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Van de redactie

Op de Wieken is de dorpskrant van Espel en
verschijnt zes keer per jaar. De krant wordt in en
rondom Espel gratis verspreid.

Iedereen bedankt voor het enthousiast
aanleveren van kopij voor weer een mooie
Dorpskrant!

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

Ons dorp staat aan het eind van deze maand
volledig in teken van het lustrum! Dit betekent
veel activiteiten voor jong en oud
georganiseerd door de Feestsommissie.
Informatie over deze feestweek is terug te
vinden in deze krant.

Nieuwsberichten:
Marjan Holtland
Klutenpad 4
T 06 12936521 E dorpskrant@Espel.info

Daarnaast de vertrouwde rubrieken, sport en
informatie die deze zomer gepland staan.
Iedereen veel leesplezier en laten we er
allemaal een mooi en plezierig dorpsfeest van
maken!

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

Marjan Holtland
Alice Ziel
Elly Verwijs

Drukker: Dhr. G. Raap
Oplage: 680
Verspreiding van deze uitgave:
Tennisvereniging
Advertentie tarieven:
Zwart-wit:
6x per jaar
1 hele pagina
€ 155,½ pagina
€ 88,⅓ pagina
€ 66,⅙ pagina
€ 50,-

Dorpsagenda:
eenmalig
€ 45,€ 25,€ 20,€ 15,-

Nieuwe dorpskrant data:
Editie
Aanleverdatum Verspreiding
Sept/okt

1 sept.

Feestcommissie

Okt / nov

6 okt.

Vollybalvereniging

Dec

24 nov.

Dorpsbelang

Wilt u voor het verschijnen van de dorpskrant een
reminder via de email ontvangen?
Mail dan naar dorpskrant@Espel.info

18 mei
ESVRA Jaarlijks uitje
28 mei t/m 4 juni 2016 Lustrum Dorpsfeest.
8 juni
Zomeravondloop
19 juni
SC Espel Familiedag
1 juli
Gym uitvoering
September ESVR Activiteit door
eendagsbestuur
22 sept
Breicafe
24 sept
Eten bij de buren
24 sept
Filmavond (Filmhuis)
25 sept
Live muziek in de Ducdalf

Meer info over bovenstaande activiteiten vindt
u elders in deze Dorpskrant.
Wij nemen uw activiteiten graag in deze
agenda op. Mail: dorpskrant@Espel.info
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Dorpsgenoten,
Hier ben ik dan weer vanuit een zonnig en fleurig
Espel. Dat laatste hebben we te danken aan onze
actieve groenbrigade èn op het moment dat ik dit
schrijf ook dankzij de tulpenmozaïekcommissie,
die een eervolle tweede plaats in de wacht
sleepte. Het ziet er allemaal geweldig uit! ESPEL
BLOEIT als nooit tevoren! Het oog wil wat, maar
het oor ook! De tweejaarlijkse muziekuitvoering
van de Zuiderzee echo’s was méér dan geweldig,
de Ducdalf was bijna te klein voor zoveel talent.
Espel word niet voor niets het Volendam van de
polder genoemd!
De eerste activiteit van Sportdorp Espel was een
fitheidstest op 6 april j.l. Bijna zestig mensen
gaven hieraan gehoor en kwamen redelijk fit uit
de test. Bij ondergetekende werd een te hoge
bloeddruk geconstateerd, vanaf toen dus onder
controle.
Koningsdag is goed verlopen. De weergoden
waren ons gunstig gezind, de beloofde regen
bleef nagenoeg uit. Na de traditionele
lawaaioptocht was het de beurt aan Geert om de
vlaggen te hijsen. Ja…vlaggen! In het kader van
zestig jaar Espel gingen er naast de driekleur ook
twee smurfenvlaggen in top. Dit verliep niet
helemaal gladjes, Geert neemt de volgende keer
de oliespuit mee! Eventuele vlaghijsopvolging is
verzekerd: Geert heeft inmiddels twee zonen,
Arie en Thijs! De feestcommissie had een
rommelmarkt op het programma staan, deze was
vanwege de weersvoorspellingen naar binnen
verplaatst. Fijn dat dat zo kan, Edwin! Omdat het
behoorlijk koud was werd het terras niet gebruikt
maar dat was geen ramp, de oranjebitter smaakte
binnen net zo goed. Er wordt trouwens flink aan
het aanzicht van de Ducdalf getimmerd. Het
wordt een echte blikvanger, wederom een
aanwinst voor ons dorp. ’s Avonds kon iedereen
meedoen aan een puzzeltocht door het dorp. Een
geslaagde dag, feestcommissie. Op naar het
dorpsfeest eind van deze maand. Een lustrum,
dus heel veel werk voor de feestcommissie. Maar
hen kennende hebben ze alle registers
opengetrokken om er een mooi feest van te
maken.

De lopers van de Kennedymars deden tijdens
Koningsdag Espel aan als laatste stop voor
de finish. Zij hadden op dat moment dus al
zo’n 70 kilometer in de benen! Respect!
Elders in deze krant en op de website staat
een oproep om mee te werken aan het in
kaart brengen van de boerderijen in het
buitengebied van de Noordoostpolder en daar
een boek van te maken. Vanuit Espel hebben
er zich inmiddels al twee enthousiaste
mensen opgegeven. Het is de bedoeling dat
iedereen die er aan mee werkt een taak krijgt
die bij hem/haar past. Heb je talenten in die
richting en lijkt het je leuk om hieraan mee te
werken, geef je dan op bij iemand van
dorpsbelang.
Op het moment dat ik dit schrijf staat het nog
te gebeuren: de symbolische overdracht van
het windmolengeld en de presentatie van
fiber-flevo, beiden op maandag 9 mei. Er zijn
diverse ideeën aangedragen voor besteding
van het windmolengeld. Dorpsbelang wil het
geld gebruiken voor projecten in het
algemeen belang. Er moet een zo groot
mogelijke groep Espelenaren van kunnen
profiteren. Een eventueel nieuw sportcomplex
past prima in dat plaatje.
Fiber-flevo is bezig met een campagne om
internet in het buitengebied van de grond te
krijgen. Ik zou zo zeggen: spring op die trein
nu hij langs komt. We zullen zien of we de
60% halen! De deadline is op 16 mei.
Tenslotte wil ik nog even de presentatie van
Seniorweb op vrijdag 27 mei tijdens de
koffiemorgen in het MFC aanbevelen. Als het
even kan ben ik er zelf ook, ik kan wel wat
hulp in de digitale wereld gebruiken. Meer
over Seniorweb elders in dit nummer.
Dit was het weer voor nu! Ik hoop jullie
allemaal te zien op het dorpsfeest! Hopelijk
mooi weer en een heleboel vrolijk gesmurf.
Namens dorpsbelang
Gilbert Bastiaanssen
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Samen zingen
Iedere 4e maandagmiddag van de maand is
er o.l.v. Anne van Hulzen een zangmiddag.
Uitje
Vrijdag 27 mei is er een uitje voor
belangstellenden naar fruitbedrijf Verhage,
Oosterringweg. Er is een rondleiding over het
bedrijf en koffie met appelgebak. Kosten €10.00
pp. incl. vervoer.
Opgave via tel. 274469 (Dien vd Wende). Vertrek
vanaf het Saalicon 13.45 uur.
Expositie
Er is een nieuwe expositie ingericht! Deze keer
een heel kleurige en daardoor vrolijke expositie
met schilderijen in de stijl van Hundertwasser en
Kandinsky van Dorret Reyrink uit Creil.
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.
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.
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.

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

Familieberichten
Geboren:
20-4-2016: Tess, dochter van Albert
en Marianne de Vries, Noorderrand 9.
03-05-2016: Twan Bart Berry, zoon van Rik
en Inge Heukers, Espelerpad 16.

Getrouwd:
24-03-2016: Harry Maas en Annie Hoogeweg,
Winckelweg 17, 8071 DN Nunspeet

Huwelijksjubilea:
12-3-2016: 40 jaar,
Henk en Jeanette van de Meeberg,
Onderduikersweg 45.
29-4-2016: 40 jaar,
Jan en Lian Dekkers, Keggehof 28.
29-04-2016: 50 jaar,
Geert en Sjoukje Oost, Bredehof 48.
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Aansluitend, zo rond 20:00, zal de opening
van de consumenten beurs plaats vinden.
Deze beurs wordt georganiseerd i.s.m. de
zakenclub.
Vanaf maandag t/m donderdag zal er ook een
kermis aanwezig zijn op het terrein naast de
Ducdalf.

Lustrum feest Espel 60 jaar
Tijdens het lezen van deze dorpskrant staan we
aan de vooravond van een fantastische
feestweek, Espel 60 jaar. De meeste activiteiten
vinden in en rondom de Ducdalf plaats, tijdens
deze week omgedoopt tot de Smurf Inn, het
onderkomen van de smurfen.
Een aantal activiteiten zullen plaatsvinden op het
veldje van de voormalige Kaghe.
De 2de zaterdagmiddag zijn we op de Loswal te
vinden.
Voor een aantal activiteiten moet men zich
opgeven, de mailadressen waarop dit kan staan
bij desbetreffende programma onderdeel.
Het meedoen aan de diverse activiteiten is op
eigen risico.
Programma:
Zaterdag 28/05
16.00 De opening met aansluitend een quiz,
welke meetelt voor de stratencompetitie.
Rond 18.00uur eten we met zijn allen in de vorm
van een buffet. Op de achtergrond speelt Arie
Claassen muziek en voor de kinderen is er een
kinderdisco.
Het buffet (excl. drinken) wordt u aangeboden
door de Feestcommissie (hier zijn geen kosten
aan verbonden), echter opgave vooraf is verplicht
via: dorpsfeest.espel@gmail.com, graag voor 18
mei! (bij opgave de leeftijd van de kinderen
duidelijk aangeven s.v.p.)
Na het eten zullen Arie Claassen, Coen Dassen
en Marieke van den Berg de avond muzikaal
afsluiten.
Zondag 29/05
14.00 - 15.00 Dorpsviering m.m.v. Cantabile en
Wiebe Mulder als voorganger
Maandag 30/05
18.00 Start praalwagenoptocht en tevens
beoordeling van de versierde straten. Doe mee
met een versierde wagen met je vereniging,
bedrijf, vriendenclub, keet of wat dan ook.

Dinsdag 31/05
19.00 Consumenten beurs
Woensdag 01/06
13.30 – 16.00 Een kindermiddag op het veldje
van de Kaghe, i.s.m. de SVA georganiseerd.
19.00 Laatste avond consumenten beurs met
aansluitend een muzikaal optreden van BALD
19.30 – 21.00 Laser gamen in het bos bij de
Kaghe, voor de 12-18 jarigen, mede mogelijk
gemaakt door Sportdorp Espel.
Donderdag 02/06
14.00 – 16.30 Senioren middag
19.00 - 20.00 Color run rondom Espel.
Inschrijven is verplicht via:
dorpsfeest.espel@gmail.com, graag voor 18
mei. Start en finish bij het veldje van de
Kaghe. (ook mensen buiten Espel zijn
uitgenodigd om mee te doen)
20.00 - 21.00 Rodeostier, welke mee telt voor
de stratencompetitie, eveneens bij de Kaghe
Laatste avond kermis
Vrijdag 03/06
19.00uur zaal open en om 20.00 aanvang van
de nu al legendarische revue met aansluitend
een gezellige avond.
Entree voor deze geweldige avond:
Voorverkoop: volwassenen € 8,- en kinderen
t/m 12 jaar € 5,-.
Kassa: volwassenen € 10,- en kinderen t/m
12 jaar € 5,Zaterdag 04/06
13.30– 17.00 Smurf em erin bij de Loswal.
Ook wel bekend als Fiets em erin. De
bedoeling is om met een zelfgemaakt voortuig
de schans af te gaan en zo snel mogelijk bij
de finish aan te komen.
Wil je zelf mee doen geef je dan op via
dorpsfeest.espel@gmail.com, graag voor 18
mei.
Dit telt eveneens mee voor de
stratencompetitie, er zullen ook schminkers
en een springkussen aanwezig zijn.
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21.00 The Originals, spelen alles, maar dan ook
alles, op verzoek. Verzin een liedje, vraag het aan
en The Originals spelen het direct!
O.a. bekend van De Vrienden van Amstel
LIVE, Strandfestival ZAND 2016 en Das Coen
und Sander Fest.
Kortom een grootse avond met gegarandeerd
feest.
Tussendoor zal DJ Sebastiaan Top de avond aan
elkaar draaien.
Entree:
Voorverkoop leden dorpsbelang € 10,Voorverkoop niet leden (alleen via internet) €
12,50.
Aan de kassa (voor iedereen) € 15,-

ESPELER VROUWEN
ALGEMEEN

Workshop paasdecoratie
Onder leiding van
Yvonne van KranenburgMenting hebben de
dames van ESVRA op
23 maart een prachtige
paasdecoratie gemaakt.
In de Espeler
huiskamers schitterde op
de schijf van een
boomstam een
paastafereel, compleet
met voorjaarsbloeiers,
kwarteleitjes en natuurlijk
een (paas)haas.

We hebben ondertussen al 2 avonden gehad
voor de voorverkoop, echter we zitten nog één
avond op maandag 23 mei van 19:00 – 20:30uur
in de Ducdalf.
Hierbij is het eveneens mogelijk om weer een
mooie DVD box te bestellen van een compilatie
van het dorpsfeest en de revue, á € 15,- per box.
Volgens ons is het een prachtig programma met
voor een ieder wat wils.
Hou onze Facebook, website Espel en de
dorpskrant in de gaten voor de laatste nieuwtjes.
De Feestcommissie.

Groenmarkt Espel
op zaterdag 23 april van 9.30 tot 12.30 hebben
we een groenmarkt gehouden in de tuin van het
Mozaïek.
Er was een zeer gevarieerd aanbod aan
voorgekweekte plantjes, bloembollen,
pootaardapelen, plantjes uit eigen tuin, kruiden en
Auke had een breed aanbod aan zaaizaden,
perkplantjes en potgrond, het werd door iedere
deelnemer en bezoeker als een succes ervaren.
Het is leuk om tuin ervaringen en kennis te delen,
zeker voor herhaling vatbaar. hopen dat ons
groendorp steeds een beetje groener word.

Leny’s levens
Indrukwekkend was het verhaal over Leny,
dat door Henk Jansen en Corlaine werd
verteld op 13 april. Het verhaal van een
onvoorstelbaar krachtige vrouw, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog Auschwitz overleefd.
Ondanks grote persoonlijke verliezen weet ze
steeds de draad weer op te pakken. Het boek
‘Leny’s levens’ staat inmiddels in menige
boekenkast. Wie interesse heeft en het boek
wil lenen, kan zich wenden tot het bestuur
Wandeling waterloopbos
Op vrijdag 22 april was er een wandeling door
het Waterloopbos. Een enthousiaste gids,
oud-ingenieur van het Waterloopkundig
Laboratorium, vertelde over de geschiedenis
van dit Rijksmonument. Enerzijds probeert
men de restanten van de schaalmodellen in
hun oude glorie te herstellen. Anderzijds wil
Natuurmonumenten de natuur meer bezit van
de modellen laten nemen omdat het ondiepe,
stromende water in de modellen voor unieke
natuur zorgt.
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Programma:
Woensdag 18 mei Museum Beeld en Geluid
Hilversum
Het jaarlijkse uitje van ESVRA gaat op 18 mei
naar het Museum van Beeld en Geluid in
Hilversum. We starten met een rondleiding van
anderhalf uur door het archief van 1 miljoen uur
aan bewegend beelden geluidsmateriaal. Daarna kun jezelf vermaken
met allerlei activiteiten: presenteer zelf het
nieuws, speel voor dj of kijk lekker een filmpje.
We besluiten de dag met een tweegangen diner
in Emmeloord. Het vertrek is om 12.30 uur bij ‘t
Mozaïek. Je kunt je helaas niet meer aanmelden
voor deze activiteit . www.beeldengeluid.nl

(foto Designed by Ruth)

Terugblik Koningsdag
September
Het eendagsbestuur van de wijk van Jeannette
Blok organiseert een activiteit.
Breicafé
Het laatste Breicafé van het voorjaar is op 14 april
afgesloten met een fotoshoot van alle dekens die
gehaakt zijn t.b.v. de Werelddeken. Maar liefst 12
dekens van 1.40 x 2.00 m. ofwel 3420
omavierkantjes zijn er gehaakt door de dames op
de foto én door een heleboel andere enthousiaste
Espelenaren. Ontzettend bedankt voor jullie
medewerking! Het Breicafé opent zijn deuren
weer op donderdag 22 september. Ook op 20
oktober, 17 november en 8 december is iedereen
welkom vanaf 20.00 uur.
Op 31 mei staat het Breicafé op de beurs.

Wij als Feestcommissie Espel, kunnen weer
terug kijken op een fantastische Koningsdag
in Espel.
Het weer leek ons parten te spelen deze dag,
maar viel uiteindelijk reuze mee.
's Ochtends begonnen met een lawaaioptocht
i.s.m. de Slagwerkgroep Espel.
Daarna vlag hijsen, aubade en de
knutselmarkt. Na het hijsen van het wel
bekende rood-wit-blauw, werden er ook nog 2
smurfen vlaggen gehesen uiteraard i.v.m. het
aankomende lustrum feest.
's Avonds konden we een grote groep
mensen verwelkomen op de welbekende
fotopuzzeltocht.
Mensen kregen een blad mee met daarop de
route en foto’s.
Na terugkomst was het nog lang gezellig in de
Ducdalf!
Nogmaals bedankt allemaal.
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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 –
271298en
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
Boodschappen
Via buurtsuper Attent/Auke van Slooten
kan men prima terecht voor de boodschappen
van uw bijeenkomst, vergadering, feestje, noem
maar op. De winkel is op loopafstand van het
MFC, Auke en zijn team helpen u graag
Sleutelplan
Medio juni wordt er een nieuw sleutelplan
geïntroduceerd en worden er nieuwe sloten
aangebracht in het MFC.
De gebruikers zijn inmiddels op de hoogte gesteld
en in de volgende dorpskrant komen we hier
uitgebreid op terug.

Metamorfose MFC ’t Mozaïek
Op het moment dat u deze dorpskrant
openslaat zijn we druk bezig om het MFC op
te knappen. In de periode van 8 tot en met 21
mei wordt er druk geschilderd, de
raambekleding wordt vervangen en in de
zalen 1,2 4 en 5 komen nieuwe PVC vloeren.
Het MFC bestaat nu ruim 10 jaar en nu is de
tijd aangebroken om de zalen eens op te
frissen en te restylen zodat we de komende
10 jaar een mooi modern, gezellig dorpshuis
hebben waarin een ieder zich thuis voelt.
Kom gerust deze periode een keertje
binnenlopen om te kijken wat de
veranderingen inhouden en wat het
eindresultaat gaat worden.
De voordeur wordt aan de binnen- en
buitenkant geverfd en de lambrisering in de
hal krijgt dezelfde kleur als de voordeur.
De paarse gordijnen zullen verdwijnen voor
een open blik naar de binnentuin. In de loop
van het jaar wordt in de binnentuin verlichting
aangebracht en wordt het monument in de
oorspronkelijke staat teruggebracht. Verder
wordt er in zalen 1,2,4, en 5 een PVC vloer
gelegd, de muren gewit en de gordijnen
vervangen. Ook zullen er links en rechts
rolgordijnen verschijnen.
Een grote wens is om het meubilair te
vervangen, maar dit stellen we om
budgettaire redenen uit, mocht er iemand een
geweldige aanbieding voor tafels en stoelen
hebben die matchen bij de nieuwe uitstraling
dan houden we ons van harte aanbevolen. Na
21 mei zullen we ons gaan bezighouden met
de accessoires en muuraankleding
In verband met de omvang van het project is
het MFC in de periode van 8 tot en 21 mei
gesloten, met de vaste gebruikers is
inmiddels overleg gepleegd en voor allen is
een oplossing gevonden. Mocht u
desondanks toch in deze periode gebruik
willen maken van het MFC dan graag contact
opnemen met Minetta, dan proberen we
activiteiten in ’t Honk te plannen.
Als alles dan mee zit, dan is het MFC voor het
60 jarig bestaan begin juni weer helemaal bij
de tijd.
Namens, werkgroep restyling MFC
Lia Jorritsma, Reini Osinga, Albert, Martien
Anita, Elien en Minetta
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50+ en verdwaald in de digitale
wereld?
Dan is SeniorwebNOP misschien wel iets voor u!
Seniorweb is een not profit stichting die volledig
op vrijwilligers draait. SeniorwebNOP is
aangesloten bij het landelijk Seniorweb waar
momenteel 3.000 vrijwilligers werkzaam zijn voor
ruim 150.000 leden. De doelstelling is om een
belangrijke sociale bijdrage te leveren aan de
wens van veel ouderen om isolement te
doorbreken en zo lang mogelijk zelf de regie over
hun eigen leven te behouden. Computer, laptop,
tablet en smartphone zijn daarbij middelen die
vaak nog te weinig benut worden terwijl die straks
ongetwijfeld steeds meer een centrale rol zullen
gaan spelen om zelfstandig in de eigen woning te
kunnen blijven functioneren.
SeniorwebNOP is gevestigd in Emmeloord, waar
zij met circa 25 vrijwilligers hun mede-senioren
wegwijs maken in de digitale wereld. Een
dankbare, zelfs noodzakelijk taak nu ook de
toegang tot overheden, belastingdienst, banken
en andere publieke instellingen meer en meer via
internet gaat.
De heer Hans Harwig wil hier graag meer over
komen vertellen op vrijdagmorgen 27 mei om
10.00 uur tijdens de inloop koffieochtend in het
MFC. U bent hiervoor allemaal van harte
uitgenodigd.
www.seniorweb.nl
Dorpsbelang Espel

Boerderij boek
In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn alle
boerderijen en hun geschiedenis in boeken
vastgelegd. Gerard van Tilburg, bekend van
functies bij onder andere de Rabobank en Royal
Cosun, wil de aanzet geven voor eenzelfde boek
over het buitengebied van de Noordoostpolder. In
het begin waren er zo’n 1.600 bedrijven in de
polder, nu nog tussen de 500 en 700. Nu de
tweede generatie over het algemeen nog in leven
is kan de geschiedenis van deze boerderijen
veelal achterhaald worden.
Er kan gebruik worden gemaakt van de ervaring
in de andere polders en ook in de
Noordoostpolder zijn er verschillende personen
die ervaring hebben met het schrijven van een
boek.

De realisatie van het boek is een klus dat
twee à drie jaar gaat duren. De vraag aan alle
dorpsbewoners, dus ook aan u als
Espelenaar, is of u als vrijwilliger mee wil
werken aan dit boek, met ùw talenten in de
ùw beschikbare tijd. Er hebben zich in alle
dorpen al een aantal enthousiaste mensen
aangemeld, maar hoe meer vrijwilligers, hoe
sneller de klus geklaard is. Lijkt het je leuk om
aan dit boek mee te werken, geef je dan op bij
een van de bestuursleden van dorpsbelang
Espel of op dorpsbelang@espel.info

Zomeravondloop Espel
Woensdag 8 juni 2016 19.00 uur
Afstand 10 km : 4 ronden in en rond het dorp
Espel
De loop telt mee voor de dorpencompetitie
1 ronde voor de leerlingen van de
basisscholen. Kleed- en douchegelegenheid
bij de voetbalvereniging Espel
Inschrijving vanaf 18.00 uur bij partybowlinghouse De Ducdalf in Espel
Daar is ook de start. Inschrijfgeld € 3,00
Voor basisschoolleerlingen is de inschrijving
gratis
Herinnering:
Voor iedere deelnemer is er een attentie
Voor basisschoolleerlingen is er een medaille
Organisatie:
Pieter Maas (06 131 99 890)
Hans Hendrickx (06 104 77 116)
www.avnop.nl

Juni/juli/augustus 2016 - Jaargang 41 – nr. 218

Sportdorp Espel
Sportdorp Espel is 1 november 2015 gestart.
Verspreid over twee jaar worden verschillende
activiteiten georganiseerd op het gebied van sport
en beweging.

Terugblik Fitheidtest
Woensdag 6 april werd voor alle Espelnaren
vanaf 12 jaar een fitheidtest georganiseerd. Op
initiatief van fysiotherapeut Hinke Hospes van
Fysiomotion en diëtist Lida Metsemakers werd de
bloeddruk, bloedsuiker, BMI, spier- en
vetpercentage, lengte, gewicht, soepelheid,
evenwicht, knijpkracht, conditie, evenwicht getest.
Dit alles gebeurde onder begeleiding van
verschillende professionals. Bijna 60
dorpsgenoten hebben het aangedurfd mee te
doen en weten nu hoe fit ze zijn. Voor sommige
een teleurstelling, maar de meesten waren blij
verrast. Soms was het lang wachten; gelukkig
stond Marry klaar met een lekker kopje koffie en
een gezellig praatje. Ook aan de kinderen was
gedacht; de dames van stichting Vakantie
Activiteiten zorgde voor een gezellige middag.
Dankzij de deelnemers en de hulp van veel
vrijwilligers was het een geslaagde middag en
avond, die in september 2017 wordt herhaald.
Activiteiten tot aan de zomervakantie:
Bowling/Dart Toernooi
Donderdag 12 mei hebben de bowlers en darters
van Espel de degens gekruist. Wie winnaar is
geworden staat vermeld op de websites:
www.sportdorp-espel.nl; www.bvespel.nl;
https://www.facebook.com/dartverenigingtheboun
cers/
Dorpsfeest
Tijdens het dorpsfeest wordt voor de jeugd van
12 tot 18 jaar lasergamen in het bos bij de Kaghe
georganiseerd.

Familiedag SC Espel – voetbal
Zondag 19 juni is de familiedag van de
voetbal-vereniging. Hou de website
www.scespel.nl in de gaten voor het
programma.
Meer informatie over Sportdorp Espel is te
vinden op de website en via Facebook.

Het Filmhuis Espel is in september 2015
succesvol gestart. We hebben in seizoen
2015/2016 zes keer een gezellige avond
gehad waarbij de opkomst goed was voor een
eerste seizoen.
Voor het seizoen 2016/2017 zijn we al weer
druk met de voorbereidingen bezig. We willen
zoveel mogelijk films draaien die door de
dorpsgenoten zijn uitgekozen. Graag
ontvangen we van jullie filmtitels die jullie
graag bij ons willen komen kijken. Wij zorgen
dan voor de film een drankje en hopen op een
gezellige avond.
Filmtitels kunnen jullie posten onder dit
bericht op onze website:
http://www.filmhuisespel.nl/.
Alternatief is op onze Facebook pagina of
rechtstreeks via de email op:
filmhuisespel@gmail.com.
Alvast bedankt voor je bijdrage en tot ziens in
september!
De volgende data zijn voorlopig gereserveerd
voor de komende filmavonden:
Zaterdag 24 september
Woensdag 26 oktober
Zaterdag 19 november
Woensdag 21 december
Namens het filmhuis
Albert, Romke en Arik
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Zondag 25 september  Live muziek in de
Ducdalf

Agenda de Ducdalf
Zondag 31 juli 2016  De Ducdalf Last Lane
Duo Bowlingtoernooi!
In de bouwvak zullen onze bowlingbanen
vernieuwd worden, deze zijn door de vele bowling
uren afgekeurd door de NBF en moeten dit
seizoen vervangen worden.
31 juli is de allerlaatste dag dat er gebowld kan
worden op onze 'oude' bowlingbanen!
1 augustus starten wij met de aanleg van de
nieuwe bowlingbanen.
Inschrijven voor dit toernooi kan in duo’s bij de
Ducdalf. Deze dag zullen er meerdere
competities tegen elkaar gegooid worden waar
uiteindelijk een winnaar uit zal rollen! Naar
aanleiding van het aantal inschrijvingen bepalen
wij de definitieve starttijd, dit is voorlopig 10.30
uur.
De prijsuitreiking is omstreeks 16.00 uur.

Verbouwingen in de Ducdalf
Zoals u wellicht opgevallen is schieten wij
aardig op met de verbouwing van de voorzijde
van de Ducdalf.
Bij de voordeur hangt een schets van het
totaalplaatje, deze kunt u hier bekijken.

Voorwaarden:
- Inschrijving per duo € 20,- 12 teams, 4 banen, 5 games per team
- 3 punten per gewonnen wedstrijd, 1 punt voor
gelijk spel
- Bij gelijk aantal punten hoogste pinfall excl.
handicap
- Handicap = 20% van 200 gemiddelde afgelopen
seizoen
- Indeling poules aan de hand van loting
- Kruisfinale, winnaars + verliezers.
Gedurende de namiddag is er live muziek, wie of
wat dit zijn, vertellen wij later!
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Nieuws van Fysiomotion
Hoe groot is uw blessure-risico?
Tijdens de fitheidstest kon een ieder laatst zijn of
haar fitheid laten testen. Een van de onderdelen
hierbij was het testen van het evenwicht. Dit
omdat de kans op vallen maar ook op blessures
in zijn algemeenheid toeneemt bij een slecht
evenwicht.
Vooral bij het ouder worden neemt de kans op
vallen met een slechte afloop duidelijk toe.
Volgens de Stichting VeiligheidNl valt er in
Nederland iedere 6 minuten een 65-plusser
dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende
Hulpafdeling van een ziekenhuis noodzakelijk is.
Afb. afkomstig
Veiligheid.nl

Een periode van afhankelijkheid van anderen en
soms zelfs opname in een verpleeg- of
verzorgingshuis is vaak het gevolg. Een
schrikbeeld voor velen.
Niet alle valpartijen zijn te voorkomen, maar een
groot aantal wel. Door goed op veiligheid te letten
kan al veel onheil voorkomen worden. Denk
hierbij aan het weghalen van drempels of
losliggende kleedjes. Ook het gebruik van een
veilige trap in plaats van een stoel en niet te
gehaast werken voorkomt veel ellende.

verstuiken van een enkel. Om het risico
hierop in te schatten, maar ook op
vooruitgang tijdens de training te meten,
beschik ik over de Y-balance test.
Een uitdagende test zo hebben velen tijdens
de fitheidstest mogen ervaren. De meeste
geteste personen scoorden echter goed, een
aantal zelfs uitmuntend en ver boven de norm
voor Amerikaanse soldaten! Bij sommigen
waren links- rechtsverschillen te zien die te
verklaren waren door een eerdere blessure.
Kortom oefenen geblazen zodat dit bij de
volgende test over 1,5 jaar niet meer het
geval is!
Heeft u de Y-balance test en/of de
conditietest gemist tijdens de fitheidstest,
maar bent u toch nieuwsgierig? Bel of mail mij
dan voor het maken van een afspraak. Ik kan
u vrijblijvend en gratis testen, zolang mijn
agenda dit toestaat.

Ook voor andere vragen of het maken van
een afspraak kunt u mij gerust bellen (0612803041) of mailen
(info@fysiotherapieemmeloord.nl).
Hartelijke groet,
Hinke Hospes-Boonstra,fysiotherapeut en
handtherapeut Fysiomotion (aangesloten bij
ClaudicatioNet en Schouder Netwerk Groot
Zwolle)

Daarnaast zijn een goed evenwicht en een
goede spierkracht van belang. Met een aantal
eenvoudige testjes is te bepalen hoe het hiermee
is gesteld. Denk hierbij aan de tijd die nodig is om
een aantal keren achter elkaar op te staan. Ook
de reikafstand zegt veel over het valrisico. Bij een
verhoogd valrisico kunnen een aantal eenvoudige
oefeningen de kans op vallen duidelijk verlagen.

Een slecht evenwicht vergroot ook de kans op het
verdraaien van bijvoorbeeld een knie of het
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2de Doedag
Zowel jong als oud helpen als vrijwilliger bij de
voetbal.Vorige week hadden we al een groot
aantal leden die mee hielpen met de doedag.
Deze week kregen we hulp van de ouderen
uit Espel. O.a. Jan Stevens, Piet Blok en Piet
Dekkers helpen de voetbal met het lakken
van de houten planken voor op de nieuwe
bankjes rondom de velden. Bedankt mannen!

SC.ESPEL
AFD: VOETBAL

Korte terugblik van de voorzitter op seizoen
2015-2016 van SC. Espel
Het lenteweer is er eindelijk en de
voetbalcompetities lopen op hun eind. Het is leuk
om iedere zaterdag weer te zien dat het plezier in
het spelletje het belangrijkste is waarbij natuurlijk
de volle winst helemaal mooi is.
Het afgelopen seizoen is er op diverse vlakken
veel werk verzet binnen de vereniging. De
‘doedag’ was hier weer een groot voorbeeld van.
Hiernaast zijn er weer meerdere reclameborden
om het veld geplaatst. Dit ziet er allemaal strak uit
en levert natuurlijk ook extra inkomsten op. De
sponsorcommissie is hiermee erg actief bezig en
pakt alle mogelijkheden aan om bedrijven te
verleiden om een reclamebord te plaatsen. Ook
de recent neergezette nieuwe bankjes waarbij je
aan beide kanten kan zitten zijn een lust voor het
oog en worden veelvuldig gebruikt. Dit is
overigens pas het begin. Er worden nog 2
bankjes geplaatst. Als dit straks allemaal gereed
is ziet het er echt professioneel uit. Ook dit is
allemaal vrijwilligerswerk waar wij ons petje voor
afnemen. Ook de diverse activiteiten die weer
ondernomen worden (o.a. familiedag) getuigen
van betrokkenheid en laten zien dat SC Espel
leeft.
De positieve clubgeest, het gevoel dat wij het met
elkaar moeten doen is ook van groot belang als
mogelijk de nieuwe accommodatie door zou
gaan. Met alle verenigingen binnen het dorp
Espel wordt er gezamenlijk opgetrokken om de
mogelijke nieuwe accommodatie te
verwezenlijken. Wij als werkgroep hebben het
idee dat de nieuwe accommodatie steeds
dichterbij komt echter volledige zekerheid is er
nog niet.
Kortom wij staan voor een ontzettende grote
uitdaging waarbij wij elkaar allemaal nodig
hebben en elkaar moeten steunen, kortom
“alleen ben je sneller, samen kom je verder”

Keeperstraining
Patrick Helsdingen zet zich ook nog steeds in
voor de jeugd, en heeft 2 maal op de
vrijdagavond een keeperstraining verzorgd.

Trainers/Leiders bijeenkomst
Trainers en leiders zijn heel belangrijk voor
een vereniging! Maandag 14 Maart hadden
we weer de jaarlijkse trainers en
leidersvergadering.
Dit jaar werd deze bijeenkomst geleid door
Bart Maljers van Carrefour. Het doel was om
met elkaar in gesprek te zijn over waar je
tegen aanloopt tijdens de trainingen en als
leider tijdens de wedstrijden.

Namens het bestuur,
voorzitter Riny Balk
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Het was een goed bezochte bijeenkomst, en door
elkaars ervaringen te delen zijn er veel tips/trucs
besproken. Zodat de trainingen en wedstrijden
plezierig zijn voor zowel speler/leider als trainer.

Nieuw bankjes langs de lijn
25 Maart is de eerste hand gelegd aan de
veldverfraaiing. De eerste nieuwe bankjes zijn
geplaatst. Deze bankjes beschikken over zowel
zicht op het hoofdveld als op het bijveld. Hierdoor
hebben ook de teams van het bijveld een mooie
plek voor de wisselspelers en staf.
Met dank aan het machinepark
waarover Hoveniersbedrijf Hendrickx beschikt zijn
de betonnen platen gelegd voor een goede
fundering.

Frans Hoek Keeperdag.
maandag 2 mei was de Frans Hoek Sports
Keeperdag bij Flevoboys. Vanuit Espel deden
mee: Steijn Mulder (keeper E1 ) en Peter
Siereveld (F1 heeft nog geen vaste keeper).
Het was een hele leuke en zeer leerzame
ervaring! Peter en Steijn hebben het beiden
heel erg goed gedaan!
Peter is zelfs 2e geworden in zijn
leeftijdsklasse en is daardoor uitgenodigd om
mee te doen met de landelijke keepersdag
2016. Uit deze voorrondes waar in totaal rond
de 2000 keepers en keepsters aan
deelnamen bleven 185 keepers en keepsters
over om de competitie voort te zetten.
Vandaag vrijdag 6 mei vertegenwoordigt
Peter dus SC Espel om de titel beste keeper
van Nederland in de categorie jongens 6/7
jaar. Hij gaat zijn best doen om de titel mee
naar Espel te nemen.
Hartstikke goed Steijn en Peter jullie hebben
het super gedaan! En Peter heel veel succes!
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Agenda:
Zaterdag 28 mei: 10-dorpentoernooi
voor de jeugd.
Zondag 19 juni : Familiedag .
Zaterdag 28 mei
10-dorpentoernooi voor de jeugd.
wordt weer het jaarlijks 10-dorpentoernooi
georganiseerd.
Hieronder ziet u de indeling waar de teams van
Espel moeten spelen.
F1g- speelt 's morgens in Rutten.
E1g - speelt 's morgens in Creil.
E2g - speelt 's morgens in Marknesse.
D1g - speelt 's morgens in Ens
C- meisjes spelen 's morgens in Espel.
C1g- speelt 's morgens in Flevo boys.
B1- speelt in Marknesse
Zondag 19 juni Familiedag

Zet hem alvast in je agenda. Zondag 19 juni
wordt de tweede S.C. Espel familiedag
georganiseerd. Vorig jaar was dit met 20
teams en 200 man opkomst een hele leuke
dag. Het lijkt ons leuk jullie allemaal weer te
zien! De details worden nog bekend gemaakt.

ATTENTIE !

ATTENTIE!

LIJKT HET JE LEUK OM BIJ SC.ESPEL TE
KOMEN VOETBALLEN , DAN BEN JE VAN
HARTE WELKOM.
Aanmelden kan via: www.scespel.nl
Je mag vrijblijvend 3 x mee trainen om te
kijken of je het leuk vindt.
Voor e.v.t. vragen kunt u contact opnemen
met:
Jeugdsecr. Hans en Fenja Luk
Tel: 271548
Mail: hluk1@planet.nl
M.v.g. bestuur sc.Espel

Je Team alvast inschrijven. Dat kan !!
via

bestuur@scespel.nl

Gezocht !
Wanneer je het leuk vindt om een team
Te begeleiden of trainen te geven
HOREN WIJ DIT GRAAG. !
Als vereniging zijn wij erg blij met alle hulp. In
welke vorm dan ook.
geef je ambitie door.
Stuur even een mail naar
bestuur@scespel.nl
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Onder begeleiding van de Heinekenveiling
was het zeer onrustig en erg gezellig in onze
bowling. Ik ben bang dat de inhoud van de
enveloppen het pand niet heeft verlaten …..
De eindstand:

Garage 33 Paastoernooi Bowling Espel
Editie 2016 weer spannend
Het “1e Garage 33 Trio Paastoernooi” van
Bowling Vereniging Espel was, en het begint een
traditie te worden op 2e paasdag, weer spannend.
De beslissing viel net als voorgaande jaren in de
allerlaatste worp van het toernooi.
Zondagmorgen vroeg waren de eerste
deelnemers goed wakker, want uit de eerste serie
kwamen drie van de vier finalisten. Het team dat
als laatste inschreef, De Bouma’s, nam de
koppositie in voor de beide teams van De
Ducdalf. Die hoopten zelf dat er één van de
teams nog af zou vallen, want wie moet er tijdens
de finale de drankjes regelen als het personeel op
de baan staat …..
In de tweede serie presteerde Willem Post het om
precies de score te gooien van de nieuwe
sponsor. Deze game van 33 werd door Arnold
Veendorp beloond met een gratis APK in de
garage in Emmeloord.
Het team van Garage 33 nestelde zich op één pin
op plek vier. Een serie later werden ze
uitgeschakeld door Hair@home, die met mooie
scores doorstootten naar de eerste plaats. Aan
de flinke voorsprong op de concurrentie hadden
ze niet veel, want in de finale begon iedereen
weer op nul.
Team Hair@home wist de goede voorronden in
de finale geen goed gevolg te geven en de heren
werden, net als vorig jaar, vierde. Onze gasten uit
Leek deden het veel beter, maar het bracht ze
niet verder dan plek drie.
Terwijl hun collega’s het vreselijk druk hadden
achter de bar deden de spelers van De Ducdalf 1
en 2 hun best er een spannende strijd van te
maken. Team 1 nam een kleine voorsprong,
bouwde die uit in de tweede game en gingen de
laatste game in met een voorsprong van 21 pins.
Langzaam zagen de toeschouwers die
voorsprong afbrokkelen en het kwam op de
laatste ballen van het toernooi aan. En zo hoort
het ook. Team 2 bleek het net iets langer vol te
kunnen houden en werden de kampioen van
2016.

1. De Ducdalf 2
Erwin Vos, René de Rond en Edwin
van der Velde

1.913

2. De Ducdalf 1
Frances den Boer, Ramon Ballast en
Karen Ballast

1.900

3. De Bouma’s
Jannie, Yvonne en Ronald Bouma

1.821

4. Hair@home
Mark Warmolts, Eiko Duursema en
Simon Klaver

1.574

Esther Salomons wint Van Dunjeugdtoernooi
Woensdag 20 april hebben we weer het Van
Dun Jeugdtoernooi georganiseerd. Net als
vorig jaar was de deelname 100 procent!!
We loten per game 4 spelers per baan en de
bedoeling is zo hoog mogelijk boven je eigen
gemiddelde te gooien. Wie dat per baan het
beste doet krijgt 5 punten, de tweede krijgt er
3, dan 2 en 1. Wie er na 3 games de meeste
punten heeft wint, bij gelijk eindigen geldt het
aantal pluspunten. En die laatste toevoeging
hadden we dit jaar wéér nodig.
De eerste game ging het meteen flink los met
een 203 voor Alex Postma. Hij won zijn game,
net als Esther Salomons, Gino Visscher en
Dave van Wezep.
Na de tweede game stond alleen
laatstgenoemde op de maximale 10 punten.
Daarmee had iedereen met 6 punten of meer
nog kans om de titel te winnen en dat was
meer dan de helft van het deelnemersveld.
Toen na de laatste game de rookwolken
opgetrokken waren was er bij de
toeschouwers nog niemand die zeker wist wie
er had gewonnen. En om de prijsuitreiking
spannend te houden werd de stand op het
scherm niet bijgewerkt.
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De poedelprijs was voor Menno Hoekstra met 4
puntjes en een slechte serie. Hij heeft voor
komend seizoen beterschap beloofd.
Gedeeld derde waren Mike van Wezep en Alex
Postma en omdat Mike de meeste pluspunten
had kwam hij op het podium, Alex werd vierde.
Dave van Wezep haalde er in zijn laatste game
nog 2 punten bij en velen dachten dat hij
daarmee het toernooi op zijn naam had
geschreven. Maar zijn 58 bonuspunten leverden
hem plek twee op.
Want met evenveel punten en met een
persoonlijk hoogste serie van het seizoen sloot
Esther Salomons haar bowlingcarrière (voorlopig)
af met een fraai kampioenschap. Volgend
seizoen gaat ze voetballen, dus zal ze haar titel
niet gaan verdedigen. We hopen echter wel dat
ze in de toekomst nog een keer op de
bowlingbaan verschijnt als lid van onze
vereniging. Esther, gefeliciteerd.

Competities 2015-2016
Een korte samenvatting:
Kampioen in de trio op maandag was De Ducdalf,
in de huisleague op dinsdag zegevierde Den
hartigh en in de duo op donderdag De Strooppot.
Bij de jeugd wonnen Annet en Alex.
Bij de dames waren Belinda van Eerde, haar
moeder Zwaan Timmerman en Bianca Veendorp
de sterkste, bij de meisjes Annemarije Hoekstra.
Kampioenen bij de heren zijn Bert Bunk, Erwin
Vos en Simon Klaver geworden, sterkste jongen
was Alex Postma.
Individuele hoogstandjes waren er van Bianca
Veendorp met 235, Frank de Bruijn met 235 en
Chris van Prattenburg met 299.

Volleybaltrainer M/V
Dames 1 en 2 Espel /
Creil
uitkomende in de 2e en
3e klasse
trainingsavond:
donderdag
Wie gaat de uitdaging met ons aan !
Voor meer informatie:
Bel: Jan Willem van der Wal 06-22960880
Mail: volleybalespelcreil@hotmail.nl

Een zonnige dag
voor Diana
Tollebeek op de
Twirl wedstrijd in
Elburg
Afgelopen zaterdag 30 april namen de
meiden van Diana Tollebeek deel aan een
twirl wedstrijd in Elburg. De dag kwam
langzaam op gang, maar er zijn weer mooie
resultaten behaald!
Als eerste was de categorie pre-teen aan de
beurt. Babette Heukers beet de spits af, met
veel zelfvertrouwen ging zij de vloer op, ze liet
zien van ze kon en verdiende 62,2 punten.
Zij werd gevolgd door Marlies Pieterse, met
haar swingende show verdiende ze 61,1
punten.
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Esmee Pilat was de laatste uit deze categorie, zij
zette bij haar show de puntjes op de i en
verdiende 63,1 punten.
In de junior categorie mocht Amber Roelofs als
eerste, met haar vrolijke show verdiende ze 59,3
punten. Melissa Heukers draaide een mooie
show en werd beloond met 63,2 punten en
verdiende hiermee de tweede plaats. Melanie
Reininga mocht daarna haar show laten zien op
de muziek van Glee, zij verdiende 59,1 punten.
Als laatste was Marjolein van Munsteren aan de
beurt, zij haalde alles uit de kast, en straalde voor
de jury, ze verdiende 60,3 punten en de vierde
plaats.
In de categorie senior beginner moest Christel
Heukers plotseling de vloer op. Zij liet haar show
zien met veel moeilijke tricks en verdiende
hiermee 64,6 punten. Daarna was het de beurt
aan Petra Remijn in de categorie senior novice.
Zij verdiende 64,3 punten en daarmee de derde
plaats.
Na al deze mooie solo’s waren de meiden alweer
aangekomen bij de duo’s. Als eerste duo
mochten Marlies Pieterse en Esmee Pilat hun
show laten zien in de categorie Preteen, samen
hadden ze veel plezier, hun show werd beloond
met 60,1 punten en een derde plaats. In dezelfde
categorie waren Mandy en Mariska de Haan aan
de beurt. Ondanks de spanningen hebben zij het
keurig gedaan ze verdienden 58,7 punten.
Tussendoor was het de beurt aan Lisanne Pilat
en Faye Sorbi, zij bouwden een feestje op de
vloer de jury beloonde dit met 59,7 punten en een
derde plaats. Als laatste duo waren Erika en
Marijke Wakker aan de beurt. Zij deden mee in de
categorie senior novice, zij lieten mooie
beheerste duo technieken zien dit werd beloond
met 61,2 punten en een vierde plaats.
Aan het einde van de middag mochten de teams
laten zien wat ze konden. Het B-team van Diana
Tollebeek bestaande uit Marijke Wakker, Christel
Heukers, Marjolein Berndsen, Silvia Top, Erika
Wakker, Marjolein van Munsteren, Amber Roelofs
en Melanie Reininga, had al een paar blessures
opgelopen. Maar ze lieten zich niet uit het veld
slaan en gingen gewoon de vloer op. Hun inzet
en harde werk in de trainingen werd beloond met
62,7 punten en een tweede plaats.
Daarna was het de beurt aan het C-team van
Diana bestaande uit Marlies Pieterse, Ingela
Roelofs, Mandy de Haan, Maureen Knol, Babette
Heukers, Mariska de Haan, Esmee Pilat en
Melissa Heukers. Zij lieten zien hoeveel plezier ze
hadden in hun nieuwe show, de jury gaf 56,6
punten en een tweede plaats.

De volgende wedstijd zal op 21 mei in Creil
plaatvinden. Daar zullen ook de jongste
teams van Diana voor het eerst hun nieuwe
shows laten zien.

GYMUITVOERING
Op vrijdag 1 juli van 18.30 uur tot 20.00
uur geven de kinderen van gymnastiek Espel
weer een spetterende show.
Het Thema is nog een verassing..... Dus
komt allen dan naar gymzaal te Espel, de
koffie en thee staat klaar.

GEZOCHT
Gymnastiekvereniging uit Espel is dringend
op zoek naar een vrijwilliger die de
gymdocent wil ondersteunen op
maandagmiddag.
Reageren kan via e-mail
gymespel@gmail.com of neem telefonisch
contact op met Chantal Stevens, tel
0648509876.
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De peuters groeien en bloeien
Overal zie je het en hoor je het: Espel bloeit!!!
Dit merken we ook goed op “De Kruimel”. De
peuters groeien en bloeien en het is dus een
komen en gaan van jongens en meisjes.
Afgelopen tijd zijn er een hoop kindjes naar de
basisschool gegaan en er gaan en weer nieuwe
peuters met veel plezier naar de Peuterspeelzaal.
Daarom heeft juf Florence misschien voor de
thema’s “Baby” En “Lente” gekozen. En die
thema’s passen natuurlijk perfect bij Espel
bloeit!!!
Eerst was het thema “Baby”. Overal in het lokaal
waren babyspullen te vinden en het allerleukste
was dat er een ochtend een échte baby op
bezoek kwam! Jula, het babyzusje van Elin,
kwam met haar moeder. Jula kreeg een schone
luier en een flesje, dat vond iedereen erg
interessant.
De peuters zijn ook nog naar een voorstelling
geweest in de bibliotheek in Emmeloord. “We
hebben er een geitje bij” gaat over een geitje die
wordt geboren op de kinderboerderij en alle
dieren gaan kijken. Het was een hele leuke
voorstelling!
De afgelopen tijd was het thema “Lente”. Er werd
gezongen en er werden boekjes gelezen over de
boerderij. Er werd ook weer veel geknutseld zoals
een kip met echte veren en een koe met mooie
zwarte vlekken.
Espel bloeit!!! En dit jaar alweer 60 jaar! De
peuters gaan daarom ook een Smurfenmuts
maken en tijdens de optocht gaan ze ermee op
de praalwagen! De ouders zijn druk bezig om een
mooie praalwagen te maken. Tot ziens op het
Dorpsfeest!
Erica Ziel
Mama van Eva

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
15 mei 10.00 uur

22 mei 10.00 uur
29 mei 10.45 uur
14.00 “

Ds. Wim Kok
1e Pinksterdag
(dienst in Creil)
Ds. Wim Kok
(dienst in Creil)
Ds. Wim Kok
Dorpsviering in De
Ducdalf, o.l.v.
Wiebe Mulder, m.m.v.
Cantabilé

5 juni 10.45 uur
Ds. Csongor Kelemen
12 juni 10.45 uur
Ds. Wim Kok
(Heilig Avondmaal trad.)
19 juni 10.45 uur
Ds. Wim Kok
26 juni 10.45 uur
Drs. L.H. Woord
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli

10.45
10.45
10.45
10.45
10.45

7 aug.10.45
14 aug.10.45
21 aug.10.45
28 aug.10.45

uur
uur
uur
uur
uur

uur
o.l.v. ouderling
uur
Ds. W. Hordijk
uur
Ds. Wim Kok
uur
Ds. Wim Kok
(Heilig Avondmaal open)

4 sep. 09.15 uur
11 sep. 09.15 uur
18 sep. 09.15 uur
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Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok
Mevr. W. Marskamp
o.l.v. ouderling
o.l.v. ouderling

Ds. Wim Kok
Ds. J. Cappon-Vogel
Ds. Wim Kok

Muziekvereniging
Zuiderzee Echo’s

De Groenbrigade
Espel werkt……
Ja, dat was/is te zien in de dorpskern. Vooral toen
de verschillende bolgewassen gingen bloeien.
Dankzij de samenwerking van gemeente
N.O.Polder, dorpsbelang Espel, Groenbrigade
Espel, hovenier Hendrickx en het bedrijf van
Adrie van Dun is er een leuk stukje
dorpskernverfraaiing tot stand gekomen.
Sommige dorpsgenoten denken dat wij als
groenbrigade alle groenstroken in het hele dorp
onderhouden. Dat is niet zo.
Onderhoudsplekken groen in Espel voor de
Groenbrigade:
1. Border voor Westerrand 2 t/m 16
2. Bordertje Westerrand 92/94
3. Border Zuiderrand tegenover nr. 7 + stukje
linksaf hoek om Vaartweg
4. Dorpskern: langs heggen, rondom monument
Ducdalf en de vijver.
Alsmede de
bloembakken.
5. De dorpskernverfraaiing: heggetjes, bollen
en struiken.
6. Het binnentuintje van Het MFC + omgeving.
De rest is/blijft voor de gemeente (Concern voor
Werk)

Heeft u het gehoord????........
Die prachtige uitvoering van de ZZE. De
muziekvereniging om trots op te wezen. De
avond begon vroeg en spetterend met the
final countdown. Juf Hetty stond op scherp,
de muzikanten in opperste concentratie. Van
jong tot oud van klein tot groot, pas op les of
al heel lang, in verschillende samenstelling
brachten zijn een zeer uiteenlopend repertoire
ten gehore. Samenspelen met deze
resultaten is echt bijzonder knap. Nieuw dit
keer was de tot deze avond naamloze band.
Zij deden mee als begeleidingsband maar
brachten ook hun eigen cover-repertoire naar
voren.
Het publiek kreeg op deze avond de kans een
naam te verzinnen. En de band heeft een
naam gekozen. Het is geworden the young
one ’16. Daar gaan we meer van horen.
Het bestuur wil alle muzikanten en
toeschouwers, de Ducdalf zat vol, bedanken
voor hun inzet en applaus. Juf Hetty de Ruig
voor haar inzet en doorzettingsvermogen.
Ook Leen, Machiel en Sander van Andel die
het geluid deden en uiteraard de Ducdalf
voor de gastvrije ontvangst. Chantal van
Breugel voor de bloemen en de u vraagt wij
draaien reclamebordenmakers en plakkers
Allemaal mensen uit Espel: waar een klein
dorp groot in kan zijn. Bedankt!
Bent u niet geweest en heeft u nu het idee dat
u iets heeft gemist………………….dat klopt.
We zien u de volgende keer graag.

Er komen regelmatig verzoeken binnen van
particuliere tuinbezitters. Afgesproken is dat wij
als groenbrigade alleen in openbare groenstroken
en dorpsvoorzieningen werkzaam zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens Groenbrigade Espel,
Johan van Keulen.

Wilt u of uw kind het komende seizoen op
muziekles en wilt u meer informatie, dan kan
dat.
Stuur dan een mail naar Petra van het Hof
rpvanhethof@ziggo.nl of Jacqueline Ottink
ottjac@hetnet.nl
Tot horens
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Eten bij de buren

Zo kunnen inwoners van Creil tot 30 mei
hun aanvragen indienen bij de Commissie
Windmolengelden, mits ze voldoen aan de
criteria opgesteld door de commissie. Het
dorp Rutten heeft al gezamenlijk besloten
om deze gift te gebruiken voor de te
ontwikkelen Uni-Multi Functionele
Accommodatie; een plek waar onderwijs,
kinderopvang, peuterspeelzaal, sport- en
dorpshuis samenkomen.

zaterdag 24 september!
Noteer deze datum alvast in je agenda,
en bedenk of je wilt eten of koken
Tijdens het dorpsfeest is er gelegenheid
voor opgave.
Tot dan……….

Van links naar rechts op voorgrond: dorpsvoorzitter
Tollebeek, de heer J. Swart, dorpsvoorzitster Rutten,
mevrouw A. de Groene Wondergem, waarnemend
dorpsvoorzitter Espel, de heer R. Metsemakers, in het
midden: wethouder A. Poppe, wethouder H. Suelmann,
dorpsvoorzitter Nagele, de heer R. Bergboer, mevrouw
J. Wijnia NOP Agrowind, dorpsvoorzitter Creil, de heer
L. Hermus, de heer S. Tulp RWE, achterin: de heer C.
Tolsma, Koepel Windenergie Noordoostpolder, de heer
A. de Groot, Westermeerwind.

Samen de vruchten plukken van Windpark
Noordoostpolder
WINDPARK NOORDOOSTPOLDER STELT
1 MILJOEN EURO BESCHIKBAAR VOOR
VIJF DORPEN NOP
Espel, 9 mei 2016 – Vandaag vond de
feestelijke overhandiging plaats van de eerste
jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro die vijf
dorpen in de Noordoostpolder de komende 20
jaar gaan ontvangen van Windpark
Noordoostpolder. In totaal is dit in 20 jaar tijd
200.000 euro per dorp. De dorpen Creil, Espel,
Nagele, Rutten en Tollebeek kunnen het
bedrag besteden aan de promotie en
ontwikkeling van hun dorp, bij voorkeur aan
structurele projecten gekoppeld aan de
dorpsvisies. De dorpsbelangen zullen de
besteding van het geld verantwoorden in de
jaarvergadering.

Ook wethouder Poppe van Duurzaamheid en
Energie en wethouder Suelmann van Dorpen
en Wonen waren aanwezig bij de feestelijke
overhandiging van de cheques door het
windpark. “Vanuit de agrarische roots hebben
we ook oog voor innovatie en een duurzame
toekomst. Wij zijn trots dat een
voorbeeldproject van duurzame
energiewinning in Nederland tot stand is
gekomen in de Noordoostpolder en
grotendeels gerealiseerd is door agrariërs.
Windpark Noordoostpolder is wat dat betreft
ook een echt polderproduct. Met 429 MW
windvermogen levert het windpark een
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse
duurzaamheidsdoelstellingen en 30% aan de
windambities van Flevoland voor 2020.
Prachtig dat deze ambities resulteren in een
koppositie, zelfs ook op het gebied van
zonne-energie”, aldus wethouder Poppe.
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Door en voor de polder
“Het is altijd de ambitie van de initiatiefnemers
van Windpark Noordoostpolder geweest om de
omgeving te laten meedelen in de opbrengsten
van het windpark”, aldus Cees Tolsma, voorzitter
van Koepel Windenergie Noordoostpolder, de
partij die de belangen behartigt van de
initiatiefnemers. In een vroegtijdig stadium is al
besloten om inwoners en agrariërs van de
Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland
te laten participeren in de windturbines in het
water en is de financiële bijdrage aan ieder van
de vijf dorpen in de Noordoostpolder vastgelegd.
Daarnaast ontvangt de provincie/gemeente
jaarlijks 60.000 euro, die onder andere wordt
aangewend voor de exploitatie van het
bezoekerscentrum 11BEAUFORT in Nagele. Ook
ontvangen circa zestig huishoudens, die het
dichtstbij de windturbines zijn gelegen, een
vergoeding van ongeveer 1.800 euro, een
gemiddelde jaarlijkse energierekening. Zo levert
Windpark Noordoostpolder schone energie én
draagt zij haar steentje bij aan de lokale
gemeenschap.
Windpark Noordoostpolder
Het windpark bestaat uit 86 windturbines op het
land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks
circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame
elektriciteit opwekken. Genoeg om ruim 400.000
huishoudens van elektriciteit te voorzien. Door
participatie stimuleert het windpark tevens de
lokale economie en zorgt het voor extra
werkgelegenheid in de regio. Het windpark wordt
tot stand gebracht door drie projectpartners: NOP
Agrowind, Westermeerwind en RWE.

zijn te vinden op de Facebookpagina van
Slagwerkgroep Espel.
Misschien heeft u het al gehoord op
Koningsdag, wij hebben namelijk een nieuwe
straatmars aan ons repertoire toe gevoegd.
De nieuwe mars heet “Ritme en Techniek” en
is de tiende mars in ons
straatrepertoire.
Ook dit jaar hebben wij de stille tocht, op 4
mei, van het ‘t Voorhuys naar het
oorlogsmonument mogen begeleiden. Dit was
weer een bijzondere ervaring.
Helaas hebben wij dit jaar afscheid genomen
van een jeugdlid. Wij wensen Finn een fijne
muzikale tijd. Joke kan gelukkig na een
maand weer meespelen in verband met de
operatie van haar pols.
Wij zijn ook nog op zoek naar leden. Lijkt het
u wat om mee te spelen? We repeteren met
de jeugd op donderdagavond van 19.00 t/m
20.00 uur. De senioren repeteren op
vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. We
repeteren in de winkel van Harry Maas (naast
de Attent). Wij zijn Harry dankbaar dat we
hier mogen repeteren.
Ook voor de komende tijd staan er
verschillende optredens gepland, tw:
2 juni Intocht Avond 4-daagse Lemmer,
samen met majorettes van Diana
4 juni Uit je tent weekend/lichtjestocht op
Schokland
17 juni Avond 4-daagse Emmeloord, samen
met majorettes van Diana
3 sept.Truckers dag Urk (een tweejaarlijkse
evenement voor mensen met een beperking)

Bezoek ook rustig onze website
www.slagwerkgroepespel.tk voor meer
informatie.

Wij wensen u een fijne zomer
Namens de Slagwerkgroep
Gerrit Noeverman
Hallo bewoners van het muzikale Espel,
Hierbij een kort verslag van de Slagwerkgroep.
De Slagwerkgroep heeft samen met
muziekvereniging De Zeeschelp uit Nagele begin
april een prachtig concert in het Rietveld te
Nagele gegeven. Hier hebben zowel de jeugd als
de senioren zich zeer goed gepresenteerd. Foto’s
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Vragen over graven en grafrechten
Bij de gemeente komen regelmatig vragen binnen
over graven en grafrechten. Bij een overlijden
neemt een uitvaartleider u vaak veel zorgen uit
handen. Wilt u weten wat er mogelijk is rondom
graven en grafrechten? Wij leggen u hieronder uit
over de twee soorten graven en wat het verschil
hiertussen is.
Particuliere graven
Veel mensen kopen een particulier graf. Dat kan
voorafgaand aan een overlijden van een naaste.
Maar het kan ook ná het overlijden. Degene die
het graf koopt noemen we de rechthebbende. De
rechthebbende bepaalt wie in een graf begraven
mag worden. Een rechthebbende schrijven we in
het gemeentelijk begraafregister in. Hij of zij
ontvangt altijd een akte als bewijs van eigendom
van het graf.
Contactpersoon voor de uitvaartleider
Meestal is de rechthebbende ook de persoon die
de uitvaartleider op formulieren aanmerkt als
contactpersoon. Willen nabestaanden een andere
persoon als rechthebbende dan moeten ze dat
duidelijk aangeven bij de uitvaartleider. De
gemeente gaat ervan uit dat het formulier zoals
dat door de uitvaartleider wordt ingediend, correct
is.
De rechthebbende krijgt het uitsluitend recht
Dit betekent dat alleen deze persoon
zeggenschap heeft over het graf en daarover kan
communiceren met de gemeente. Andere
nabestaanden kunnen dit op zich ook, maar zij
hebben géén zeggenschap. Een eenmaal
verkregen recht kan na het overlijden van de
rechthebbende aan ieder nabestaande tot in de
vierde graad (zonder overleg met andere
nabestaanden) worden toegekend. De gemeente
is niet verplicht om na te gaan of er nog andere
familieleden dichter in graad bij de overledene
staan.
Kun je een uitsluitend recht overschrijven op een
andere naam?
Ja dat kan in de volgende gevallen. Als:
de rechthebbende schriftelijk afstand doet;
- de rechthebbende de rechten na het
verstrijken van de termijn niet wil
verlengen;
- de rechthebbende is overleden;
- blijkt dat er sprake is van verwaarlozing
van het onderhoud van het graf. Dan kan
de gemeente vastleggen dat het recht op
het graf is vervallen.

Algemene graven
Soms komt het voor dat iemand geen
nabestaanden heeft. Of dat nabestaanden
van een overledene geen graf hebben of dit
niet kunnen betalen. In dat geval kiest de
gemeente het graf. Dit blijft eigendom van de
gemeente. De nabestaande (één persoon)
wordt nu belanghebbende genoemd en geen
rechthebbende.
Hoe lang blijft een algemeen graf bestaan?
Een algemeen graf moet minimaal tien jaar in
stand blijven. Verlenging van de termijn is niet
mogelijk. Na deze periode mag de gemeente
het graf ruimen. In de praktijk wordt het
monument op het graf verwijderd. De
belanghebbende van het graf krijgt schriftelijk
bericht, als het adres tenminste bekend is.
Heeft u nog vragen?
De contactpersoon voor begraafplaatsen bij
de gemeente is de heer Tjerk van der Wal. U
hem bereiken via:
t.vanderwal@noordoostpolder.nl

Bibliotheek aan huis
Leest u graag, maar naar de bibliotheek
komen is een groot probleem voor u? Dan
heeft FlevoMeer Bibliotheek dé oplossing:
Bibliotheek-aan-huis service.
Hoe werkt het?
Nadat u ons hebt laten weten gebruik te willen
maken van Bibliotheek-aan-huis wordt uw
naam doorgegeven aan de coördinator
bibliotheekzaken van het UVV.
De coördinator komt bij u op bezoek om meer
te vertellen over deze service. In dit gesprek
kunt u aangeven naar welke boeken en
onderwerpen uw belangstelling uitgaat.
Daarna wordt u regelmatig door de vrijwilliger
thuis bezocht, die dan de materialen voor u
meeneemt. Als u nog geen lid bent van de
bibliotheek kan de vrijwilliger u aanmelden als
lid en de lenerspas namens u ophalen.
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Wat kunt u allemaal lenen?
In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen.
Maar de bibliotheek biedt nog veel meer. Wist u
dat u ook tijdschriften en films kunt lenen?
Wanneer u slechter gaat zien, zijn Grote
Letterboeken een uitkomst. Speciaal voor
mensen die moeilijk kunnen zien, zijn er ook
gesproken boeken te beluisteren. FlevoMeer
Bibliotheek geeft u graag en vrijblijvend informatie
over diverse leeshulpmiddelen zoals daisyspelers
en leeslineaals.
Wat kost het?
Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt
u een jaarlijkse contributie. Boeken, tijdschriften,
dvd’s en luisterboeken gratis uitgeleend.
Wilt u meer weten?
Bent u nog geen lid van de bibliotheek? Dan
schrijven wij u graag in. U kunt ons bereiken
telefonisch: 088 008 0700 of via e-mail:
info@flevomeerbibliotheek.nl

4. Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit?
Waarschijnlijk woon ik dan op de boerderij
aan de Westermeerweg. Ik hoop me zelf
verder te ontwikkelen in de podotherapie.
5. Omschrijf hoe een doordeweekse dag er
voor jou uit ziet.
Doordeweeks ben ik overdag aan het werk
als podotherapeut in Zwolle en ‘s avonds ben
ik aan het sporten of series kijken. Afgelopen
periode gaf ik 1 dag in de week trainen aan
een meiden voetbalteam in Creil.
6. Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Als ik de loterij zou winnen zou ik teruggaan
naar Nieuw Zeeland om de rest van het land
te bewonderen. Hier zou ik nog andere
landen aan toevoegen om te bekijken, zoals
Australië en Canada.
7. Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby is hardlopen bij de Ski-club.

Mag ik je wat vragen?
In deze rubriek stelt een dorpsgenoot 10 vragen
aan een andere dorpsgenoot.
De vragen zijn deze keer gesteld door: Marloes
Dudink
De vragen worden gesteld aan:
Sanne Drewel
1. Wil je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Sanne Drewel. Ik ben 24 jaar oud en
ik kom oorspronkelijk uit Creil. Ik woon nu
ongeveer driekwart jaar in Espel en ik werk als
podotherapeut in Zwolle.

8. Wat vind je het leukste aan Espel?
Het is een gezellig dorp.
9. Zou jij nog iets aan Espel willen
toevoegen?
Nee, volgens mij is er genoeg te doen.
10. Wie zou jij de volgende keer in ‘Mag ik
je wat vragen’ aan het woord willen laten?
Danielle Bobbink.

2. Je komt officieel uit Creil, waarom ben je
naar Espel verhuisd?
Klopt, ik woon nu ongeveer driekwart jaar in
Espel. Ik woon hier samen met Thijs Bijl en hij
komt uit Espel, vandaar dat we hier zijn gaan
wonen.
3. Wat is het leukste wat je het afgelopen jaar
hebt gedaan?
Het afgelopen jaar heb ik meerdere leuke dingen
gedaan. Het hoogtepunt was mijn vakantie naar
Nieuw Zeeland. In December/Januari heb ik
samen met mijn nichtje het Zuidereiland van
Nieuw Zeeland rondgetrokken. Dit was een
fantastische ervaring!
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Kinderpagina
Knutselen: Maak je eigen smurfendorp

Doolhof: Breng jij grote smurf naar huis?

Benodigdheden:
leeg potje met deksel, verf, kwasten
Hoe ga je te werk?
Zorg dat het potje goed schoon en droog
is. Kies de kleuren uit die je mooi vind
voor het huisje. Je kunt het dak verven
en later de stippen er op maken. Het is
misschien leuk om het glas ook te verven
maar in een andere kleur. Klaar? Misschien
heb je nog wel een leeg potje staan zo kun
je een heel smurfendorp maken.

Moppen
Smurfen:
Waarom lachen smurfen als ze voetballen?
Omdat het gras in hun oksels kietelt!

Smurf:
Wat zegt een smurf als hij over een steen
struikelt? Au weer een blauw plek!
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Espel smurft
rubriek over
het wel en wee in
Espel en omstreken

In april leek Espel nog niet erg op het smurfen dorp,
de Ducdalf wordt omgebouwd, niet tot smurf Inn,
maar tot Amsterdams grachtenpand. Edwin heeft
moeite om via de trap naar de zolder te sjouwen, en
een lift is duur. Zijn nieuwe hijswerktuig, een ijzeren
balk, met katrol is al beproefd sinds de
middeleeuwen en werkt goedkoop. Het geeft ons
dorp ook een welvarende, voorname indruk, jammer
dat dit pas opvalt als je het dorp uitrijd. Daarom laat
het dorpsbelang de dorpsgracht uitbreiden tot aan
het mozaïek. De keggehof wordt dan eenrichting
verkeer. Harry Maas zijn onroerend goed ligt ook
aan de gracht, hij komt weer in Espel wonen dan is
hij volgend jaar op 26 april de volgende
dorpsgenoot die een lintje krijgt.
Sinds Koningsdag zijn we sport-smurfendorp Espel.
Het 4de elftal loopt ook nog steeds te voetballen, niet
kapot te krijgen omdat ze elk jaar op trainingskamp
gaan. Er is weer een trainingskamp op Terschelling
geweest. Maar de ouderdom gaat een woordje
meespreken, de een is nog hulpbehoevender dan
de ander. Bij Pieter speelt ook het woord van
Carolien mee. Hij mocht wel mee, maar 1 nachtje is
lang genoeg en s `morgens voor het varkens voeren
weer thuis. Dat valt niet mee als je op een eiland zit.
En de veerboot ging al zo langzaam, deze verloren
tijd moest op de snelweg weer ingehaald worden.
Willem H verwacht heel wat boetes thuis gestuurd
te krijgen voor te snel rijden. Tijdens het dorpsfeest
wordt er een collecte gehouden waarvan hij de
boetes kan betalen van de rit om Pieter weer op tijd
thuis af te leveren. Andersom kijkt Carolien niet op
een dagje meer of minder als ze van huis wil, want
toen zij moest roeien op Terschelling kon ze wel
een week wegblijven. Bij ridder Jan smurfde de
ouderdom wel mee tijdens de training op
Terschelling. hij was te hoog geklommen tijdens het
trainingskamp en durfde niet meer naar beneden,
de brandweer moest eraan te pas komen. Hij heeft
er hoogtevrees aan over gehouden. Hij gaat toch
weer aan het verbouwen in huis, de slaapkamer
komt nu op de beneden verdieping.
Laatst was de brandweer ook nodig aan de
Leliestraat, Gargamel was gesignaleerd. Of beter
gezegd niet gesignaleerd, maar Azrael zijn kat was
op de uitkijk gezet naar smurfen, in een boom aan
de Leliestraat. Espel smurfen dorp is leuk, maar
Gargamel haat smurfen en moet onze dorpsfeest
vreugde niet komen bederven. Dus moesten ze
Azrael kwijt zien te raken. Gelijk maar groot geschut

aan laten rukken, de brandweer uit Creil moest
deze klus kunnen klaren, helaas de ladder was
niet lang genoeg. Dan maar een echte
ladderwagen van Lelystad aanlaten rukken. Van
zoveel smurfen daadkracht was Azrael toch wel
onder de indruk, en was verdwenen voordat de
ladderwagen uit Lelystad verscheen. Mocht u
Gargamel tegenkomen zeg hem dan dat er nog
een rekening voor hem licht van de brandweer.
Dan zullen we geen last van hem hebben
tijdens het smurfen feest.
Ook de lolsmurf was in actie, dit had Willem
Timmermans zijn ondergang kunnen zijn. Hij
was als grote jacht smurf met de andere
jachtsmurfen naar Hongarije om groot wild te
bestrijden. De lolsmurf had zich tijdens de jacht
aardig gedeisd gehouden tot opluchting van de
rest. De lol kwam pas bij de uitreis toen het
scan apparaat groot alarm gaf toen Willem T. er
doorheen ging van wege alle kogels en
bommen die lolsmurf in de kleding van Willem
had verstopt.
Onze grote smurf Gilbert zorgt er wel voor dat
de groene smurf brigade aan het werk blijft. De
groene smurfbrigade had de binnentuin van het
mozaïek keurig opgeknapt, alle tuin afval moest
binnen door de gang naar buiten, de gang werd
hier erg smerig van. Maar de groensmurf
brigade weet hier wel raad mee, goed
schrobben en groene smurfzeep gebruiken dan
is alles na veel werk weer spic en smurf. En
toen was er koffie met smurf gebak, dat wist
onze grote smurf en stapte na het grond
prikken, zonder laarzen en modderpak uit te
doen de grote zaal binnen voor de koffie. De
Groene brigade gaat nu alleen nog aan hert
werk als de grote smurf op een buitenlandse
reis is.
De auto smurfen, de gebroeders Vogel willen de
bedrijfskosten omlaag brengen en besparen op
afvoer kosten van banden. Gewoon mee naar
huis nemen en daar verbranden. De politie had
dat echter gauw in de smurf en wilde een
bekeuring uitschrijven. Carla had al haar
smurfin charmes nodig om de politie te
overtuigen dat een bekeuring echt niet kon, en
kwamen ze er met een smurf vanaf. Carla zal
ook nooit geen vuurtje meer stoken in de tuin,
zelfs geen barbecue.
Veel smurfs.
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