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

Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt de zomereditie van Op de Wieken. Wij kunnen u inmiddels
vertellen dat zich een nieuw redactielid heeft aangemeld! Wij zijn hier
uiteraard erg blij mee! De volgende keer zult u horen wie de redactie gaat
versterken en op welke manier hij/zij dit gaat doen!
Wij wensen iedereen een mooie zomer toe in goede gezondheid. En voor
nu veel leesplezier.
Redactie "Op de Wieken"

Op de Wieken wordt in en rondom
Espel gratis verspreid.

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

Editie juni juli augustus 2009
Jaargang 34, nr. 176

Data
U kunt uw nieuwsberichten per e-mail sturen naar Marja Hoorweg, e-mail:
dorpskrant@espel.info.
Editie
September Oktober
November December
December Januari

Aanleverdatum
4 september
30 oktober
11 december

Plukken en
nieten
9 september
4 november
16 december

Verspreiding door
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.

Kopij en Layout
Marja Hoorweg
Espelerpad 10
Tel.nr. 270053
dorpskrant@espel.info

Familieberichten
Elly Verwijs
Onderduikerspad 9
Tel 271575
ellyverwijs@hetnet.nl

Financiën
Lammie Hoekstra
Westerrand 68
lammie0407@live.nl

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

Advertenties
Alice Ziel
Zuiderrand 9
Tel. nr. 270031
advertenties.dorpskrant@gmail.com

Drukker
Dhr. G. Raap

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.

Verspreiding
Tennisvereniging

Website
www.espel.info
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Familieberichten
Geboren
5 mei

Tessel Jade Uenk, ouders Thomas en Trista, Tollebekerweg 8a

Huwelijk
24 april
20 mei

Theo van Maanen en Marijke Keetman, Bredehof 25
Sieger Hospes en Hiske Boonstra, Zuidermiddenweg 4

Overleden
1 april
23 april

Cornelis de Ronde, 66 jaar, Noorderrand 1
Johanna Koops, 55 jaar, Onderduikerspad 6c

Prikbord
Caravanstalling Espel
Nog enkele plaatsen voor caravans.
Inlichtingen: T.Blok, tel. 06 12723304

Miskend!!!
Ontslagen, niet erkend
Om te praten, niet gewend
Over dingen
Die hem aangingen
Niet kunnen uiten
Naar anderen toe daar buiten
Niet kunnen verkroppen
Dat anderen het verder schoppen
Dat is frustrerend
Dat werkt op het gemoed
Dat is zeker niet goed
Je gaat verzinnen
Wat moet je beginnen
Bizarre dingen komen in je op
Dat gaat spelen in je kop
Je doorbreekt je eigen wezen
En gaat een aanslag plegen
Ongegrond, maar niet te stuiten
Daar is niets voor af te sluiten
Dood en verderf, zaaiend
De mensen woedend , laaiend
Heel Nederland rouwt
Het was zo vertrouwd
Vlaggen voor onze Koningin
Gingen halfstok, of trokken ze in.
Roel Warmolts

Vrijwilliger(s) gezocht
Stichting Carrefour afdeling Senioren is op zoek
naar vrijwilligers voor het bieden van
computerlessen aan senioren in de Noordoostpolder.
Het betreft beginnerscursussen en vervolgcursussen
in zowel Windows XP als Vista en eventueel een
cursus eenvoudige fotobewerking. Vindt u/je het
leuk senioren vertrouwd te maken met de computer
en kennis te delen? Dan komen wij graag met u/je in
contact. Stichting Carrefour –Joyce Sissingh – tel.
63 00 00 ‘s ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur of
joyce.sissingh@carrefour.nu

Strijkservice Creil e.o.
Hallo, mijn naam is Tineke en ik ben van plan een
strijkservice te gaan opstarten voor Creil en
omgeving.
Ik wil natuurlijk eerst wel onderzoek doen of er ook
interesse voor is. Dus lijkt het u wat om niet meer
zelf te hoeven strijken omdat u geen tijd heeft of het
gewoon verschrikkelijk werk vindt, stuur dan een
mailtje naar onderstaand adres.
Gaarne ook even met opgave of het gehaald moet
worden (meerprijsje), of gebracht zou worden. Ik
kan dan even bekijken of e.e.a. te realiseren is!
Groetjes Tineke
(tvelde@xs4all.nl)
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Marjolein Berndsen en Ingrid Hogeveen scoren in Sneek!
Majorette vereniging Diana is afgelopen zaterdag naar een wedstrijd in Sneek geweest. Deze
wedstrijd was georganiseerd door de KNFM.
We waren al vroeg aan de beurt en het beloofde een lange en vooral warme dag te worden. Ook Manouk
Sijtsma was mee als supporter. Ze is geopereerd aan haar knie en kan voorlopig nog niet meedoen, toch was
ze mee en dat vonden we natuurlijk extra leuk. De meisjes van het
Dteam waren als nummer 4 ingedeeld. Dit hadden we nog nooit
meegemaakt, en moesten we vroeg uit de veren! Om kwart voor
negen waren deze meiden dan ook aanwezig in Sneek. Gauw
omkleden, make-up en haren verzorgen. Voor trainen was er helaas
geen tijd meer, ondanks dit wisten de meiden wat ze moesten doen
en ging het heel goed. Marjolein Berndsen, Silvia Top, Dian Post,
Julia ten Brinke, Ingrid Hogeveen, Melanie Reininga, Amber
Roelofs en Marlot Merks behaalden 70,90 punten en mochten het
certificaat voor de 1e plaats in ontvangst nemen.
Kort daarna was het de beurt aan de jeugd 2 solo. Lisanne Merks behaalde hier 73.95 punten. Anne Marije
Hoekstra kreeg 73.55 punten. Rianne Geurs verdiende 73.30 punten en Christel Heukers 75.70 punten.
Christel behaalde op haar Rhythmic Twirl 66.40 punten, voor haar een
persoonlijk record en een derde plaats. Deze vier meiden deden samen
met Chantal Hollegien, Jedid-Jah van Eerde en Manon Post een
teamshow. Ook zij zagen er tiptop uit en
gingen er helemaal voor. De meiden
behaalden hoge punten, met 76.10
punten pakten zij ook de eerste plaats.
In deze zelfde leeftijdscategorie deed
het duo Marjolein Berndsen en Ingrid
Hogeveen mee. Het ging heel mooi gelijk en de meiden waren goed op
elkaar ingespeeld. Dit had de jury ook gezien. Ze mochten het certificaat
voor de eerste plaats ophalen met maar liefst 80.20 punten. Supergoed
gedaan meiden! Mariëlle Merks deed solo in de jeugd 3. Ze had de smaak
goed te pakken en zette een pittige show neer. Mariëlle behaalde 76.50
punten. Mariëlle deed ook duo met Melissa van Dongen. Het ging heel
lekker, toch kregen ze maar 72.10 punten. Chantal en Jedid-Jah moesten
tegen hun strijden. Zij verdienden 73.25 punten.
In de junior solo deed Petra Remijn mee. Vooral de eerste helft van haar show ging heel mooi. Petra kreeg
74.70 punten. Bij de senioren was het de beurt aan Rieke Heeringa en Diana
Leune. Rieke kreeg 77 punten voor haar show, Diana 75.90 punten.
Het B-team van Diana moest het dit keer zonder Marijke Wakker doen (ook
i.v.m. een operatie), maar daar hadden ze rekening mee gehouden. Marijke was
er wel om de meiden aan te moedigen.
Leuk! Inge Leune, Erika Wakker,
Mariëlle Merks, Melissa van Dongen,
Marian Staal en Marjolein Top zetten
een mooie show neer. Ze verdienden
hiermee 77.55 punten. Tot slot de drie
meiden van het A-team. Rieke, Diana en
Petra gingen als ensemble hun show laten zien. Ook zij hadden flink
getraind, helaas ging het niet helemaal naar hun zin. Ze kregen voor
hun show 72.35 punten. Na een lange dag was gelukkig rond half vijf
de prijsuitreiking en konden we toch nog een beetje op tijd naar huis.
Renate Boons.
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Lid worden van de zakenclub? Iets voor u?
De zakenclub Espel is in 1985 opgericht en telt momenteel 40 leden. Per jaar worden een aantal
activiteiten georganiseerd:
• een bedrijfsbezoek bij één van de leden gecombineerd met een barbecue
• een uitje, georganiseerd door één van de leden
• een jaarvergadering vaak gecombineerd met een sportieve activiteit
Verder heeft de zakenclub al enkele jaren een kerstmarkt georganiseerd voor alle dorpsbewoners.
Ook dit jaar zijn we dat weer van plan. Vorig jaar heeft in samenwerking met de NLTO afdeling
Espel een uitje naar de vliegtuigfabrieken van Airbus in Hamburg plaatsgevonden. De zakenclub is
vertegenwoordigd in de Ondernemers Vereniging Groendorpen, die contacten met de gemeente
heeft. De zakenclub kan de collectieve belangen van de leden behartigen en als deze in de knel
komen aankaarten bij de gemeente.Voorwaarde om lid te worden van de zakenclub is inschrijving
bij de Kamer van Koophandel. Aan het eind van dit jaar zullen alle agrarische ondernemers in Espel
zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wij nodigen alle ondernemers uit om lid
te worden van de Zakenclub Espel.
Wilt u meer informatie en/of lid worden, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden:
Marcel Nijenhuis, voorzitter (tel. 271513)
Ella Wijnia, secretaris (tel. 271345)
Henk Blok, penningmeester (tel. 271234)
Henk van Dam, lid (tel. 271072)

SPORTIVITEIT en GEZELLIGHEID BIJ
VOLLEYBALVERENIGING ESPEL/CREIL
Dit is een vereniging met 6 teams, die op de dinsdagen
competitie spelen, en 20 recreanten die op de donderdagen
spelen.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd (er is vooral ruimte voor damesspelers)
Iedereen is tot eind mei, en daarna weer vanaf half september welkom om op een donderdagavond
eens mee te volleyballen! (van 20.30 tot 22:00 uur in de Toernooihal te Creil)
Voor meer info:
Jeannette Blok, tel 271511, henkblok@planet.nl of
Siega Grootjans, tel 271358, s.grootjans@agroconnect.nl
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van de feestcommissie

Over twee weken bestaat Espel 53 jaar en gaat ons dorpsfeest van start. Van donderdag 4 juni tot en met
zondag 7 juni 2009 is het feest in de feesttent die dit jaar niet bij het voetbalveld, maar op de ijsbaan staat.

Koninginnedag 2009
Voordat we verder gaan met het dorpsfeest blikken we nog even terug op Koninginnedag 2009. Deze begon
zonnig, maar eindigde al snel in een donkere dag door de gebeurtenissen in Apeldoorn. Na overleg is besloten
de festiviteiten in Espel door te laten gaan, met uitzondering van het optreden van DJ Mark. Een terugblik.
De dag startte met de lawaaioptocht. Onder aanvoering van de drumband groeide de optocht aan en eindigde
bij het monument van Espel. Na de traditionele toespraak van onze (vice)dorpsvoorzitter, het vlag hijsen en
het zingen van het Wilhelmus konden de kinderen mee doen aan een fotopuzzeltocht. De belangstelling was
groot, de strijd spannend, maar uiteindelijk heeft een groep fanatieke meiden gewonnen. Zij kregen een
familiezak uitdeelchips cadeau. Uiteraard kon men in De Ducdalf genieten van oranjebitter, koffie en
oranjesoes en velen genoten hiervan op het prachtige terras in het zonnetje.
’s Avonds kon men meedoen met de dobbelrebustocht en bijna 100 dorpsbewoners namen hieraan deel.
Tijdens de tocht werden de deelnemers getrakteerd op koek, snoep en chocolaatjes. Uiteindelijke
winnaar was de groep van Caroline Maas. Zij hadden de rebus goed opgelost en alle vier de vragen juist
beantwoord in de snelste tijd. Daarmee wonnen ze een lekkere slagroomtaart, die heel sociaal werd
gedeeld met de nummer twee. Hierbij wil de feestcommissie alle vrijwilligers bedanken die dit jaar mee
hebben geholpen om deze bijzondere Koninginnedag tot een succes te maken.

Dorpsfeest 2009
Het dorpsfeest 2009 vindt dit jaar plaats op donderdag 4 juni, vrijdag 5 juni, zaterdag 6 juni en wordt
traditiegetrouw afgesloten met een kerkdienst op zondag 7 juni. Alle festiviteiten vinden plaats in en om een
tent die geplaatst wordt op de ijsbaan. Voordat het programma wordt weergegeven hebben wij een aantal
aandachtspunten voor u, te weten:
-

Zonder vrijwilligers geen dorpsfeest en daarom roepen wij ook nu weer alle dorpsgenoten op om te
helpen. Dit kan op verschillende manieren: meedraaien in een bardienst, opbouwen/afbreken van de
tent, opruimen na de kerkdienst, etc. Geef je op bij je teamcaptain of meld je aan bij één van de
feestcommissieleden.

-

De tent wordt dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni vanaf 19.00 uur opgebouwd en maandagavond 8
juni weer afgebroken. Na de kerkdienst zondagavond wordt de tent gestript (vloer verwijderen,
afbreken bar, etc.).

-

Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico. Aanmelden voor de verschillende activiteiten kan
bij je teamcaptain(s).

-

Houd de website www.espel.info in de gaten voor meer informatie en verslagen van het dorpsfeest
2009.
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PROGRAMMA DORPSFEEST
Dinsdag 2 en woensdag 3 juni 2009: opbouw en inrichten tent + klaarzetten voor activiteiten.

Donderdag 4 juni 2009: AVNOP-loop en Touwtrekwedstrijden (parcours + ijsbaan)
18.30 uur

Aanvang inschrijven AVNOP-loop; start loop is om 19.00 uur

19.00 uur

Touwtrekwedstrijden in het kader van de stratencombinatiecompetitie.

24.00 uur

Einde

Vrijdag 5 juni 2009: Dikke bandenrace en Playbackshow (parcours dorp + tent)
16.15 uur

Start Dikke bandenrace
Vanaf 15.30 uur worden de fietsen gekeurd en vinden nog eventuele extra
inschrijvingen plaats.

19.30 uur

Start Playbackshow
Als eerste zullen de kinderen optreden met hun act, na de pauze zijn de
volwassenen aan de beurt (toegang is gratis).

01.00 uur

Einde

Zaterdag 6 juni 2009: vervolg touwtrekwedstrijd, zeskamp en feestavond (ijsbaan + tent)
11.00 uur

Start finale Touwtrekwedstrijd

13.00 uur

Zeskamp en Rummikub
De zeskamp bestaat uit 6 onderdelen.

17.00 uur

Prijsuitreiking en afsluiting stratencombinatiecompetitie

21.00 uur

Aanvang feestavond m.m.v. Rock & Lol band ‘Een keer wat anders’
(er wordt entree geheven; voor leden van Dorpsbelangen Espel geldt een
gereduceerd tarief)

01.30 uur

Einde

Zondag 7 juni 2009:
19.30 uur

Afsluitende kerkdienst (tent)

Aanvang kerkdienst.

Aansluitend de kerkdienst wordt de tent ‘gestript’ (bar afbreken, vloer verwijderen, etc.)
De feestcommissie wenst iedereen veel plezier tijdens het dorpsfeest 2009!
Feestelijke groeten van de feestcommissieleden:
Bianca, Carla, Femke, Frida, Heidi, Arjen, Berry, Han, Jeroen en Sjef
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Jubileum 10 jaar Koor “Once More” uit Creil
Op 13 juni 2009 viert het Creiler koor “Once More” (met leden uit Creil, Espel, Lemmer en Rutten)
haar 10 jarig bestaan met een uitvoering in de Bantsiliek, Zuidakker 45, Bant. Aanvang 19.30 uur.
Als u iets eerder komt dan kunt u genieten van een aangeboden kopje koffie. Gratis entree, U bent
van harte welkom!

Jantje Beton Collecte bedankt alle gulle gevers
Ook dit jaar heeft Jeugdclub Tojec weer gecollecteerd voor Jantje Beton. Dit leverde een
opbrengst op van 420 euro! De actie Jantje Beton heeft een unieke formule, 50% van de
opbrengst gaat naar Jantje Beton en 50% gaat naar de collecterende vereniging, in Espel is dit
Jeugdclub Tojec. Met dit geld gaan zij hele leuke activiteiten doen op het jaarlijkse kamp!
Jeugdclub Tojec bedankt alle gulle gevers voor hun donatie!

Ook dit jaar is er weer een autocross in Espel. Er hebben zich al veel deelnemers
opgegeven. Wil je ook nog mee doen, geef je dan dit weekend nog op.
Kijk voor meer informatie, het reglement of opgave op de website:

www.autocrossespel.tk
Datum:
Tijd:
Lokatie:

Zaterdag 27 juni 2009
11.30 uur
IJsbaan te Espel

Er hebben zich al een groot aantal (oud) bewoners uit Espel opgegeven. Hoe meer
deelnemers uit Espel meedoen, hoe mooier het zal zijn!

De autocrosscommissie
www.autocrossespel.tk
Op de Wieken

Nieuws van de vereniging Dorpsbelang Espel
Beste Dorpsgenoten,
Het is al lekker lang licht nu de zomertijd is aangebroken en we hebben prachtig weer.
De landbouwers konden mooi op tijd het land op om te zaaien en te poten. Ook waren er weer volop
toeristen om de bloemenpracht van onze tulpenvelden te bewonderen. Zo ook ons tulpenmozaïek
wat weer door vele vrijwilligers is gemaakt en wat er bijzonder mooi uitzag. Alleen jammer dat er al
veel tulpenvelden gekopt waren met Koninginnedag, welk dag overigens prachtig begon in Espel.
Eerst een lawaaioptocht met vooraan de slagwerkgroep welke was gestoken in een nieuw tenue.
Zo konden alle Espelnaren op tijd wakker worden voor de speech en het hijsen van de vlag.
Aansluitend was er voor de kinderen een fotopuzzeltocht terwijl ouders en andere dorpsbewoners
konden genieten van een oranjebittertje en oranjesoes in de Ducdalf!
Maar.....een enorme domper viel op het feest door de aanslag die werd gepleegd op de Koninklijke
familie in Apeldoorn. Ons medeleven gaat uiteraard uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden.
's Avonds was er nog een dobbelrebustocht met daarna D.J. Mark in de Ducdalf.
3 Mei was de jaarlijkse steppentocht en natuurlijk was het weer beren gezellig in ons dorp.
Espel is uiteindelijk geëindigd op een vierde plaats. Een mooi resultaat toch..
Op 5 mei was er de nare brand in de kippenstallen bij de familie Nijboer, Westerringweg.
Wij willen hen veel sterkte wensen bij de vervelende nasleep hiervan.
Dan is er Hemelvaartsdag, 21 mei, het jaarlijkse dauwtrappen.
In de vroege ochtend een lekker eind lopen met als afsluiting een Engels ontbijt.
Het jaarlijkse dorpsfeest wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 7 juni. De feestcommissie is al
volop in voorbereiding. Ter zijner tijd hoort u meer over het programma onder andere via dorpskrant
en de internetsite van het dorp , www.espel.info
Dan hebben we 27 juni hier de autocross. Lawaai en stof, het wordt vast weer genieten.
Dit is de laatste dorpskrant voor de vakantie dus rest ons u een fijne vakantie te wensen en voor de
boeren een goede oogst.
Met hartelijk groeten
Fons van der Heijden
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Noteer de volgende data in uw agenda!

Mei
•

30 mei: Live muziek van Pushkin in de Ducdalf

Juni
•
•

4-7 juni: Dorpsfeest
27 juni: Autocross Espel

Juli
•

13 juni: uitvoering Creiler koor Once More in de Bantsiliek

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
: 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:
Rita Claassen:

Westerrand (ten zuiden van keggehof), Windmolenhoek, Turbine en de Wieken.

Marry de Graaf:

Keggehof, Noorderrand, Leliestraat, stukje Westerrand en t’Laantje

Bart Hogeveen:

Bredehof, Vaartweg, de Bun, Zuiderrand, Bosrand en Sportstraat.

Anja Beugels:

Espelerweg (zuidkant), Tollebekerweg, Pilotenweg, Zuidermiddenweg,
Espelerringweg

Fons v/d Heijden:

Espelerweg (noordkant), Weg van Ongenade,Onderduikersweg, Noordermiddenweg,

Frida Nijboer:

Espelerpad , Westermeerweg ( vanaf Espelerpad ri noord), Onderduikerspad,
Westerringweg

Chantal v. Breugel:

Ankerpad, Westermeerweg (tot Espelerpad), Espel west.

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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