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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:
Marjan Holtland
Klutenpad 4
T 06 12936521 E dorpskrant@Espel.info
Familieberichten:
Elly Verwijs
Zuiderrand 8
T 271575 E ellyverwijs@hetnet.nl

Van de redactie
Hierbij willen we iedereen een heel gelukkig,
gezond en liefdevol nieuwjaar wensen!
Marjan heeft inmiddels de redactionele taken
overgenomen van Anja Doornbos! Vanuit de
redactie willen wij ze succes wensen met hun
nieuwe uitdaging in Amerika waar ze hun
werk en hun geluk gaan beproeven. Hierbij
willen we Anja bedanken voor haar inzet.
De krant staat weer boordevol leuke
activiteiten en nieuws. Bij deze wenst de
redactie u veel leesplezier toe.
Marjan Holtland
Alice Ziel
Elly Verwijs

Financiën en Advertenties:
Alice Ziel
Zuiderrand 9
T 270031 E advertenties.dorpskrant@gmail.com

Dorpsagenda:

Drukker: Dhr. G. Raap

20 januari

Verspreiding van deze uitgave:
IJsclub
Advertentie tarieven:
Zwart-wit:
6x per jaar
1 hele pagina
€ 155,½ pagina
€ 88,⅓ pagina
€ 66,⅙ pagina
€ 50,-

eenmalig
€ 45,€ 25,€ 20,€ 15,-

Nieuwe dorpskrant data:
Editie

Aanleverdatum Verspreiding

Mrt/april/mei

10-mrt

Tennis

Juni/juli/aug

10-mei

Bowling

Sept/okt

1 sept.

Feestcommissie.

ESVRA jaarvergadering +
Frank Visser
22 en 23 jan Toneelvereniging de Ducdalf
5 t/m 7 febr Carnaval
11 februari ESVRA breicafe
17 februari ESVRA jubileumavond
19 februari Ledenvergadering Dorpsbelang
7 maart
ESVRA workshop schilderen
8 maart
Internationale Vrouwendag
23 maart
ESVRA paasworkshop
27 april
Feestcommissie Koningsdag
28 mei t/m 4 juni 2016 Lustrum Dorpsfeest.
Meer info over bovenstaande activiteiten vindt
u elders in deze dorpskrant.
Wij nemen uw activiteiten graag in deze
agenda op. Mail: dorpskrant@Espel.info

Wilt u voor het verschijnen van de dorpskrant een
reminder via de email ontvangen?
Mail dan naar dorpskrant@Espel.info
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Dorpsgenoten,
Kort na het verschijnen van de vorige dorpskrant
hebben we Sinterklaas in Espel mogen
verwelkomen. Hij kwam in een grote boot aan op
de loswal, tegelijk met de eerste regen. Dat
hinderde de kinderen niet en een grote schare
begeleidde de goedheiligman naar de Ducdalf.
Daar aangekomen klaarde het weer op. Ook
tijdens de kerstmarkt waren de weergoden ons
niet goed gezind: Bij het startsein werden de
sluizen boven opengezet en het hoosde
onafgebroken. Al met al was het toch een
geslaagd geheel met als hoogtepunt de aftrap
voor Espel sportdorp door wethouder Wiemer
Haagsma. De aanwezige kunstijsbaan
onderstreepte het sporten, maar daar werd
vanwege de regen weinig gebruik van gemaakt.
De oliebollen zijn inmiddels verteerd, het jaar
afgesloten. De jaarwisseling ging gepaard met
geboortes: op de laatste dag van 2015 werden
Roeland Rodermond en Leonie van Andel verblijd
met de geboorte van een zoon Dion en als eerste
baby van 2016 zag Thijs, zoon van Marja
Hoorweg en Geert Burger het levenslicht. Thijs is
hiermede, na Arie, tweede in de lijn van
vlaghijsopvolgers. Geert deelde mij in vertrouwen
mee dat hij in Jan Dekkers wel een goede
opvolger ziet. Hij woont er binnenkort vlak bij en
heeft er dus goed zicht op! Maar Geert; jij kunt
nog jaren mee, zelfs het repareren van de mast
gaat je goed af!
De ijsclub is onder tropische omstandigheden
bezig om de ijsbaan te prepareren. Omdat het
gras boven het water uitgroeide heeft ijsmeester
Ton Dekker Kroes het al twee maal onder water
gemaaid. Het verhaal doet nu de ronde dat het
ijsclubbestuur op zoek is naar tropische vissen
die het gras kort kunnen houden!
Het vuurwerk onder de bekwame leiding van
Ronald van ’t Hof trok wederom veel publiek. Het
was een mooie en veilige start van het nieuwe
jaar.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de dames
van de werkgroep vergroten leefbaarheid Espel
verkozen tot Espelenaren van het jaar 2015.
Stratencombinatie de Kubus gaf, in het kader van
sportdorp Espel, een hilarische show weg:
synchroon zwemmen voor heren. Ze hadden

vaak geoefend, dat was te zien, alleen Wiebe
Keizer bleef nog wel eens iets te lang ‘onder
water’. Hij heeft nog geen melkrobot en kon
daarom minder oefenen.
Het open huis ter ere van de uitbreiding van
Blok Mechanisatie trok mensen vanuit de hele
polder. Het ziet er dan ook geweldig uit: van
binnen, maar ook als je er langs rijdt geeft het
een prima uitstraling! Er wordt zelfs
gefluisterd dat dit de grootste locatie van de
polder en omstreken is geworden.
Er staan weer een aantal activiteiten voor de
deur, te beginnen met de toneeluitvoering op
22 en 23 januari. De Esvra is een breicafé
gestart, houdt haar jaarvergadering op 20
januari en bestaat binnenkort al weer tien
jaar! Dan barst begin februari het carnaval los
en houdt dorpsbelang op vrijdag 19 februari
haar jaarlijkse ledenvergadering.
Voor de oplettende toeschouwer en vooral
luisteraar, er heeft een kleine wisseling van
de wacht plaatsgevonden voor wat betreft de
geluidsinstallatie. Mark Warmolts heeft hier
vele jaren naar volle tevredenheid voor
gezorgd en heeft nu het stokje overgedragen
aan jawel,…….. Leen van Andel. Mark,
bedankt voor al die jaren dat je het geluid
verzorgd hebt en Leen, oude bekende,
geweldig dat jij het wederom gaat overnemen.
Tot zo ver
Namens dorpsbelang
Gilbert Bastiaanssen

© Trijnie van Kalsbeek
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RABOBANK Clubkas Campagne
Het MFC ’t Mozaïek heeft zich opgegeven
voor de clubkas campagne van de Rabobank
en na een wervende ledenactie van zowel de
bowling, voetbal en het MFC hebben we een
heel mooi bedrag van ruim €750,00 op onze
bankrekening bijgeschreven. Iedereen van
harte bedankt voor het uitbrengen van jullie
stemmen!

Vergaderen of bijeenkomst in het MFC?
Het MFC beschikt over professionele
audioapparatuur en heeft ruimtes beschikbaar om
een vergadering of bijeenkomst te houden.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neemt u
contact op met het bestuur en wij nemen uw
wensen door.
Ook het Honk kan afgehuurd worden voor
vergaderingen bijeenkomsten of kleine partijen.
Neemt u gerust een keer een kijkje of neem
contact met ons op.
Contactgegevens Bestuur MFC
Mail adres reserveringen zaal 1 tm 5:
reserveringMFC@espel.info en/of
via Knipboetiek – Tjitske Straatsma 0527 271298

Reglement gebruik MFC ’t Mozaïek
Graag vragen wij met klem aandacht voor
onderstaande oproep. Het MFC wordt
veelvuldig gebruikt door allerlei gebruikers,
huurders etc. Echter steeds frequenter
worden wij geconfronteerd met het feit dat
ramen en deuren niet goed gesloten zijn, dat
vergeten wordt de lichten uit te doen etc.
daarom vermelden wij in deze nieuwsbrief
nogmaals de gebruikersvoorwaarden voor het
gebruik van het MFC:






Mail adres reservering ’t Honk
hethonkmfc@kpnmail.nl en/of
Minetta Bus via 06-46170465



Contactgegevens bestuur:









Elien Meisner 06-12393354
Albert Dirkse 06-53336585
Minetta Bus 06-46170465
Anita Hoeksema 06-23650933
Martien Maas 06-23602316

Algemeen email adres:
 mfc@espel.info







Reserveren ruimte via Tjitske
Straatsma 0527-271298
Sleutel kan alleen afgehaald worden
en geretourneerd worden bij de
agendabeheerder
Breuk/schade melden via lijst
in de keuken
Vuilnis dient men zelf mee naar huis te
nemen
Roken is in het hele gebouw niet
toegestaan
Catering dient men zelf te verzorgen,
boodschappen bij voorkeur via onze
buurtsuper Attent/Auke van Slooten
Gebruik MFC alleen toegestaan voor
de gereserveerde ruimte
Na het gebruik dient de ruimte netjes
en schoon achtergelaten te worden,
d.w.z. bezemschoon, keukenvloer
dweilen, toiletgroep schoon en de
afwas gedaan
Meubilair terugplaatsen zoals
aangegeven per ruimte
Bij vertrek lichten uit, ramen en deuren
sluiten en de hoofdingang extra
checken of deze afgesloten is
Gebruikers dienen zich te houden aan
het huishoudelijk reglement dat na
reservering overhandigd wordt

.
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Nominatie ‘Espelenaar van ’t jaar”
Het bestuur van het MFC was tijdens de
nieuwjaarsreceptie 2 januari j.l. genomineerd als
“Espelenaar van ’t jaar’ De nominatie op zich is
een hele eer en wij waren blij verrast
genomineerd te zijn. De titel is echter verdiend
gewonnen door Werkgroep vergroten
Leefbaarheid Espel!
Goed te vermelden is dat de werkgroep
veelvuldig gebruik maakt van het MFC voor haar
activiteiten.
Donateurs
Het Multi functioneel Centrum ’t Mozaïek wordt
jaarlijks gesteund door een vrij constante aantal
donateurs uit Espel en haar buitengebied. Om het
aantal donateurs te blijven waarborgen zal het
bestuur de komende tijd bij niet-donateurs
aanbellen met de vraag om donateur van het
Mozaïek te worden. Donateurschap van het
Mozaïek kan al tegen een minimum maandtarief
van
€ 4,00 per maand en als donateur kunt u direct
profiteren van het lidmaatschap. U kunt zich
uiteraard ook zelf aanmelden als donateur van
het
MFC middels een telefoontje naar 1 van de
bestuursleden of per email naar
mfc@espel.info.

DORPSVUURWERK
Langs deze weg willen we allereerst allen een
gezond en voorspoedig Nieuwjaar wensen.
Ook dit jaar was er weer een dorpsvuurwerk
georganiseerd waar veel dorpelingen het nieuwe
jaar met elkaar hebben ingeluid. Het was een
geslaagd feestje voor en door Espel, en we
hopen dat deze traditie nog lang mag voortduren!
We willen daarom Dorpsbelang en de bewoners
die geld gedoneerd hebben hartelijk bedanken
voor zijn of haar bijdrage om zo dit evenement
mogelijk te maken.
Ook willen we Partycentrum De Ducdalf
bedanken voor het serveren van een heerlijk
Nieuwjaarsdrankje. Dit is de gezelligheid zeker
ten goede gekomen.
De Dorpsvuurwerkcommissie.

Familieberichten.
Geboren:
15-12-2015: Lisa, dochter van
Rudi en Paulien de Graaf-Muller, Vaartweg 9.
31-12-2015: Dion, zoon van Roeland
Rodermond en Leonie van Andel, Turbine 16.
4-1-2016: Thijs, zoon van Geert en Marja
Burger-Hoorweg, Espelerpad 10.
Huwelijksjubileum:
3-12-2015: 40 jaar,
Femmie en Wim Janse, Espelerringweg 1.
16-12-2015: 40 jaar,
Joke en Willem Homan,
Zuidermiddenweg 9.
Overleden:
13-12-2015: Theodorus Jacobus
de Graaf, Bredehof 36, 63 jaar.

Dankbetuiging
zoveel harten vol verdriet
zoveel brieven en kaarten
met persoonlijke woorden
zoveel armen om ons heen
Door de overweldigende belangstelling en
meeleven bij de begrafenis, is het voor ons
niet mogelijk een ieder persoonlijk te
bedanken.
Wij kijken terug op een warm en waardig
afscheid van mijn lieve maatje, onze pap en
trotse opa

Theo de Graaf
Al uw belangstelling en meeleven neemt het
verdriet niet weg, maar geeft ons de kracht dit
te kunnen dragen.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Marry de Graaf-Ziel
Kinderen en kleinkinderen.
Espel, januari 2016
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Warme maaltijd
Iedere laatste donderdag van de maand kunt
u om 12.00 uur genieten van een heerlijke
warme maaltijd. U kunt zich hiervoor opgeven
tot 1 week voor datum.

Activiteiten in het Saalicon voor de
inwoners van Bant, Rutten, Espel en Creil

Samen zingen
Iedere 4e maandagmiddag van de maand is
er o.l.v. Anne van Hulzen een zangmiddag.

Carnaval
Donderdagmorgen 4 feb. 10.00 uur komt Prins
Neus met zijn hofhouding en de dansmariekes bij
de DAG en Open Inloop op bezoek. Iedereen is
van harte welkom!

Koersbal
Op de woensdagmiddagen om 14.00 uur is
de koersbalclub actief in de
ontmoetingsruimte. U bent van harte welkom
om een keer kennis te komen maken.

Expositie
Er is weer een nieuwe expositie ingericht! Deze
keer met verrassend mooie kleurplaten voor
volwassenen, tegenwoordig helemaal hip, van
Dien van der Wende uit Creil..

Sjoelen
1 x per 2 maanden wordt er op de
donderdagmiddag gesjoeld. Vindt u sjoelen
leuk dan bent u van harte welkom.

Gezocht
Wie wil, als het weer goed is, samen met een van
onze gasten op maandag- en/of
donderdagmiddag een wandelingetje maken?
Tel. 275120 (ma. en do.)
Scootmobiel
Er is een scootmobiel aanwezig in het Saalicon,
gesponsord door de gemeente NOP.
Geïnteresseerden mogen de scootmobiel gratis
uittesten. Voor meer informatie kunt u terecht bij
HaarstudiJo Jolande tel. 261991 of Anja Menting
tel. 274527.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u
contact opnemen met onderstaande
adressen.

Open Inloop het Saalicon
Graaf Florislaan 51 d, 8312 AW Creil
T 06-47933830
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

Open Inloop
Van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
en zondag van 15.00 uur tot 16.30 uur.
De ruimte kan ook gehuurd worden voor
bijvoorbeeld een vergadering of een verjaardag.
Maandag en donderdag kunt u aanschuiven bij
de Dag Activiteiten Groep. U kunt dan evt. ook
gebruik maken van de warme
maaltijdvoorziening. Kom gerust eens langs!
Zijn er vervoersproblemen? Laat het ons weten:
tel. 275120.
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 ene maandag komen de kleuters
gezellig mee bewegen, de andere maandag is er
bewegen voor alleen de ouderen.
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Groenbrigade
Espel
genomineerd!
Onze groenbrigade
heeft een werkzaam
jaar achter zich.
Gedurende 8
morgens hebben we
met een wisselend
aantal leden het
groen van ons dorp onderhouden.
We hadden vrijwel alle keren goed tot zeer goed
weer en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Als
we dan ook nog genomineerd worden voor
Espelnaar van het jaar, dan voelen we ons echt
geïntegreerd!
We zijn allen vrijwilliger, dus we zijn relaxt bezig
en drinken samen koffie en aan het eind een
borrel van barjuffrouw Wilma.
Afgelopen jaar hebben we ook een stukje
dorpsverfraaiing aangepakt. Tegenover de winkel
zijn vele bollen geplant te weten tulpen,
krokussen en blauwe druifjes. Ook heggen en
grassen en struiken geplant. Dit alles onder het
motto “Espel zal bloeien als nooit tevoren”.
Het komt dit jaar goed uit in verband met ons
jubileum “60 jaar Espel”.
Vanaf maart zullen we na een winterslaapje weer
aan de bak.
Namens de 21 leden van de Groenbrigade Espel
wens ik alle Espelnaren een gezond, gelukkig en
groen 2016 toe.
Wil je je opgeven of reageren, bel of mail met:
271584 johvankeulen@hetnet.nl

ESPELER
VROUWEN
ALGEMEEN

Kerstworkshop
Onder begeleiding van twee dames van de
Orchideeënwinkel uit Luttelgeest zijn op 17
december door ruim dertig deelneemsters
prachtige kerststukken gemaakt. Door o.a.
groen en orchideeën te bevestigen op een
oude druivenstronk ontstond een mooi
geheel.

Kerstavond
De jaarlijkse kerstavond voor ESVRA-leden
had een Amerikaans tintje. Met meer dan
veertig dames werd er genoten van heerlijke
kerstkalkoen, bereidt door de Ducdalf.
Diverse dames uit de wijken hadden voor
bijpassende en zeer smakelijke bijgerechten
gezorgd. Ook vertelde, de van oorsprong
Amerikaanse Erica Bouma-Nouman, over het
vieren van kerstmis in Amerika.
Breicafé
Op14 januari is het Breicafé voor de inwoners
van Espel feestelijk geopend door Bregina
Tuinstra, organisator van de ‘Haak en Brei
Picknick in Kraggenburg. Het Breicafé is elke
tweede donderdag van de maand (in de
winter) van 20.00 – 22.00 uur open. En
tevens geopend op 11 februari,
10 maart en 14 april. Kosten € 3,-. Men werkt
aan een eigen werkstuk. Ook kan er worden
gehaakt aan de werelddeken of nieuw
haakgaren voor dit doel worden
meegenomen.
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Het Breicafé doet mee aan de wedstrijd ‘Kern met
Pit’ en mag zichzelf 23 januari presenteren op de
startbijeenkomst op Urk.
Programma:
Woensdag 20 januari jaarvergadering en
Frank Visser

het schilderen van negatieve vormen met drie
kleuren uitgeprobeerd.
En het schilderen van bomen. Met elke stap
zie je de bomen verder en verder in het
landschap staan. Men werkt vanuit eigen
inbreng (zonder afbeelding) op papier, met
aquarelverf. Het is niet moeilijk en heel leuk
om te doen! Kosten: € 20,- incl. koffie/thee en
materialen. De workshop wordt gegeven bij
Janka, Windmolenhoek 5. Aanmelden via
krolj@xs4all.nl of tel. 271526.

Koningsdag 2016
Woensdag 27 april is het
weer zover, Koningsdag
2016.
In verband met het 10-jarig bestaan van ESVRA
in februari, is de jaarvergadering vervroegd naar
woensdag 20 januari. Na de korte
jaarvergadering met bestuurswisseling is er een
lezing door Frank Visser, MS-patiënt en zwaar
hulpbehoevend. Deze levenskunstenaar startte
enige tijd geleden een bedrijf, genaamd Frank
Vertelt. Zijn slogan:’ Hoe slechter het gaat, hoe
meer ik geniet.’ Aanvang 19.45 uur. Gasten zijn
van harte welkom na afloop van de
jaarvergadering rond 20.30 uur en betalen
€ 5,- entree. www.frankvertelt.nl
Woensdag 17 februari 10-jarig bestaan
ESVRA is jarig en bestaat 10 jaar! Dit gaan we
vieren op 17 februari met een gezellig en lekker
etentje om19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur, in ‘t
Mozaïek. Over de rest van de avond willen we
niet méér kwijt dan dat de aanwezigen kunnen
genieten van hilarisch entertainment door iemand
die onlangs op tv te zien was. We vieren dit
jubileum graag met alle leden. Aanmelden kan tot
en met 10 februari via esvra@live.nl of bij Reinie,
tel. 271681.
Workshops
Naast het vaste programma biedt ESVRA
gedurende dit jaar korte workshops en excursies
aan. Deelname door belangstellenden uit Espel
wordt toegejuicht.
Schilderen
Na de geslaagde workshop schilderen door
Janka Krol van het afgelopen jaar, kan een
herhaling niet uitblijven. Op 7 maart en 31
oktober, beide data zowel ’s middags (13.30 uur)
als ’s avonds (19.30 uur). In de workshop wordt

We gaan weer proberen een gevarieerd
programma neer te zetten voor zowel jong als
oud.
We zullen weer beginnen met de
lawaaioptocht door het dorp. Dus zorg dat
jullie zo veel mogelijk potten, pannen, lepels,
of iets anders dat veel herrie maakt
meeneemt, zodat iedereen in het dorp op tijd
wakker is!
Aansluitend zullen op het pleintje, de aubade,
het Wilhelmus, een woordje van onze
dorpsvoorzitter en het vlag hijsen plaats
vinden.
Hierna zal er iets leuks zijn voor de kinderen
om te knutselen en er zal weer een
rommelmarkt gehouden worden bij de
Ducdalf. Dus struin de zolders alvast af en
kom het verkopen!
Een springkussen is wederom aanwezig.
Voor de ouders is er natuurlijk een plekje op
het terras.
’s Avonds is er een avond voor de hele
familie. Hoe en wat zal binnenkort bekend
gemaakt worden.
Aansluitend is er een gezellig samenzijn in de
Ducdalf
Het definitieve programma volgt snel.
De Feestcommissie
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Lustrum feest Espel 60 jaar
Het feestjaar 2016 is alweer een aantal weken
onderweg. We kunnen zo langzamerhand al gaan
aftellen naar ons lustrum feest, Espel 60 jaar!
Nog even als herinnering;
Het hele festijn zal plaats vinden in en rondom de
Ducdalf van zaterdag 28 mei t/m zaterdag 4 juni
2016.
Het thema hebben we in februari bekend
gemaakt, Espel wordt omgedoopt in het
Smurfendorp en daar lopen uiteraard alleen maar
echte Smurfen rond.
Een klein deel van het programma is jullie al
bekend gemaakt, zoals:
- De praalwagenoptocht
- De Revue
- Smurf em erin
Maar dit is uiteraard maar een kleine greep uit het
hele programma.
Tijdens de as jaarvergadering van het
dorpsbelang zullen we het hele programma
bekend gaan maken aan jullie allemaal!
Dus kom allemaal vrijdag 19 februari om 20:00uur
naar het MFC toe.
Tot de volgende Smurf.
De Feestcommissie.

De Oost Europa Commissie
De Oost Europa Commissie is een christelijke
organisatie die materiele en immateriële hulp
verleent aan mensen die lijden onder armoede in
een aantal plaatsen in Roemenië.
We verlenen hulp ongeacht religie.

Momenteel werken we in een aantal kleine
dorpen waar we vooral hulp verlenen aan
ouderen en eenoudergezinnen. We
verstrekken voedselpakketten, kleding en
soms geldelijke ondersteuning voor operaties.
Het betreft vooral de dorpen Abud, Ciub ,
Salassuri en Siclod in Transsylvanië. Maar
ook aanvragen uit naburige dorpen worden in
behandeling genomen.
In de stad Miercury Ciuc ondersteunen we
kinderclubs van Hongaarse en Roma
kinderen. We geven materialen zoals papier,
potloden, knutselartikelen enz. Verder
ontvangen ze een geldelijke bijdrage voor een
zomerkamp. Ook ondersteunen we hier een
kindertehuis.
In Frumoasa ondersteunen we een tehuis
voor gehandicapten en ouderen
In Ghindari geven we schoolspullen en geld
voor een consumptie aan een naschoolse
opvang voor kinderen die thuis geen
gelegenheid hebben om huiswerk te maken.
Hier maken ook veel Roma kinderen gebruik
van. Ze leren ook allerlei basistechnieken
van bijvoorbeeld weven, houtbewerking enz.
We vinden het belangrijk dat deze kinderen
structuur leren zodat ze later meer kans
maken op een volwaardige plaats in de
maatschappij.
De Oost Europa Commissie probeert op
verschillende manieren geld in te zamelen om
bovenstaande te verwezenlijken. Minimaal 1
keer per jaar wordt er een buffet
georganiseerd. We zijn ook beschikbaar om
de catering te verzorgen bij feestjes of
familiebijeenkomsten.
Met moederdag en kerst verkopen we
bloemstukken , kerststukken en dergelijke.
Verder hebben we afgelopen december een
vleesactie gehouden en we beginnen met de
verkoop van taarten op bestelling.
Er kan natuurlijk ook geld overgemaakt
worden op onze bankrekening :
NL40RABO0114241570
De samenstelling van de commissie:
Adriaan Veeke –penningmeester
Sietsche van Gosliga –secretaris
Aart en Willy van de Brandhof
Jacobje Faber
Albert de Vries
Gyongyi Wennekers
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Nieuws van Fysiomotion
Een gescheurde schouderpees
December vorig jaar ben ik samen met een groot
aantal collega’s van het SchouderNetwerk Groot
Zwolle naar het schoudercongres van
Schoudernetwerk Nederland geweest. Behalve
gezellig was het ook een leerzame dag. Een van
de lezingen ging over gescheurde pezen. Ik wil u
hier graag meer over vertellen, aangezien het
vaak voorkomt en reparatie van de pezen niet
altijd mogelijk is.
Een pees verbindt een spier met het bot. Als de
pees (gedeeltelijk) ingescheurd, kapot is, dan kan
de spier hierdoor minder goed of niet meer zijn
werk doen.
Pezen kunnen acuut scheuren door een trauma,
maar ook geleidelijk door veroudering dan wel
herhaalde lichte overbelastingen.
Bij de spieren die de schouder in de kom moeten
houden zien we veelvuldig scheuren in de pees.
Op 40 jarige leeftijd betreft dit al een kleine 10%
van de mensen, op 60 jarige leeftijd 50% en op
80 jarige leeftijd zelfs 80%. Pijn en stijfheid
kunnen het gevolg zijn. Slijmbeursontstekingen
en/of peesontstekingen komen veelvuldig voor bij
deze mensen.

gehechte pezen na de operatie opnieuw
inscheuren. Op basis van o.a. leeftijd,
gewenste belasting en beeldvormend
onderzoek wordt een inschatting gemaakt wat
bij iemand de beste keuze is.

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 en
handtherapeut Fysiomotion (aangesloten bij
ClaudicatioNet en Schouder Netwerk Groot
Zwolle)

Een groot aantal van de mensen met een
gescheurde pees heeft echter totaal geen
klachten. Waarom de een wel last krijgt en de
ander niet, is niet helemaal duidelijk. Ook hier
geldt waarschijnlijk weer: als de randvoorwaarden goed zijn, dan hoeft het geen probleem
te zijn.
Als er wel klachten ontstaan, dan zijn er in
principe 2 behandelopties, opereren of niet
opereren. Bij een operatie wordt de gescheurde
pees gehecht en zal deze na een periode van
bescherming geleidelijk aan weer zwaarder belast
mogen worden. Bij niet opereren kan met behulp
van fysiotherapie er voor gezorgd worden dat de
schouder zo optimaal mogelijk gebruikt kan
worden. Soms is het zelfs mogelijk om de pees
door oefeningen weer sterker te maken.
Medicatie en/of injecties kunnen hierbij
ondersteund zijn. Veelvuldige injecties kunnen
mogelijk de peeskwaliteit verder doen afnemen.

Filmhuis Espel heeft de volgende data
voor filmavonden in het eerste halfjaar van
2016 bepaald. Behalve op zaterdag gaan ook
op de woensdag draaien. Dit rouleert om de
maand. Elke filmavond begint om 20:00, de
deuren gaan open om 19:30. Het eerste half
jaar word er geen entree geheven, koffie en
thee bij aanvang van de voorstelling is gratis.

Opereren heeft niet altijd zin. De kwaliteit van de
pees is soms dusdanig slecht dat deze tijdens de
operatie niet goed te hechten is, of op een andere
plek gelijk weer inscheurt. Ook zien we veel
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Donderdag 21 januari - Black Swan
Zaterdag 20 februari - Into the Wild
Woensdag 16 maart - Super Size Me
Zaterdag 16 april The Social Network
Zaterdag 24 september
Woensdag 26 oktober
Zaterdag 19 november
Woensdag 21 december
Weet jij een goede titel en/of heb je een verzoek?
Neem contact op met ons. We verwachten wel je
aanwezigheid als we de door jou aangebrachte
titel draaien!

Rolverdeling:
[w] http://www.filmhuisespel.nl
[e] filmhuisespel@gmail.com

Toneelvereniging “De Ducdalf”
presenteert voor u:

Gason de Kroon
Jack Wynia
Joep Krol
Brian Vos
Fieke Gats
Nicole Stevens
Harmen van Vleurenkom
Thijs Ziel
Margeaux Hunterwold
Greet Kleijn
Lionel Solon
Paul van Steenbergen
Kattelijn Solon
Sharina Thieck
Bova Klottendorp
Sabine Tjerpkema
Freek Vet
Stan Maas
Souffleur:
Grime:

Décor:
Geschreven door Mart Moors
Datum:

Vrijdag 22 Januari 2016
Zaterdag 23 Januari 2016

(LET OP!! WEEK EERDER DAN NORMAAL)
Plaats:

Partybowlinghouse “De Ducdalf”

Aanvang:

20.00 uur
De zaal is open vanaf 19.15 uur

Regie:

Alice Ziel
Anja Beugels
Mariska Dekkers
Petra Warmolts
Patrick Warmolts
Carla Vogels
Carla van Steenbergen
Theo Nijboer

De repetities zijn in volle gang!!

Entree: € 5.00 per persoon
Op vrijdagavond gereduceerd tarief
voor:
65+
€ 3.50
Jeugd t/m 12 jaar € 1.00
Wij wensen u veel plezier!!
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Eerste stroom Windpark Westermeerwind en
RWE windpark Zuidwester
Espel, 9 december 2015- Windpark
Westermeerwind en RWE windpark
Zuidwester hebben een belangrijke mijlpaal in
de bouw bereikt. Begin november
produceerden beide windparken de eerste
duurzame windstroom. Samen met Windpark
NOP Agrowind, dat eerder startte met de
bouw en in augustus 2014 al de eerste stroom
aan het net leverde, vormen zij Windpark
Noordoostpolder.
Windpark Westermeerwind
De komende maanden worden alle 48
windturbines in het water opgebouwd en
aangesloten, zodat er in het voorjaar van 2016
voor zo’n 160.000 huishoudens windstroom wordt
opgewekt.

transportponton het IJsselmeer over. Op de
bouwlocatie hijst de kraan, vanaf een
gestabiliseerd ponton, de complete rotor,
waarna deze in zijn geheel aan de gondel
wordt gemonteerd.
In Lemmer is de nieuwe Siemens
servicelocatie voor windparken geopend.
Lemmer wordt het centrale coördinatiepunt
voor het onderhoud gedurende minimaal 15
jaar aan Windpark Westermeerwind in het
IJsselmeer en diverse windparken op land.
Momenteel werken er al een twintigtal
mensen, veelal afkomstig uit de regio.
Voor meer informatie:
www.westermeerwind.nl

RWE windpark Zuidwester
Twaalf van de windturbines op land
(Zuidermeerdijk 8 en Westermeerdijk 4) van
Windpark Noordoostpolder worden gebouwd
door RWE, dat dit deel windpark Zuidwester
noemt. Op 3 november is de eerste van twaalf
windturbines met succes in werking gesteld.
In de late jaren '80 en begin jaren '90 werden
er door RWE al 50 windturbines geïnstalleerd.
Nu zijn ze verwijderd om plaats te maken voor
de grotere nieuwe turbines. Het bijzondere is
dat iedere individuele nieuwe turbine net zo
veel stroom gaat leveren als de 50 turbines in
het oude park samen deden.

© Westermeerwind
Ruim 20 windturbines compleet
Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. In
september is de eerste rotor op de al eerder
geplaatste toren geïnstalleerd en was de eerste
complete windturbine een feit. De torens worden
met een speciaal transportponton vanuit de
Amsterdamse haven, over het IJsselmeer, direct
naar de bouwlocatie langs de dijken van de
Noordoostpolder gebracht. Na het plaatsen van
de torendelen en de gondel wordt de rotor
geplaatst.
De losse rotorbladen gaan per schip naar Oude
Zeug (bij Medemblik) en worden daar
voorgemonteerd tot complete rotoren. Vervolgens
steken de horizontaal liggende rotoren, met een
diameter van meer dan 100 meter, per

Hans Bünting, CEO van RWE Innogy, legt uit:
"Tussen 1987 en 1991, hebben we op deze
uitstekende locatie ons windpark gebouwd
met 50 windturbines en een totale capaciteit
van 15 MW. Dit was het grootste windpark
van Europa. Nu zijn we twaalf turbines aan
het bouwen met een totale capaciteit van 90
MW. Dit is technische vooruitgang op zijn
best. Als gevolg daarvan kunnen we schaarse
grond hergebruiken en gelijktijdig onze
bijdrage verhogen aan de Nederlandse
doelstellingen voor de ontwikkeling van
duurzame energie en de Europese
energietransitie."
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Drie projectpartners ontwikkelen, bouwen en
exploiteren een deel van het windpark: NOP
Agrowind, Westermeerwind en RWE.
Voor meer informatie over Windpark
Noordoostpolder:www.windparknoordoostpold
er.nl

© Klaas Eissens - Zuidwester

Installatiewerkzaamheden
RWE Constructiemanager Rick van Mensvoort
voegt hieraan toe: "We zijn begonnen met de
civiele werken in maart 2014. Gevolgd door de
bouw van het onderstation, het kabel leggen en
de installatie van funderingen en torens. Medio
oktober installeerden we de eerste turbine. Met
een rooster-boom kraan werd de 156 ton
wegende gondel bovenop de betonnen toren op
een hoogte van 135 meter gehesen. Daarna
gingen de generator van 220 ton en de naaf van
350 ton omhoog. Tot slot werden de afzonderlijke
rotorbladen aangebracht met een diameter van
127 meter en een cilinderinhoud van meer dan
1,25 hectare. In november hebben we de eerste
turbine aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.
We liggen goed op schema met het bouwen en
we zijn van plan om het volledige windpark
Zuidwester in 2017 in bedrijf te nemen."
Voor meer informatie:
www.rwe.com/web/cms/en/1998350/rweinnogy/sites/wind-onshore/netherlands/underconstruction/zuidwester/
Windpark Noordoostpolder
Met 86 windmolens kan Windpark
Noordoostpolder jaarlijks circa 1,4 miljard kWh
schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg
om ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te
voorzien. Het windpark is een voorbeeldproject
van duurzame energiewinning in Nederland.

Vooraankondiging:
Beste mensen van Espel,
Allereerst wenst ‘Vergroten Leefbaarheid
Espel’ u alle goeds voor 2016. Tevens
danken wij u heel hartelijk voor uw stem,
zodat wij de titel ‘Espelnaar van het jaar’
kregen. Hoewel de Groenbrigade en het
bestuur MFC deze ook zeker
verdienden…..
Onze volgende activiteit!
Op dinsdag 8 maart 2016 is het weer zover.
“Internationale vrouwendag”
Een korte maar krachtige bijeenkomst.
In de Ducdalf, waar u een paar originele
uurtjes kunt doorbrengen.
Natuurlijk met een hapje en drankje.
Wij houden zeker rekening met een enorme
toeloop van dames en heren…
Iedereen is welkom!
Noteer vast in uw agenda…… dinsdagavond
8 maart.
Hartelijke groet,
Vergroten Leefbaarheid Espel.
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De Tulp Espel BV
Nieuwjaarstoernooi 2016
Tradities zijn er om in ere te houden. Zoals de
Nieuwjaarsreceptie in het eerste weekend van het
jaar een traditie is geworden in Espel, zo vinden
de bowlers het al jaren heel gewoon om in dat
weekend het Nieuwjaarstoernooi te spelen. En
die van 2016 was zeker niet een saaie.
De belangstelling was goed met 56 deelnemers in
3 verschillende klassen: 7 jeugdleden, 14 dames
en 35 heren. In de voorronden wordt er gespeeld
over 4 games, bowlers met een lager gemiddelde
krijgen handicap mee. Bij de jeugd plaatsen de
hoogste 4 zich voor de finale over 3 games, bij de
dames en de heren de hoogste 8. De drie
uiteindelijke kampioenen spelen daarna nog de
superfinale om “De Tulp Espel BV Wisseltrofee”.
Als eerste speelt de jeugd hun finale waar Dave
van Wezep, Menno Hoekstra, Mike van Wezep
en Annet Noback zich voor plaatsten. Dave ging
in zijn eerste seizoen bij de BVE (er zijn veel
debutanten deze jaargang) met voorsprong de
finale in. Daar waren de scores iets minder dan in
de voorronden, het verschil was al gemaakt.
Achter hem kwam broer Mike sterk opzetten,
maar hij had in de voorronden te veel laten liggen
om nog aanspraak te kunnen maken op de titel.
Hij ging nog wel voorbij Menno Hoekstra, de
titelverdediger. Na 2014 en 2015 ging Menno
voor 3-op-een-rij, maar die druk was net te groot.
Het scheelde niet veel of Annet was hem nog
voorbij gegaan. Dave gooide en passent ook nog
de hoogste game met 173.
Bij de dames was Karin Jol van begin tot eind te
sterk voor de concurrentie. Zelfs de hoogste
game van liefst 243 kon Ingrid zoutenbier niet
verder brengen dan plaats twee. Na zeven games
gooide onze kampioen 187 gemiddeld en daar
heeft menig heer nog moeite mee. En dan
hebben we het dus over een terechte kampioen,
dat moge duidelijk zijn. Debutante (alweer één)
Clarissa Reyneveld en haar tante Mieke maakten
het podium compleet, waardoor de op 4 van de
voorronden ongewijzijgd de eindstand werd.
Bij de heren was het René Koetsenruijter die de
aandacht op zich vestigde. Af en toe schiet hij
geweldig uit zijn slof en een toernooi is een goed

moment om dat te doen. Met scores bijna 30
boven wat hij in de competitie gooit kun je
spreken van pieken op het juiste moment en
de titel ging naar het Ankerpad. Maar hij
kreeg het niet cadeau, want Reinier
Straatsma finishte op slechts 5 pins. Acht jaar
na de titel bij de jeugd was hij nu bijna
kampioen bij de grote mannen, maar het
mocht niet zo zijn. Ramon Ballast, nóg een
debutant, steeg in de finale 3 plaatsen en
daardoor moest Arnold Veendorp genoegen
nemen met de vierde plek. Hoogste game
(adel verplicht) was voor Christiaan Veendorp
met 253.
Deze drie kampioenen mochten dus in twee
games uit gaan maken wie de algeheel
winnaar van het toernooi zou worden. Vaak
(meer dan 50%) wordt deze superfinale
gewonnen door de jeugd en dat gebeurde ook
dit jaar. Dave nam in de eerste game een
voorsprong en begon de tweede game erg
goed. Daarmee was het verzet gebroken.
René werd tweede en Karin derde. Met zijn
253 in de voorronde won Christiaan de
wisselbeker voor de hoogste game van het
toernooi, maar de “De Tulp Espel BV
Wisseltrofee” ging met Dave mee naar
Emmeloord.
Na de laatste bal reikte Roger Boerma
namens De Tulp de bekers uit.
Volgende evenement is van 14 t/m 21 februari
de Verenigingskampioenschappen.

De Vloertrappers
Ook dit jaar gaan we
naar onze
burenvereniging
Kraggenburg “de Zotte
Leeuwkes” om het
jaarlijkse spectacle
Gezwam rond de Dam te
aanschouwen. Wie mag zich de beste
Swammer mag uitroepen van 2016?
Vanuit Espel zal de Raad van Elf met de bus
vertrekken, zin om mee te gaan? Dat kan…
opgeven bij Roger Boerma 06 51 17 65 68
Datum: Zaterdag 30 januari 2016
Vetrek: om 19:00 uur, bij de Ducdalf
Terugvertrek: rondom 00:30 uur
Kosten bus: €10 (excl entrée)
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Wij wensen Frank van Hooff heel veel
beterschap en sterkte met zijn revalidatie en
hopen dat wij hem snel weer mogen zien
langs het veld of in de kantine bij Espel.
Namens het bestuur wensen wij iedereen een
heel sportief en gezond 2016.

SC.ESPEL
AFD: VOETBAL

Voorzitter Riny Balk

Stukje van de voorzitter 1e helft seizoen 20152016
De eerste helft van het seizoen is qua weer prima
verlopen. Er waren meerdere zaterdagen dat er
lekker in het zonnetje genoten kon worden van
het voetbal. Zowel op de ochtenden als op de
middagen is het iedere keer weer een genot om
te zien dat het spelletje ‘voetbal’ veel teweeg
brengt. Dit varieert van juichende kinderen tot
vloekende senioren. Het blijft een spelletje waar
emotie niet mag missen en waar uiteindelijk aan
het eind van de wedstrijd de balans wordt
opgepakt……terecht verloren, terecht gewonnen
of iets er tussenin. Het belangrijkste is dat er met
respect met elkaar wordt omgegaan en dat geldt
ook voor de scheidsrechters. Wij maken allemaal
fouten want dit is menselijk en laten wij hier ook
op een begripvolle manier mee omgaan.
Het is leuk om te zien dat er bij de uitwedstrijden
van het 1e ook al toeschouwers mee gaan. Bij de
thuiswedstrijden zie je bij redelijk weer ook een
toename van het publiek. Het spel van het 1e is
ook duidelijk zichtbaar veranderd. De hand van
Patrick is goed merkbaar en levert veel positief
commentaar op. De 5e plek bij de winterstop is
dan ook geheel terecht en misschien zit er na de
winterstop nog wel meer in.
De sfeer binnen de vereniging is goed en de
opkomst bij het eindejaarsfeest was hier een
duidelijk voorbeeld van. Er worden zaken binnen
de vereniging door veel jongere opgepakt en dat
voelt goed. Dat geeft aan dat iedereen graag zijn
of haar steentje wil bijdragen aan het geheel.
Mocht er komend jaar een ‘go’ komen voor de
nieuwe accommodatie dan hebben wij elkaar ook
hard nodig. Wij zullen dan met zijn allen de
schouders er onder moeten zetten om er iets
moois van te maken. Wij zijn er klaar voor nu nog
de gemeente.

De jeugdteams
Inmiddels is de winterstop ingegaan, maar de
jeugd heeft 2015 goed afgesloten.
C1G ONGESLAGEN
NAJAARSKAMPIOEN! 12 December is C1G
kampioen geworden in de 3e klasse. Het
team won met maar liefst 14-0 van RKO C1.
En wist hierdoor ongeslagen bovenaan de
ranglijst te eindigen. Een klasse prestatie!
Gefeliciteerd!

In Januari is de jeugd gestart met jaarlijkse
zaalcompetitie in Creil . Een mooi manier om ook
tijdens de winterstop te kunnen voetballen. De
schema's en speelavonden hiervoor kunt u vinden
op de sc.Espel site.
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ESPEL 1
ZATERDAG 15 December PAKTE S.C. ESPEL
1 EEN BELANGRIJKE OVERWINNING OP SWZ
1!
Mede door deze zinderende 5-1 overwinning
wordt voor de winterstop de 5e positie nog
veiliggesteld. De voorbereiding bleek het halve
werk te zijn deze dag.

De grote clubactie
Een mooi resultaat, wat we als vereniging en
dorp voor elkaar hebben gekregen. Iedereen
bedankt voor het kopen en verkopen van de
loten!
Check via deze link of je een prijs hebt
gewonnen:https://lotchecker.clubactie.nl/De
grote club actie heeft dit jaar maar liefst €
1.999 opgebracht!
De opbrengst wordt o.a gebruikt voor de
aanschaf van nieuwe trainingsballen en
wedstrijdballen. En Inmiddels is er ook een
mooie TV voor gekocht waarop iedereen de
wedstrijden en standen kan bekijken.
Voor dit jaar staat ook het vervangen van de
supportersbankjes op het verlanglijstje.
Een mooi resultaat, wat we als vereniging en
dorp voor elkaar hebben gekregen. Iedereen
bedankt voor het kopen en verkopen van de
loten!
Check via deze link of je een prijs hebt
gewonnen:https://lotchecker.clubactie.nl/

Eindejaarsafsluiting
Zaterdag 19 december werd weer de jaarlijkse
eindejaarsbijeenkomst gehouden in de kantine. Met
meer dan 40 man/vrouw werd er deze middag gestart
met een leuk mixtoernooitje.
Vanaf 16.00 was er een gezellige inloop in de kantine
waarbij het rad van avontuur
natuurlijk niet gemist mocht worden.
Ook werd er een verrassingsact gedaan.
Het was een geslaagde middag met een grote
opkomst van spelers, leiders, trainers ,sponsoren en
supporters.

AAN EN/OF AFMELDINGEN LEDEN.
Sc.Espel is een voetbal vereniging waar je
van harte welkom bent als speler,
vrijwilliger,bezoeker en als sponsor.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan een
keer langs om kennis te maken met de
club,de sfeer en de mensen van sc.espel.
Jeugdleden kunnen eerst 3 keer op proef
meetrainen, dit echter wel even melden bij de
secretaris of het jeugdbestuur , zodat zij de
trainers op de hoogte kunnen stellen dat er
iemand op proef mee komt trainen.
INDIEN LEDEN ZICH WILLEN AAN EN/OF
AFMELDEN VOOR HET VOLGEND
SEIZOEN, DAN GRAAG
VÓÓR 1 APRIL
DIT KAN DOOR HET AAN EN/OF
AFMELDINGS FORMULIER IN TE VULLEN
OP DE SITE VAN SC.ESPEL
(WWW.SCESPEL.NL)
M.v.g het bestuur sc.espel
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Nieuwjaars – volleybal toernooi
27 Februari 2015 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 € 25,- (te voldoen bij aanvang van
het toernooi)

Teams opgeven kan tot 20 februari bij Carina
Peek
Volleybalverenigingespelcreil@hotmail.com
Let op: vol=vol
Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes
over onze Vereniging!
www.facebook.com/VolleybalVerenigingEspelCreil
En bekijk ook eens onze site volleybalespelcreil.nl

GOEDE VOORNEMENS WEKEN
in Espel!
La DanZa helpt jou je goede
voornemens vol te houden.
Januari staat voor veel mensen in het teken
van de goede voornemens. Meer sporten,
meer plezier maken en meer tijd voor jezelf
zijn dé 3 voornemens waar La Danza je bij
kan helpen ze vol te houden! Kom gezellig
meedoen met een van onze open lessen in
januari en februari!
Danssportcentrum La Danza verzorgd al jaren
lang leuke intensieve sport en danslessen in
vele dorpen in de Noordoostpolder en
daarbuiten. Van Zumba® Fitness-Party™ tot
Bodyfit voor volwassenen en van vrolijke
kleuterdans tot stoere streetdance en
kidZswinglessen voor de
basisschoolleeftijd. En dat allemaal lekker
dicht bij huis!
Ook zo’n zin om in jou dorp te dansen en/of te
sporten? Gezellig groepsgewijs werken aan je
conditie en kracht op opzwepende muziek?
Meld je dan nu aan voor een vrijblijvende
proefles of loop binnen om mee te doen.
Lestijd: Maandagavond van 19.30 tot 20.30
uur in de sporthal aan de Noorderrand 36 in
Espel.
Kijk voor meer informatie en het lesrooster
op www.la-danza.nl
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Muziekvereniging
Zuiderzee Echo’s

Muziekvereniging De Zuiderzee
echo’s…………….

17 jan. 09.15 uur
24 jan. 09.15 “
31 jan. 09.15 “
7 feb. 09.15 “
14 feb. 09.15 “
21 feb. 09.15 “
28 feb. 09.15 “
6 mrt. 09.15 “
9 mrt. 19.30 “

Wenst iedereen nog een heel goed, gezond en
uiteraard muzikaal 2016 toe.

13 mrt. 09.15

“

De eerste helft van het les-seizoen zit er al weer
op. Meer dan 40 leden, jong en oud krijgen les
van “juf” Hetty de Ruig en op dit moment wordt er
al gewerkt aan de uitvoering 2016.

opdracht
20 mrt. 09.15
25 mrt. 19.00

“
“

Alle leden, ook degene die pas op les zitten,
zullen optreden. Dit jaar zal dat gebeuren in
april. Details volgen later maar één ding staat al
vast. Wij zouden het fijn vinden dat dit muzikaal
talent van Espel dit jaar massaal applaus krijgt
van zoveel mogelijk mensen uit Espel. U hoort
nog van ons.
In oktober is de jaarvergadering geweest en heeft
het bestuur, met een bosje bloemen, afscheid
genomen van Petra Voesten die zich vele jaren
heeft ingezet voor de vereniging.
Het bestuur bestaat verder uit Petra van het Hof
en Peter de Bruin, ondergetekende heeft de
plaats van Petra Voesten overgenomen. Het
doorgeven van de liefde voor muziek en het
stimuleren van talent is voor Espel haast een
plicht. Welk polderdorp heeft zoveel succesvolle
bandjes voortgebracht! Wij hopen ook in de
toekomst daaraan bij te dragen. Mocht u
interesse of ambities ;-) in die richting hebben: u
bent van harte welkom.
Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur
Jacqueline Ottink

Vieringen in Una Sancta
Protestantse Gemeente
Creil-Espel
De diensten worden gehouden in :
Una Sancta (Mozaïek) aan de Westerrand.
Predikant: Ds. Wim Kok, tel. 0527-274355

Ds. Wim Kok
Ds. Kezia Schoonveld
Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok
Ds. Bram Bregman
Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok
Biddag, aansluitend
Gemeenteavond
Annemieke Roering,
Amsterdam
Jeugd met een
Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok, Goede
Vrijdag, H. Avondmaal

Peuters feestend naar de
feestdagen!
Voor de peuters ligt de Kerstvakantie alweer
ver achter ze, maar we willen nog graag met
u delen hoe zij de feestdagen op de
Peuterspeelzaal hebben gevierd.

Natuurlijk hebben de peuters ook Sinterklaas
gevierd! Er was een echte Piet aanwezig!
Maar het was wel erg raar, want deze Piet
was zijn pruik, pet met veer en schmink
vergeten. Dus de peuters hebben geholpen
met zoeken en uiteindelijk zag de Piet er weer
fantastisch uit! De peuters hebben Pietengym
gedaan en ze mochten ook geschminkt
worden. Ze hebben heel veel liedjes
gezongen en kregen daarvoor pepernoten
van de Piet en op het laatst werden ze
verwend met een kadootje. Iedereen kreeg
een mooie zaklamp. En wat vonden de
peuters dat een mooi kado!
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Op de kerstochtend was het dubbel feest, want
eerst hebben de peuters de verjaardag van Mexx
gevierd. Mexx is 4 jaar geworden en het was zijn
laatste ochtend op de Peuterspeelzaal. Verder
hebben de peuters hele mooie kerstknutsels
gemaakt met natuurlijk veel glitters. Er was
kerstmuziek en een kerstverhaal. Ook was het
liedje “Er zat een kleine kerstman huilend op een
steen” een groot succes! Als klap op de vuurpijl
hadden de peuters een kerstmaaltijd. De peuters
mochten zelf toastjes smeren met smeerkaas,
jam en pasta. Het was echt één groot feest!

Graag willen wij ook dit jaar weer de
paaseitjesactie onder uw aandacht brengen. De
peuters willen graag weer nieuw speelgoed en
daarom gaan zij (en de ouders) geld inzamelen.
Dit gaan we traditiegetrouw doen met de verkoop
van Paaseitjes. Wilt u een zakje bestellen?
Spreek dan de ouders van één van de peuters
aan. Ze zijn heerlijk en u ondersteunt de
Peuterspeelzaal, dat zijn 2 vliegen in één klap!
Alvast bedankt!
Erica Ziel
Mama van Eva

Beste dorpsgenoten van Creil en
Espel,
Het duurt nog even, maar……de tijd gaat snel!
Dus:
Vrijdagavond 8 april 2016:
Gezellige avond met veiling

Het doel:
Er zijn in de kerk van Creil en Espel de
afgelopen jaren extra uitgaven gedaan zoals
b.v. de aanschaf van beamers en
infoschermen. Om de kosten in de hand te
houden is er besloten een leuke avond en
een markt te houden in Creil. Dit alles zal
plaats vinden komend voorjaar.
Plan van aanpak:
We willen er een gezellige avond van maken
met o.a. een buffet en verkoop van vooral
diensten.
We hopen dat jullie willen nadenken over
hand- en spandiensten die je wilt laten
uitvoeren zoals: Oppassen/
kluswerk/sorteerwerk/rooien/cake
bakken/tuinwerkzaam-heden, inbreng
voeraardappelen, enz… Ook kunnen leuke,
mooie en aparte zaken worden ingebracht.
De commissie vraagt u/jou om nu alvast
goede
gebruikte spullen te reserveren voor de markt
op zaterdag.
Ook graag oud ijzer verzamelen. Dat brengt
geld in het laatje!
Nadere informatie volgt. Voor vragen en/of
opgave van diensten/goederen kunt u contact
opnemen met:
Douwe Wildeboer 271779
Gaarard van Hulzen 274516
of andere van commissie
We gaan er van uit dat jullie willen
meewerken aan een geslaagde actie.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Met een vriendelijke groet van de commissie
die bestaat uit:
Geerhard van Hulzen, Taco Brouwer, Jacob
dan Engelsen, Douwe Wildeboer en Johan
van Keulen.

Zaterdag 9 april:
Markt met 2e hands spullen
Het thema:
Met of zonder pinpas
Versterken we onze kas!!!
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Voorverkoop bij de Ducdalf en Primera
Emmeloord € 15,- / Entree aan de deur €
17,50

Agenda de Ducdalf
22 januari & 23 januari  Toneelvereniging de
Ducdalf met het blijspel “De Gevulde Snoeshaan”
van schrijver Mart Moors. Korte inleiding:
Gaston de Kroon heeft een frietzaak opgekocht
om er een chique restaurant van te maken. In 'De
Gevulde Snoeshaan' gaat echter niet alles op
rolletjes. De werknemers zijn niet klantgericht of
in staat hun werk naar behoren te doen. De
klanten zijn brutaal, raar, maken ruzie en hebben
geen geld. Het zeevruchtenbevrijdingsfront verzet
zich tegen het restaurant omdat er zeedieren op
het menu staan. Gaston verliest al snel de
controle die hij zo graag in handen wilde houden
en zijn personeel vindt dit allemaal erg
vermakelijk.
Regisseur: Theo Nijboer - Souffleuse: Alice Ziel Acteurs: Greet Kleijn, Brian Vos, Sharina Thieck,
Thijs Ziel, Paul van Steenbergen, Stan Maas,
Nicole Stevens en Sabine Tjepkema.
Let op: De toneeluitvoering is dit jaar een
weekend eerder dan normaal!

Carnaval 2016 – thema: Disco!
Zaterdag 6 februari  Kindercarnaval
Dé middag in het teken van de kinderen! Na een
aantal jaar veel spelletjes te hebben gespeeld is
het nu tijd voor iets anders! Het thema van dit jaar
is ‘Disco’. Daarom willen wij jullie heel graag
uitnodigen om mee te doen met de kinderdisco.
De kindermiddag is van 15.00 tot 17.00 uur. De
entree is vrij.

Zondag 7 februari  Carnaval voor de
familie met jaarlijkse verloting & Snert!
Carnaval voor de hele familie met de jaarlijkse
verloting, activiteiten voor de kleine
Vloertrappers en veel meer gezelligheid!
Uiteraard dit jaar weer met uitzonderlijke
prijzen:
1e prijs: Buitenkeuken - 2e prijs:
Terraskachel - 3e prijs: Diner bon voor de
Stadsherberg Kampen.
De familiemiddag is van 16.00 – 19.00 uur, de
entree is vrij.
Maandag 8 februari  Carnavalsbingo
De Vloertrappers nodigt u allen, jong en oud,
uit voor de traditionele bingomiddag met
verschillende themarondes en vele leuke
prijzen. Aanvang 13.30 uur, de entree is vrij.
Voor meer informatie: www.devloertrappers.nl
Verbouwingen in de Ducdalf
Inmiddels zijn wij al een aantal weken op weg
met de verbouwing van onze kookstudio.
Tevens zullen wij medio maart onze
voorgevel gaan verbouwen. Bent u benieuwd
hoe het gaat worden? Kom gerust eens
kijken! Tijdens de bouwvak worden onze
nieuwe bowlingbanen gelegd. Dit zorgt voor
andere oliepatronen en daardoor zullen er
weer nieuwe huisrecords gegooid moeten
worden. Wie o wie schrijft de eerste 300game op zijn of haar naam?
De 1e foto van de verbouwing van de
kookstudio:

Zaterdag 6 februari  5e editie van het Mega
Trappers Festijn!
2016 is niet alleen het jubileum jaar voor het dorp
Espel maar ook een heus jubileum jaar voor de
Vloertrappers. Dit jaar organiseren zij voor de 5e
keer het Mega Trappers Festijn. De afgelopen 4
jaar waren mede dankzij jullie een zeer groot
succes waarbij alle topartiesten uit heel het land
samen met de Vloertrappers de Leutbunker
compleet op zijn kop zetten! Dit jaar met de
artiesten: Coverband Boulevard, Ronnie
Ruysdael én niemand minder dan Wolter Kroes!
Zaal open om 20.30 uur.
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Kinderpagina
Knutselen: Iglo van suikerklontjes
Winterpuzzel
Benodigdheden:
 Suikerklontjes
 Poedersuiker
 Water
Hoe ga je te werk?
Maak eerst de suikerlijm. Dit doe je door
poedersuiker in een bakje te doen. Doe
hier een paar drupjes water bij. Roer dit
goed door elkaar. Lijkt het al op lijm? Als
het nog droog is doe je nog een paar
druppels water er bij tot dat het op lijm
lijkt. Bouw je eigen iglo door de
suikerklontjes met de poedersuikerlijm
aan elkaar vast te maken.

Zoek de verschillen

Moppen
Vogels
Waarom vliegen vogels in de winter naar het
zuiden?
Het is te ver om te lopen!...
Wat kun je wel serveren, maar niet eten?
Een tennisbal.
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Mag ik je wat vragen?
In deze rubriek stelt een dorpsgenoot 10 vragen
aan een andere dorpsgenoot.
De vragen zijn deze keer gesteld door: Frank van
Dun. De vragen worden gesteld aan: Sharina
Thieck
1. Wil je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Sharina Thieck. Ik ben 24 jaar en
kom oorspronkelijk uit Creil. Ik woon nu anderhalf
jaar in Espel en dit bevalt heel goed. Ik studeer
op dit moment logopedie. Ik ben bijna
afgestudeerd en heb uitzicht op een baan.
Daarnaast werk ik op een zorgboerderij in Rutten.

8. Beschrijf Espel in een paar woorden.
Gezellig, altijd wat te doen!
9. Zou jij nog iets aan Espel willen
toevoegen?
Nee, eigenlijk niet. Naar mijn idee zijn er
genoeg activiteiten en mogelijkheden in
Espel!
10. Wie zou jij de volgende keer in ‘Mag ik
je wat vragen’ aan het woord willen laten?
Marloes Dudink

2. Wat zijn je hobby’s?
Ik heb nu twee jaar zangles en ik zing bij een
popkoor in de polder (Ofkoors). Daarnaast is
sinds mei dit jaar hardlopen ook een hobby
geworden.
3. Wat heb je meegekregen van huis uit?
Altijd jezelf zijn en doen wat je leuk vindt.
4. Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker
maken?
Laat me liever maar slapen….
5. Hoe zie jij de toekomst voor je?
Een leuke baan in de logopedie en mezelf blijven
ontwikkelen op dat gebied. Daarnaast leuke
dingen blijven doen en genieten van het leven.
6. Aan wat voor activiteiten doe je mee in
Espel?
Sinds september dit jaar sport ik in Espel.
Daarnaast zit ik sinds oktober dit jaar bij de
toneelvereniging en doe natuurlijk aan een aantal
activiteiten met dorpsfeest mee.
7. Je komt uit Creil. Waarom ben je naar Espel
verhuisd?
k heb een aantal jaar op voetbal gezeten in Espel
en een aantal van mijn vriendinnen zijn
Espelnaren. Toen merkte ik al dat ik het een
gezellig dorp vond. Ook mijn vriend Frank kwam
door zijn werk en vriendengroep meer in Espel.
Toen we besloten hadden om samen te gaan
wonen, hebben we voor Espel gekozen.
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Espel Bloeit!
rubriek over
het wel en wee in

Espel en omstreken
Door: Leo Boot
Espel sport
Het liep geen storm met aanmelding van
liefhebbers die “Espel bloeit” voor hun rekening
willen nemen. Er was er zelfs geen één daarom
geen Espel bloeit. Ik neem mij toch voor om te
blijven proberen deze rubriek te vullen totdat
iemand mijn geleuter zat wordt en het over
neemt. Vandaar dit stukje “Espel sport” Ik vind het
persoonlijk niet echt nodig om sportiviteit in Espel
op een hoger niveau te brengen want het is al erg
hoog. Zelf ben ik om mijn conditie op peil te
houden ook weer gaan sporten op maandag, Jan
en Mien Klaver organiseren dan het Klaverjassen
iedereen is welkom, zelfs ik mocht meedoen. Ik
heb het idee dat veel meer dorps genoten erg
serieus met hun sport bezig zijn. Neem Evert Ziel,
ik dacht eerst dat hij een huis kort bij de kerk
zocht nu hij het rustiger aan wil doen, maar hij wil
met Alida zo kort mogelijk bij de bowling baan
gaan wonen zodat hij zich nog meer op zijn
favoriete sport kan concentreren en minder reis
tijd nodig heeft om bij de bowling te komen. Dan
kan hij uitgerust aan zijn wedstrijden beginnen.

Het is wel een goeie keus om Carla als
boegbeeld van “sport dorp Espel” te
bombarderen, zij heeft als coach/leider van
dames elftallen menig kampioenschap bijna in de
wacht gesleept dus een vrouw met veel sport
ervaring. Maar omdat het idee uit de koker van
Bussie en Blatter komt heb ik er minder
vertrouwen in dat het goed komt, en wij als
bewoners van Espel op een hoger sport niveau
belanden. Dit duo neemt hun favoriete sport niet
echt serieus. Zij beginnen pas echt fanatiek te
sporten in de derde helft. En je zou verwachten
dat een ervaren atleet als onze Blatter na stevig
hijswerk naar huis gaat lopen in plaats van rijden,
nee vergeet het maar, geen conditie meer terwijl
hij alleen het laatste stukje van de wedstrijd maar
wat heeft gepresteerd. Geen goed sport
voorbeeld, dan zijn Bussie en Adriaan als
synchroon droog zwammers beter op hun plek.

Nee, dan is onze dorps dominee Wim Kok
een bezield sporter waar we een voorbeeld
aan kunnen nemen. Hij weet werk en sport
optimaal te combineren. Hij bezoekt zijn
schaapjes uit de kudde op de fiets. Ook veel
vrouwen uit Espel sporten op hoog niveau.
Rondom Espel zie je overal vrouwen in
groepjes de praat marathon lopen op de
buiten wegen. De gesprekken halen de 42 km
lengte wel, de loop afstand is vaak veel
korter.
Veel sportplezier toegewenst in 2016, Leo

© Trijnie van Kalsbeek
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