jongens, meisjes en gemixt.
Er wordt gespeeld in een opblaasbare voetbalboarding. Op woensdag 8 april wordt de voorronde
gehouden in Espel bij de voetbalvereniging. Aanvang 19.00 uur.
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Tentoonstellingen in het Mozaïek
Herfst 2007 zijn we begonnen met tentoonstellingen in het mozaïek. Aan de wanden hebben al
verschillende Kunstenaars uit Espel hun creaties vertoont. We begonnen met de prachtige
expressieve schilderijen van Carla Vogel, daarna de mooie knipkunst van Klaziena Dijkstra. Carla
van Steenbergen was de volgende en ook toen stonden we weer verbaasd over het vele talent in
Espel. Van Louis Bramer hadden we schilderijen en tekeningen en hierna iets heel anders, fotografie
van Lammie Hoekstra. Weer iets wat veel mensen niet wisten, een tweede kunstfotografe in Espel.
We vinden het leuk om enige afwisseling in onze tentoonstellingen te brengen. Wat zijn jouw
talenten???? Laat het ons weten, misschien is het ook leuk om in ’t Mozaïek te laten zien. Het is
voor jong en oud, liefst uit Espel natuurlijk. Om de vier maanden veranderen we de opstelling. In de
vitrine kunnen kunstwerkjes of verzamelingen tentoongesteld worden. Tot nu toe hadden we in de
vitrine aardewerk producten, houtsnijwerk, antieke handwerkjes, handwerken van ouderensoos
“Avondvreugd” , 2 x een kerststallen tentoonstelling en als laatste de Bakeliet verzameling van Hans
Wognum.
In Mei zijn er weer nieuwe dingen te bewonderen in ’t Mozaïek. We hopen dat jullie dit ook weer
komen bekijken.
Groet van Reinie Osinga tel: 271681 en Lia Jorritsma tel: 271609

De “Zuiderzee Echo’s”, daar zit muziek in!
Wat is er mooier dan samen muziek te maken! En gelukkig hebben wij in Espel de mogelijkheid om
muzieklessen te volgen. Op dit moment wordt er les gegeven op piano, keyboard, drum, blokfluit,
dwarsfluit en gitaar. Maar in overleg met de docent kunnen bijna alle instrumenten bespeeld worden.
De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag en- avond in ’t Mozaïek te Espel. Heeft u altijd al eens
gitaar of dwarsfluit willen spelen,neem dan contact op met Annet Dekker tel: 271269 of met één van
onze docenten.
Irena Wawrzyniak tel: 06-23691780
Hetty de Ruig
tel: 0628462393

Zangavond in Creil met duo Knol/Kooij
In de Ontmoetingskerk te Creil wordt zaterdag 23 mei weer een zangavond gehouden. Het belooft
een prachtige avond te worden waar muzikaal weer veel zal gebeuren. Pianist Harold Kooij uit
Steenwijk en organist Ronald Knol uit Dwingeloo zullen de samenzang begeleiden en ook stukken
van hun CD Pure Delight ten gehore brengen. Ook zal mezzo-sopraan Herma Ruffolo-Broesder uit
Nijeveen met haar warme stem haar medewerking verlenen. Ds Klaas Jelle Faber uit Marknesse zal
de avond op zijn bekende wijze aan elkaar praten. De entree en de koffie zijn gratis. Wel zal er een
collecte worden gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten. Aanvang 19.30 uur. U bent van
harte welkom namens "Zingen in Creil".
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NIEUWS VAN HET MFC
Het bestuur van het MFC vergadert in 2009 iedere 1e woensdag van de maand vanaf 20.30 uur. Dit is tevens een goed
moment om ons te spreken, mocht u ons willen bezoeken dan dit even van te voren kenbaar maken aan een van de
bestuursleden. Tevens verzoeken wij donateurs en gebruikers om op- en aanmerkingen, vragen en tips te melden via het
algemene mailadres; mfc@espel.info al uw mail zal beantwoord worden.
Vergaderoverzicht 2009
Vergaderoverzicht 2009
Bestuursvergadering
x
januari
x
februari
x
maart
8
april
6
mei
3
juni
X
juli
X
augustus
2
september
7
oktober
4
november
2
december

Gebruikersvergadering

Brandstofpool
Het bestuur dankt alle agrarische ondernemers voor de jaarlijkse bijdrage die het Mozaïek ontvangt uit de brandstofpool
van Slump Oil.
Indexatie huurtarieven
De huur aan de kerk en de kinderopvang wordt jaarlijks geïndexeerd, voor de overige gebruikers eens in de 5 jaar. De
index voor de laatste jaren was ongeveer 2% per jaar.
De huurtarieven voor de ruimtes worden per dagdeel verhoogd met € 5,00. Over 5 jaar
wordt er wederom geïndexeerd
Aanpassen website
Alle wijzigingen van de afgelopen tijd worden tevens gewijzigd op de website,
te vinden onder www.espel.info doorklikken naar MFC.
Kluisjes
t.b.v. gebruikers zijn er een aantal kluisjes aangekocht die door vaste gebruikers van het MFC gebruikt kunnen worden.
De kluisjes bevinden zich in de bijkeuken van het MFC. Heeft u belangstelling dan kunt u zich melden bij Adri van Dun.
Verwarming
De verwarming in het MFC is centraal geregeld; deze wordt per vastgelegde / verhuurde ruimte ingesteld; het heeft dus
geen nut om aan de thermostaatkranen te draaien.
Agenda + sleutelbeheer
Zoals wellicht bekend sluit Harry Maas na 28 jaar zijn winkel en daarmede vervalt ook de sleutel- en agendabeheer
onder het beheer van Harry. Wij wensen Harry heel veel succes toe met zijn nieuwe activiteiten en bedanken hem voor
zijn jarenlange inzet voor het MFC ‘t Mozaïek.
Het bestuur van het MFC heeft Tjitske Straatsma bereid gevonden om het sleutel- en agendabeheer van Harry over te nemen,
wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.
adres gegevens
Kapsalon Knipboetiek Tjitske Straatsma
Bredehof 1
8311 AH te Espel
0527-271298
reserveringMFC@espel.info
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Openingstijden kapsalon
Maandag
gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
08.30 – 17.30
Donderdagavond 18.00 – 20.00 uur
Zaterdag
08.30 – 14.00
Sleutelbeheer
I Op- en afhalen sleutel
Per gereserveerde ruimte dient altijd de sleutel bij Tjitske gehaald te worden tijdens
openingstijden van de kapsalon
II Retourneren sleutel
In brievenbus werpen gesitueerd aan Bredehof 1
let op! er bevindt zich geen brievenbus bij toegangsdeur kapsalon
Agendabeheer / reserveringen
Alle reserveringen dienen vastgelegd te worden in de agenda, dit is mogelijk via
- balie kapsalon
- telefonisch via 0527-271298
- via mail reserveringMFC@espel.info
Op zondag tot 12.30 uur en tijdens overige kerkdiensten zijn de zalen 1 t/m 5 niet beschikbaar voor overige gebruikers
Regeling huur kerkzaal
Voor huur van de kerkzaal dient contact opgenomen te worden met Elien Meisner (tel. 271219) lid van College van
Beheer Una Sancta, de huur van de kerkzaal dient tevens in de agenda van Tjitske vastgelegd te worden.
Technische storing / schade
Melden bij één van de bestuursleden of Tjitske Straatsma
Schoonmaak
Geesina is per 01 maart gestopt met de schoonmaakactiviteiten.
Zij blijft wel verantwoordelijk voor het kachelbeheer. De schoonmaak wordt nu
verricht door Saida.
Bestuurswisseling
Per juni a.s. zal er een bestuurswisseling plaatsvinden:
Jack Wijnia zal vervangen worden door Elien Meisner als afgevaardigde van de kerk, Elien neemt het
penningmeesterschap op haar.
Verder gaat Ineke van de Heijkant het bestuur verlaten en zij wordt opgevolgd
door Martien Maas. Op gepaste wijze zal afscheid worden genomen van Jack en Ineke en het installeren van Elien en
Martien zal gevierd worden.
Donateurs
We blijven actief om nieuwe leden te werven, voornamelijk onder nieuwe dorpsgenoten,
U kunt zich altijd aanmelden bij een van de bestuursleden. In het voorjaar gaan we weer actief werven!
We proberen u iedere dorpskrant op de hoogte te houden over het MFC, een prachtig
initiatief, gedragen door dorpsgenoten en donateurs om de leefbaarheid in een dorp te behouden en verder uit te bouwen.
Bestuur MFC ‘t Mozaïek
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Tandartspraktijk in Creil
Comfident BV is een bedrijf die zich bezig houdt met de exploitatie van tandartspraktijken.
Zo hebben we nu in totaal 14 praktijken in het land met de vestigingen vooral in de
noordelijke helft van het land. Daarnaast zijn we nog in gesprek met een aantal kandidaten
voor overname van hun praktijk, zodat er mogelijk in 2009 nog een paar praktijken aan ons
bedrijf kunnen worden toegevoegd. Veelal zijn dit dus overnames van bestaande praktijken
met natuurlijk het bijbehorende patiëntenbestand, maar ook samenwerkingsconstructies met
tandartsen die binnen een aantal jaren van hun pensioen willen gaan genieten en die een op
maat gesneden oplossing zoeken voor het afbouwen van hun werkzaamheden, waarbij we er
gezamenlijk toch voor kunnen zorgen dat de tandheelkundige zorg voor deze patiënten blijft
gewaarborgd.
Nu Creil.
Enige tijd geleden werden wij opmerkzaam gemaakt over het beschikbaar komen van
praktijkruimte in het Saalicon, door het vertrek van de huisarts uit die ruimte. Nu was onze
wens om toch ook eens een praktijk te starten in de Noordoostpolder (we dachten misschien
nu niet direct aan Creil), maar misschien bood dit toch mogelijkheden voor ons. Deze wens
vloeide vooral voort uit het feit, dat met enige regelmaat patiënten uit de polder zich in onze
bestaande praktijken lieten inschrijven. Na een aantal gesprekken met Mercatus
Woondiensten alsook met het dorpsbelang van Creil zijn we van mening, dat we “de sprong
maar moeten wagen”. Bijzonder, immers we starten dan zonder een aanwezig
patiëntenbestand. Echter we vinden, dat de centrumfunctie voor zorg die het Saalicon heeft op
de westelijke helft van de Noordoostpolder voldoende aantrekkingskracht heeft voor het op
termijn realiseren van een volwaardige tandartspraktijk.
Natuurlijk zult u begrijpen, dat we toch eerst bescheiden zullen gaan starten met één dag
praktiseren per week, te starten op: donderdag 2 april as. In “onze” Tandartspraktijk
Blaauwhof te Joure hebben we door een stukje herinrichting van de agenda de tandarts en
zijn assistente vrij kunnen maken om deze dag per week te gaan praktiseren in Creil. Deze
praktijk zal voorlopig ook de zogenaamde balie/receptie functie gaan vervullen voor
Tandartspraktijk Creil. De tandarts die in Creil start is de heer Gregor Pocklitz, zoals zijn
naam al doet vermoeden van duitse komaf. We kennen hem als een vriendelijke, integere en
zeer vakbekwame jongeman voor wie het bieden van een optimale tandheelkundige zorg hoog
in het vaandel staat. Overigens kunt u met hem in het nederlands communiceren.
De heer Pocklitz en zijn assistente zullen u graag verwelkomen.
Indien u meer informatie behoeft of de wens heeft u als nieuwe patiënt van “Tandartspraktijk
Creil” in te schrijven, dan kunt u van dinsdag t/m vrijdag bellen met het nummer:

0630-915532
Tandartspraktijk Creil
Het Saalicon
Graaf Florislaan 53-C
8312 AW Creil
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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
: Anja Beugels
Namens feestcommissie
: Frida Nijboer

tel.:
tel.: 271514
tel.: 271145
tel.: 852626
tel: 271640
tel.: 271837
tel.: 651107
tel.: 271230

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:
In de volgende dorpskrant komt een nieuwe wijkindeling.
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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‘t Mozaïek
Bestuurssamenstelling:
Adri van Dun
Voorzitter, contactpersoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en zaalgebruik
Marry de Graaf
Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon jeugdhonk
Elien Meisner
per 1 juni: Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester,
contactpersoon kerkzaal
Minetta Bus
Algemeen lid, notulist, contactpersoon dokter, fysiotherapeut, pedicure en
Zorggroep Oude en Nieuwe land
Martin Maas
per 1 juni: Algemeen lid, ledenadministratie
Sleutelbeheer en agenda:
Tjitske Straatsma
tel. 271298
Contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart:
Jellie Westra
tel. 271773
Bij opbaring vindt overleg plaats voor overig zaalgebruik.
Schoonmaak:
Saida
Technische storingen of schade:
Melden bij één van de bestuursleden of Tjitske Straatsma.
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 Tjitske Straatsma, tel. 271298 of reserveringmfc@espel.info. 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 Tjitske Straatsma gehaald worden, bij voorkeur
tijdens de openingstijden van de kapsalon. 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 Eline Meisner, lid van College van Beheer Una Sancta. De huur
van de kerkzaal moet ook in de agenda bij Tjitske Straatsma 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
€ 25,€ 20,€ 25,€ 30,€ 25,€ 45,-

Hele dag
€ 45,€ 35,€ 45,€ 50,€ 40,€ 75,-

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


℡

Alg. Nederlandse Bond
voor Ouderen (ANBO)

Contactpersoon R.Warmolts
Bredehof 41, 8311 AJ Espel

271727

Bejaardensociëteit Espel,
Avondvreugd

secr. J. Klaver
Bredehof 40, 8311 AK Espel

271866

Naam

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

Extra informatie

ma-vr open vanaf 11.00u
za-zo open vanaf 15.00u

E-mail:
dorpsbelang@espel.info

maandagmorgen
Vrij. 17.00 uur in MFC

Info: Mariska Scholtens
Kuinderweg 36, 8315 PW L’GEEST

mariska_scholtens@hotmail.com
www.crespa.nl

Jongeren 19Nu NET

Info: Eveline vd Slikke
Sluitgatweg 9, 8308 RC NAGELE

Knipboetiek Tjitske
Straatsma

Bredehof 1, 8311 AH Espel

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.

Jongeren 19Nu Crespa

Gullerie Lucidarts,
Willem de Wolf
Leeskring Tussen de
Regels

Keggehof 18
8311 AV Espel
Gea Beishuizen,
Keggehof 18
Espel
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271759

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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