2017
Jan/Feb
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!
Iedereen weer bedankt voor het aanleveren
van de kopij! De krant staat weer boordevol
activiteiten en nieuws.
Hierbij willen we Gilbert Bastiaanssen en
Jannie de Jong bedanken voor hun inzet in
het dorpsbelang. Tijdens de jaarvergadering
op 10 febr. nemen zij afscheid. Er staan al
weer een paar nieuwe enthousiastelingen
klaar om in het dorpsbelang aan te treden.
Succes gewenst!
Bij deze wenst de redactie u veel leesplezier
toe

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

Marjan Holtland
Alice Ziel
Elly Verwijs

Drukker: Dhr. van Dijk - Landhuisdrukkerij
Oplage: 680

Dorpsagenda:

Verspreiding van deze uitgave:
Gymnastiek
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

23 mrt.

ESVRA

Juni/juli/aug

15 juni

Carnaval

Sept/okt

7 sept.

Ysclub

Plukken & Nieten – 19:00 MFC
Editie: (mrt/apr/mei op 18 jan.) (juni/juli/aug op 21 juni)
(sept/okt op 13 sept)

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

25 jan
27 jan
28 jan
1 feb
10 feb

ESVRA lezing Eva Vriend
Toneelvereniging Espel
Toneelvereniging Espel
Kindermiddag
Jaarvergadering Dorpsbelang
20:00 uur MFC
15 feb
ESVRA jaarvergadering/
Ferdinand Dijkstra
16 feb
ESVRA Breicafe
13 mei
Veiling Espel
11 mrt
Oost europa commissie
Grootmoedersbuffet met
pannenkoeken.
12 mrt
Leefbaarheidespel „brui-loft‟
15 mrt
ESVRA djembe spelen
16 mrt
ESVRA Breicafe
18 mrt
Jeugdtoneel
1 juni t/m 4 juni Dorpsfeest Espel
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 voor de laatste keer! Er is weer
heel wat de revue gepasseerd, allerlei leuke
dingen maar helaas ook minder leuke. Er staat
een nieuw jaar voor de deur. We hopen dat dit
voor een ieder goed en gezond gaat verlopen. De
mannen van het carbid hebben het jaar
luidruchtig uit geknald en Ronald van het Hof en
consorten hebben met een mooie vuurwerkshow
het nieuwe jaar in geknald. Dit laatste is alleen
mogelijk dankzij de vele donaties van de Espelse
bevolking. Op de nieuwjaarsreceptie werd de
voltallige feestcommissie op het podium gehaald
en gehuldigd met de eretitel Espelaar van het
jaar. Dit natuurlijk voor het organiseren van Espel
60 jaar, een geweldig lustrumfeest waar we weer
vijf jaar op kunnen teren en alle andere
activiteiten. Wat levert zo‟n titel je uiteindelijk op?
Een fles wijn en eeuwige roem!
Er gaat flink gebouwd worden, Espel wordt
steeds een beetje groter. Mercatus zet een blok
van vijf huurhuizen neer en Woonaccent bouwt
twee rijen van vijf koopwoningen. Let op: er zijn
op dit moment nog maar twee van deze huizen
optie-loos, een hoek- èn een tussenwoning. Ook
komt er een twee-onder-een-kap woning waarvan
er bij het ter perse gaan van dit nummer nog één
kant vrij was. Wees er dus snel bij!
Er zijn al zo veel vrijwilligers in ons kleine dorpje
en ook nu hebben er zich weer een aantal
aangemeld om te helpen schrijven aan een boek
waarin alle boerderijen rondom Espel in kaart
worden gebracht. Alle boerderijbewoners worden
hiervoor dit jaar benaderd en misschien is het
handig als u vast nadenkt over de geschiedenis
van de boerderij en wat (oude) foto‟s opzoekt.
Ik ben er al mijn gehele ambtsperiode over bezig:
de doorgang van oud naar nieuw Espel. Wellicht
kunnen we daar op de jaarvergadering
baanbrekend nieuws over vertellen.
We hopen nog steeds dat er een persoon of een
groepje personen opstaat om de leuke pen van
Leo Boot over te nemen en te schrijven over het
wel en wee in Espel op een eigen manier
verwoord. Het mag incognito of onder eigen
naam……ROEPT U MAAR.
Regeren is vooruit zien en omdat er steeds meer
animo voor cremeren komt is er jaren geleden in

Espel een urnentuin aangelegd. Velen
denken dat het een bloemperk is! IK OOK!!!
Niet erg uitnodigend om daar te liggen. Nu is
er een klein groepje bezig om te bekijken of er
mogelijkheden zijn om bij de begraafplaats
een soort urnenmonument te plaatsen.
Ideeën zijn altijd welkom. Op de
jaarvergadering wordt hier verder op
ingegaan.
Overigens, de datum voor de jaarvergadering
is vrijdagavond 10 februari a.s. Een paar
oudjes gaan uit het bestuur, te weten Jannie
en ondergetekende. Ik probeer al jaren om in
deze rubriek in mooie volzinnen het wel en
wee van Espel te beschrijven. Jannie kijkt het
altijd na, schrapt soms wat dingen die de
grens net iets te buiten gaan en probeert er
een vlot lezend gebeuren van te maken
(hetgeen niet altijd meevalt, Gilbert). Waar
zouden we zijn zonder onze Jannie? Dus
willen jullie Jannie en ondergetekende nog
éénmaal in actie zien, kom dan op 10 februari
op de jaarvergadering, de koffie staat klaar!
De uitnodiging valt eind januari in uw
brievenbus.
Het afgelopen jaar zijn we gezegend met een
mooi nest containers! Sommige containers
blijven na het legen te lang aan de weg staan!
Haal ze alsjeblieft zo spoedig mogelijk weg!
Uw medebewoner heeft er last van. Zie
hiervoor ook het prikbord waar ook een
oproep in het Pools op staat. En spreek je
buurman er gerust op aan!
Inmiddels zijn we met een aantal personen
druk bezig een veiling voor de nieuwe
sportaccommodatie te organiseren! 13 MEI
HOUD HEM VRIJ……. Meer hierover elders
in dit nummer.
Dit was mijn laatste epistel, we komen elkaar
vast nog wel eens tegen! Want één ding is
zeker: ESPEL BLIJFT BLOEIEN……….
STRAKS EEN GEWELDIG GEBOUW VOOR
ALLE SPORTEN. EN MET AL DIE NIEUW
TE BOUWEN WONINGEN EN NIET TE
VERGETEN DE VOORTDURENDE
BABYGOLF ZAL HET INWONERAANTAL
VAST EXPLOSIEF STIJGEN!!!

Voor de laatste keer namens dorpsbelang
uw nederige dienaar,
Gilbert Bastiaanssen
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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.

Snertmaaltijd
Vrijdag 3 feb. wordt er een snertmaaltijd in het
Saalicon geserveerd. Aanvang 12.00 uur.
Kosten €7,50. Opgave voor 1 feb. via de
intekenlijst of via de mail:
heinhunneman@hotmail.com.

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, zeer kleurige expositie
ingericht! Deze keer van Marianne Joosten uit
Rutten.

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.)

Open Inloop het Saalicon
Graaf Florislaan 51 d, 8312 AW Creil
T 06-47933830
E hetsaalicon@carrefour.nu

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.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Graaf Florislaan 51 c, 8312 AW Creil
T 275120
E zorg.wittesteijn.1260@zorggroep-onl.nl

Familieberichten.
Geboren:
14-12-2016: Luuk, zoon van Robert en
Karen Ballast, Korenmolen 41.
Overleden:
1-1-2017: Jetze Tjepkema, 62 jaar,
Bredehof 46.

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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(hoofdingang) en de toegang naar het Honk.
Voor de gebruikers worden er 2
voorlichtingsavonden georganiseerd waar het
sleutelsysteem uitgelegd word en de nieuwe
sleutels (tags) overhandigd/uitgereikt worden.
Deze inloop-avonden zijn gepland op:

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 of Tjitske Straatsma
0527 – 271298
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 Oppedijk-Hoeksema
06-23650933
 Martien Maas
06-23602316
Algemeen email adres:
 mfc@espel.info
Boodschappen
Via buurtsuper Attent/gebroeders Timon en Klaas
Paulus 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, Timon, Klaas
Paulus en team helpen u graag

*Woensdag 18 januari van 19.00-21.00
*Donderdag 19 januari van 19.00-21.00
Zaterdag 21 januari worden de sloten
vervangen en kan men alleen nog via de
nieuwe sleutels (tags) het Mozaïek openen en
sluiten. De gebruikers zijn inmiddels op de
hoogte gesteld. Bij vragen kunt u contact
opnemen met het bestuur.
Metamorfose MFC ‟t Mozaïek
Ondertussen hebben we al weer ‟t een en
ander aangebracht in het MFC, misschien
bent u afgelopen weken al een keer
binnengelopen en heeft u het opgemerkt.
In het voorjaar krijgt de keuken een kleine
opknapbeurt waar o.a.de opbrengst van de
Rabobankclubkasactie voor ingezet wordt.
Het MFC ‟t Mozaïek is een dorpshuis waarin
een ieder zich comfortabel voelt, om een
meer dorpskarakter te ontwikkelen hebben we
besloten de „zalen‟ een naam te geven i.p.v.
een nummer en zijn tot onderstaande keuze
gekomen, de namen hebben betrekking op
het dorp Espel.
Zaal 1.
Zaal 2.
Zaal 3.
Zaal 4.
Zaal 5.

Akker
Zuyderzee
Dorpspraktijk
Polder
De Dijk

Het volgend project is „Kunst aan de muur‟
ook hier zijn ideeën over en we proberen
deze in het voorjaar te realiseren
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.

Sleutelplan
Zoals reeds eerder gemeld gaan we voor het
MFC over naar een nieuw sleutelplan en worden
er nieuwe sloten geplaatst in de voordeur
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PROCEDURE UITVAART/OPBARING
Met ingang van heden kunt u contact opnemen
met:

WE GAAN WEER BEGINNEN! 
Op zondag 22 januari gaan we
weer van start! Jullie zijn van
harte welkom om 16.30 in de
kerk van Creil.

*1e aanspreekpunt
Marry de Graaf 0527-271640 / 06-36491581
*2e aanspreekpunt
Lian Dekkers 0527-271365 / 06-22253207
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.
Bestuur MFC ‟t Mozaïek
Albert, Martien, Elien, Anita en Minetta

Om 17.00 uur gaan samen genieten van
een lekkere maaltijd en om 18.00 uur houdt
één van de leiding over een onderwerp.
Daarna kletsen we lekker verder in kleine
groepjes. Rond 19.30 uur is het weer tijd
om te vertrekken!
Ben jij tussen de 14 en 18 jaar en houd jij ook
van lekker eten, snoep en ga je graag een
weekendje weg? Dan moet je zeker komen!
Als het je het dan ook nog wat lijkt om over
het Christelijk geloof te praten, dan moet je
het zeker niet missen!
Natuurlijk nodigen we iedereen een week van
te voren weer persoonlijk uit!
Tot volgend jaar, Wouter, Frank, Femke,
Mark, Rick en Nicole

Kokers gezocht voor de Youth
Alpha 2017 !
OOST EUROPA COMMISSIE CREIL-ESPEL
nodigt u alvast uit voor ons:

Grootmoedersbuffet met Pannenkoeken
Zaterdag 11 maart in het Mozaïek Espel
Tijd: 17:00 uur inloop vanaf 16:30 uur
De kosten van dit buffet zijn: €12,50
(65+ € 10,00 & basisschoolkinderen € 7,50)
Opgeven bij: Willy v.d. Brandhof 2715 77 of
Jacobje Faber 870744 of per email:
a.veeke@planet.nl

Voor het nieuwe seizoen van
de Youth Alpha 2017 zijn er
enthousiaste kokers nodig om
de jeugd te voorzien van een
lekkere, warme maaltijd. Wie
wil er 1 of meerdere keren koken?
De data zijn:
22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 26-2, 5-3, 12-3, 26-3, 24, 9-4, 15-4.
Wanneer u 1 of meerdere keren kunt/wilt
koken wilt u dat mailen naar
mark_vanbrakel@hotmail.com met
vermelding van de datum/data en een
eventueel mailadres en telefoonnummer.
Kosten van de gekochte ingrediënten kunnen
gedeclareerd worden.
Wij genieten altijd weer van de gemaakte
maaltijden. En ik hoop dat wij ook dit seizoen
weer genoeg kokers hebben.
Groeten Mark van Brakel
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Kerkdienstenrooster
22 januari
Creil 10.00 uur
Espel 10.00 uur

Oecumenische dienst
georganiseerd door IKB
Ds. Thea de Ruijter,
Dronten

29 januari – Heilig Avondmaal
Creil 09.15 uur Ds. Wim Kok –
traditioneel avondmaal
Espel 10.45 uur Ds. Wim Kok –
open avondmaal
05 februari
Creil 09.15 uur
Espel 10.45 uur

Dhr. Guus Doorn, Rutten
Dhr. Guus Doorn, Rutten

12 februari
Creil 09.15 uur
Espel 10.45 uur

Ds. Jelle Vonk, Ens
Ds. Jelle Vonk, Ens

19 februari
Creil 09.15 uur
Espel 10.45 uur

Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok

26 februari
Creil 09.15 uur
Espel 10.45 uur

Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok

05 maart
Creil 09.15 uur
Espel 10.45 uur

Ds. Wim Kok
Ds. Wim Kok

Woensdag 08 maart – biddag
Creil 19.30
Ds. Hessel Keuter

ESPELER VROUWEN ALGEMEEN
Kerstworkshop krans maken
De kerstworkshop, gegeven door Sandra v.d.
Guchte van Atelier Wapper, had als resultaat
prachtige met groen en versierselen
gedecoreerde kransen. Het engeltje dat van
tevoren van kleigemaakt werd, kreeg een mooi
plekje op de krans.

Kerstavond
De Kerstavond bestond uit een Oosters
kerstdiner, verzorgd door de Ducdalf. Het was
een gezellig en smakelijk gebeuren in een
sfeervol aangeklede zaal. De deelneemsters
konden na afloop een kerstkaart met een
mooie wens mee naar huis nemen.
Programma:
Zaterdag 21 januari Kern met Pit
Het Breicafé heeft het predicaat Kern met Pit
gekregen. De uitreiking van dit hiervan is op
zaterdag 21 januari van 13.30 uur tot 16.15
uur in Theater „t Voorhuys, (Beurszaal). Als je
het leuk vindt om hier bij te zijn, graag
aanmelden via esvra@live.nl .
Het Breicafé is in de wintermaanden één
donderdag per maand open. De data voor het
voorjaar van 2017 zijn: 16/2,16/3, 20/4.
Iedereen is van harte welkom en kan
aanschuiven tussen 20.00 en 22.00 uur.
Kosten € 3,-. Kijk ook eens op facebook: Heel
Espel Haakt.
Woensdag 25 januari Eva Vriend
Een lezing over het
boek De Helpende
Hand door auteur
Eva Vriend. Eva
keert in het boek
terug naar de
begindagen van de
Nederlandse
verzorgingsstaat.
Op invoelende wijze
legt zij de
veelbewogen geschiedenis bloot van het
beroep van gezinsverzorgster, dat een grote
rol speelde in de levens van zeer velen. Ria,
de moeder van de auteur, zou wegens ziekte
uiteindelijk afhankelijk worden van het beroep
waarvoor zij zelf was opgeleid.
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Woensdag 15 februari jaarvergadering en
Energy4All
Voor de pauze is de jaarvergadering en na de
pauze komt Ferdinand Dijkstra uit Rutten
vertellen over het verloop van de
energiestofwisselingsziekte van zijn zoontje
Willem. De moeder en zussen van Willem gaan in
2017 meedoen aan een uitdaging van stichting
Join4Energy. Deze stichting doet hetzelfde als
Energy4All, namelijk geld inzamelen voor een
medicijn tegen deze ziekte. Voor meer info:
forza4engery4all.nl en het weblog
www.willemweblog.nl
Woensdag 15 maart djembé avond
Onder leiding van docente Heleen Groen wordt
dit een vrolijke, energieke avond. Zij gaat de
deelnemers begeleiden in het bespelen van een
djembé ofwel een uit West-Afrika afkomstige,
bekervormige trommel. Deze wordt met de hand
bespeeld. Óók voor mensen die nog geen
ervaring hebben met Afrikaanse percussie.
Aanmelden is noodzakelijk en kan uiterlijk tot en
met 9 maart via esvra@live.nl of bellen met
Reinie, tel. 271681.

Vereniging Dorpsbelang Espel
Het bestuur nodigt haar leden uit voor de
jaarvergadering op vrijdag 10 februari 2017
om 20.00 uur in het MFC ‟t Mozaïek.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter Gilbert
Bastiaanssen
2. Notulen jaarvergadering 2016
3. Er is spreektijd verleend aan:
a. De feestcommissie
b. De begraafplaatscommissie
c. Het bestuur van het MFC
d. De commissie voor de nieuwe
sportaccommodatie
e. Mercatus
4. Financiële verslagen door penningmeester
Jan Dekkers
5. Verslag van de kascommissie door de
heren Arik Maas en Herman Poland
5a. Benoeming nieuw lid. Dhr. Arik Maas is
aftredend.

Voor alle activiteiten geldt: in ‟t Mozaïek, aanvang
20.00 uur en gasten zijn van harte welkom tegen
betaling van € 5,-.
Jaarprogramma:
12 april:

Paasworkshop door Chantal van
Breugel
17 mei:
Uitstapje naar Deventer
September: Eendagsbestuur
18 oktober:
Stenen versieren door Reinate
Compagner
15 november: Etherische oliën door Gerdien
Ras
13 december: Kerstworkshop door de Otterie
uit Vollenhove
19 december: Kerstavond

6. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar: Gilbert
Bastiaanssen en Jannie de Jong. Het
bestuur stelt als nieuwe bestuursleden
Jeroen van den Burg, Rick Dopmeijer
en Renske Bos voor
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij
de secretaris tot een uur voor de vergadering!
7. Verkiezing vakantie-sticker-foto van 2016!
8. Rondvraag
9. Sluiting vergadering

Na afloop van het officiële gedeelte een
gezellig samenzijn
met hapje en drankje (1 gratis, daarna €
1,-- per drankje)
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ESPEL BOUWT VOOR JONG EN
OUD!!!!!!!!!
13 MEI HOUD HEM VRIJ.
De aanhef is een mooie slogan, en die dekt de
lading prima. Er word ook gebouwd voor jong en
oud. Maar indien iemand nog een leukere en
betere yell weet voor de veiling alle ideeën zijn
altijd welkom. Nu kan het nog. Mail het door ( zie
Herman hier onder) of anders bel het door naar
één van onderstaande personen.
Er is al héél veel werk verzet voor de nieuwe
multifunctionele sportaccommodatie MFS Espel.
Er moet nog héél veel gebeuren waaronder een
veiling. De datum is nu bekend, we gaan het
vanaf nu verder uitwerken. Bij een veiling
brengen diensten vaak het meest op.......bv
aardappelselectie, kistenbewaring, een dag
transporten met jouw tractor+kipper, een hectare
aardappel rooien, onkruid wieden, tuinonderhoud,
oppasdienst, schilderen, ramen wassen, auto‟s
wassen, klussen etc. Heb je hier interesse voor,
bied jezelf of je team ervoor aan. Etentjes doen
het ook altijd goed, vakantiehuis aanbieden,
taarten, behangen, tuinonderhoud, eten bij
iemand in huis etc, gewoon dingen die iedereen
past. Hoe aparter en ludieker hoe leuker. Kom je
b.v. iemand tegen die zijn bedrijf of firma wil
promoten door een leuke kavel aan te bieden.
Vraag gewoon of ze interesse hebben en je zult
zien dat mensen buiten Espel ook best wat aan
willen bieden. Ik kwam Harco Bergman
tegen…….ik zeg Harco, jullie hebben leuke
locaties in het Kuinderbos, zou jij voor de veiling
misschien wat willen aanbieden……. Maar
natuurlijk voor Espel dat vind ik geweldig. Zo
hebben we dus 2 kavels. 1 voor 2 overnachtingen
in een boomhut. 1 voor 2 overnachtingen op een
vlot. Beide voor max 3 personen. Vind je het
moeilijk om wat aan te bieden, no problem. Dan
kom je gewoon op de veiling en ga je bieden.
Oude bankstellen tafeltjes etc dat loopt niet op
een veiling, dat is mooi voor goedzooi. Laat je
gedachten er maar vast over gaan. Diensten
(arbeid) brengen gewoon het meeste op en het
past anderen wel om die diensten af te nemen.
We hebben een aantal mensen gevraagd om te
assisteren bij deze veiling. We leven momenteel
in het digitale tijdperk, daarom is er nu ook een
website gelanceerd. Het mooie daarvan is dan
kan je al zien wat er aangeboden is. Daarna
komen er weer ideeën los. Wanneer je denkt die
website is teveel de ver van mijn bed show. Dan

kan je altijd contact zoeken met de
veilingvrijwilliger in de buurt. Hierbij de namen
met tel nr. Paul den Engelsen 06-13970397
Rudy de Graaf 06-53241681 Peter de Sain
06-20547910, Anne-Miek van Steenbergen
06-13651230, Brian Vos 06-57354925, Floris
Balk 06-11072402, Nienke de Wit 0640652875, Ronald van het Hof 06-37650541
en Michiel Maas 06-30044711.
Wanneer we deze accommodatie voor elkaar
krijgen met zijn allen, dan kunnen we er weer
jaren tegenaan. Dan hebben we voor ons
kleine dorpje alle voorzieningen weer prima
voor elkaar. Daarmee kunnen we de
geboortegolf die Espel nog steeds rond gaat,
in de toekomst in goede banen leiden.
De bedoeling is dus om dit alles aan een
website te koppelen zodat een ieder al kan
zien wat er aangeboden word. Er word een
mooie catalogus gemaakt. Het komt er dus op
neer dat we de deadline zetten op 30 april.
Dan kunnen de boekjes gedrukt worden en
hebben we ze op tijd klaar.
We willen er een complete feestavond van
maken 13 mei, dat betekent dat je voor een
mooi bedrag mee kan eten vooraf aan de
veiling. Wanneer we dan met veel personen
eten….komen we in de sfeer en hebben we
geen honger meer wanneer de veiling gaat
beginnen. Dit eten zetten we op nr. 1 van de
kavellijst en zo hebben we een mooie start
van het op te halen geldbedrag. We hebben
een mooie deal met Edwin van de Ducdalf die
zet er een mooi buffet neer incl. 2
consumpties. Als veilingcomité vragen we hier
€ 25 p.p. voor. Maar dan blijft er FLINK geld
over voor het gebouw wat er moet komen. Zo
kunnen we op een leuke manier heel Espel bij
elkaar brengen……..in de sfeer komen en bij
voldoende deelname daar de eerste
duizenden euro‟s aan over houden. We
hebben géén streefbedrag maar het komt er
op
neer dat we zo veel mogelijk willen ophalen
voor het MFS Espel. Er blijft niks aan de
strijkstok hangen, alles gebeurt door
vrijwilligers. We zullen met zijn allen weer
eens laten zien waarin een klein dorp groot
kan zijn. Leader gelden wordt niet meer in
gebouwen gestoken, het komt er dus op neer
dat Espel veel zelf moet doen. De gemeente
doet ook een duit in het zakje, maar wij als
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Espel vinden dat niet meer dan normaal. We zijn
tenslotte een onderdeel van de gemeente. MET
ZIJN ALLEN KOMT HET GOED!!!!!!!!
Hierbij de uitleg over de website: De website is te
bereiken onder http://www.sportdorpespel.nl/veiling-espel/. Machiel Maas heeft al
e.e.a erop gezet maar de site dient nog enkele
aanpassingen te krijgen. Deze zullen z.s.m.
worden doorgevoerd. Wat willen wij straks van u
weten op het kavelformulier: naam, adres,
emailadres, omschrijving artikel of dienst, opgave
voor diner voorafgaand aan de veiling met aantal
personen, indien mogelijk foto van het artikel of
dienst. Hoe u een biednummer kunt krijgen en de
spelregels van de veiling zullen later worden
bekendgemaakt op de website van de veiling en
van Espel en in de dorpskrant.
Hoever is de kantinecommissie met MFS Espel:
Redelijk op schema. In december is de stichting
MULTIFUNCTIONEEL SPORTCENTRUM
ESPEL (MFS Espel) ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Dit was noodzakelijk om
organisatorische en financiële redenen en te
kunnen voldoen aan o.a. de voorwaarden voor de
gemeentelijke subsidie.. De kantinecommissie is
hard bezig met de vele zaken die geregeld
moeten worden. Tijdens de jaarvergadering van
Dorpsbelang op 10 februari a.s. zal Jos Bus u
uitgebreid informeren over de laatste stand van
zaken. Wilt u een idee hebben hoe het gebouw
eruit komt te zien kijk dan op de voorlopige
tekeningen die in de voetbalkantine liggen.
Oproep aan alle creatieve Espelnaren: we zoeken
nog een mooi logo voor MFS Espel. Heb je een
leuk idee stuur dat dan naar Jos Bus email
j.b.m.bus@kpnplanet.nl of Herman Poland email
hwpoland@ziggo.nl. Eeuwige roem is je beloning.
.
Namens de organisatie:




Herman Poland 06-27256626
Paul van Steenbergen 06-12189718
Gilbert Bastiaanssen 06- 22564393

DUS 13 MEI HOUD HEM VRIJ.

Een perfecte voorzet van Combinatie B
tijdens de nieuwjaarsreceptie
Op maandag 2 januari tijdens de
nieuwjaarsreceptie zijn wij als combinatie B
gevraagd om een optreden te verzorgen. In
het kader van goede voornemens en
saamhorigheid hebben wij gekozen om voor
een jaar lang deze gedachten voort te zetten.
Wij hebben voor elke maand, door middel van
lootjes, een dorpsgenoot een opdracht
gegeven.Deze opdrachten staan in het teken
van elkaar helpen. De dorpsgenoten welke
een opdracht hebben gekregen worden
gevraagd om deze in de desbetreffende
maand uit te voeren. Zo maken wij met elkaar
het jaar 2017 tot een fantastisch jaar!
De volgende dorpsgenoten hebben een
opdracht gekregen:
 Januari: Corne Luk – Doe een goede
daad voor een dorpsgenoot
 Februari: Jan-Evert de Jong – Help
de carnavalsvereniging
 Maart: Tjitske Straatsma – Help de
groenbrigade
 April: Joke Homan – Help mee met
de voorbereiding van het Tulpen
mozaïek
 Mei: Lian Bastiaanssen – Beteken iets
op de veiling van 13 mei
 Juni: René Bos – Help de
feestcommissie
 Juli: Carla de Raat – Help de zes
tijdens het voetbaltentenkamp
 Augustus Pim de Wit – Doe iets voor
de verbetering van de buurtveiligheid
 September:Bram Bus – Doe mee aan
de Burendag
 Oktober: Elien Meisner – Maak een
Halloween pompoen
 November: Erik Oosterhuis – Ga
koffie drinken bij je buren
 December:Septima Noot – Help bij de
kerstmarkt
Om iedereen op de hoogte te houden van
deze opdrachten hebben wij deze mensen
gevraagd om de uitvoering van de opdracht
vast te leggen door middel van een foto en/of
een klein stukje tekst. Deze documenten
zullen vervolgen op de website van Espel
gepubliceerd worden.Dorpsgenoten veel
succes met jullie opdracht!!
Vriendelijke groeten,
Combinatie B
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Jeugdtoneel
Kindermiddag 1 februari door:
SVA & Speeltuincommissie
SVA organiseert samen met de
speeltuincommissie een leuke kindermiddag.
Wanneer: woensdag 1 februari
Waar: MFC, vanaf 13:30 - ca 16:00uur
Wie: alle kinderen uit Espel (4-12 jaar)
(ouders zijn ook welkom)
Tijdens deze middag willen we alle kinderen uit
Espel er graag bij hebben.
Het eerste gedeelte van de middag mogen de
kinderen ons, spelenderwijs, aangeven hoe zij
willen spelen in de nieuwe speeltuin.
Op deze manier wordt het echt een speeltuin
bedacht door de kinderen en voor de kinderen.
Hierop aansluitend gaan we een leuke bingo
spelen met de kinderen vanaf groep 3, met
daarbij leuke prijsjes.
De kinderen uit groep 1 & 2 krijgen een
bloempotje met zaadjes mee naar huis, zodat ze
al kunnen beginnen met tuinieren.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
We zien jullie graag 1 februari.
De SVA;
Karin Jol, Hester Stevens, Chantal Knook,
Angelina Hecht en Saskia Snippe.
De speeltuincommissie;
Afke Huizinga, Roy Metsemakers,
Michiel Maas, Anne Dijkstra en Martijn Dekkers

Na een groot succes anderhalf jaar geleden
van het eerst toneelstuk, in de feesttent van
onze jeugd in Espel. Zijn we nu bezig met
weer een avondvullende voorstelling en als U
dit leest zijn we al weer enkele maanden aan
het repeteren en oefenen in het jeugdhonk.
Het ligt in de bedoeling om Zaterdagavond 18
Maart 2017 in de Ducdalf (op verzoek van de
spelers) dit op de planken te brengen. Het is
een humoristisch toneelstuk in twee bedrijven
Het heet “BEN IK IN BEELD “ . Ben ik in
beeld is een avontuurlijk verhaal, waarin er
geen vijf minuten voorbijgaan zonder actie en
humor. Het verhaal laat zien dat je vaak meer
kunt dan je zelf denkt en dat samenwerken
belangrijk is wanneer je iets wil bereiken
Het verhaal speelt zich af in de werkkamer
van Wanda ………”Dokter Wanda” wel te
verstaan…………..
Als U wilt weten hoe het verder gaat kom dan
Zaterdagavond 18 Maart naar de Ducdalf in
Espel.
De speler zijn:
Sanne Bastiaan Tessa Baaiman
Jeroen Sippe
Steijn Mulder
Sanne Mulder
Danique Stevens
Koen Muller
Regie : Karin Jol en Paul van Steenbergen.
Souffleuse: Greet Kleijn
Namens het Jeugdtoneel willen wij diegene
die zijn stem op ons uitgebracht heeft, bij de
jaarlijkse Clubkascampagne van de
Rabobank, heel hartelijk bedanken. Het heeft
een bedrag opgebracht van €.281,52. Hier
zijn we heel blij mee en hopen dat U volgend
jaar weer op ons zult stemmen.
Namens de Jeugdtoneel commissie tot ziens
op:

Zaterdagavond 18 Maart In de Ducdalf.
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EVEN VOORSTELLEN.
Hans van der Linden en Gerry Schravendeel zijn
vorig jaar september aan het Espelerpad 14D
komen wonen. Zij kwamen uit Alphen a/d Rijn.
Zij waren al een poosje aan het rondkijken in de
polder, omdat hun voorkeur uitging naar een
woning met veel ruimte om het huis en een
garage. Een grote tuin, dat misten zij in Alphen.
Gerry (1964) is geboren in Haarlem, maar als
kind al verhuisd naar Alphen a/d Rijn.
Na de basisschool en de MAVO ging zij een
opleiding volgen voor verpleegkundige. Later
kwam zij aan het werk in het gevangeniswezen,
eerst in Alphen a/d Rijn. Toen de mogelijkheid
kwam om in Lelystad te gaan werken, greep zij
die kans aan.
Hans (1960) is geboren en getogen in Alphen. Na
de basisschool en de MAVO kwam hij in militaire
dienst en heeft daar 4 jaar gediend als technisch
specialist. Later heeft hij in de keukenbranche
gewerkt. Tegenwoordig is hij eindcontroleur bij
een bedrijf in asbestsanering. Zijn werkterrein is
geheel Nederland. Voor Hans en Gerry is het
voor beiden een 2e huwelijk. Gerry kreeg 9
kinderen, die nu allen zelfstandig wonen; hun
leeftijd ligt tussen de 18 en 32 jaar; ook heeft zij 5
kleinkinderen. De kinderen van Hans zijn resp. 23
en 27 jaar. Gerry had als hobby o.a. films te
digitaliseren; wel leuk, maar nu hoeft het niet
meer. De tuin heeft nu haar grote interesse en zij
kan niet wachten tot het voorjaar is, om aan de
slag te kunnen gaan.
Hans is nu nog druk met onderhoudsklussen aan
het huis, wat ook wel zijn liefhebberij is. Daarna
hoopt hij tijd te vinden voor het opknappen van
een oude Renault. De eerste indruk van het
wonen in de N.O.Polder viel erg goed uit. De
mensen zijn lang niet zo stressvol als in het
Westen van het land. In de buurt zijn de mensen
erg behulpzaam en belangstellend. Een
uitnodiging voor het Espelerpadfeest was ook
verrassend.
Verder is het Hans en Gerry opgevallen, dat er
vele verenigingen en activiteiten zijn op zo‟n klein
dorp. Nu nog de tijd vinden om ergens aan mee
te kunnen doen; dat is vaak het probleem als je
pas verhuisd bent!
Bij binnenkomst in de huiskamer valt een tekst op
de muur gelijk op:
Wish it,
Dream it,
Do it.

Wat gebeurt er allemaal bij de
Kruimel!?
Wat is er veel gebeurt de afgelopen tijd bij de
peuters. Maar als eerste willen we vertellen
dat er na de kerst vakantie een nieuwe Juf bij
komt. Haar naam is Lillian en gaat samen met
Juf Florence de dinsdag en donderdag
ochtend bij de Kruimel werken.
We hebben er bij de peuters een hoop
bakkers bij gekregen. Het thema was bakken.
Aan dit thema hebben de kinderen veel
gewerkt. Zo hebben ze met graan gespeeld.
Het was zo leuk dat het graan door heel het
lokaal heen lag. Ook spelen ze graag met
brood deeg. Daar worden mooie broodje mee
gekneed. Maar bij een echte bakker hoort ook
een short en die hebben alle kinderen mogen
knutselen.
In de kring zijn er leuke spelletjes gedaan met
een echte bakkers muts! Iedereen mocht de
bakkers muts op en was de bakker! Haha dat
was spannend en toch ook wel erg leuk! En
wisten jullie dat een bakker heeel vroeg op
moet staan om brood te bakken. De Peuters
moesten zelf de bakker beer nog wakker
maken anders had hij zich verslapen.
Gelukkig hebben de kinderen geholpen om de
broodjes in de oven te doen en kwam alles
goed.
En wat was is het een drukke tijd. 1 december
kwam piet bij de peuters langs. Alle ouders
hadden als hulp piet gespeeld en hebben
voor de kinderen er weer een mooi cadeau
van gemaakt.
Ook is er een echt kerst ontbijt geweest. Wat
hebben de kinderen het gezellig gehad. Ze
hadden zelf lichtjes gemaakt en mocht hun
eigen crackertjes smeren.

Hopelijk maken Hans en Gerry in Espel hun
droom waar.
Elly Verwijs.
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KOEKACTIE

KOEKACTIE

Gymnastiekvereniging Espel houd rond half
maart een koekactie. We willen graag nieuwe
turnpakjes aanschaffen en hopen doormiddel van
deze actie een mooi bedrag op te halen.
Houd u deur half maart dus in de gaten, want
voor u het weet staat er een gymlid aan de deur
voor het verkopen van een heerlijke koek.

IJSCLUB ESPEL in samenwerking
met SPORTDORP ESPEL.
Wie heeft er zin in schaatsen?
Voor iedereen in Espel die van schaatsen houdt,
gaan wij op zondag 5 maart a.s. naar Flevonice
in Biddinghuizen.
Vertrek om 11.30 uur vanaf het MFC en rond
17.00 uur weer terug.
Basisschool kinderen onder begeleiding van een
volwassene.
Kosten voor dit uitje: € 1,- voor een kind en € 3,voor een volwassene.
Deelname is voor eigen risico.
Geen schaatsen? Deze zijn te huur bij Flevonice.
Opgave kan per mail voor 18 februari naar:
septima.bramer@gmail.com
Geef je snel op, want wanneer je met de bus mee
wilt: vol is vol!
We hopen op een grote opkomst!
Groet van het bestuur van de IJsclub.

De Tulp Espel BV
Nieuwjaarstoernooi 2017
Redelijk “laat” in het jaar, maar nog steeds in
eerste weekend werd het Nieuwjaarstoernooi
gespeeld. En die van 2017 was er een waar
de dames van zich deden spreken. Voor de
heren was het goed dat er voor hen een
aparte competitie was, want ze sneeuwden
aardig onder.
De belangstelling was goed met 48
deelnemers in 3 verschillende klassen: 4
jeugdleden, 15 dames en 29 heren.
Voor de jeugdfinale plaatsten alle vier
deelnemers zich en zij wisten dus al bij
voorbaat dat ze 8 games mochten gooien.
Titelverdediger Dave van Wezep ging net als
vorig jaar met voorsprong de finale in. Daarin
was zijn start wat stroef, maar een laatste
game van 183 was de kers op de taart. Achter
hem gooide broer Mike een sterke finale,
maar om zijn broer te verslaan was het niet
genoeg.
Het scheelde niet veel of hij was nog derde
geworden. Jasper Vink gooide in deze finale
zijn eerste 200-game en hij kwam slechts 7
pins te kort voor plek twee. Jordy Buys deed
het heel erg goed (hij bowlt nog maar een half
jaar) en hij werd verdienstelijk vierde. Opa
André is vast gewaarschuwd …. Dave gooide
in de voorronden ook nog de hoogste game
met 177.
Bij de heren was het Jan Passies die niets
aan het toeval overliet. De hoogste game van
het toernooi (263) en een gemiddelde in de
voorronden van 247 gaven hem een
voorsprong van meer dan 100 pins op de
concurrentie. Een voorsprong die geen
moment meer in gevaar kwam.
Wij hebben de jeugd, maar ook bowlers die al
wat langer mee gaan. Louw de Kievit mag al
ruim 60 jaar niet meer bij de jeugd bowlen,
maar hij ging wel, in stijl, met de tweede
plaats aan de haal. Daarachter vochten
Dennis Veen en Simon Klaver met elkaar
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voor de laatste podiumplek en voor Simon was in
de laatste game de koek op. Daarmee ging de
derde plaats met Dennis mee naar Marum.
Dan de dames. Wat een vuurwerk (wel een week
te laat) en wat een scores. In de voorronden
gooide Bianca Veendorp al haar games boven de
200, iets wat bij de dames niet zo heel vaak lukt.
In de finale liep het veel minder en ze zakte naar
de vierde plaats. Marjo Hakvoort was blij met
haar eerste game en dat bleek haar laagste te
zijn. Ook voor haar verliep de finale niet zoals
gewenst, ze zakt naar plaats drie.
Dat betekent dus automatisch dat er dames van
achter naar voren opschoven. Van Janneke
Wijnia zijn we dat wel gewend en ook dit jaar
deed ze haar reputatie al toernooibowlster alle
eer aan. Ze werkte zich op van vier naar twee,
maar daar hield het op. Want in de finale was het
de beurt aan Mieke Reyneveld om in de
spotlights te treden. Haar voorronden waren als
super, maar in de finale leek ze alles te kunnen.
Met een voor haar ongekend hoog
toernooigemiddelde van boven de 192 was ook
over deze kampioen geen discussie mogelijk.
Deze drie kampioenen mochten in twee games
uit gaan maken wie de overall winnaar van het
toernooi zou worden. Daarin maakt Dave meteen
het verschil in de eerste game en hij gaf daarmee
Mieke en Jan het nakijken, wat ze ook
probeerden. Met zijn 263 in de voorronde won
Jan wel de wisselbeker voor de hoogste game
van het toernooi, maar de “De Tulp Espel BV
Wisseltrofee” ging weer met Dave mee naar
Emmeloord.
Na de laatste bal werden de bekers en
enveloppen uitgereikt. Nieuw dit jaar waren de
prijzen voor de hoogste game inclusief handicap,
zodat iedereen kans had op deze prijs. Winnaars
waren Mieke en Jan. Daarna had Roger Boerma
namens De Tulp BV mooie woorden voor de
organisatie, de deelnemers en onze gastheer, De
Ducdalf. Het was weer een gezellig (ook mede
namens de mooie tombola) en geslaagd toernooi
met hoge scores.

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

Meer info over Sportdorp Espel is te vinden
op de website www.sportdorp-espel.nl en via
Facebook.
Activiteiten:
Nieuwjaarstoernooi Volleybal Espel-Creil
Zaterdag 21 januari 2017 organiseert de
Volleybalvereniging Espel-Creil het gezellige
nieuwjaarstoernooi. Iedereen (ook niet leden)
kan meedoen met een eigen samengesteld
team van collega‟s, vrienden, familie, buren,
etc. Het toernooi wordt gespeeld tussen 13.00
– 18.00 uur in de toernooihal van Creil en ook
toeschouwers zijn van harte welkom.
Clinic door voormalig bondscoach bowlen
Bowlingvereniging Espel organiseert op
zondag 29 januari drie clinics, gegeven door
voormalig bondscoach van verschillende NL
teams en het Tsjechische nationale team,
Jack Edelaar. Twee clinics zijn voor
recreatieve bowlers en één voor gevorderden.
Alle inwoners van Espel, ook als ze geen lid
zijn en alle leden van de Bowling Vereniging
Espel mogen meedoen. Maximaal 40 mensen
kunnen deelnemen en vol = vol. Het bestuur
bepaalt wie meedoet aan de clinic voor
recreanten en wie met de gevorderden. Het
animo is groot. Mocht je geïnteresseerd zijn,
informeer bij Carla de Raat via e-mail:
carladeraat@home.nl of er nog plaats is.
Toeschouwers zijn altijd welkom.
Beweging & Voeding
De vorig jaar goed geslaagde activiteit
Beweging & Voeding gaat door. Op 14 en 18
februari wordt gestart met respectievelijk
Callanetics o.l.v. trainer Joke Heestermans en
Bootcamp, o.l.v. trainer Mark Staal. Op
dinsdagavond, voorafgaand aan de
Callanetics, geeft Joke Heestermans
voedings-advies.
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Wil je meer weten: donderdag 2 februari vindt om
20.00 uur een informatieavond plaats in het MFC;
een flyer is ingestoken in dit blad.
Wielerclub Espel
De Wielerclub is vanaf de eerste rit op 3 juli jl.
een groot succes. Iedere zondagmorgen hebben
afgelopen zomer gemiddeld 15
enthousiastelingen een mooie route door de
polder en de buiten-gebieden gefietst. Ook de
beginnende fietser kon enthousiast mee doen. De
Wielerclub Espel gaat zondag 9 april weer van
start. Voorafgaand aan het wielerseizoen wordt
een clinic georganiseerd. Datum en informatie
volgen nog.
Nieuwe multifunctionele sportaccommodatie
Zonder accommodatie geen sport en Espel zit zo
goed als zonder; in ieder geval zonder
accommodatie die aan de eisen van huidige weten regelgeving voldoet. In januari zal de
gemeenteraad hopelijk instemmen met het
voorstel van het college om € 350.000 beschikbaar te stellen voor een nieuwe sportaccommodatie in Espel. Daarna zijn de bewoners van
Espel aan zet om de resterende € 376.000 bij
elkaar te brengen. Eén van de acties: de grote
VEILING op zaterdag 13 mei. Zet in je agenda
en doe mee!
Rabobank Clubkas Campagne
Bijna € 2000 hebben de Tennisvereniging, MFC ‟t
Mozaïek, de Bowlingvereniging, Slagwerkgroep
Espel, Toneelvereniging de Ducdalf en Muziekvereniging de Zuiderzee Echo‟s gekregen via de
Rabobank Clubkas Campagne. Namens hen
allen, bedankt voor het stemmen op Espel.

Uitnodiging nieuwjaarstoernooi
Volleybal vereninging Espel-Creil
Zin om met een samengesteld team van jezelf
mee te doen? Geef je dan nu op met je vrienden,
familie en kennissen.
Datum: Zaterdag Januarie 2017
Tijd: 13.00 - 18.00
Locatie: Toernooihal Creil
Inschijfgeld: € 25,-

Let op !!
- Sponsoren mogen 1 team gratis aanmelden
- Je hoeft geen lid te zijn van de vereniging
- Minimaal 2 dames en maximaal 3 competitie
spelers in het veld
- Geef je zo snel mogelijk op want vol is vol
Uiterste inschrijf datum: 18-1-17
Opgave via mail:
volleybalespelcreil@hotmail.nl

S.C.ESPEL
AFD: VOETBAL
www.scespel.nl

Grote verslagenheid door overlijden
erelid Jetze Tjempkema
Met grote verslagenheid
hebben we kennis genomen
van het veel te vroege en
plotselinge overlijden van
Jetze Tjepkema.
Jetze is enorm belangrijk
geweest voor S.C. Espel.
Hij was onder meer
jeugdkeepertrainer,
bestuurslid, voorzitter van
het jeugdbestuur,
jeugdscheidsrechter, trainer
en iedereen kent hem als de
terreinmeester van S.C.
Espel. Jetze was in 1993
oprichter van
voetbalactiviteitengroep De
Zes, waarmee nu nog altijd activiteiten voor
de jeugd worden georganiseerd.
Jetze is ruim 25 jaar actief geweest als
vrijwilliger. In 2014 stopte Jetze met officiële
functies bij de club. Maar hij was nog vrijwel
elke zaterdag op het voetbalveld te vinden. Zo
keek hij bij jeugdwedstrijden, senioren en was
hij ook vaak aanwezig als supporter bij de
Dames. Maar nog belangrijker hij maakte
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voor iedereen tijd voor een praatje en gaf je altijd
positieve adviezen en tips.
In 2010 werd zijn inzet bekroond als
sportvrijwilliger van het jaar van de
Noordoostpolder. De jury zei toen over hem: ‟Het
is zo‟n doener die de hele zaterdag en ook op
doordeweekse trainingsavonden alle denkbare
klussen opknapt die een kleine vereniging te
verstouwen heeft‟, aldus de jury.
Jetze gaf toen aan: „Ach, het verenigingsleven
boeit me. Ik ben een blauw-witman in hart en
nieren, ik voel me één met Sportclub Espel. Dat
gaat nooit meer over.‟ Dit tekent Jetze. Altijd
hardwerkend op de achtergrond als vrijwilliger in
dienst van een ander met een hart van goud.
Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte
toe.

Jo-15 1g najaarskampioen
Jo-15 1g ofwel de C1 is ongeslagen najaars
kampioen geworden in de 3e klasse.
Na 8 wedstrijden hebben zij 55 doelpunten
gemaakt en 5 tegen gekregen, een topprestatie!
In het nieuwe jaar zullen ze starten in de 2e
klasse.

selectiespelers Edwin Maas en Robert van
Gaalen. Die een lachwekkend stuk neerzette.
Het rad van avontuur werd dit jaar verzorgd
door het 3de elftal van S.C. Espel,
Wij willen iedereen bedanken voor zijn
aanwezigheid.
Bedankje vrijwilligers
Wij zijn trots op onze vrijwilligers! Daarom
kregen zij een kleinigheidje als blijk van
waardering voor alle hulp dit jaar. Een
amandelstaaf afkomstig uit eigen dorp van
Attent van Slooten. Iedereen bedankt voor
alle hulp dit jaar.
Kaboutervoetbal
Trainster Carolina van de kabouters plaatste
begin december een fantastisch filmpje op
YouTube over het kaboutervoetbal in Espel.
Wat een plezier komt kijken bij de allerkleinste
jeugd!
Bekijk dit filmpje via www.youtube.com en
gebruik de zoekwoorden: ‘Kaboutervoetbal
Espel’
Superleuk Carolina! Bedankt!

Agenda:
Nieuwe trainer voor Dames 1
Dames 1 van Espel heeft een nieuwe trainer.
Johan Hensums uit Emmeloord is de nieuwe
trainer.

18 februari - Doedag
Met elkaar werkzaamheden verrichten rond
de accommodatie. Opgeven kan te zijner tijd
via je leider of het bestuur.

Voorheen heeft hij o.a. bij Creil, de Westhoek en
Flevo Boys de dames getraind. Dames 1 draait
op dit moment bovenin mee en met een groep
van 22 meiden wordt er elke week enthousiast en
goed voetbal gespeeld!

13 mei - Veiling MFA
Veiling voor de nieuwe Multifunctionele
accommodatie

Wij zijn blij als vereniging met johan en onze
Dames! Succes Johan en Dames!

Blijf ook op de hoogte van S.C. Espel via
onderstaande Social Media

Eindejaarsafsluiting
17 December hebben wij weer de jaarafsluiting
gehad met o.a. het rad van avontuur en de
eindejaarsconference. Dit jaar verzorgd door de
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“De beste kinderopvang van
Flevoland!”

Alle mensen uit Espel en omstreken die met de
Rabobank clubkascampagne een stem op ons
uitgebracht hebben: hartelijk bedankt!
We hebben een mooi bedrag gekregen en gaan
verder met het sparen voor nieuwe
uniformkleding.
Verder wensen wij u alle goeds voor het nieuwe
jaar.
Wij hebben met onze slagwerkgroep een leuk
jaar achter de rug. U kent ons misschien alleen
maar van de lawaaioptocht maar we doen veel
meer.
Een kleine impressie:
 Solistenconcours voor de jeugd ,
georganiseerd door Flevobrass.


Gespeeld bij de uitvoering van “Diana”,
en “de Zeeschelp” .



Bij “”uit je tent”op Schokland, en de
truckers dag op Urk.



Verder bij de avondvierdaagse in
Emmeloord, Urk en Lemmer.



De indrukwekkende stille tocht in
Emmeloord tijdens dodenherdenking.

Mocht u belangstelling hebben: kom gerust langs
op vrijdagavond van 19 u tot 20.30u in de winkel
van Harry. Op dit moment zijn er ook 3 mensen
uit Ens die bij ons in opleiding zijn, dus kansen
genoeg!

Dat is de slogan van de Speelmuiter en de
Buitenfluiter in Espel. Nou, de eerste dag dat
wij onze dochter Karlijn van toen net 10
weken naar de Speelmuiter brachten voelde
dat voor mij toch nog niet zo….. Ik vond het
erg spannend om zo‟n kleintje zomaar bij
onbekenden achter te laten. In die eerste
weken heb ik dan ook ik weet niet hoe vaak
met de leidsters gebeld met de meest
uiteenlopende vragen: “Was haar flesje
helemaal leeg? Hoe lang heeft ze geslapen?
Heeft ze het niet te warm in die kleertjes?
Hebben jullie die rare bultjes ook gezien?” En
ga zo maar door. Gek genoeg bleven de
leidsters altijd rustig en professioneel en
beantwoordden ze mijn vragen met het
grootste geduld!
Ondertussen zijn we al bijna 6 jaar verder en
zit onze jongste dochter op de Speelmuiter en
onze oudste 2 dochters zitten op de
naschoolse opvang bij de Buitenfluiter. De
meiden hebben het er geweldig en wij
brengen ze er echt met het grootste
vertrouwen naar toe.
Want wat doen ze toch veel leuke dingen zeg!
Zo werken ze altijd met een thema dat erg
leeft bij de kinderen. Vanuit dit thema worden
dan leuke werkjes gemaakt, maar ook
verhaaltjes voorgelezen, liedjes gezongen en
spelletjes gedaan. Wat ik altijd erg leuk vond
was dat zelf de allerkleinsten met mooie
werkjes thuiskwamen, bijvoorbeeld een
pinguïn gemaakt van een voetafdrukje.
Er zijn veel vaste routines, waar de kinderen
houvast aan hebben; De kinderen krijgen 2 x
per dag fruit (op maandag mogen ze vaak zelf
mee naar onze groenteboer Reijnout om
lekker vers fruit te halen.)Tussen de middag
krijgen ze een lekkere boterham die ze vanaf
2 jaar al zelf leren smeren!
De kinderen spelen erg veel buiten, zodra het
maar even kan worden de jassen
aangetrokken om even lekker op het plein te
spelen of om een wandeling te maken.
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Wij hebben bij alledrie onze dochters gezien dat
ze veel sociale vaardigheden aanleren op de
Speelmuiter. Ze leren goed om samen te spelen,
maar ook om ruzies zelf op te lossen.
Onze oudste 2 dochters spelen nu nog graag met
de kinderen waar ze op de Speelmuiter al graag
mee speelden, ze zijn echt met elkaar
opgegroeid.
Dus, al met al kan ik nu zeker zeggen: “De
Speelmuiter, voor ons zeker de beste
kinderopvang van Flevoland!
Groetjes van Femke Jorritsma,
mama van Karlijn, Merel en Jorien Osinga

Mag ik je wat vragen?

specialisten kijk ik waar advies nodig is. Om
up-to-date te blijven lees ik uitspraken van
rechters en volg ik cursussen voor verdieping
en verbreding van mijn kennis. Het mooie van
mijn werk vind ik dat je met relatief korte
inspanning, veel voor iemand kunt betekenen.
5. Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Dan zouden we ons droomhuis laten bouwen.
6. Wat zijn je hobby‟s?
Aangezien ik voor mijn werk bijna de hele dag
binnen zit, vind ik het in mijn vrije tijd heerlijk
om samen met Manon buiten in de tuin te
wroeten. In het seizoen ga ik voor
ontspanning graag motorrijden. Dit jaar hoop
ik vaker aan te haken bij de fietsclub. Ik heb 9
april in ieder geval al in mijn agenda staan!

In deze rubriek stelt een dorpsgenoot 10 vragen
aan een andere dorpsgenoot.
De vragen zijn deze keer gesteld door: Danielle
Bobbink
De vragen worden gesteld aan: Rick Dopmeijer
1. Wil je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Rick Dopmeijer en ik ben geboren
aan de Luttelgeesterweg. Toen ik vier jaar was
zijn we naar Emmeloord verhuisd. Alleen voor
mijn studie heb ik de polder even verlaten.
2. Waarom ben je in Espel gaan wonen?
Manon en ik zijn van Emmeloord naar Espel
verhuisd voor het dorpse leven. Het is fijn om de
mensen te kennen die je tegenkomt. Mooi om te
zien is dat er met minder mensen, meer gedaan
wordt. We nemen dan ook graag deel aan de
activiteiten die er worden georganiseerd.
3. Wat is het leukste wat je het afgelopen jaar
hebt gedaan?
Op mijn dak belanden tijdens de autocross. Nee,
het mooiste was het meedoen met de autocross.
Op mijn dak belanden was een fijne extra. Hang
je daar ondersteboven en dan vragen vijf
bezorgde koppies: “gaat het?”. Dat was een mooi
evenement en top georganiseerd.
4. Omschrijf hoe een werkdag er voor jou
uitziet.
Ik ben belastingadviseur. Het grootste deel van
een werkdag besteed ik achter de computer.
Door gesprekken met de klant, het bestuderen
van de administratie en overleg met andere

7. Wat vind je het leukste aan Espel?
Het leukste vind ik dat er zo veel
georganiseerd en gedaan wordt. Iedereen is
zo betrokken bij het dorp.
8. Zou jij nog iets aan Espel willen
toevoegen?
Als jullie dit lezen hoop ik inmiddels deel uit te
maken van Dorpsbelang. Op die manier wil ik
iets toevoegen aan Espel. Zijn er zaken die, in
welke zin dan ook, de leefbaarheid in en om
Espel betreffen, schroom dan niet me aan te
spreken.
9. Wie zou jij de volgende keer in „Mag ik je
wat vragen‟ aan het woord willen laten?
Janine Selvius
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Programma carnaval
2017!
24 tot en met 27 februari
2017 bij de Vloertrappers!
Vrijdag 24 februari: Polderjeugdcarnaval
Vrijdag 24 februari zal het carnavalsweekend
weer grandioos van start gaan. Groots carnaval
voor de jeugd in Chez Marknesse! Om 19.15 uur
staat de bus bij de Ducdalf klaar. Wij zullen om
19.30 uur vertrekken en om 01.00 uur weer
uitgefeest in Espel terug zijn. Er zullen prijzen te
bemachtigen zijn voor de leukst verklede figuren,
dus raap je tenue snel bij elkaar en ga vrijdag met
ons mee naar Chez!
Aanvang: 19.15 uur bij de Ducdalf
Geef je op bij Erik Oosterhuis
erikoosterhuishovenier@gmail.com
Zaterdag 25 februari: Kindercarnaval
We beginnen de zaterdagmiddag in Rutten. We
zijn daar onderdeel van een grote optocht. Komt
dat allen zien! Het Trappersgat opent om 14.30
uur haar deuren. Vanaf 15.00 uur barst er weer
een giga gezellig kindercarnaval los. De middag
zit boordevol activiteiten. Zo zal de jeugdprins
jullie welkom heten, is er een spectaculaire
spelquiz en draait de DJ de coolste
kindercarnavalshits. En uiteraard trakteren de
jeugddansmariekes jullie op hun ingestudeerde
dansje. In de pauze trakteert de raad van elf jullie
op drinken en na afloop krijgt iedereen wat
lekkers mee naar huis.
Uiteraard wordt er deze middag niet gerookt.
Aanvang: 15.00 uur Einde: 17.00 uur
Zaterdag 25 februari:
De afgelopen 5 jaar waren mede dankzij jullie een
fantastisch succes. Alle grote artiesten zetten het
Trappersgat compleet op zijn kop! Hoe mooi is
het om dit te vervolgen met een 6de Mega
Trappers Festijn. Dit jaar, voor het 6de jaar op rij,
is er weer een overweldigende line-up. Wij
hebben de volgende artiesten voor u klaar staan:
De Havenzangers 2.0 met „Hey, ga je mee‟ zullen
net als Feestlift bijdragen aan een grandioze
carnavalssfeer. De Dikdakkers mogen op deze
avond niet ontbreken. Mega hit Cowboys &
Indianen en Het Vliegerlied zijn slechts een kleine
greep uit hun fantastische repertoire.
Voor de muzikale energie tussen bovenstaande
artiesten door hebben we de coverband

Boomerang weten te strikken. 6 gedreven
performers waaronder een creatieve DJ, een
geweldige zanger en prachtige zangeres
geven een spetterende show en spelen de
lekkerste en meest herkenbare nummers voor
jullie.
Carnavalsvierders zoek jullie Bavariajurkje,
brulshirt of koninklijke oranje tenue maar vast
op en kom zaterdag 25 februari naar onze
Leutbunker!
Deze 6de editie zal met De Havenzangers
2.0, Feestlift, De Dikdakkers en
Boomerang een geweldige avond worden!
Aanvang: 20:30 uur
Entree: Voorverkoop € 15,00 Kassa € 17,50
Voorverkoop: De Ducdalf Espel Primera
Emmeloord
Zondag 26 februari: Carnaval voor de
familie
Carnaval voor jong en oud, met de hele
familie. Uiteraard met de jaarlijkse verloting,
activiteiten voor de kleine Vloertrappers en
veel gezelligheid! De verloting heeft ook dit
jaar weer uitzonderlijke prijzen:
1e prijs: 4 kaarten voor de Toppers in Concert
2e prijs: Terrasheater
3e prijs: Dinerbon van de Stadsherberg
Aanwezigheidsprijs: Ballonvaart
Naast deze super prijzen zijn er nog veel
meer te gekke prijzen te winnen. Koop snel
uw loten en maak kans! Na de verloting gaat
het feest nog even door. One Man Piano
Show „Donald B‟ zal hierbij zorgen voor
muzikaal vertier. De show staat garant voor
een middag vol entertainment. Iedereen kan
een verzoeknummer aanvragen en Donald B
speelt het!
Aanvang: 16.00 uur - 19.00 uur Er wordt
geen entree geheven
Maandag 27 februari: Bingo
Het Trappersgat is maandagmiddag geopend
voor de jaarlijkse bingo. Jong en oud is
welkom om per themaronde geweldige prijzen
in de wacht te slepen. De trekking zal worden
uitgevoerd door Prins van Oranje Nathouwe
en zijn adjudant Boney M. De jeugdraad en
jeugddansmariekes zullen u deze middag
trakteren op een fantastisch optreden! Dames
en heren dit is de middag om het
carnavalsweekend van 2017 gezellig af te
sluiten. Graag tot dan!
Aanvang: 13.30 uur
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Agenda de Ducdalf
Zaterdag 21 Januari Trouwbeurs 10.00-17.00
uur
We willen alle toekomstige bruidsparen graag nog
meer mogelijkheden bieden voor hun droomdag
en daarom organiseren we vanaf nu, ieder
jaar DE trouwbeurs van de Noordoostpolder. U
kunt hier terecht voor alle vragen en adviezen en
wij zorgen voor de allermooiste resultaten voor
uw droomdag. We mogen deze trouwbeurs
samenwerken met regionale top bedrijven die
gesprcialiseerd zijn in trouwen. Zo hebben we
voor u fantastische haar & make-up adviezen,
alle opties voor mooie taarten, muziek, uw
openingsdans wordt niet vergeten en ga zo maar
door.

Beste dorpsgenoten,
Het is alweer twee jaar geleden dat we, vlak
na het lustrum van MFC 't Mozaïk, zijn
begonnen met het filmhuis.
De presentatie met onze eigen "camera
obscura", de donkere gordijnen en de
geleende rode bioscoopstoelen van de familie
Noot, werd positief ontvangen.
Helaas hebben we niet bereikt waar we op
gehoopt hadden, namelijk een positieve
bijdrage aan de leefbaarheid van Espel.
Na het sluiten van de de financiële balans
over 2016 hebben we ook de morele balans
opgemaakt.

Vrijdag 27 en Zaterdag 28 Januari Toneel
Vrijdag 24 t/m maandag 27 Carnaval

Zaterdag 21 Maart Vangrail
Vangrail is de beste liveband (covers en
eigenwerk) van Nederland en België
Vangrail is op afstand de beste liveband van de
Benelux! De band speelt op dit moment overal
het publiek steil achterover, zowel in Nederland
als in België.
Vangrail staat al jaren bekend als dé band die
garant staat voor een show vol energie en laat
overal een diepe indruk achter. Er wordt
gesproken over een avondje Vangrail, wat
inmiddels een begrip is.

Als we objectief kijken naar de bezoekers
aantallen en de herkomst van de bezoekers
dan kunnen we niet anders concluderen dat
het filmhuis initiatief geen behoefte invult voor
de bevolking van Espel. We gaan in 2017 niet
door met het actief organiseren van
filmavonden in de wintermaanden in het
filmhuis van Espel.
De commissie blijft op de achtergrond actief
en kan, in overleg, een filmavond voor u
organiseren.
Benieuwd naar de mogelijkheden, stuur dan
een email naar filmhuisespel@gmail.com.
Bedankt voor jullie steun en vertrouwen.
Filmhuis Espel

Blijf op de hoogte van ons nieuws en volg ons op
Facebook en Instragram!
www.facebook.com/De-Ducdalf
Instragram: @deducdalf
www.deducdalf.nl

Albert Dirkse
Romke Oppedijk
Arik Maas
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Goede voornemens – realistische
aanpak.
De decembermaand is voorbij. De laatste
kerskransjes liggen nog met korting in de winkel
en dan is het toch echt afgelopen. De broek kan
weer van de „vreethaak‟. Als dat wil natuurlijk, het
kan zijn dat de kerstkilo‟s nog in de weg zitten.
En dan komt het volgende: de goede
voornemens. Voor de zomer moeten er toch flink
wat kilo‟s af. „Ik ga vanaf maandag vier keer per
week naar de sportschool. Een vriendin van mij
volgt het soepdieet, dat ga ik ook doen! Twintig
kilo afvallen in drie maanden, dat moet lukken.‟
Maar dan… Na een aantal maanden veranderen
veel mensen in sportschool sponsoren, in plaats
van bezoekers. Het soepdieet? Ja… dat was toch
moeilijk vol te houden. Er komen eerder kilo‟s bij
dan dat ze er af gaan. Die chocola smaakt ook
veel te lekker in de wintermaanden.
Wat maakt dat deze goede voornemens rondom
een gezonde levensstijl in de loop van het jaar
verdwijnen? Waar geven we het op, wat gaat er
mis? Misschien heb je iets aan deze tips:
Tip 1: Volg geen streng dieet. Onderzoek toont
aan dat 95% van de mensen die een crashdieet
volgen, niet blijvend afvallen. Dus uiteindelijk
weer terugkomen op hun oude gewicht, met kilo‟s
er bij. Iedere keer dat je een lijnpoging doet gaat
je ruststofwisseling omlaag. Je lichaam past zich
aan. Je lichaam krijgt te weinig energie binnen
en gaat automatisch zuiniger verbranden. De
motor wordt als het ware zuiniger afgesteld. Als je
na je strenge dieet weer normaal gaat eten, dan
vliegen de kilo‟s er zo weer aan. Het bekende jojo-en!
Tip 2: Volg geen ingewikkeld dieet. Een slok klei
als ontbijt, lunchen met een quinoa omelet,
tarwegras soep als avondeten – vraag jezelf
eens af: is dit vol te houden? Als je nieuwe
eten te veel afwijkt van je normale patroon, dan is
de kans groot dat je voortijdig stopt met je dieet.
Zeker ook als je dagelijks twee keer gaat koken:
magere gerechten voor jezelf en Hollandse pot
voor de rest van het gezin.

Tip 3: Stel niet te hoge eisen aan jezelf. Dit jaar
ga je ervoor! Vier keer naar de sportschool en
drie keer per week een uur fietsen. Je neemt je
voor de komende maanden geen enkel koekje te
nemen, geen chips en zeker geen chocola! Je
gaat voor Alles.

Als je na een maand toch een keer de
sportschool overslaat, en nog een keer, dan
lijkt Alles verloren. Zeker als je ook nog een
stuk chocola eet. Laat maar! Weer niet gelukt,
zie je wel – ik kan het niet! Ik stop er mee!
Even bijkomen op de bank – lekker niets
hoeven. Een paar koekjes er bij… vooruit
een halve rol, het maakt nu toch niet meer
uit. Daarna baal je van jezelf en voelt je
schuldig. Maandag ga ik mezelf weer streng
aanpakken, en nu serieus!
Misschien herken je het al: een „Alles of Niets‟
mentaliteit. Het helpt om realistische doelen te
stellen. En niet meteen de handdoek in de
ring te gooien na één koekje bij de koffie.
Bepaal bijvoorbeeld voor jezelf van tevoren
wat je acceptabel vindt om te nemen in een
weekend.
Tip 4: Kies voor verandering op lange termijn
i.p.v. discipline op korte termijn. Wanneer je
een dieet volgt, laat je een voorschrift
vertellen wat je wel en niet „mag‟. Je houdt dit
vol op discipline. Alle ontzeggingen geven
uiteindelijk een gevoel van tekort. En je
gaat uiteindelijk zondigen („Bekijk het lekker
met je dieet, ik heb een SAS dag!‟). Dit soort
voorschriften werken niet op volwassen
leeftijd. Niemand vertelt jou als volwassene
wat je „moet‟ of „mag‟. Het is beter om je
voeding en leefstijl aan te passen op basis
van wat jij wilt. Maak je eigen keuzes, kies er
voor om goed voor jezelf te zorgen.
Heel veel succes met het behalen van je
doelen in 2017!
Lida Metsemakers
Diëtist & „Emotie-eten de Baas‟ specialist

La Mascotte – La Mascarade
Weet u dat de Noordoostpolder een
muziektheatervereniging heeft?
La Mascotte is opgericht in 1981 en heeft als
vaste repetitieplek Cultuurbedrijf
Noordoostpolder (voorheen Muzisch
Centrum) in Emmeloord.
Al die jaren zijn, altijd in november, door deze
amateurvereniging fantastische
opera‟s/operettes op de planken gezet.
Zo ook in 2016 “De Parelvissers” (u weet wel
met dat beroemde duet) van George Bizet.
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Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Vanaf januari
wordt er flink geoefend; niet alleen zingen maar
ook acteren. Ieder jaar worden er voor de 3
voorstellingen professionele zangers ingehuurd
voor de grote rollen, maar ook zijn er eigen leden
die een solistenrol op zich nemen. Uiteraard
wordt alles muzikaal omlijst door een
beroepsorkest.

Toneelvereniging

De laatste jaren heeft La Mascotte een eigen
jeugdkoor dat ook meezingt, acteert en danst.
Dan is er natuurlijk de aankleding van het geheel:
decors en kleding. Er is een decorbouwersgroep
en een aparte club binnen de vereniging die zich
bezig houdt met de kleding. Kleding wordt vaak
zelf gemaakt. Logisch dat La Mascotte in al die
jaren een enorme hoeveelheid kleding verzameld
heeft zoals Dickens, Schokker, Spaans, Tirol,
Aziatisch, gala, smokings, theater enz. enz.
Bent u al nieuwsgierig geworden wat er met al
deze kleding gebeurt?
La Mascotte heeft in 2007 het voormalige gebouw
van de kruisvereniging in Creil gekocht en van
daaruit is La Mascarade opgericht die de kleding
het hele jaar door aan derden verhuurt. Dat
kunnen privépersonen zijn, maar ook
toneelverenigingen, dorpsrevue‟s,
schoolmusicals, themafeesten enz.
Kledingverhuur La Mascarade is 2x per week
geopend. Eventueel kan er telefonisch een
afspraak gemaakt worden om op een ander
tijdstip te komen. Handig als u met meerdere
mensen bent!
La Mascarade bestaat uit (niet zingende)
vrijwilligers en aan aantal koorleden.
Zowel het (jeugd)koor als de kledingverhuur
kunnen altijd meer zangers en vrijwilligers
gebruiken!
Voor de kledingverhuur is bekendheid met naald
en draad fantastisch, maar absoluut niet
verplicht.

Datum: Vrijdag 27 januari 2017
Zaterdag 28 januari 2017

Toneelvereniging “De Ducdalf” presenteert
voor u de dolle klucht:
Kaviaar met smeerkaas
geschreven door Mart Moors

Plaats: Partybowlinghouse “De Ducdalf
Aanvang: 20.00 uur
De zaal is open vanaf 19.15 uur

Door een ongelukkig toeval krijgt de asociale
familie Stomp nieuwe buren. De elitaire
familie de Prael van Goudenjagt komt naast
hen wonen. Deze deftige mensen zoeken een
tijdelijk onderkomen terwijl hun nieuwe villa
wordt gebouwd. Ze hadden geen slechter
adres kunnen treffen! De spanningen tussen
de families lopen hoog op! Ze kunnen elkaar
niet luchten of zien. Hevige conflicten
ontstaan. En wanneer er een ongewenste
liefde opbloeit, is het kermis in de hel....

Bent u nieuwsgierig geworden naar La Mascotte,
La Mascarade of het jeugdkoor? Kijk dan eens op
de website: www.lamascotte.nl of neem contact
op met Wim ten Hove 06-22971841 (voorzitter La
Mascotte), of Alien Kistemaker 06-53236515
(contactpers. La Mascarade).
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Nieuws van Fysiomotion
Goede voornemens: “nieuwe bloedvaten”
Allereest nog de beste wensen voor 2017! Een
nieuw jaar met nieuwe kansen. Vaak ook de tijd
voor goede voornemens. Afvallen, meer
bewegen, stoppen met roken. We kennen het
allemaal, je bent vol goede voornemens. Het
daadwerkelijk uitvoeren en volhouden van deze
plannen is vaak lastig. Op een enkele
uitzondering na vinden we het vaak moeilijk om
echt te veranderen.
Gewoontes zijn lastig te veranderen. Bovendien
zit aan elk nadeel ook een voordeel. De bank is
nu eenmaal aanlokkelijker als het buiten koud is
dan wandelschoenen. Roken kan ontspanning
geven of hoort onlos-makelijk bij bepaalde
situaties. Kortom de oude situatie is zo slecht nog
niet.
Komt daar nog bij dat aan veranderen vaak ook
nog nadelen kleven. Mensen die stoppen met
roken, komen vaak een paar kilo aan. Sporten
kost geld.
Veel van onze goede voornemens stranden
zodoende. Dit geldt ook voor mensen met
etalagebenen. Door vernauwingen van de
bloedvaten in de benen, hebben deze mensen
pijn tijdens lopen. Een eenvoudige oplossing
hiervoor is even stoppen. De pijn verdwijnt dan
vanzelf. Echter naarmate de tijd vordert,
vernauwen de bloedvaten steeds meer. Met als
gevolg een steeds kortere pijnvrije loopafstand.
Door juist door de pijn heen te lopen, gebeurt het
tegenovergestelde. De pijnvrije loopafstand
neemt toe! Vaak met enorme sprongen. Klinkt
eenvoudig: „door de pijn heenlopen en probleem
opgelost‟. De praktijk is echter vaak anders. De
pijn is echt ondragelijk. Voormalig 400 meter
specialist en conditietrainer Toine van de
Goolberg noemde de looptraining tijdens ons
etalagebenen congres loodzwaar. Het effect
echter verbazingwekkend. Weer kunnen
winkelen, een dagje erop uit of simpelweg
dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren!
De belangrijkste reden voor deze vooruitgang is
de vorming van nieuwe bloedvaten. Zij vormen
natuurlijke omleidingen en voorzien de spieren zo
weer van voldoende bloed.

Het meer bewegen en zo nodig ook stoppen
met roken, geeft bovendien veel
gezondheidswinst.
Looptrainining inclusief leefstijlcoaching heeft
een veel beter effect dan een ingreep. Deze
pakken alleen het lokale probleem aan. Soms
moet dit om bijvoorbeeld een amputatie voor
te zijn. Het resultaat is dan vaak echter maar
tijdelijk, stents en omleidingen verstoppen
opnieuw. Vaak al binnen een aantal
maanden. Met als gevolg hoge kosten en veel
ellende.
Vanaf dit jaar is er gelukkig een drempel om
te starten met looptherapie weggenomen. De
looptherapie wordt namelijk vergoedt vanuit
de basisverzekering.
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)

Team
Tollebeek/Espel
wenst u een fijn 2017!
Team Tollebeek/Espel is sinds kort vanuit de
Zorggroep Oude Nieuwe Land gestart als
kleinschalig zelfsturend team.
Wij leveren professionele en kwalitatieve zorg
en zijn erop gericht om mensen zolang
mogelijk zelfstandig in hun eigen
woonomgeving te laten wonen. Met ons
wijkteam in Tollebeek/Espel bieden wij u zorg
en verpleging aan huis, als aanvulling van wat
u zelf nog kunt en wat uw omgeving voor u
kan doen.
Onze kracht is het leveren van betrokken
zorg aan mensen die een zorgvraag hebben
voor een korte of langere periode in hun
leven.
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We werken met een team van 11 personen van
verzorgenden en verpleegkundigen.
Doordat ons team niet groot is ziet u veelal
dezelfde medewerkers bij u komen.
We zijn een enthousiast team en hebben allemaal
bewust gekozen te "zorgen". Ook werken wij als
team continu aan kwaliteitsverbetering binnen en
vanuit ons team.
Ons doel is jonge en oudere mensen zo goed
mogelijk te ondersteunen om een deelname aan
de samenleving, met een psychische, sociale of
lichamelijke beperking, te behouden en of te
vergroten.
Wat doen wij zoal
Verpleging en verzorging kan bijvoorbeeld
bestaan uit: hulp bij wassen, douchen, het aanen uittrekken van steunkousen, medicijnen
aanreiken, ogen druppelen, wondzorg,
sondevoeding, katheterzorg, stomazorg, enz.
Tevens kunnen we advies geven over medicatie,
wondverzorging en hulpmiddelen en maken we
een praatje met hen die daar behoefte aan
hebben, ook houden we contact met de huisarts,
familieleden en/of mantelzorgers.
Wij bieden 24 uur per dag professionele zorg, dus
ook ‟s nachts.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, mocht u
vragen hebben of wilt u onze hulp inschakelen,
kunt u bellen 0527-748902 of mailen naar
thuiszorgespeltollebeek@zorggroep-onl.nl
Wij u een liefdevol 2017!
Ook het nieuwe jaar staan wij graag weer voor u
klaar!
Hartelijke groeten,
Team Espel/Tollebeek

Beste
dorpsgenoten,
Eind december zijn de eerste boerderijen
bezocht om een interview af te nemen voor
het Boerderijenboek Espel.
Dit boek zal volgend jaar verschijnen samen
met soortgelijke boeken van de overige
dorpen.
De reacties zijn zeer enthousiast, zowel van
de interviewers/schrijvers als van de huidige
of vroegere bewoners. In de loop van 2017
zullen alle 137 uitgegeven boerderijen in
Espel bezocht worden door een van de
enthousiaste vrijwilligers. Zij gaan de historie
van de boerderijen beschrijven waarbij de
meeste aandacht zal uitgaan naar de eerste
pachters.
Ook worden van alle boerderijen twee foto‟s
geplaatst; één van net na de uitgifte; de
andere foto zal komende zomer gemaakt
worden.
De boeken zijn t.z.t. te koop voor maximaal
€ 15,-- per stuk (hangt af van de
sponsorgelden en het aantal boeken dat
verkocht wordt).
De geïnterviewde vroegere en huidige
pachters/eigenaren kunnen hun boeken
bestellen bij de interviewer met opgave van
het aantal dat ze willen. Denk aan broers,
zusters, kinderen en kleinkinderen.
Niet boeren en andere belangstellenden
kunnen hun boek (-en) bestellen bij
ondergetekende. Ook van de andere dorpen
en Emmeloord kunt u boeken bestellen.
Hoewel veel vrijwilligers zich al aangemeld
hebben, wil ik nogmaals een oproep doen op
een ieder om te helpen met interviewen.
Zoals ik al schreef is iedereen erg
enthousiast. Bovendien je wordt ondersteunt.
Ook nog een paar (amateur)- fotografen
kunnen goed gebruikt worden.
Dus belangstellenden voor één of meerdere
boeken dan wel schrijvers en fotografen
kunnen zich bij mij opgeven.
Met vriendelijke groet,
Ton Dekkers
Telefoon: 06-11189808
E-mail: ton-dekkers@outlook.com
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