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Colofon
Op de Wieken is de dorpskrant van Espel en
verschijnt zes keer per jaar. De krant wordt in
en rondom Espel gratis verspreid.
Iedereen mag kopij inleveren! De redactie
behoudt het recht om ingezonden stukken in
te korten of niet te plaatsen zonder opgaaf
van redenen.
Nieuwsberichten:
Anja Doornbos
Westerringweg 2
T 06-52378185 E dorpskrant@Espel.info
Familieberichten:
Elly Verwijs
Zuiderrand 8
T 271575 E ellyverwijs@hetnet.nl
Financiën en Advertenties:
Alice Ziel
Zuiderrand 9
T 270031 E advertenties.dorpskrant@gmail.com
Algemeen:
Marja Hoorweg
Espelerpad 10
T 06-29547762 E mjhoorweg@hotmail.com
Drukker: Dhr. G. Raap

Van de redactie
Dank jullie wel beste dorspgenoten, voor alle
kopij! Dit keer veel aankondigingen van
activiteiten in de decembermaand. U zult veel
poster-achtige artikelen vinden in deze editie.
We hebben er voor gekozen om de creativiteit
van de verschillende ontwerpers zoveel
mogelijk in tact te laten.
Willen jullie de volgende keer weer in de
layout aanleveren die we makkelijk kunnen
gebruiken om de dorpskrant tot een mooi
geheel te laten worden?
Lettertype Arial, grootte 11.
Het liefst niet in pdf.
Wij wensen u weer veel leesplezier en hopen
elkaar te zien bij de gezellige december
activiteiten.
De redactie van dorpskrant Op de Wieken,
Alice Ziel
Anja Doornbos
Elly Verwijs
Marja Hoorweg

Verspreiding van deze uitgave:
Voetbalvereniging
Advertentie tarieven:
Zwart-wit:
6x per jaar
1 hele pagina
€ 155,½ pagina
€ 88,⅓ pagina
€ 66,⅙ pagina
€ 50,Full colour:
1 hele pagina
€ 250,½ pagina
€ 140,⅓ pagina
€ 95,⅙ pagina
€ 66,-

eenmalig
€ 45,€ 25,€ 20,€ 15,-

Dorpsagenda:
14 december KERSTMARKT
2 januari 2014 NIEUWJAARSRECEPTIE
16 januari 2014 NIEUWJAARSRECEPTIE
Zonnebloem in de Ducdalf
26 april 2014 KONINGSDAG

5 t/m 8 juni 2014 DORPSFEEST

Nieuwe dorpskrant data:
Editie
Aanleverdatum Verspreiding
Jan-Feb
9 jan
Gym
Wilt u voor het verschijnen van de dorpskrant
een herinnering via de email ontvangen?
Mail dan naar dorpskrant@Espel.info

Wij nemen uw activiteiten graag in deze
agenda op. Mail: dorpskrant@Espel.info
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De provincie heeft een inloopavond gehad
over de Espelerringweg. Deze werd goed
bezocht. Het zal er in ieder geval veiliger op
worden en de weg wordt een stuk verlaagd
zodat de opritten minder schuin worden vanaf
de Vaartweg.

Vereniging Dorpsbelang
Dorpsgenoten,
Hoera Hoera Hoera…..wat is er aan de hand?
Espel is een wereldkampioene rijker en wel
Annemiek Koers, meer hierover elders in dit
nummer en op de website www.espel.info. Zo
zie je maar weer: waar een klein dorp groot in
kan zijn. Annemiek, langs deze weg nogmaals
gefeliciteerd!
Er word ook lekker gebouwd in Espel, op
naar de volgende rijen woningen. Wie weet is
het bouwterrein van Espel West binnenkort
volgebouwd. Dan is er altijd nog wel wat
logeerruimte aanwezig bij Fort Homan denk
ik. Wat wonen betreft, VERY IMPORTANT !!!!!
Wanneer iemand in aanmerking wil komen
voor een huurwoning, schrijf je in bij Mercatus
en doe dat op tijd, alles gaat op volgorde van
inschrijving wordt ons steeds medegedeeld.
HIER KUN JE DUS NIET VROEG GENOEG
MEE BEGINNEN WANNEER JE IN EEN
HUURWONING WIL. Dus als er een baby
geboren wordt en je verwacht dat hij of zij in
Espel wil blijven wonen (en wie wil dit niet?)
schrijf hem/haar maar vast in.
Espel mag dit jaar dan het mooiste dorp van
de polder zijn, dat betekent niet dat we stil
hoeven te zitten. De betonnen tulp aan de
Keggehof heeft inmiddels een flinke
opknapbeurt gehad. Dank hiervoor aan Arjan
Reyneveld, die heeft de tulp schoongemaakt
en een frisse witte kleur gegeven. Het uitzicht
is er voor de familie Reyneveld zeker niet
minder op geworden, hun huis is gelijk
€10.000 meer waard. De groenbrigade heeft
onder leiding van Berry Hendrickx en Johan
van Keulen hebben de hakken geslepen en
gaan er volop tegenaan. Dus het kan bijna
niet anders dan dat Espel het mooiste
polderdorp blijft.

De vrouwenfair is inmiddels achter de rug en
was een groot succes. Ik heb begrepen dat
daar op voortgeborduurd wordt.
Bij de carnavalsvereniging heeft zich een
nieuwe prins aangediend en wel……. Prins
Rambo de eerste. Prins Mega heeft het
hazenpad gekozen en doet en stapje terug.
Er komen nog veel meer activiteiten, dus
houdt de website en het info-bord goed in de
gaten.
Er wordt flink gewerkt aan het DOP
(DorpsOntwikkelingsPlan) gebeuren. De
verschillende groeperingen zijn er druk mee.
We hebben iemand gevonden die bereid is de
pers van nieuws uit Espel te voorzien. Carla
de Raat heeft zich aangemeld als onze
nieuwe dorpscorrespondent voor de kranten.
Zij zal Kitty Hogeveen opvolgen. Kitty,
bedankt voor alle jaren schrijven! Kitty blijft
wel het aanspreekpunt voor de website van
Espel.
In het Mozaïek van Espel zit momenteel een
geweldige bibliotheek, er wordt veel gebruik
van gemaakt. Het is af en toe zelfs net een
kinderboerderij. Daar worden ook wel eens
kippen over het hek gezet, dat gebeurt hier
nog net niet maar……… er worden wel
regelmatig boeken bijgezet in plastic tassen.
Een héél mooi initiatief, maar volgens mij niet
de bedoeling. Er is nu dan ook een
inzamelingsstop voor boeken.
De Sint is ook dit jaar weer in Espel
aangekomen en daar waren de kinderen zeer
blij mee. Deze keer kwam hij in een
luchtballon. Hij kwam helaas iets te vroeg aan
de grond, dus bij een boer een trekker uit de
schuur gehaald om zo toch nog op tijd bij de
bowling aan te komen. De oudere jeugd
vermaakte zich ondertussen in het Mozaïek
met een film.
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Tevens was er op deze dag het KIKA
evenement in Espel. Dit was een Initiatief van
Tony de Wit. Er waren in en rondom de
Ducdalf de gehele dag activiteiten om geld in
te zamelen voor KIKA. De hele dag liep het af
en aan met als hoogtepunt het muzikale
afscheid van Tony himself. Daarna werd zijn
gitaar geveild voor KIKA, deze bracht het
mooie bedrag op van €700. Dorpsbelang
heeft ook nog een duit in het zakje gedaan
namens het gehele dorp en heeft €200
geschonken aan KIKA.
14 December wordt de kerstmarkt
georganiseerd, en op kerstavond 24
december staat er ook het één en ander op
de planning voor het gehele dorp. Nadere info
hieromtrent volgt nog.
Tot zover.
Namens Dorpsbelang,
Gilbert Bastiaanssen

Dorpscorrespondent Espel
Dorpsbelang Espel heeft mij gevraagd of ik
dorpscorrespondent wil worden en ik neem
deze taak graag op me. Mijn naam is Carla de
Raat. Ik ben 43 jaar geleden geboren in Espel
en sinds 2003 woon ik met veel plezier weer
in het dorp. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als coördinator Bestuurssecretariaat bij woningcorporatie Centrada in
Lelystad; ik werk daar inmiddels negen jaar. Ik
draag Espel een warm hart toe en vind het
leuk en leerzaam om me als vrijwilliger in te
zetten op verschillende manieren. Zo ook
vanaf nu als dorpscorrespondent.
Het is taak van de dorpscorrespondent om de
lokale media op de hoogte te brengen van
nieuws uit het dorp op allerlei terreinen, zoals:
festiviteiten, sportactiviteiten, jubilea,
gedenkwaardige momenten, etc. Het lijkt
Dorps-belang Espel handig en verstandig als
de informatievoorziening richting media
zoveel mogelijk via één kanaal loopt. Vandaar
een dorpscorrespondent.
Natuurlijk zal ik zelf actief op zoek gaan/ zijn
naar nieuws, maar twee weten meer dan één.
Daarom wil ik aan iedereen vragen om
nieuwswaardige zaken c.q. momenten door te

geven, zodat de media hierover wordt
geïnformeerd. Je kunt dit doorgeven bij
voorkeur
via
e-mailadres
carladeraat@home.nl of anders telefonisch
buiten kantooruren via 06 – 51 853 963. Ik
hoor nieuwtjes en tips voor nieuws graag.
Hartelijke groet van,
Carla de Raat

Sinterklaas 2013
Wij vonden het hartstikke leuk dat jullie er
allemaal waren in Espel op zaterdag 23
november.
Wat was het druk daar in Espel! Veel ouders,
opa’s en oma’s waren ook van de partij. We
wilden graag landen met de luchtballon op de
parkeerplaats naast de Ducdalf maar de wind
dreef ons weg naar het land van boer
Menting. Hier stond gelukkig een trekker en
een wagen klaar om ons naar het dorp te
brengen.
Na een klein rondje door het dorp zijn we vlug
allemaal naar binnen gegaan.
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De oudere kinderen hebben een film gekeken
in het MFC.
De Sint vond het erg gezellig in de Ducdalf.
Hij werd helemaal blij van de leuke
luchtballonnen die jullie hadden gemaakt voor
hem. De Pieten hebben geprobeerd alsnog
met de luchtballon op te stijgen. Zo werd er
een eetlepel, een jas en een stoel gebruikt.
Helaas.. niets hielp! Het lukte maar niet om de
luchtballon te lucht in te krijgen.
Al snel was de middag voorbij en moesten we
weer verder op bezoek bij andere kinderen.
Voordat we weggingen kregen jullie natuurlijk
allemaal een cadeautje. Want de Sint had
gehoord dat alle kinderen in Espel ontzettend
lief waren geweest dit jaar.
Wij hebben erg genoten en hopen jullie
volgend jaar allemaal weer te zien in Espel.
De Sint & Pieten

Resultaat Vrouwen-fair
Het was echt een groot succes, de Vrouwenfair die zaterdag 19 oktober in De Ducdalf
werd gehouden. Behoeftes die uit het Dorp
Ontwikkelingsplan naar voren zijn de komen
en een initiatief vanuit ESVRA (Espeler
Vrouwen Algemeen) heeft deze middag doen
ontstaan. Het succes is mede te wijten aan
het grote aantal enthousiaste Espelse
standhouders. De opening werd op ludieke
wijze verricht door een bekende Espelse,
Gilbertina en dit samen met een andere B.Eer; Reinie Osinga.

Het werd een gezellige en leuke middag.
Dankzij de stands van Klaas Osinga zag het
er bij binnenkomst al heel gezellig uit!
De standhouders hadden hun beste beentje
voorgezet, en dat was ook wel te zien..
Wat een leuke stands en interessante
verhalen vanachter de stands.
Wat een enthousiaste, en wat een uitstraling
en wat een heerlijke hapjes.
En zoveel belangstellenden… vrouwen,
mannen, kinderen… er was voor iedereen wel
wat te kijken te eten of te beleven.. Voor veel
mannen was er na een vlotte rondgang door
de fair……..de bar!!!
Niet alleen bij de stands, maar ook in de bar
werd de sociale samenhang van Espel zeer
zeker vergroot!!!
Al met al voor vrouwen en mannen en
kinderen een heel geslaagde middag.
En nu verder
De vrouwelijke bezoekers hebben goed
gehoor gegeven aan het invullen van de
enquête formulieren. De resultaten hiervan
zijn inmiddels uitgewerkt. Aan de hand
hiervan wordt op 1 februari 2014 een
workshop middag georganiseerd. Hierbij is
gekeken naar vrouwen uit ons dorp die
aanbieden workshops te organiseren en de
aangegeven interesse gebieden van de
bezoekers van de fair.
Wij zijn inmiddels alweer vol in de
voorbereiding voor deze middag. Er worden 6
workshops georganiseerd en met de planning
is er rekening gehouden dat er mogelijkheid is
tot het volgen van 3 workshops. De
workshops die inmiddels vast staan voor deze
middag zijn : Schilder workshop door Janka
Krol, Bloemschikken door Chantal van
Breugel, Energetisch in balans door Marriëtte
van Tiggelen en Anneloes Voortmeijer
verzorgt een workshop vanuit haar professie
als GZ Haptotherapeut. Zodra het programma
rond is wordt dit op de website van Espel
geplaatst.
Daarnaast wordt op 8 maart 2014 een
activiteit gepland in het kader van de
internationale vrouwendag. Deze dag krijgt
in ons land minder aandacht maar wordt op
veel plaatsen in de wereld (waaronder Polen)
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uitgebreid aandacht aan besteed. Zo ook dit
jaar in Espel!!!
Ook is het leuk te vermelden dat wij onze
activiteiten hebben aangemeld voor Kern met
Pit. Dit is een initiatief van de Heidemij en
betreft een wedstrijd voor Maatschappelijk
Betrokken initiatieven. Indien ons project
wordt geselecteerd mogen wij op 18 januari
ons presteren aan een vakjury. Hierbij kunnen
wij ons nomineren voor Flevoland. In 2014
dienen wij dan de resultaten van onze
inspanningen te tonen en strijden wij mee om
de titel Kern met Pit!
Kortom wij zijn nog vol energie en u gaat nog
van ons horen!!
Werkgroep Vrouwen-fair.

Groep 8 van De Ark wint
posterwedstrijd
In het verlengde van de 11-november actie
deed groep 8 mee aan de landelijke actie:
STOP KINDERARBEID van de stichting
Hivos.
De kinderen leerden hoe internationale
productieketens in elkaar zitten en dat er een
mogelijkheid bestaat dat hun coole spullen
(deels) zijn gemaakt door kinderen in Afrika,
Azië of Latijns Amerika. Maar ze leerden
vooral dat ze daar zélf iets aan kunnen doen.
Want als jonge consument hebben kinderen
een krachtige stem. Die kunnen ze gebruiken
om híer bij te dragen aan verandering dáár.
De kinderen maakten een actieposter tegen
kinderarbeid en het schreven brieven naar
bedrijven over eventuele kinderarbeid. Aan
deze actie deden ruim 700 scholen mee. Van
alle posters (meer dan 1000!) is een selectie
van 5 winnende posters gemaakt door een
onafhankelijke jury. En 1 van die 5 is dus
gemaakt door groep 8 van De Ark!

De winnende poster komt door heel
Nederland te hangen in bushokjes in de
maand december. Ook mag de bovenbouw
naar het openluchtmuseum in Arnhem.
Espel is trots op jullie!

Wereldkampioene Solar Race
groeide op aan het Ankerpad
Annemiek Koers werd op 10 oktober van dit
jaar tijdens de Solar race in Australië
wereldkampioen. Het Solarteam van Delft
bestaat uit zestien personen, Annemiek is één
van de twee vrouwen in dit team en bestuurde
het voertuig een deel van de 3000 kilometer
lange race tussen Darwin en Adelaide. Deze
race wordt één keer per twee jaar gehouden.
De auto’s rijden op zonne-energie.
Annemiek werd geboren op 6 juni 1991 aan
het Ankerpad en groeide daar ook op. Ze ging
naar basisschool De Ark en haalde haar VWO
diploma aan het Emelwerda College in
Emmeloord. Daarna ging ze in Delft Lucht- en
Ruimtevaarttechniek studeren. Ze haalde
haar Bachelor in drie jaar.
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In februari gaat ze van start met haar master
opleiding Aerodynamica, ook in Delft.

leven om de auto. We moesten er hard voor
werken. Gelukkig is het een prettige groep die
goed samenwerkt.
De productie van de auto werd in Lelystad
gedaan bij een boten- en jachtenbedrijf. We
mochten gebruik maken van de werkplaats.
We werkten en woonden met vijf personen
drie maanden in Lelystad afgezonderd van
alles. Toen is het voertuig verplaatst naar
Delft en daar zijn de andere onderdelen
bevestigd. De auto was op een gegeven
moment rijdend. We gingen testen en
verbeteringen aanbrengen. Hiermee zijn we
tot de race bezig gebleven en schonken
vooral veel aandacht aan de betrouwbaarheid
van de auto. Een maand voordat de race van
start ging reisden we naar Australië. In Darwin
was een stuk weg waar we gebruik van
mochten maken samen met de andere teams.
In totaal deden er 46 teams mee aan de race.
Ook een team van de Universiteit Twente, zij
zijn derde geworden en een team in een
andere categorie uit Eindhoven, zij werden
ook eerste.

Fotograaf:	
  Jorrit	
  Lousberg
Annemiek vertelt: ”Ik solliciteerde om deel uit
te maken van het Nuon Solar race team. We
begonnen in augustus 2012 met vijf personen
met het ontwerp voor het aerodynamische
ontwerp. In september zijn de andere
teamleden gestart. Het team doet alles, er is
geen begeleiding. Wel kunnen we advies
vragen bij de leden van oude teams. De
kennis die in de afgelopen jaren verkregen is,
wordt wel overgedragen. De ervaring gaat op
die manier niet verloren. De reglementen
waren veranderd. Voorheen mochten
voertuigen drie wielen hebben. Nu moest het
een voertuig met vier wielen worden. We
kozen voor een asymmetrisch ontwerp. De
wielen in een vierkant en de zitplaats voor de
bestuurder tussen de rechter wielen, omdat er
in Australië links gereden wordt. Het voordeel
hiervan was dat we geen extra ruimte in het
midden van het voertuig hoefden te
reserveren. Het bleek een goede keus te zijn.
Het was beter voor de aerodynamica. Tijdens
het project werkten we 60 tot 80 uur in zes
dagen per week. Eigenlijk draaide ons hele

De start was op 6 oktober om 8.00 uur in de
morgen. We reden iedere dag van 8.00 tot
17.00 uur. Wel mochten we van zonsopgang
tot zonsondergang onze batterij opladen. Ik
was één van de vier coureurs. Na de eerste
dag hadden we al vijf minuten voorsprong op
het Japanse team. Zij waren de twee
voorgaande races de winnaar. Na vier dagen
hadden we een voorsprong van een half uur.
Op de vijfde dag hadden wij genoeg energie
en moesten de Japanners stoppen om bij te
laden en daardoor kwamen we op de morgen
van 10 oktober als eerste binnen. We waren
wereldkampioen!

Foto:	
  Hans-‐Peter	
  van	
  Velthoven
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We zijn erg blij dat we nu weer de winst
hebben behaald. Het Nuon Solar team was al
vier keer eerder eerste en de voorgaande
twee keer tweede. Tijdens de race hebben we
niet veel van de omgeving kunnen genieten,
we waren erg geconcentreerd op de race. Als
prijs kregen we een grote wisselbeker. Het
gaat natuurlijk om de eer”.
Willy Heukers-ten Bosch

Familieberichten
Geboren:
1-10-2013: Davey, zoon van Peter de Sain
en Linda Rijnhout, Leliestraat 15.
11-10-2013: Jheroen, zoon van Hendrik en
Corina Hoekman, Noorderrand 28.
24-10-2013: Martijn, zoon van Peter en
Jantje Pul, Bosrand 3.
14-11-2013: Daan Roelof Arnoldus, zoon van
Arnold en Bianca Veendorp- van Breugel,
Bredehof 6.
20-11-2013: Eliese Janieke, dochter van
Albert en Hendrika v.d. Vlies-Prins,
Westermeerweg 45.
Familieberichten kunt u doorgeven aan:
Elly Verwijs T 271575 E ellyverwijs@hetnet.nl

Bedankje
Beste Dorpsgenoten,
Na 10 weken in de Isala Klinieken gelegen te
hebben, mocht ik 29 oktober naar het
revalidatiecentrum “De Vogellanden” te
Zwolle.
Het heeft mij ontzettend goed gedaan, alle
aandacht in de vorm van kaarten, telefoontjes
en bloemen. Nu ben ik bezig met revalideren,
wat ook nog een lange weg zal worden. Maar
ben dankbaar voor alle bezoekjes en
aandacht.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen
en een heel gezond 2014!
Groeten van Piet en Toos Stevens.

Vertrek uit een mooi en
bijzonder dorp
1.
Dank voor de dik 40 jaren dat we hier samen
met jullie hebben mogen wonen.
2.
Dank voor het medeleven dat we hebben
ervaren tijdens meerdere operaties en
gezondheidsproblemen. Zoiets kun je alleen
verwachten vanuit een dorp.
3.
Dank voor de vele schitterende feesten die
we in Espel hebben gehad.
4.
Dank voor al die sporten die we hebben
kunnen spelen in ons dorp. Nu nog wel met
z’n allen de schouders eronder zetten om het
nieuwe sportgebouw te kunnen bouwen. Dit is
ECHT een MUST voor de toekomst en
leefbaarheid. De verkiezingen komen er aan
dus doe er wat mee.
5.
Dank voor de bijzondere soms spannende
bestuursvergaderingen die we samen
op
allerlei gebied in het dorp hebben gedaan. En
dan die geweldige apres vergadering
borreltjes. Wat hebben we vaak een schik
gehad.
6.
Dank dat onze kinderen in zo’n mooi
beschermde omgeving hebben kunnen
opgroeien en vrienden hebben kunnen
maken.
7.
Dank voor het saamhorigheidsgevoel wat we
vele malen hebben kunnen ervaren zoals bijv.
met ons MFC en geldinzamelingen om weer
iets voor ons dorp te kunnen waarmaken voor
de leefbaarheid.
8.
Dank dat de katholieke en protestantse
scholen al vanaf de jaren 75 samen als 1
school verder zijn gegaan en later gelukkig
ook samen met de openbare school.
Fantastisch.
9.
Dank voor het vertrouwen wat jullie aan ons
hebben gegeven bij diverse zaken.
10.
Dank aan de vrijwilligers op wat voor manier
dan ook, dat het dorp Espel is geworden tot
wat het nu is. Zonder jullie geen dorp dat
leeft.
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11.
Dank voor wat we misschien nog vergeten
hebben te zeggen.
Toen het echt waar werd dat we naar
Emmeloord gingen verhuizen hadden we
beiden toch echt wel even een brok in de
keel. Dat betekent dat het goed was in jullie/
ons dorp te hebben mogen wonen.
Espel wees trots op jullie dorp en we zullen
nog wel regelmatig even terug komen

Kerstavond
Maandag 23 dec. om 19.00 uur.
In gezellige Kerstsfeer laten we ons verrassen
door de contactdames welke heerlijke tapas
gerechtjes voor ons bereiden. Gasten zijn van
harte welkom.
Opgave voor 16 dec. via esvra@live.nl
Namens Esvra;
Reinie, Marieanne W., Marianne M.,
Janka en Frida
Wensen wij een ieder;

Hartelijke groet van Gert en Bertha Dibbits

= Fijne kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar =

ESVRA

Tentoonstelling kerststallen en
kerstgroepen
Op vrijdag 13 december en zaterdag 14
december is er in de H. Michael Kerk, in
Emmeloord een tentoonstelling van
kerststallen en kerstgroepen.

Op donderdag 13 november organiseerde
Esvra een inpak-workshop. Opkomst 27
dames.
Netty v.d. Vegt (google) Nanets
inpakshop uit Dwingeloo werd hiervoor
uitgenodigd. Een flesje wijn in luxe verpakking
creëren en een doosje inpakken is een leuke
bezigheid geworden. Van een kleinigheidje
een luxe geschenk maken. Super! Na afloop
gezellig met elkaar een hapje en drankje
genuttigd.

De entree is gratis.

Hier worden de meest uiteenlopende, unieke,
opvallende, milieuvriendelijke, artistieke en
kleurrijke kerststallen ten toon gesteld.

December programma:
Kerstworkshop
Donderdag 19 december door Sanfleur uit
Kraggenburg. Kosten €15,- voor niet-leden en
€12,50 voor leden.
Opgave voor 1 dec. via esvra@live.nl

Tijdens de expositie kunt u genieten van
kerstmuziek, ten gehore gebracht door
diverse koren en muziekensembles uit de
Noordoostpolder.
Het koor Caecillia uit Espel treedt
zaterdagmorgen op en bij de expositie zijn
ook kerststallen uit Espel.
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Nieuws van Fysiomotion
Start Obesitaspoli en uw
verzekering in 2014
De afgelopen maand is voor mij erg druk,
maar ook erg leuk geweest. Allereerst was er
19 oktober de vrouwenfair. Erg gezellig!
Mooie manier om onze praktijk te promoten,
bij te kletsen met bekenden en nieuwe
mensen te ontmoeten. Vervolgens 2
november dit dunnetjes over gedaan tijdens
de open dag in het Saalicon te Creil. 13
november tot slot aanwezig geweest bij de
informatie-avond van de obesitaspoli
(www.obesitaspoli.com) in Emmeloord. Dit
omdat mijn collega Rixt Knip en ik hiervoor de
trainingen van het beweegprogramma gaan
verzorgen. Eerste aanmeldingen inmiddels
binnen en 21 november starten de eerste
analyses. Hoop op veel aanmeldingen
aangezien ik het erg leuk vind om weer met
deze doelgroep te gaan trainen. Het is
namelijk altijd leuk om te zien hoe mensen
tijdens het programma ervaren dat ze vaak
meer kunnen dan ze dachten en zich ook
fitter gaan voelen! Ook het groepsgebeuren
met het ontstaan van leuke onderlinge
contacten, maakt het geven van deze
trainingen altijd weer leuk!
In januari 2014 kan een ieder weer
overstappen van zorgverzekering. Dit kan u
soms aardig wat kosten besparen, maar leidt
soms ook tot onaangename verassingen.
Vooral als mensen te maken krijgen met een
ongeval of ziekte en plots meer zorg nodig
hebben. Zo maak ik het regelmatig mee dat
mensen afzien van looptraining bij
etalagebenen als zij niet aanvullend
verzekerd zijn. Dit terwijl looptraining de eerst
aangewezen therapie is en op de langere
termijn zelfs effectiever dan een operatie.
Vergeet bovendien niet de enorme
verbetering die met looptraining behaald kan
worden!

antwoord hierop is over het algemeen
eenvoudig. Als u aanvullend verzekerd bent,
dan wordt fysiotherapie door bijna alle
verzekeraars vergoed. Het aantal
behandelingen is afhankelijk van de dekking
die u heeft. Omdat het hier gaat om een
vergoeding uit uw aanvullende verzekering
gaat dit niet ten koste van uw verplichte eigen
risico.
Voor een aantal aandoeningen geldt
bovendien dat er vanaf de 21ste behandeling
gedurende een bepaalde periode aanspraak
gemaakt kan worden op vergoeding vanuit de
basisverzekering. Hiervoor geldt wel uw
verplichte eigen risico. Dit geldt bijvoorbeeld
bij de ziekte van Parkinson, een frozen
shoulder, een gebroken been of als u last
heeft van etalagebenen. Let wel, de termijn
waarin dit kan verschilt per aandoening. Zo is
de duur bij een gebroken been beperkt tot
max. 6 maanden als u niet geopereerd bent
en 12 maanden als dat wel het geval is.
Uitgebreide informatie met onder andere
voorbeelden kunt u vinden op:
http://www.defysiotherapeut.com/
fysiotherapie-in-2014.html
Op de vergelijkingssite Independer.nl en met
de zorgvergelijker van de Consumentenbond
kunt u verzekeraars en pakketten met elkaar
vergelijken en de goedkoopste polis
achterhalen.
Onze tarieven kunt u vinden op
www.fysiotherapieemmeloord.nl onder het
kopje tarieven.
Mocht u naar aanleiding van dit stukje vragen
hebben of een afspraak willen maken, dan
mag u mij gerust bellen (06-12803041) of
mailen (info@fysiotherapieemmeloord.nl).
Hartelijke groet,
Hinke Hospes-Boonstra,fysiotherapeut
Fysiomotion (aangesloten bij ClaudicatioNet
en Schouder Netwerk Groot Zwolle)

Regelmatig vragen mensen mij of zij de
behandeling zelf moeten betalen of dat deze
vergoed wordt door hun zorgverzekering. Het
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ESPEL BLOEIT!!
rubriek over
het wel en wee in
Espel en omstreken

Bij ons aan het Ankerpad, is de laatste tijd
veel gebeurd. Net als heel Nederland zijn wij
nu ook uit de recessie.
Sprak ik de vorige dorpskrant nog over de
erbarmelijke situatie waarin zich de fam. Van
Tiggelen zich bevond. Nu staat er een heel
groot nieuw huis. Het huis is bijna nog groter
dan de schuren. En het heeft heel veel
kamers. 1 Kamer wordt nu gebruikt om de
noten te drogen. Of Jan ook een kamer mag
gebruiken om de te veel geoogste uien op te
slaan betwijfel ik, want Mariette van Tiggelen
is specialist in wol en draadjes en dat vraagt
ook heel veel ruimte.
Dat het heel goed gaat aan de weg kun je ook
zien bij de familie de Bruin. Pierre heeft
namelijk zulke dure aardappelen geteeld dat
hij ze vanaf nu gaat tellen en per stuk
verkopen.
De Vrouwen Fair was een groot succes.
Opvallend was de aanwezigheid van
Gilbertina Bastiaanssen.
Dat Gilbert enkele vrouwelijke trekjes had,
wisten wij allang. Hij praat veel, kan tien
dingen tegelijk en is attent.
Maar op deze dag was hij wel heel erg in zijn
sas. Zijn vrouw Lian meldde mij dan ook
vertrouwelijk (en dat kun je beter niet doen)
dat zij de laatste jaren ook wat kleine
veranderingen zag!!
Zo deed hij vroeger pertinent ‘niets’ in het
huishouden. De koffie moest worden
ingeschonken. Als hij een biertje wilde, zette
hij zijn dochters aan het werk.
De tafel afruimen deed hij niet. Zijn vuile
overal deed hij niet uit als hij in de voorkamer
op de mooie bank ging zitten.
Maar de laatste tijd is alles anders, zegt Lian.
Gilbert doet de afwas, maakt de bedden op,
stofzuigt het huis, gebruikt make-up, laat
regelmatig een permanentje zetten in de
kapperszaak van zijn dochter.
Hij heeft zijn abonnement op het weekblad ‘de
Boerderij’ opgezegd en leest nu de ‘Libelle’.

En hij wil nu ook al leren koken….
Lian maakt zich vooralsnog geen zorgen,
maar hoopt wel dat hij weer een keer naar de
sportkantine gaat om bier te drinken met de
echte mannen. Want, zo zei Lian, voor je het
weet, zit ik alleen met meiden thuis.
Maar er was meer te zien op de Vrouwen Fair.
Ik dacht altijd dat de honing gemaakt werd in
de suikerfabriek, maar dat is helemaal niet
waar. Honing wordt gemaakt door Riet Hanse.
En dat verhaal over de bloemetjes en de
bijtjes gaat over totaal iets anders.
Daarvoor moest je naar de stand van Wies
Voesten.
Alle plantjes worden door Wies liefdevol
verzorgd. Ze praat tegen ze, vertroetelt ze,
streelt ze.
Tot op een dag, dan pakt Wies een grote
hakbijl uit de schuur en slaat de plant in 5
stukken. Dit heet stekken!
Er waren trouwens nog meer stands die te
maken hadden met tuinieren. Zo stond
Sjoerdje Bastiaanssen op de stand Quilten,
en bij de tuinclub, ‘Stekje los’!! En Wilma
Felsheim en Mineke van de Velde hadden
een stand over de ‘Zonnebloem’. Interessant
vond ik ook de stand van Gea Bieshuizen van
leeskring; ‘Tussen de regels’ .
Ik dacht dat daar niets stond, maar daar denkt
Gea heel anders over.
Maja Piskula met de Poolse keuken, was
geweldig.
Anders dan dat de achternaam van Anja doet
vermoeden, was het eten fantastisch.
De storm heeft ook behoorlijk huisgehouden
in Espel.
Bij de fam. Van Breugel is de ‘treur-wilg’
afgebroken. Allie was blij dat die boom
eindelijk een keer omwaaide… Want echt blij
werd ik ook niet van die boom zei ze
desgevraagd!!
Ook aan de Westermeerweg zijn alle, meer
dan 50 jaar oude populieren omgewaaid. Kun
je nagaan hoe hard het heeft gewaaid. Toch
heeft de nieuw geplaatste meiboom voor het
nieuwe huis van de fam. Homan aan de
Zuidermiddenweg het natuurgeweld wel
overleeft. Het huis niet, dat wordt nu een tent!
De meiden van de Gea-groep hebben in de
Ducdalf, wederom voor een heerlijk-avondje
gezorgd. Het hoogtepunt van de avond, is niet
het hoogtepunt geworden.

December 2013 - Jaargang 38 – nr. 203

Wat was er namelijk aan de hand?
De nog zeer jonge en mooie zangeres van de
groep Tree Of A Kind was deze dag jarig.
Jack Wijnia, Jan Menting, Wierd Wijnia en
Theo de Wit stonden klaar om haar op de
schouders te nemen. Helaas zag het meisje
dit niet zitten en koos het hazenpad.
Toen even later bleek, dat een van de
koorleden van het Smartlappenkoor ‘Smart en
Zo’ (welke op deze avond ook een optreden
verzorgde) ook jarig was en graag op de
schouders van deze
mannen wilde,
kozen de MANNEN het hazenpad!!!
Een pijnlijk moment voor de jarige. Maar ook
voor Jacob den Engelsen.
Jacob is groot liefhebber van Smartlappenmuziek en heeft er alles aan gedaan om dit
koor naar Espel te krijgen.
De lelieoogst is weer begonnen, maar het
gaat anders dan andere jaren.
Is dat omdat het bijna de natste herfst is van
deze eeuw, of er is meer aan de hand?
Bij de fam. Burger rooide men altijd van ‘s
morgens 7 tot ‘s avond 7 uur continu door.
Maar nu staat alles stil van 12.00 uur tot
16.00 uur ‘s middags.
Dik van Bloois, een van de snelste chauffeurs
van West Europa staat vaak nog veel langer
te wachten. Wat is er precies aan de hand?
De oorzaak is geen materiaalpech, geen
vermoeidheid van de mensen, maar de
oorzaak is kleine Arie. Het ventje moet ‘s
middags drinken en slapen.
Het drinken gaat heel moeizaam. Hij heeft
liever de borst dan een door vader Geert
opgewarmd flesje! En omdat hij ook moeilijk
in slaap komt mogen er van 12.00 uur tot
16.00 uur geen keepers met lelies het erf
oprijden. Het gevolg is wel dat men nu tot
vaak elf uur in de avond aan het rooien is.
De kinderen van de Ark hebben weer een
grote prijs gewonnen. Ze hebben namelijk
een prachtige poster gemaakt tegen
kinderarbeid. Wat is namelijk het geval?
Op de Ark wordt ontzettend goed les gegeven
en de kinderen komen dan ook vaak heel erg
moe terug van school. Het liefst willen de
kinderen dan, als ze thuis komen, een kopje
thee met wat lekkers erbij en met de beentjes
omhoog. Als het moet zijn ze nog wel bereid
om het broertje of zusje even te pesten, maar
meer ook niet. Maar heel vaak gebeurde het
dat deze kinderen kleine klusjes moesten

doen in huis. Zoals de kamer opruimen,
aardappelen schillen, boontjes doppen of de
hond uitlaten.
Suzan, Corné en Cas vonden dan ook dat het
zo niet langer meer kon.
Zoals ik al zei, het zijn echt slimme kinderen
die op onze Ark studeren. En zo kwamen ze
op dit fantastische idee. Want kinderarbeid
kan echt niet meer anno 2013.
Vanaf nu wordt het thuis een stuk rustiger
voor deze kinderen.
De Esvra is mateloos populair in Espel. Het is
wel voor boven de 18, en ik snap nu waarom.
Ik dacht altijd dat de dames van de Esvra
alleen maar bezig waren met hele belangrijke
dingen. Levensbeschouwelijke zaken en een
zoektocht om een nog beter mens te worden.
Zelf kom ik nog weleens in de sportkantine
om een praatje te maken en een biertje te
drinken. Op zich niet zo’n nuttige besteding
van de zaterdagmiddag, maar daarom niet
minder leuk. Ik viel dan ook bijna van mijn
stoel toen ik de foto’s zag op Espel.info van
een bijeenkomst van de Esvra in ’t Mozaïek’.
De dames waren zogenaamd wat met papier
aan het prutsen, maar alle tafels stonden vol
met lege wijn flessen.
Er worden tegenwoordig workshops gegeven
voor bezoekers van de jongerenketen; hoe
om te gaan met drank. Misschien een ideetje
voor de volgende avond van de Esvra.
Sinterklaas kwam deze keer zogenaamd met
de luchtballon, maar hij was wel heel snel
beneden. Dat kwam natuurlijk omdat hij zijn
zakken niet vol had met cadeautjes maar met
aardappelen. Het moet vanaf nu ook uit zijn
met die discussie over zwarte Piet.
Die Pieten hebben het mooiste baantje van
de hele wereld. Zij mogen de hele dag feest
vieren. Al de cadeaus worden betaald door
Sinterklaas, dat kost hem ieder jaar bakken
vol geld, en al het werk wordt gedaan door de
vaders en de moeders.
Er komt een grote afscheidsreceptie,
want de 3 V’s nemen afscheid van het
Onderduikerspad.
De families de Visser, van de Vlies en
Vredeveld gaan verhuizen. Tja…de tijd gaat
door…..op weg naar een nieuwe toekomst!
Stichting steunfonds Kika Espel verzorgt voor
ons dorp een topdag.
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Als ik dit schrijf weet ik nog niet hoe het
allemaal gaat uitpakken, maar dat maakt
eigenlijk niet uit.
Het is gewoon een geweldig initiatief. Ik hoop
dat er gul wordt gegeven, gelukkig is
Sinterklaas er toevallig ook dus dat moet
goed komen.
Ik heb het nieuwe nummer welke Liq en Kel
speciaal voor deze dag hebben ingezongen
en op DVD gezet beluisterd. Ik verwacht dat
het binnenkort de top 40 binnen gaat komen.
Dat Tony de Wit en Irma Veelenturf, de grote
mensen achter deze actie, ook op het
Ankerpad wonen is natuurlijk niet toevallig.
Beste dorpsgenoten dit is voorlopig de laatste
Espel Bloeit van mijn hand.
Ik heb dit nu 3 jaar met veel plezier gedaan.
Het ging natuurlijk vaak over ‘het Ankerpad’.
Op een gegeven moment merk je, dat ook je
eigen houdbaarheidsdatum begint te
verstrijken.
Het is denk ik goed dat de rubriek wordt
voortgezet, het liefst door iemand uit het dorp.

bij Primera Emmeloord. Wil je kans maken op
vrijkaarten? Houdt dan onze website
www.deducdalf.nl of onze facebook pagina
www.facebook.com/deDucdalf in de gaten!
25 & 26 december  1e & 2e kerstdag
De menu’s zijn bekend! U kunt zowel 1e en 2e
kerstdag bij ons terecht voor de traditionele
kerstgourmet en a la carte keuze menu. 2e
kerstdag is er ook de mogelijkheid om gebruik
te maken van ons uitgebreide kerstbuffet
inclusief heerlijk dessertbuffet. De
bowlingbanen zijn beide dagen op hele uren
te reserveren, maximaal 1 uur per groep. Het
aantal banen wordt bepaald aan de hand van
het aantal personen. Reserveer snel via
info@deducdalf.nl of 0527-271200.
1 januari 2014  Oud & nieuw party met
toneelvereniging de Ducdalf
Vier de jaarwisseling met je vrienden! Jullie
zijn van harte welkom vanaf 01.00 uur in de
Ducdalf.
4 januari 2014  Nieuwjaarsreceptie vanaf
19.30 uur

Ik wens u het beste……

Agenda de Ducdalf Espel
Elke 1e zondag van de maand  N.O.P.
JAM!
Ben jij of zijn jullie een beginnend of juist een
gevorderd bandje en lijkt het jullie leuk om
ongedwongen wat nummers te laten horen,
dat is dit jullie kans! Bespeel jij een instrument
of wil je graag zingen, maar weet je niet met
wie? Wij verzorgen in vele gevallen de
backing tape. Tijdens deze middag zijn er PA,
licht, complete backline o.a. Marshall en
Fender, drums, piano, basgitaar en diverse
gitaren aanwezig. Vanzelfsprekend mogen
ook eigen instrumenten meegenomen
worden. Geniet gezellig mee onder het genot
van een hapje en een drankje tijdens deze
middag. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Tony de Wit 06-46573599.
21 december  Mooi Wark met de Volle
Booze’m tour!
Ook deze avond zorgt Mooi Wark weer voor
een geweldige show en entertainment! De
zaal gaat open vanaf 21.30 uur. De
voorverkoop start 1 oktober bij de Ducdalf en

4 & 5 januari 2014  De Tulp Nieuwjaars
toernooi van Bowlingvereniging Espel
Iedereen mag mee doen, u kunt zich opgeven
als team, bestaande uit 3 personen.
24 & 25 januari 2014  Toneelvereniging
‘de Ducdalf’
Dit keer met de klucht; ‘Een gekkenhuis in ‘t
ziekenhuis’
8 februari 2014  Midwinterfeest van
J19nu
Al ben je wel of niet lid, je bent van harte
welkom! Aanvang 21.30 uur. M.m.v. de band
“Fragment!”
Zaterdag 1 maart 2014  Mega Trappers
Festijn van Carnavalsvereniging de
Vloertrappers
Onder leiding van ‘Prins Rambo’ hopen wij
weer op een groot succes! M.m.v. Melrose,
Full House, Alpen zusjes en One, Two, Trio!
15 maart 2014  Amsterdamse avond met
o.a. Ruud Bos van café Bolle Jan!
Aanvang vanaf 21.30 uur. Verdere info volgt
via www.deducdalf.nl
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Oud ijzer actie Vloertrappers

Muziekvereniging Zuiderzee
Echo’s

Beste dorpsgenoten,
De oud-ijzer actie van de Vloertrappers zit er
aan te komen op zaterdag
25 januari.
Wij als CV de Vloertrappers hebben een
locatie gekozen waar u deze dag uw oud-ijzer
kan brengen, en dat is bij: Vincent v/d
Heijden op Westermeerweg 15
Vanaf 14.00 uur tot ca 18.00 uur kunt u
terecht met al uw oud ijzer wat u over heeft
om ons te helpen om er dit carnavalsjaar een
grandioos festijn van te maken.
Deze middag zal er tevens voor een hapje en
een drankje gezorgd worden.
Wij hopen op veel oud ijzer dus kijk nog even
goed rond op zolder of in de schuur, en kruip
zaterdag 25 januari richting de Vloertrappers
achter het stuur.
Datum:
Zaterdag 25 januari
Tijd:
14.00 uur tot 18.00 uur
Plaats:
V/d Heijden Westermeerweg 15

De jaarvergadering is weer geweest op 20
november jl. De aanwezigen in eerste plaats
bedankt voor het komen, en heel fijn dat jullie
zoveel goede nieuwe ideeën hebben
ingebracht. Hier gaan wij als bestuur en met
de docente mee aan de slag. Meer hierover
volgt nog.
Mochten er nog kinderen zijn die bijv.
blokfluitles of keyboardles willen volgen, dit
kan al vanaf groep 3/4 dan kunnen zij zich
opgeven via onderstaand mailadres.
Leerlingen die willen stoppen met de
muzieklessen dienen dit vóór 1 december
door te geven op volgend mailadres;
rpvanhethof@ziggo.nl. Tevens kunnen nieuwe
leerlingen zich voor 1 december opgeven
voor het volgende seizoen.
Indien er te laat wordt afgemeld, kan de
leerling per eind van het muziekseizoen
stoppen, de contributie wordt gewoon geïnd
voor de periode januari-juni.

Neem ook eens een kijkje op onze website;

www.zuiderzeeechos.nl

Dus wees wijzer
en geef de Vloertrappers uw oud ijzer!
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Fotowedstrijd bij campagne
erfsingels Noordoostpolder
Pak uw camera en ga naar buiten, voor het
maken van een foto voor de fotowedstrijd
‘hERFstGoed ingelijst’.
Gemeente Noordoostpolder nodigt u deze
herfst uit om de mooiste foto te maken van
een erfsingel. In het najaar zorgen de
erfsingels van Noordoostpolder altijd voor een
bijzondere sfeer. De typische herfstkleuren
lenen zich voor prachtige plaatjes. Dus ga op
pad en win een leuke prijs!

IJSCLUB ESPEL
Aangesloten bij de K.N.S.B.
Secr.
Turbine 26
8311 BB Espel.
UITNODIGING tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
op woensdag 4 December 2013 om 20.00
uur in de sportkantine.
Agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening.
Notulen vorige jaarvergadering.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Bevindingen kascommissie (Benoeming
nieuw lid).
Contributie verhoging.
Eventuele mededelingen.
Bestuursverkiezing. Aftredend en wel
herkiesbaar: Ceriel, Ton, Jack en Peter
Rondvraag
Verloting.
Afsluiting

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Willem Homan.
Secretaris: Gerarda Nooren.
Penningmeester: Ludolf Pepping.
Leden: Ceriel Steyaert, Ton Dekker, Jorien
Bijl, Jack Wijnia, Martien Maas, Rein Dijkstra,
Peter v Strien, Jan Jager

• Op de site van Espel vindt u een link
waar vermeld wordt wanneer de
ijsbaan open is.

• Wilt u lid worden, doe het dan voor de
jaarvergadering, dan betaalt u € 6,50
per gezin. Wordt u lid na de
jaarvergadering dan betaalt u € 13,per gezin.

Ballonvaart
De hoofdprijs van de wedstrijd is een
ballonvaart. De fotograaf van de foto die als
tweede uit de bus komt, wint een
fotoworkshop. Bovendien worden de mooiste
plaatjes tentoongesteld. Om mee te doen aan
de wedstrijd, moet u uw foto(’s) vóór 20
december 2013 digitaal inleveren via
m.lange@noordoostpolder.nl. Let hierbij op
de voorwaarden:
• Iedere deelnemer mag maximaal 3
foto’s inzenden
• De foto(’s) moet(en) zijn gemaakt in
Noordoostpolder
• De locatie van de erfsingel moet
vermeld staan
• Naam, adres en telefoonnummer van
de deelnemer moeten vermeld staan
Campagne
De wedstrijd is onderdeel van de campagne
Heb jij je ErfGoed ingelijst? Hiermee doet
gemeente Noordoostpolder een oproep aan
bewoners om goed voor hun erfsingels te
zorgen. De singels geven het landschap van
de polder haar karakteristieke structuur, als
groene eilanden tussen de vele akkers. Dit
maakt Noordoostpolder interessant voor
toeristen uit binnen- en buitenland. Ook
hebben de erfsingels een ecologische
waarde. Diverse dieren vinden er voedsel en
een plek voor voortplanting. De singels zijn
daarom waardevol erfgoed dat behouden
moet blijven.
Kijk voor meer informatie over de campagne
en de fotowedstrijd op
www.noordoostpolder.nl/erfsingels
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• dit betreft een avond voor keeteigenaren en
ouders van keetjongeren waarbij de
mogelijkheid wordt geboden om met elkaar
aan de slag te gaan met thema’s zoals
alcoholgebruik, ongewenst gedrag en toezicht
houden.

Ketenbeleid
Beste jongeren, ouders en eigenaren van
keten,
De gemeente (college B&W en raad) wil
graag aandacht voor gezonde en veilige
keten in de Noordoostpolder. De eigen
verantwoordelijkheid en zelf organiserend
vermogen van betrokkenen bij jongerenketen
staat voorop.
Jongerenketen in de Noordoostpolder zijn
belangrijk voor de leefbaarheid en sociale
contacten in de dorpen. De gemeente wil niet
alleen de jongeren maar ook vooral ouders
wat gaan bieden. Vindt u de sociale functie,
het bewust omgaan met alcoholgebruik en de
veiligheid van een keet belangrijk? De
gemeente in ieder geval wel.
Daarom is IGW in een vroeg stadium al met
deze plannen aan de gang gegaan, dit alles in
overleg met de besturen van dorpsbelangen.

Afname trainingen:
• oud-bestuurders van Plattelandsjongeren.nl
zijn opgeleid tot trainers en hebben
workshops ontwikkeld over verantwoord
alcoholgebruik (IVA gecertificeerd en mede
ontwikkeld door Tactus) en Eerste Hulp Bij
Ongelukken. Deze trainingen kunnen ingezet
worden bij keetjongeren of bij diverse andere
groepen jongeren in uw gemeente.
Aanmeldingen:
Wij zijn op zoek naar jongeren die een
training voor
keetvoorlichter willen gaan
volgen. Jongeren gaan jongeren voorlichting
geven. De jongeren die deze training willen
gaan volgen krijgen hier ook een vergoeding
voor. Ben jij tussen de 16-20 jaar, en
betrokken bij een jongeren keet? Neem
gerust contact met mij op zodat ik jullie verder
kan informeren.
Mocht u nog vragen over dit onderwerp
hebben dan kunt u mij bereiken per e-mail
k.loosman@noordoostpolder.nl of via
telefoonnummer (0)527 63 35 68.

Wat willen wij gaan doen:
Contact via Plattelandsjongeren:
• jongeren in de keten benaderen via
organisatie Plattelandsjongeren.nl (o.a.
jongeren19NU), die trainingen en
bijeenkomsten organiseren.
• Keetavond : plattelandsjongeren
organiseren per dorp een thema-avond
rondom keten voor alle betrokkenen zoals
keetjongeren, ouders, omwonenden, politie,
brandweer etc. Op deze avond gaan alle
aanwezigen actief aan de slag om een beeld
te krijgen van de rol en plek van de keten.
Daarnaast wordt er op deze manier informatie
verkregen/gegeven over verschillende
relevante onderwerpen als huisregels,
brandveiligheid, alcoholbeleid, betrokkenheid
ouders, activiteiten etc.
Thema-avond organiseren:

Coaching voor studiekeuze
Komend jaar moeten eindexamenleerlingen
zich voor het eerst vóór 1 mei aanmelden bij
een vervolgstudie. Voor leerlingen die
eigenlijk alles wel leuk vinden, of voor
leerlingen die het juist écht niet weten, biedt
Van Amerongen Coaching een traject om die
keuze goed te maken.
Belangrijk is om te onderzoeken waar je goed
in bent, wat je super vindt om te doen en dat
je droomt over je werk later.
In een traject benoemen we samen je
talenten en wensen, we maken een
‘finishfoto’ van een droomwerkdag en vullen
dan in wat je belangrijk vindt. Uiteindelijk
kiezen we de studie die het allerbeste bij je
past.
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Een individueel traject bestaat uit 6 sessies
van ongeveer een uur; in kleine groepjes van
maximaal 4 personen bestaat het traject uit 3
sessies van ongeveer twee uur.
Als je nieuwsgierig geworden bent, of als je
een vraag hebt kun je altijd bellen. Je mag
ook eerst langskomen om te kijken of het wat
voor je is.
Meer informatie op:
www.vanamerongen-coaching.nl of bel Fyke
van Amerongen 06-20654881

warme maaltijd. U kunt zich hiervoor opgeven
tot 1 week voor datum.
Samen zingen
Iedere 4e maandagmiddag van de maand is
er onder leiding van Anne van Hulzen een
zangmiddag.
Koersbal
Op de woensdagmiddagen ( 1x per 14 dagen)
om 14.00 uur is de Koersbalclub actief in de
ontmoetingsruimte. In de zomerperiode wordt
er op de avond geen koersbal gespeeld. U
bent van harte welkom om een keer kennis te
komen maken, ze kunnen nog wel een paar
nieuwe spelers gebruiken.
Sint Nicolaas
Donderdag 5 december om 16.00 uur Sint
Nicolaas Bingo met aansluitend een
Broodmaaltijd
Kosten € 5,00 Opgave voor 28 november.

Activiteiten december in Het
Saalicon voor de senioren van
Espel, Creil, Bant en Rutten.
Open Inloop
Van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00
uur. Zondag van 15.00 uur tot 16.30 uur.
Maandag en donderdag kunt u aanschuiven
bij de DAG. U kunt dan evt. ook gebruik
maken van de warme maaltijd voorziening.
Zijn er vervoersproblemen, dan zijn die ervoor
om opgelost te worden. Kom gerust eens
langs.
Jong en Oud samen in beweging
1 x per maand op de maandagochtend om
11.00 uur gaan jong en oud samen bewegen
op muziek. De andere maandagen is er
bewegen voor alleen de ouderen.
Creatief
Iedere 2e donderdagmiddag van de maand
om 14.30 uur is er een creatieve middag.

Kerstmusical
Donderdag 19 december kunt u tijdens de
Open Inloop komen luisteren naar liedjes uit
de Kerstmusical van de Chr. Basisschool De
Regenboog.
Nieuwjaars receptie
Maandag 2 januari bent u vanaf 10.00 uur van
harte welkom om samen met de vrijwilligers
en alle andere bezoekers een toost uit te
brengen op 2014!!

Voor meer informatie of aanmelden kunt u
contact opnemen met onderstaande
adressen.
Stichting Carrefour Welzijnsgroep NOP
Graaf Florislaan 51 d
8312 AW Creil
T 275353
E hetsaalicon@carrefour.nu
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Graaf Florislaan 51 c
8312 AW Creil
T 275120
E zorg.wittesteijn.1260@zorggroep-onl.nl

Warme maaltijd
Iedere laatste donderdag van de maand kunt
u om 12.00 uur genieten van een heerlijke
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Kerstreis met RK parochie uit
Nagele, Tollebeek en Espel

Kerstvieringen in Espel
Samen-op-Weg gemeente
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus
Christus. Zijn geboorte heeft de hele
wereldgeschiedenis beïnvloed. Hij werd geboren
in het kleine stadje Bethlehem in Israël.
Sommigen herkenden deze baby als een
bijzonder kind, de door God gestuurde redder.
Anderen zagen niets bijzonders in hem of wilden
zelfs niets met hem te maken hebben. Waarom
vier jij Kerst? Wie is Jezus volgens jou? Kom
naar één van de diensten in Una Sancta!

Kerstreis:	
  	
  
‘Laat	
  iedereen	
  het	
  horen!’
Komt allen tezamen om deze bijzondere reis
samen als gezin, familie, vrienden of individuele
reiziger mee te wandelen! Laat u verrassen!

24 december: kerstavond
18.45 uur

Kinderkerstnachtviering

22.00 uur

Kerstnachtdienst Creil en
Espel
Voorganger: ds. Wim Kok
m.m.v. bekende dorpsgenoten
Thema: “God dichtbij”

25 december: 1e Kerstdag
10.45 uur

Op kerstavond 24 december start om 18.30 uur
vanaf de Buitenplaats aan de Wildzang in
Tollebeek de kerstreis met het kerstverhaal,
zang en muziek als leidraad.

Kerstdienst
Voorganger: ds. Wim Kok
Thema: “Wat een vrouw”
(voor de dienst koffie drinken)

Er wordt een gift –op verzoek- gevraagd: ‘wat is
deze reis u waard’. Om 20.00 uur is er
samenzang op de Buitenplaats en om 21.00 uur
zijn er in beide kerken kerstnachtdiensten.
Parkeren is niet mogelijk op de Buitenplaats.
Voor meer info: www.tollebeek.nl. Bij slecht weer
gaat de reis niet door.
Geef het door en komt allen tezamen op
kerstavond om de reis te beleven!
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DE ZES organiseert

Het Eindejaarsfeest 2013
In de Toernooihal te Creil

Op maandag 30 december
Programma:
- 13.20 - 14.00 uur

kabouters & F –pupillen
LET OP: aanvang 13.20 uur!
zaalvoetbal tegen de vaders & moeders
(vanaf 13.00 inschrijven en warming-up)

- 14.00 - 15.30 uur

E-pupillen
zaalvoetbal tegen de vaders & moeders
(inschrijven vanaf 13.30 uur)

- 15.30 - 17.00 uur

D-pupillen
Zaalvoetbal tegen de vaders & moeders
(inschrijven vanaf 15.00 uur)

- 17.00 - 18.30 uur

C- en B-pupillen
(inschrijven vanaf 16.30 uur)

- 19.00 - 20.30 uur

B meiden en Dames
(inschrijven vanaf 18.30 uur)

- 20.30 - 22.30 uur

Heren
(inschrijven vanaf 20.00 uur)

Iedereen die het leuk vindt om mee te doen is welkom!!!
Meenemen shirt, broek, scheenbeschermers en sportschoenen
geen zwarte zolen!!!
Contactpersonen van de Zes :
Rita Claassen
Kees Geschiere
Petra Meisner
Mariëtte van Tiggelen

06-50806741
06-53725213
06-51766311
06-12099889

Erik Oosterhuis
Stan Maas
Nicoline Poels
Mariska Dekkers
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06-53961732
06-20463172
06-48018122
06-23407766

Nieuwjaars-volleybaltoernooi
11 januari 2014 Toernooihal Creil

Voor families, bedrijven en andere teams...
Jullie doen toch ook mee ?
Aanvang 13.00 uur (tot ± 18.00 uur)
Voor elk team geldt:
minimaal 2 dames per team in het veld
maximaal 3 competitiespelers/sters
gezamenlijke warming-up
Inschrijfgeld € 20,- (te voldoen bij aanvang van het toernooi)
Prijzen worden beschikbaar gesteld door sportcafetaria “De Ton”
Daarnaast wordt er dit jaar door de vereniging een hoofdprijs uitgereikt!
Teams opgeven kan tot 31 december bij Gerard Hosper
gerardhosper@gmail.com / 06-46157266

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes over onze vereniging !
www.facebook.com/VolleybalVerenigingEspelCreil
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Sportnieuws
Volleybalvereniging Espel Creil i.s.m. Carrefour

Zit je in groep 6,7 of 8 let dan op!
Op woensdagmiddag 19 februari is er het (S)Cool Moves Volleybal
polder toernooi, dit jaar in Creil.

Jij doet toch ook mee ?

In de maand december krijgen de basisscholen uit Creil en Espel die zich
hiervoor hebben aangemeld 2 volleyballessen aangeboden tijdens de gymles.
Op initiatief van Carrefour, biedt volleybalvereninging Espel Creil deze trainingen
aan. Denk je nou na deze lessen ik wil graag mee doen aan het toernooitje op
19 februari ?
Dan kunnen jullie je ook nog opgeven voor de vervolg trainingen !
Doe dit wel eventjes voor 11 januari 2014
Hannah Bakker en Nienke Bossers zijn hiervoor de aanspreekpersonen.
Meer weten? Bel of mail naar
volleybalespelcreil@hotmail.nl
Hannah Bakker 06-30964540

Mee doen aan het NIEUWJAARS-VOLLEYBALTOERNOOI op
11 JANUARI 2014 ?
Kijk dan elders in deze dorpskrant en meld je aan !
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