2020
juni-juli-aug

Colofon
Van de redactie
Op de Wieken is de dorpskrant van Espel en
verschijnt vijf-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.

We hopen dat u en uw naasten de afgelopen
maanden goed en gezond zijn doorgekomen.
Inmiddels komt het sociale leven gelukkig
weer wat op gang. We hopen dat we deze
stijgende lijn vast mogen houden en dat we
geleidelijk ons ‘normale’ leven weer op
kunnen pakken.

Nieuwsberichten:
Heleen den Dekker
Bosrand 6
T 06 11474799 E dorpskrant@Espel.info

Door de Corona crisis is de vorige dorpskrant
uiteindelijk alleen online verschenen. We
verwijzen u graag naar www.espel.info voor
deze editie.

Familieberichten:
Annelies Menting- Omtzigt
Espelerpad 8
T 06 12088358 E anneliesomtzigt@hotmail.com
Financiën en Advertenties:
Alice Ziel
Zuiderrand 9
T 270031 E advertenties.dorpskrant@gmail.com
Interviews:
Leo Boot
Willy Heukers-ten Bosch

Gelukkig hebben we voor de zomer nog een
editie van de dorpskrant kunnen maken en
vullen met activiteiten en nieuws. Daarnaast
hebben we de interviews uit de vorige editie
nogmaals geplaatst. Iedereen weer bedankt
voor het aanleveren van de kopij!
Bij deze wenst de redactie u veel leesplezier
en alvast een goede zomer toe.
Alice Ziel
Annelies Menting – Omtzigt
Heleen den Dekker

Drukker:
Dhr. van Dijk – Landhuisdrukkerij
Onderduikerspad 5
T 271434 E info@landhuisdrukkerij.nl
Oplage: 680
Verspreiding van deze uitgave:
Carnaval

Dorpsagenda:
19 juni
Speelmiddag
vakantieactiviteiten
Helaas staat er nog weinig op de agenda door
de huidige omstandigheden.

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,-

Wij nemen uw activiteiten graag in deze
agenda op. Mail: dorpskrant@Espel.info

Nieuwe dorpskrant data:
Editie
Aanleverdatum Verspreiding
Sept / okt
10 sept
ESVRA
Nov / dec
12 nov
Donderdag voetbal
Plukken & Nieten – 19:00 MFC
Editie: sept/okt 16 sept / nov/dec 19 nov

Wilt u voor het verschijnen van de dorpskrant een
reminder via de email ontvangen?
Mail dan naar dorpskrant@Espel.info
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zijn graag voorbereid op uw komst en daarom
moet u zich aanmelden via
reserverenhgeest@emmausparochie.net

Familieberichten:
Geboren:
01-06-2020: Tijs, zoon van Berry Beernink en Aly
Cuperus, Espelerweg 40-2

Dankbetuiging:
Waar een klein dorp zich groot in toont.
Blij en verrast willen wij hierbij een ieder
bedanken die zich tijdens de coronaperiode heeft
ingezet, ook speciaal voor de ouderen van ons
dorp.
Een bloemetje en kaartje met lieve en
bemoedigende woorden namens dorpsbelang en
de buurthap, de bezorging van de maaltijd door
de buurthap
en de belangstellende telefoontjes en kaartjes
van dorpsgenoten. Ook de anonieme gever die
ons verraste door een maaltje kibbeling aan de
deurknop te hangen.
Hartverwarmend.
Tenslotte willen wij ook iedereen bedanken voor
de geboden hulp en belangstelling tijdens de
opname van Henk in het ziekenhuis van
Leeuwarden.
Klasse.
Elly en Henk Sas

Vieringen De
geloofsgemeenschap De
Heilige Geest

Belangrijk:
Aanmelden vóór vrijdag 12.00 uur,
voorafgaand aan het weekend waarin u naar
de kerk wilt.

Diensten Protestantse
Gemeente Creil-Espel

Kerkdiensten – juni/juli/augustus 2020
Protestantse Gemeente Creil-Espel
Al enige tijd is er, i.v.m. corona, een
samenwerking tussen protestante gemeenten
van de diverse polderdorpen. Inmiddels
houden Bant, Creil-Espel, Emmeloord,
Nagele en Rutten gezamenlijke (online)
vieringen, vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk in
Emmeloord.
Te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/696
Ook al is er vanaf 1 juni enige verruiming
gekomen in de mogelijkheden om als groep
mensen bij elkaar te komen, voorlopig blijven
wij in ieder geval tot september deze
samenwerking vasthouden.
Het kerkdienstenrooster voor de komende
weken:
21 juni Ruben van Koningsveld
Organisatie via Creil/Espel

De geloofsgemeenschap De Heilige Geest wordt
gevormd door parochianen uit Nagele, Espel en
Tollebeek. De parochiekerk is de Sint
Hubertuskerk te Tollebeek.

28 juni Ds.Hedy Cappon
Aandacht overstap groep 8
Organisatie via Emmeloord
5 juli Organisatie Rutten

Vanaf het weekend van 11 & 12 juli gaan de
weekendvieringen weer beginnen. Helaas is het
rooster momenteel nog niet bekend. Onze
parochiekerk mag maximaal 100 kerkgangers
ontvangen. Om u veilig te kunnen ontvangen is er
een protocol en zijn de kerken veilig ingericht. We

12 juli Ds. Hedy Cappon
Organisatie via Emmeloord
19 juli Organisatie via Nagele
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26 juli Ds. Wim Andel
Organisatie via Emmeloord
2 augustus Ds. Hedy Cappon
Organisatie via Bant
9 augustus Organisatie via Creil/Espel
16 augustus Organisatie via Rutten
23 augustus Ds. Hedy Cappon
Organisatie via Emmeloord
30 augustus Organisatie via Nagele
Naast de nadelen van elkaar niet meer kunnen
ontmoeten en samen vieren, is het toch mooi dat
er de mogelijkheid bestaat op afstand een
kerkviering bij te wonen. Met in plaats van koffie
te drinken na de viering, nu lekker tijdens de
viering een bakje koffie drinken, in je eigen huis.
Vanuit de landelijke protestantse kerk hebben wij
inmiddels richtlijnen ontvangen over de mogelijkheden om vanaf 1 juli, wanneer de afname van
coronagevallen doorzet, weer een kerkdienst te
kunnen houden. Naast de inachtneming van de
anderhalve meter afstand, zijn hier erg veel
andere restricties aan verbonden. Wij gaan ons
beraden hoe wij hieraan vorm kunnen geven.
Hou vol, blijf gezond en let op elkaar.
Kerkenraad PG Creil-Espel

Espel bloeit!
Na de regen van het eerste weekend in juni
bloeien de tuinen ook weer uitbundiger. Sociaal
gezien breekt de zon gelukkig door omdat de
corona maatregelen langzaam versoepeld
worden zodat onze gemeenschap weer bloeit als
nooit tevoren. Handen schudden en knuffels nog
maar achterwege laten maar een biertje op het
terras van de Ducdalf met 1,5 m afstand van
elkaar en ook binnen met niet meer dan 30
personen is weer toegestaan.
Wat betreft emancipatie hoeft Espel geen
vrouwen quotum in te stellen want het zijn alleen
vrouwen die een lintje opgespeld krijgen, jammer
dat er niet gezoend mag worden. Ridder Willy en
ridder Marie-Carien, van harte gefeliciteerd, de
vrouwen in Espel zijn gewoon beter dan de
mannen! Er is één uitzondering, -Jacob-, onze
man in Espel van de infra structuur. Rond
Amsterdam hebben ze jaren nodig om een nieuw
traject van nog geen 4 kilometer aan te leggen.

Kost ook nog eens vele miljarden. Jacob doet
het in ruim een maand voor een prikje. Niet
vanuit een kantoor met professionele
medewerkers. Jacob zijn kantoor zit tussen 4
wielen en de hulp bestaat uit vrijwilligers.
Alles strak gepland qua tijd en manschappen.
De dag schema`s klopten precies maar de
praktijk was wat weerbarstiger, vrijwilligers
laten zich in Espel moeilijk in een schema
persen. Het is een perfect pad geworden, ook
de honden hoeven niet over de brug
gedragen te worden door hun baasjes.
De haspels maken weer overuren, maar daar
praten we niet over want voor je het weet
begint het te regenen en houdt het niet meer
op. Het weer is van slag, maar aan de
onderduikersweg meer dan in de rest van
Espel. Moest boer Steyart zijn
pootaardappelen een extra af kiem beurt
geven aan het eind van de warme winter, dit
voorjaar is de hotspot bij buurman Snippe.
Vanwege het droge en warme voorjaar zijn de
borders helemaal verwelkt en staat er geen
groene grasspriet meer voor het huis waar de
kinderen kunnen voetballen, alles verdord. Bij
van Brakel zijn ze blij met het extra mooie
weer, daar zijn ze een minicamping
begonnen.
Ken je die mop ook van het is groen en vliegt
door de lucht? Een spruitje achter een
vliegtuig!
Het is geel en vliegt
door de lucht? Het zelfde spruitje een maand
later. Deze mop heeft een nieuwe variant in
Espel! Het is groen en vloog over het
fietspad? Onze Groene Hovenier Hans die
een loop training doet. Het is geel en vliegt
nog harder over het fietspad? Dezelfde Hans
met een Jumbo shirt op de race fiets 4 weken
na een voet blessure.
Misschien dat de Corona crisis een
ommekeer brengt in het consumentisme. De
drang naar luxer, meer, beter en mooier was
misschien wel doorgeslagen naar het
extreme. Er staat me een uitspraak bij, ik
weet niet meer van wie; Keep it simpel stupid!
Hij zou van Gilbert kunnen zijn. De tuinambitie
van de fam Bastiaanssen kende jaren geen
grenzen, misschien dat het inzicht komt in de
prè fut. Gewoon gazon is ook mooi en je kunt
het tuinonderhoud zittend doen.
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Albert Dirkse
Gea Kramer
Alie Kramer
Martien Maas

06-53336585
06-10076435
06-37231717
06-23602316

Algemene email adressen:
info@mfcespel.nl
secretaris@mfcespel.nl
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.
Ben je donateur? Dan is het gebruik van de zalen
gratis!
Gebruik MFC in deze Corona tijd
We mogen weer open! Echter wel volgens de
richtlijnen van het RIVM en de gemeente. Van
daar uit zijn we verplicht om bij te houden wie
gebruik maakt van het gebouw. Daarom moet
iedereen die gebruik maakt van het MFC (ook de
‘vaste gebruikers’) dit melden bij Gea via
secretaris@mfcespel.nl of op haar 06 nummer.
Dan kan Gea je het protocol sturen van het MFC.
We hopen op ieders medewerking.
Zelf digitaal reserveren
Sinds 1 maart hebben we een nieuw reservering
systeem! Nu kan iedereen via de site zelf een
reservering doen. Rechts bovenin kun je op de
knop ‘reserveren’ klikken. Je kiest vervolgens de
zaal die je wilt reserveren, en de rest leidt zich
vanzelf. Reserveren kon al via de site, maar met
het nieuwe systeem kun je zelf ook zien of de
ruimte die je wilt reserveren, nog beschikbaar is.
Als je niet zo handig bent met de computer, mag
je reserveren via: Gea Kramer 06-10076435
Ook als je andere vragen rondom het reserveren
hebt, mag je bellen of appen.
Gea is niet altijd bereikbaar omdat ze ook werkt.
Maar dan kun je later terug bellen of haar een
berichtje sturen. Of je stuurt haar een mailtje via
secretaris@mfcespel.nl
Sleutel beheer gaat (nog steeds) via:
Tjitske Straatsma 0527-271298
Contactgegevens bestuur:
Elien Meisner
06-12393354

Website MFC ’t Mozaïek
Zie onze website voor alle informatie over het
MFC ’t Mozaïek, wij nodigen u uit een kijkje te
nemen op www.mfcespel.nl
Suggesties of aanvullingen zijn altijd welkom,
deze kunt u mailen naar info@mfcespel.nl of
contact opnemen met 1 van de
bestuursleden.
Facebook
Informatie over het MFC kunt u ook vinden via
Facebook via onderstaande link
https://www.facebook.com/mfcespel/
Toren
De Toren van het MFC krijgt in juni 2020 een
schilderbeurt! We hebben subsidie toegekend
gekregen van de gemeente. Hier zijn we heel
blij mee, nu kunnen we de toren weer een fris
uiterlijk geven.
Nieuwe penningmeester (gezocht)
Ben jij of weet jij een goede penningmeester?
Dan horen we dat graag! Dan mag je mailen
naar info@mfcespel.nl
Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar vrijwilligers die in een
soort ‘oproep poel’ willen meedraaien.
Alle hulp (hoe klein ook) is welkom!
Dan mag je mailen naar info@mfcespel.nl
Gebruikersavond
Door de corona kon de gebruikersavond
helaas niet doorgaan. We zijn aan het kijken
hoe we deze later kunnen organiseren.
Eventueel in een andere vorm.
Hoe maken we het MFC weer meer tot een
centrale ontmoetingsplek voor het dorp? Dat
is de vraag die ons de laatste tijd bezig houdt.
In juni wordt de toren geverfd. Er zijn nog een
aantal punten die onze aandacht vragen waar
we als bestuur mee bezig zijn. Zodra daar
meer over bekend is, zullen we dit
bekendmaken.
Bestuur MFC ’t Mozaïek
Albert, Martien, Elien, Alie en Gea
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Hair@Home

Het adres voor uw pootaardappelen
* Sorteren
* Opzakken vanaf 5 kg
* Opkratten
* Bigbags vullen
* Opslag in mechanische koeling
* Te huur kistenrotator
* Te huur dubbele kistenwasser

Onderduikersweg 38 Espel
Tel: 0612553342

Petra Warmolts

Uw kapster aan huis
bel even voor een afspraak
06-40393952

Persbericht
Inwoners kunnen een laadpaal aanvragen
Heeft u een elektrische auto maar geen
oplaadmogelijkheid bij uw eigen woning? Dan
kunt u een verzoek indienen voor een
openbare laadpaal. Gemeente
Noordoostpolder neemt de kosten op zich.
Want de gemeente vindt het belangrijk dat
elektrische rijders binnen 250 meter
loopafstand van hun huis een openbaar
laadpunt kunnen vinden. In Emmeloord en de
dorpen zijn nu 5 laadpalen in bedrijf en 12 in
voorbereiding.
Aanvragen laadpaal kan via website gemeente
Inwoners die een laadpunt voor hun elektrische
auto willen kunnen dit aanvragen via
https://www.noordoostpolder.nl/laadpalen. Als er
een aanvraag binnenkomt dan gaat de gemeente
op zoek naar een geschikte locatie. Daarbij
houden we rekening met de parkeerdruk,
loopafstanden en de ligging van het stroomnet.
Plaatsing van de laadpaal duurt 4 tot 6 maanden.
De voorbereiding, de wettelijke bezwaartermijn en
de aanleg kosten tijd. Uitvoering en onderhoud
gebeurt door MRA-Elektrisch. Dit is een
samenwerkingsverband van overheden in
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.
Laadpunt op eigen terrein zelf regelen
Wilt u een laadpunt op een oprit of parkeerplaats
op eigen terrein bij uw woning of bedrijf? Dan
hoeft u dit niet te melden of aan te vragen bij de
gemeente. U kunt een laadpaal laten plaatsen op
uw eigen terrein of op het terrein van de
Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit kunt u zelf
regelen.

Schrijft u zich ook alvast in?
Wij krijgen vanuit de wijken steeds vaker vragen
over het toewijzingsbeleid van Mercatus en dan
met name voor ouderen.

Woningen met het label alle leeftijden
Veel ouderen zouden graag in de toekomst
willen verhuizen naar een gelijkvloerse
woning en dan het liefst in de woonplaats
waar zij al jaren wonen. In de praktijk ervaren
zij dat dit niet zo makkelijk gaat. Een deel van
de woningen is namelijk aangemerkt voor
‘’alle leeftijden’’. Dat betekent dat iedereen op
deze woningen mag reageren en de ouderen
dus niet automatisch bovenaan staan.
De reden dat deze woningen zijn aangemerkt
voor ‘’alle leeftijden’’ is dat de woning vaak op
een moment beschikbaar komt dat de
ouderen nog niet toe zijn aan verhuizing. Op
het moment dat de oudere juist wel wil of
moet verhuizen, blijkt de gewenste woning
niet beschikbaar. Er zit dus een verschil
tussen tijd en beschikbaarheid. Om
verschillende redenen vindt Mercatus
leegstand onwenselijk en kiest er dus voor de
woning beschikbaar te stellen aan een andere
kandidaat.
Natuurlijk vindt Mercatus dat ouderen een
gelijkvloerse woning in hun eigen woonplaats
moeten kunnen vinden.
Op tijd inschrijven als woningzoekende
Het belangrijkste is dat ouderen zich op tijd
inschrijven als woningzoekende. Zo kunnen
zij genoeg inschrijftijd opbouwen. En wanneer
zij echt een gelijkvloerse woning nodig
hebben ook snel voor in aanmerking komen
en niet nog jaren hoeven te wachten. Wij
merken dat het inschrijven een drempel is.
Sommigen vinden het te confronterend of
staan er niet bij stil, anderen weten niet dat ze
zich in moeten schrijven.
Hoe werk dat inschrijven?
Bewoners schrijven zich in via de website van
Mercatus. De kosten voor het inschrijven
bedragen eenmalig €25,- en daarna jaarlijks
€15,- voor de verlenging van de inschrijving.
Als je je inschrijft als woningzoekende
betekent niet dat je wekelijks moet reageren.
Het is als het ware een verzekering voor de
toekomst. Als je namelijk ingeschreven staat,
dan bouw je zonder er iets voor te hoeven
doen alvast inschrijfduur op. Dit zorg ervoor
dat tegen de tijd dat het nodig is, je al een
zeer hoge positie hebt. Wel moet je op dat
moment zelf reageren op de gewenste
woning.
LET OP! Als u op dit moment een woning
huurt van Mercatus betekend dat niet dat u
automatische staat ingeschreven als
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woningzoekende. U zult zich opnieuw moeten
inschrijven als woningzoekende.
Als u hulp nodig heeft bij het inschrijven als
woningzoekende, dan kan een medewerker
woonservice u helpen. Heeft u nog vragen over
de inschrijfprocedure, dan kunt u contact
opnemen met Eugenie de Boer, 06 111 689 55 of
e.deboer@mercatus.nl.

Beste Espelaren,
Na 23 jaar op De Ark gewerkt te hebben, ga ik op
1 september a.s. met pensioen. Ik ben bijzonder
dankbaar dat ik samen met mijn team dit werk al
die jaren heb mogen doen en vond het
fantastisch om de kinderen te begeleiden. We
hebben op school mooie dingen tot stand kunnen
brengen.

Nieuws van de werkgroep
Espel Ontmoet
De activiteit Expeditie Espel welke voor 8
maart gepland stond konden wij helaas niet
door laten gaan. Er waren te weinig
aanmeldingen om deze activiteit te laten
slagen. Jammer voor de enthousiastelingen
die zich wel hadden opgegeven en deze
willen wij dan ook hartelijk bedanken voor hun
opgave.
Wij waren al aan het brainstormen gegaan
voor Eten bij de buren toen de corona
toesloeg en alles stil kwam te liggen. Omdat
de toekomst nog onduidelijk is en wij een
beslissing moeten nemen denken wij er
verstandig aan te doen om eten bij de buren
dit jaar niet door te laten gaan.
Als werkgroep denken we na over en staan
we open voor ideeën om in deze tijd mensen
met elkaar te verbinden.
Hartelijke groeten namens de werkgroep
Espel Ontmoet

Toen ik in Espel kwam werken, trof ik een
eigenzinnige school aan in een dorp met
zelfbewuste, mooie mensen die me dierbaar zijn
geworden. Het aansturen van De Ark was een
prachtige uitdaging en opdracht in mijn 46-jarig
schoolbestaan. Mijn genegenheid voor onze
school, de kinderen, ouders, leerkrachten,
medewerkers en de vele Espelaren die me in al
die jaren gesteund hebben, is onverminderd groot
gebleven. Door de jaren heen heb ik me door
jullie gedragen gevoeld.
Heel hartelijk dank voor de steun en het
vertrouwen. Ik wens jullie zon op al je wegen toe.
Met lieve groet, Tineke Bruin

Buurthap Espel thuisbezorgd
Iedere eerste woensdag van de maand
genieten rond de 50 personen in Espel van
een heerlijke maaltijd, die wordt klaargemaakt
door vrijwilligers in de Ducdalf. Helaas de 1e
woensdag van april kon het gezellig samen
eten niet doorgaan in verband met het
coronavirus. Dit hield de vrijwilligers echter
niet tegen om de dorpsbewoners, die juist in
deze tijd een extra steuntje kunnen gebruiken
toch een heerlijke maaltijd te bezorgen. Er
waren geen kosten aan verbonden dus was
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HEYBOER BV
Biddinghuizen
Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
Tel.0321-335033
Fax. 0321-335048

Zeewolde
Oogstweg 24
3899 BK Zeewolde
036-5221250
036-5224150

Espel
Bosrand 25
8311 AA Espel
06-51311399
0321-335048

Spuiten met o.a. zelfr. Delvano`s op 45m
Specialist en groothandel in gewasbescherming
TeeltbeSgeleiding akkerbouw- voll.grond groenten-fruitteelt-bloembollen-groensector
S.K.L.Keuring en advies spuittechniek
CDG en VKL gecertificeerd
Leverancier van o.a.uienzaad, wortelzaad, tarwezaad,graszaden en maiszaad
Heyfax & Phytofax informatiesysteem
Heylab-grond en gewasonderzoek
Gespecialiseerd loonbedrijf in o.a. uien, wortelen,witlof en tulpen.
Deelnemer in Innoventis: Onderzoek in gewasbescherming en bemesting.

het meest complete bedrijf in gewasbescherming

Behangersbedrijf Peters
* Schilderwerk
* Onderhoud
* Wandafwerking
* Spuitwerk
* Stucwerk
Ook als u zelf aan de slag gaat
kunnen wij u verf, behang enz.
leveren.
Kuil 4 Urk
tel: 0527 651485
mail: behangersbedrijfpeters@gmail.com
Kijk eens op: www.bestebehangers.nl

DE WOLF TRANSPORT
Het adres voor zand, grond, zwarte
grond en erfverharding.
Daarnaast kraanwerk en
kippertransport.
De Bun 12 in ESPEL
Bel: 271661 of 06-21224423

er geen geldwisseling nodig, veiligheid voor alles
ook bij het bezorgen. Het leverde veel blije
gezichten op toen naast de lekkere maaltijd ook
een mooie bos tulpen werd gebracht. Aan de bos
tulpen hing een vrolijk kaartje met het troostrijke
gedicht van Toon Hermans ‘Laat maar’. De hele
actie werd naast de enthousiaste vrijwilligers
mede mogelijk gemaakt door De Ducdalf,
ATTENT supermarkt, Menting Bloembollen BV en
Adri van Dun.
Ook de eerste woensdag van mei en juni is het
initiatief Buurthap thuisbezorgd doorgegaan met
onder andere een bosje pioenrozen van NOPFleur aan het Espelerpad.

Meer bos bij Espel
Anneke en Jouke Bokma Onderduikerspad 16
hebben in maart vijfhonderd vierkante meter bos
aangeplant samen met een hovenier. Het plan
was dat er kinderen van basisschool De Ark
zouden meehelpen met inplanten, maar door
Corona kon dit niet doorgaan. Dit bos is
opgenomen in het project Tiny Forest van IVN en
Landschapsbeheer Flevoland. Anneke en Jouke
zijn de eerste deelnemers binnen dit project in de
Noordoostpolder.
Het nieuwe bos is ingeplant met inheemse
soorten. Het plantplan is gemaakt door
Landschapsbeheer Flevoland. In het midden
staat een Fladderiep. Daaromheen is een open
ruimte die gebruikt kan worden als buiten
leslokaal voor schoolkinderen, yogalessen of
gymnastiek. De bodem van het hele perceel
wordt bedekt met gras en wilde bloemen. Er
wordt een pad gemaaid, zodat een wandeling
door dit bosje aantrekkelijk is. Dit pad sluit aan op
het pad door de Bokmasingel. Er zijn bomen,
struiken en heesters aangeplant in dit bos. De 25
inheemse soorten die hier groeien zijn: zomereik,
veldesdoorn, zwarte els, zoete kers, winterlinde,
hazelaar, Gelderse roos, kardinaalsmuts, rode-

en gele kornoelje, wegedoorn, wilde liguster,
boswilg, sleedoorn, gewone vogelkers,
hondsroos, wilde peer en wilde appel. Het is
een mooi gevarieerd bos wat aantrekkelijk is
voor mensen, vogels en kleine dieren. Rond
het bos is een strook ingezaaid met wilde
bloemen, zodat het een fleurig geheel is. “Het
is nu al genieten”, zegt Anneke.
Op de natuur- en hobbyboerderij van Anneke
en Jouke is nog veel meer te zien. Zij hebben
verschillende dieren. Op het erf en de
dierenweide vind je minipaardjes, schapen,
varkens, pauwen, kippen, kalkoenen,
parelhoenders, 16 poezen, cavia’s en
honden. Er is een paddenpoel, een
vlinderhoek, een klimaatbosje en een
vogelvriendelijke tuin. Voor de kinderen is er
een speelhoek met schommels, glijbaan en
trampoline. In de verbouwde koeienstal heeft
Jouke een museum ingericht met een
collectie bijzondere miniatuurtractoren van het
merk Massey Ferguson. Dit alles is te
bekijken na afspraak via telefoonnummer
0527 271820.
Jouke en Anneke wonen hier sinds 2001.
Voorheen woonden zij in Dronten. Daar was
niet genoeg ruimte voor hun hobby’s. Anneke
vertelt: “Toen ik ver voor mijn trouwen bij
Bokma werkte werd ik al Anneke Bokma
genoemd. Later trouwde ik met Jouke en heet
ik nog Bokma. De dieren zijn mijn lust en mijn
leven. Deze plek is voor ons ideaal. We
hebben een ruim erf met voldoende plaats
voor onze hobby’s. Het is hier hartstikke leuk
in de buurt met veel gezelligheid en hulp over
en weer.”
Willy Heukers-ten Bosch

Nieuws van Fysiomotion
Weer fit na Corona
Hoe is het met uw conditie gesteld? Wat zijn
voor u de gevolgen van Corona? Heeft u
gewoon bewogen net als anders of misschien
zelfs meer en is er niets aan de hand? Of
heeft u door de Corona niet gesport of bent u
zelfs amper buiten geweest en is uw conditie
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flink verslechterd? Dan is het slim om geleidelijk
weer meer te gaan doen. Na 3 maanden rustig
aan doen, weer volop aan de bak geeft namelijk
een grote kans op blessures.
Een aantal tips om blessures te voorkomen:
 Train regelmatig, in een opbouwfase bij
voorkeur 3 x per week afgewisseld met
rustdagen. Deze rustdagen zijn minstens zo
belangrijk, aangezien het lichaam zich dan
hersteld en aanpast aan de extra belasting.
Supercompensatie noemen we dit. Bij
onvoldoende rust, zien we juist het
tegengestelde. Het lichaam kan onvoldoende
herstellen en raakt overtraind. Een rustdag
moet u trouwens niet al te letterlijk nemen. Op
een rustdag mag je namelijk gewoon
bewegen. Dit is zelfs goed!
 Train op de juiste intensiteit. U kunt hiervoor
een hartslagmeter gebruiken. Een
eenvoudigere maar ook goed bruikbare
methode is de praattest. Bij duurtrainingen
moet u ten allen tijden nog een gesprek
kunnen voeren. Zo niet dan is de intensiteit te
hoog. Het mag trouwens wel lastiger worden.
Anders wordt de training mogelijk te licht.
Traint u zwaarder dan zult u kortademig
worden. Dit is geen probleem als u met
intervallen traint. U wisselt hierbij pittige
trainingsmomenten af met rustigere of een
pauze. Zolang u telkens weer binnen 2-3
minuten op adem komt, is dit ook prima. Bent
u erg verzwakt dan is het zelfs slimmer om
met intervaltraining te beginnen.
 Zorg dat u kwalitatief goed kan blijven
bewegen. Lukt dit niet meer en gaat u
bijvoorbeeld mank lopen, dan heeft u te veel
gedaan. Het tempo iets verlagen of de interval
iets korter maken, is vaak een goede
oplossing.
 Bouw de training rustig op. Per 2 weken
verzwaren is meestal goed mogelijk. Na
gemiddeld 3 maanden zult u meestal minder
grote vooruitgang boeken. Variatie in training
zorgt dat u ook op de langere termijn vooruit
blijft gaan. Het maakt het trainen bovendien
leuker.
 Pijn na een training mag, maar deze moet bij
voorkeur binnen 24 uur weer weg zijn. Langer
aanhoudende pijn is vaak een teken van
overbelasting. Spierpijn daargelaten. Bij twijfel
kunt u kijken wat er gebeurd als u op dezelfde
manier blijft doortrainen. Spierpijn verdwijnt
normaal gesproken binnen ca. 2 weken
trainen. Klachten door overbelasting nemen
juist toe.

Deze adviezen gelden ook als u ernstig
verzwakt bent. Bijvoorbeeld als u Corona of
een andere ernstige aandoening heeft gehad.
Weer (vaker) uit bed zijn en dagelijkse
handelingen weer oppakken, vormen dan in
het begin al een training! Ook hier geldt dat
een goede arbeid-rust verhouding erg
belangrijk is. De energie die u heeft zult u
goed moeten verdelen over de dag. Door op
tijd een pauze nemen en de accu op te laden,
kunt u vaak meer. Bij Corona is bekend dat dit
vaak lastig is in te schatten. Het ene moment
gaat het nog goed en daarna kan het zo maar
mis zijn. Trainen met een saturatiemeter
(meet het zuurstofgehalte in uw bloed) kan
dan helpen.
Voordat u echt conditie gaat opbouwen, is het
slim om u spierkracht op te bouwen. Deze
neemt namelijk vaak fors af. Een gezonde
jongeman die een week op bed ligt verliest al
1,4 kg spiermassa! Iemand die ernstig ziek is
nog meer.
In hoeverre u weer helemaal de oude gaat
worden na Corona is afhankelijk van of u
restschade heeft. Een deel van de mensen
ontwikkelt bijvoorbeeld longfibrose. Zij zullen
mogelijk blijvend minder kunnen. De
verwachting is dat ook zij wel kunnen
verbeteren, maar niet optimaal. Voor hen is
het belangrijk dat zij naast de training ook
leren om op een zo slim mogelijke manier nog
zo veel mogelijk te kunnen doen.
Als fysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in
het trainen van verzwakte mensen. Ik heb
inmiddels trainingen gevolgd om ook mensen
die Corona hebben gehad te begeleiden.
Omdat nog niet alles duidelijk is, volg ik
uiteraard ook de nieuwste ontwikkelingen.
Voor een afspraak of vragen ben ik
bereikbaar via 06-12803041 (bellen, sms of
app) of per mail
(info@fysiotherapieemmeloord.nl).
Hartelijke groet,
Hinke Hospes-Boonstra, fysiotherapeut en
handtherapeut Fysiomotion (aangesloten bij
ClaudicatioNet en Schouder Netwerk Groot
Zwolle)
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Voor al uw schilderwerken
Binnen en buiten
•
•
•
•
•

tuinontwerp & advies
tuinaanleg & onderhoud
boomverzorging
bestrating
vijveraanleg

vraag vrijblijvend een offerte aan
Espelerweg 41-2
8311 PN Espel
Telefoon 0527-271088

•
•
•
•
•

Behangen
Glasvlies plakken
Sauswerk
Kleuradvies
En dergelijke

Jan Jaap Nijhof
Westerrand 29 8311 AL Espel
Tel: 0640311380
Email: jan-jaapnijhof@hotmail.com

PRIKBORD
Iedere dinsdag en vrijdagmorgen van
10.00 tot 11.00 uur in het Mozaïek
kunt u onder het genot van koffie/thee
Een praatje maken met
mededorpsbewoners.

Jammer, dat er mensen zijn die afval in de natuur
achterlaten....

Van harte Welkom!!

Prima als mensen genieten van de natuur.

Mooi, dat er mensen zijn die hun eigen afval meenemen
naar huis.

Geweldig als mensen zich verantwoordelijk voelen voor
onze gezamenlijke leefbaarheid.
Aankondigingen van evenementen en
andere belangrijke activiteiten die u op het
evenementenbord geplaatst wilt zien, kunt
u uitsluitend doorgeven aan Rob de Sain
desain@live.nl

Er zijn mensen in ons dorp die regelmatig afval van
anderen opruimen. Super super super. BEDANKT!!!!

Verenigingen die gebruik willen maken van de
geluidsinstallatie van dorpsbelang kunnen contact
opnemen met Leen van Andel telefoon 271576 of
0625043290

Bij kleine gebreken, zoals een loszittende
stoeptegel of een lantaarnpaal die niet brandt,
kunt u rechtstreeks bellen naar MOR (Meldpunt
Openbare Ruimte) 633911 of mailen naar:
https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0

Woningzoekende jongeren in ESPEL en
omstreken
Het vinden van een woning is tegenwoordig niet
zo makkelijk meer.
Vooral als starter een betaalbare woning vinden is
een hele klus.
Wij proberen nu een plan te maken om eventueel
samen goedkope rijtjeswoningen te bouwen in
ESPEL.
Is dit wat voor jou? Laat ons dat weten, meld je
aan bij mij, het is geheel vrijblijvend.

Voor uitvaartverzorging binnen het
MFC kunt u zich wenden tot Marry de
Graaf (tel. nr. 271640/ 06 36491581)
en Lian Dekkers (tel. Nr. 271365 /06
22253207)

Met vriendelijke groet,
Frans Vos
vosespel@gmail.com

Juni/juli/augustus 2020 - Jaargang 45 – nr. 242

Op de Wieken

Advertentie

Fysiotherapie dichtbij huis als het kan en de mogelijkheid te trainen in Emmeloord als dat nodig is
Hinke Hospes-Boonstra - fysiotherapeut en handtherapeut - specifieke aandachtspunten
• Nek-schouderklachten
• Hand-polsklachten
• Chronische aandoeningen als diabetes, obesitas, hart- en vaatlijden en copd
U kunt bij ons ook terecht voor: kinderfysiotherapie, (kinder)bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie
en manuele therapie met specialisatie kaakklachten.

06-12803041/ info@fysiotherapieemmeloord.nl
Dokter Jansencentrum
Urkerweg 1, Emmeloord
• Maandag t/m vrijdag

MFC 't Mozaïek
Westerrand 42-44, Espel
• Woensdagmiddag

Het Saalicon
Graaf Florislaan 53b, Creil
• Maandagmiddag en avond
• Woensdagochtend

Behandeling aan huis mogelijk indien noodzakelijk

Groenbrigade ESPEL
in Coronatijd
Zaterdag 6 juni zijn we weer van
start gegaan met de
werkzaamheden in Espel: Deze keer alleen
schoffelen, onkruid verwijderen en kruien naar de
bult. De gemeente haalt het op.

Koffie drinken op anderhalve meter

Plaatsen van handeling: Het centrum tegenover
de winkel, borders langs Westerrand, Zuiderrand
en Vaartweg en i.s.m. MFC Het Mozaiek de
omgeving en binnentuintje van het MFC.
De nieuwe beplanting op de rotonde wordt niet
onderhouden door ons maar door de provincie.

Wat een onkruid

Tot een volgende keer en een brigadegroet
namens ons, Johan.

Jonge ondernemers in Espel

bol- en knolgewassen, zoals bloembollen en
aardappelen. Er werken binnen dit bedrijf
ZZP’ers, oproepkrachten, stagelopers en er is
een tekenaar aangenomen. “We hebben al
een hele sorteerlijn verkocht, we ontwerpen
en programmeren de lijn geheel naar de wens
van de klant. We willen graag een aantal
jaren langzaam groeien, zodat we ook plezier
in het werk kunnen houden. Wij vinden
kwaliteit belangrijk en vinden het fijn als
klanten tevreden zijn.” Het bedrijf begon bij
Bant in de werkplaats van Loonbedrijf
Bijdevaate. Daar stonden veel machines en
kon Boltt op een makkelijke manier beginnen.
Nu is het bedrijf gevestigd aan het Espelerpad
16 in de laatste schuur op het erf.
Rudy is geboren aan de Onderduikersweg. Hij
ging in Espel naar de basisschool en volgde
het VMBO aan het Zuyderzee College.
Daarna behaalde hij het diploma
Mechatronica op het Deltion College in
Zwolle. Vervolgens werkte hij ruim zeven jaar
bij Schouten in Kampen. Inmiddels woont
Rudy samen met Lisanne van Vliet aan de
Pilotenweg. Lisanne groeide op bij
Marknesse.
Pim is geboren aan de Westermeerweg en
groeide daar ook op. Hij bezocht basisschool
De Ark, enkele jaren het Zuyderzee College
en later de Bonifatius Mavo in Emmeloord. “In
Dronten heb ik even agro-techniek en –
management gedaan. Ik was naast school
veel bezig met technische dingen en had
eigenlijk geen tijd om naar school te gaan.
Daardoor heb ik die opleiding niet afgemaakt.
Ik heb nog even bij mijn ouders gewerkt en
later bij de gebroeders Blok hier in Espel.
Daarna werkte ik bij Wevano in Emmeloord”.
Pim woont samen met Maartje Bus aan de
Vaartweg. Maartje woonde een deel van haar
jeugd aan de Espelerweg.
Willy Heukers-ten Bosch

Persbericht
Rudy van Steenbergen (1989) en Pim de Wit
(1990) werken samen binnen hun bedrijf Boltt
Machinery. Het bedrijf bestaat sinds 1 oktober
2018 en is sinds de zomer van 2019 gevestigd
aan het Espelerpad 16.
De naam Boltt is ontleend aan het Engelse woord
voor bout. Rudy legt uit: “Op elke bout past een
moer, voor elke vraag hebben wij een oplossing”.
Boltt maakt verwerkingsmachines op maat voor

Sanne Tesselaar is coördinator Steunouder
Noordoostpolder en helpt gezinnen
Ouders kunnen om uiteenlopende redenen de
opvoeding tijdelijk als pittig ervaren. Hoe fijn is
het dan als hun kind een of twee dagdelen
per week in een ander gezin kan worden
opgevangen? “Jouw kind krijgt bij de
steunouder aandacht”, vertelt Sanne
Tesselaar.
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Ze is vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land
(ZONL) coördinator bij Steunouder
Noordoostpolder.
Ook steunouder worden, ken je iemand die dat
zou willen of kun je zelf wel wat hulp gebruiken bij
het opvoeden van je kinderen? Neem dan contact
op met Sanne via steunoudernop@zorggroeponl.nl of 06 22632698.

aanbod van een dieet. Wat ons beloofd onze
dromen waar te maken. En er wordt jou niet
verteld dat je 95% kans hebt om te
verliezen. Ik begrijp dat je hier in dat geval
voor kiest voor een dieet.
De wetenschap heeft al bewezen dat lijnen
niet werkt. 95% van de mensen komt weer
terug op het oude gewicht na een dieet.
66% van de mensen wordt zelfs zwaarder
na elk dieet.
Mijn uitnodiging blijft ten alle tijden: stop met
lijnen. Blijf niet hangen in het patroon van
diëten en aankomen.
Hoe herken je een dieet?


Stop met lijnen, start met
levenslang veranderen
‘Daar gaan we weer’, dacht ik




Gisteravond zag ik een reclame voorbij komen.
Een aantrekkelijk aanbod. ‘Leefstijlverandering’
door een app met menu’s, een
beweegprogramma en afslankpillen.
‘Daar gaan we weer’ dacht ik. Bijna iedereen is
aangekomen de afgelopen periode. Minder sport.
Meer eten. Voor de dieetindustrie is deze periode
een tweede januari. Het zal niet zo opvallend
gebracht worden als in het begin van het jaar,
maar de aanbiedingen zullen zeker op je
afkomen. Op mijn pinterest account zie ik al een
hele tijd allerlei advertenties over snel afvallen.
Waarom hoop ik dat je hier niet voor kiest?
Stel je voor dat je in een casino komt en er is een
nieuw spel op de markt. Het spel ziet er prachtig
uit. Je loopt er op af en je ziet meteen: wanneer je
dit spel wint worden al je dromen waar. Krijg je
alles wat je altijd hebt gewild. Er is alleen één
MAAR: je hebt 95% kans om dit spel te
verliezen…
Wees eens eerlijk, zou jij hier je geld op inzetten?
En toch is dit wel wat we met afvallen doen. We
hebben die droom om af te vallen. We streven
naar dat slankere lichaam. Want als we daar zijn
is alles goed, denken we. En dan is er een



De focus ligt op gewichtsverlies. Nog
erger: met een tijdslimiet waarbinnen
je dit kan behalen. ‘Snel afvallen’ is
het aanbod. Jouw droom waarmaken,
dat belooft dit dieet.
Het is een tijdelijk programma.
Je krijgt een hapklare oplossing. De
quick fix. Shake’s, een menu,
maaltijdvervangers. En dit aanbod
vraagt om een snelle rigoureuze
verandering.
Er is een onderscheid tussen ‘goed’
en ‘fout’ eten. Bepaalde
voedingsgroepen mag je misschien
helemaal niet eten.

Het volgen van een dieet wat bestaat uit de
bovenstaande punten geeft jou 95% kans om
uiteindelijk niet af te vallen na 2 jaar en 66%
kans om zwaarder te worden. Het
zogenaamde ‘dieetdenken’, wordt bij elke
lijnpoging versterkt.
In mijn praktijk help ik vrouwen om dit patroon
te doorbreken. Om te kiezen voor zichzelf en
hun gezondheid. Niet vanuit MOETEN, maar
vanuit bewustwording. Je oude patronen en
gewoonten doorbreken. Dit vraagt om een
andere mindset!
Niet diëten dus. Wat werkt beter?




Leer de patronen kennen die maken
dat je elke keer terugvalt in oud
gedrag.
Kies je motivatie: Kijk waar jij je
motivatie uit haalt. Haal je deze uit
negatieve gedachten zoals: ‘Ik ben te
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De gezelligste kinderopvang van Flevoland.
De eerst gecertificeerde
kinderopvang van Flevoland.
Geopend : 52 weken, van 06.30 tot 18.30 uur.
Kom eens kijken op de Westerrand 42-44 in Espel.
Tel. 0527-271433
WWW.kinderopvang-flevoland.nl







dik, Ik moet afvallen, Ik vind mezelf niet
mooi, Ik heb een schop onder mijn kont
nodig.’ dan is de kans groot dat je in een
quick fix schiet. Die 95% kans heeft om te
mislukken op lange termijn.
Óf haal jij je motivatie uit de wens om
goed voor jezelf te zorgen? omdat je het
waard bent? omdat je leven hier
waardevoller van wordt en het je dichter
brengt bij alles wat belangrijk is voor jou?
Dit is een hele andere mindset. Jij kan dit
ook leren. Én deze motivatie werkt
levenslang.
Verander in kleine stappen. Probeer ook
KLEINE stappen te WAARDEREN! Neem
de tijd. Leg je zelf geen regels en
rigoureuze veranderingen op.
Leer te voelen welke voeding werkt voor
jou. Los van wat de buurvrouw doet. Los
van die collega die wél goed kan afvallen.
Los van die vriendin die een
maagverkleining heeft gehad. Wij
vergelijken onszelf constant met anderen.
Leer wat werkt voor JOU!

En zo kan ik nog wel even doorgaan…
Ik gun jou een eetpatroon wat ontstaat vanuit een
levenslange motivatie om goed voor jezelf te
willen zorgen. Jij kan hiervoor kiezen. Ik help je
hier graag bij.
En ik hoop dat je in ieder geval niet gaat lijnen 
Hartelijke groet Lida Metsemakers

Even voorstellen
Ahmad (1983) en Attia (1988) Hussain en hun
kinderen Sana van 9, Hasib van 7 en Sara van 4
jaar met de baby Fatima van 3 maanden wonen
sinds januari 2019 aan de Noorderrand op
nummer 23. Ahmad groeide op in Afganistan en
Attia in Pakistan.
Ahmad moest op achttien jarige leeftijd in maart
2001 uit zijn geboorteland vluchten. Zijn reis naar
Nederland liep via een omweg door Iran en
Turkije. Na zes weken kwam hij op Schiphol aan
en begon zijn asielprocedure. Na zes en een half
jaar kreeg hij een verblijfsvergunning. Hij verbleef
in die tijd in Eindhoven, Joure, Wolvega,
Zuidlaren en Dongen. Er was veel onzekerheid
en tenslotte kreeg Ahmad een verblijfsvergunning
door een generaal pardon. Hij was in Afganistan
niet naar school geweest en leerde zelf lezen en

schrijven in de Nederlandse en Engelse taal.
Na 2007 kon hij Nederlandse les volgen en
daarna een opleiding Bedrijfsadministratie
aan de Friese Poort. Hij kreeg tijdelijk werk bij
Ariva, waar hij tijdens zijn opleiding stage had
gelopen. Omdat hij bij Ariva geen vast
contract kon krijgen solliciteerde hij bij de
Firma Van Meer in Creil. Hij is blij met dit fijne
werk op het bloembollenbedrijf.
De familie van Ahmad kende de familie van
Attia en zij hebben het huwelijk geregeld.
Voor hun huwelijk en tijdens het
verlovingsfeest hebben zij elkaar niet gezien,
zelfs geen foto. Pas op de huwelijksdag in
augustus 2009 zagen zij elkaar voor het eerst.
“Ik wist dat onze families een goede afspraak
hadden gemaakt en dat klopt ook. Wij
spraken de zelfde taal”, vertelt Ahmad. In
februari 2011 kwam Attia door
familiehereniging naar Nederland. Ook Attia
ging in haar geboorteland niet naar school. Zij
leerde van haar moeder het huishouden en
haar vader leerde haar de Koran lezen. “Wij
zijn Moslim en daar hoort bij dat we de Koran
in het Arabisch moeten lezen. Dat leren we
van onze ouders. Wij leren dat ook aan onze
kinderen”, verduidelijkt Ahmad.
Attia kwam alleen naar Nederland en moest
er aan wennen dat alles hier anders is. “De
vrouwen dragen geen hoofddoek en praten
op straat soms gewoon met mannen”, zegt
Attia. Zij ging naar school in Herenveen voor
de inburgeringscursus. Later behaalde zij
Zorg en Welzijn niveau 2 en Pedagogisch
medewerker niveau 3. Inmiddels werkt Attia
voor een Gastouderbureau en past ze drie
dagen per week op een baby. Wat ze met
veel plezier doet. Attia en Ahmad kregen hun
eerste huurhuis in Joure en woonden daar
vier jaar. Later verhuisden zij naar Staphorst
waar ze ook vier jaar woonden. Sinds vorig
jaar wonen zij met veel plezier in dit koophuis
aan de Noorderrand. “Het is rustig in Espel.
Wij voelen ons hier veilig en dat is het
allerbelangrijkste”, legt Ahmad uit.
Attia vertelt: “Ik heb bijna dagelijks via Watts
app bellen contact met mijn ouders en andere
familieleden, wat heel fijn is. Wij wonen mooi
dicht bij school en de kinderen gaan er met
veel plezier naar toe. Ze vinden het ook heel
fijn om met vriendjes en vriendinnetjes te
kunnen spelen.”
Willy Heukers-ten Bosch
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Espel over de grens
Indeze rubriek komen dorpsgenoten of oud
dorpsgenoten aan het woord die in het buitenland
werken en / of wonen.
De familie Vissers stelt zich aan u voor en vertelt
hoe het met hen is gegaan in de VS:
Wim Vissers (46), Anja Doornbos-Vissers (44),
Marijke Vissers (11) en Tim Vissers (8). Wij
woonden aan de Westerringweg 2 en wonen
sinds 4 jaar in Silverton, Oregon (USA).
Schoolherinnering
Marijke herinnert zich school in Nederland nog
goed. Ze was net 7 geworden toen we vertrokken
en zat in groep 4. “We hadden digiborden (hier
niet), lazen ‘s morgens uit zo’n boekje en dan
stelde de juf vragen (hier niet) en het rekenboek
was heel dun (hier dik). Ik zat in de klas bij
Rosaliek, Lian, Moira, Stephanie, Milou, Wouter
en Luc”. Tim is 3 maanden naar school geweest
in Espel. Hij herinnert dat het de Ark heette. “Mijn
juffen waren Thea en Judith en ik zat bij Tess,
Finn en Luuk in de klas.” Allebei hebben ze een
persoonlijk afscheidsboekje gekregen en daar
wordt nog regelmatig even in gekeken.
Omgeving en klimaat
Silverton is een prachtig dorp met ongeveer
10.000 inwoners in de Willamette Valley. Dit is
ongeveer ter hoogte van Bordeau. Bekend
vanwege het natuurpark Silver Falls met een
prachtige wandelroute waarbij je 10 watervallen
ziet en de Oregon Garden waar menig
tuinliefhebber zijn hart op kan halen. In het
westen (uurtje rijden) de oceaan en het strand.
Het is vrij ongerept, maar wel koud water. In het
oosten Mt. Hood (ook een uurtje rijden) die we
meestal kunnen zien en waar we graag skieen
allemaal. Het klimaat is erg vergelijkbaar met
Nederland. Het verschil is, dat we hier bijna geen
regen hebben in de zomer, gevoelsmatig meer
zonnige dagen in het jaar en Wim is heel blij met
weinig wind.
Emigratiedoel
In 1993 kregen Wim en Anja verkering en toen
was er al praat over hoe het zou zijn, om in
Amerika te wonen. We hebben samen veel
gereisd in Amerika en Anja liep een half jaar
stage in Pennsylvania. Eigenlijk waren we prima
gelukkig in Espel, maar het avontuur bleef altijd
trekken. Toen de mogelijkheid zich aandiende
hebben we de kans genomen, omdat we dachten
dat we zeker spijt zouden krijgen als we het niet
deden. We richtten ons op de teelt van witlof,

omdat Wim dat leuk vindt en er hier niemand
anders dat doet. Anja had ook zin om samen
iets nieuws op te pakken. Het is echt anders
hier, omdat er geen middelen zijn voor de
teelt en de markt moet je ook zelf
ontwikkelen. Maar we zijn gewoon begonnen
en we groeien rustig door.
Witlof is niet nieuw hier, want het is op veel
plekken wel te krijgen, maar nog een luxe
product, dat uit Californie of Canada komt.
Echter lokaal geteelde producten worden erg
gewaardeerd. Dat merkten we al snel toen we
onze eerste stappen zetten. We maken
rechtstreeks contact met restaurants,
supermarkten en boerderijwinkels.
Wat we hier het mooist vinden wat we in
Nederland niet hadden:
We genieten hier erg van het glooiend
natuurlijk landschap. De met sneeuw bedekte
bergtoppen schitteren in de zon. Anja vindt de
groene velden, rode schuren en blauwachtige
gekleurde bergketen prachtig. Marijke heeft
hier haar eigen hond, Tommie, die vrij rond
kan lopen. Ze laat hem uit op het terein waar
we wonen dat omringt wordt door 2 rivieren
die heel verschillende waterstanden kennen
door de seizoenen heen.
Missen:
Tim mist het kunnen fietsen zonder helm. En
gele vla. Marijke mist dat ze zelf ergens heen
kan fietsen/gaan. Er zijn geen fietspaden
langs de weg en mensen zijn ook niet gewend
aan fietsers. Anja mist dat ze niet even bij
familie langs kan gaan. Gelukkig wel veel
contact door de huidige technologie.
Amerikaanse samenleving
Hier in Oregon woneen ongeveer 3,5 miljoen
mensen en het is ongeveer 7 x zo groot als
Nederland. De meeste mensen wonen in het
westen in de vallei waar wij ook wonen. Wij
richten ons grootendeels op Portland waar 1
miljoen mensen wonen. Dit is een uur rijden
bij ons vandaan. De sfeer is hier gemoedelijk.
Silverton is een dorp met heel verschillend
pluimage mensen, en van oudsher liefde voor
het in stand houden van de historie van
Silverton. De politiek vinden we fascinerend
hier. We volgen Trump op de voet en zijn
regelmatig in een staat van verbazing.
Huidige stek
We zijn op de plek waar we wonen begonnen
en het voelt nog steeds goed. We hebben een
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Dakgoot lek?
Bel dezinkwerker.nl
0617177628

klein huis in de victoriaanse bouwstijl op een
terrein van ongeveer 20 hectare. We telen onze
witlofpennen op gehuurd land en hebben een
witlofkwekerijtje in een oud melkveebedrijf om de
hoek. We hebben nog geen verhuisplannen, ook
niet terug naar de Westerringweg, hoewel dat nog
altijd een mogelijkheid is, gelukkig.
Hobbies
We gingen graag skieen in Oostenrijk, en doen
dat nu als dagjes uit met de kinderen hier in
Oregon. Super leuk. Ook hebben we een bootje
waar we in de zomer graag mee het stuwmeer op
gaan. Marijke speelt graag op haar dwarsfluit in
de schoolband en Tim gaat helemaal voor
voetbal. Een echte verdediger zoals het lijkt. Zijn
bijnaam is ‘the wall’.
Advies voor andere dromers
Wat voor ons werkt is, dat als je ergens van
droomt, doe het als de tijd rijp is. Volg je hart,
waar het klopt, ook al kun je met je hoofd niet
altijd beredeneren waarom dat is.

SC ESPEL TENNIS OPENT
BANEN VOOR ALLE
SPORTERS
Met deze slogan beginnen we dit bijzondere
tennisseizoen namens onze vereniging om
andere sporters die met hun eigen sport een
zomerstop hebben te enthousiasmeren om te
gaan tennissen!
We bieden jullie een zomerabonnement aan voor
€30,- waarmee je vanaf juni tot oktober vrij
gebruik kunt maken van onze tennisbanen om
een lekker balletje te gaan slaan.
Dus kom uit je zomerslaap en blijf lekker sporten
zodat je fit blijft gedurende de zomermaanden!
Voor info kan je terecht op onze site:
https://sites.google.com/site/tennisespel/
De vertrouwde inloopavond is gewoon weer op
de woensdagavond vanaf 19.30 uur. Een leuke
avond waar we de indeling van spelen ter plekke
verzinnen om zo gelijke wedstrijdjes te krijgen.
Dus laat je niet weerhouden als beginner en kom
naar de inloopavond om leuk een balletje te
slaan! Als bestuur probeert minimaal één van
ons aanwezig te zijn om zo het geheel in goede
banen te leiden.
We zijn ook nog op zoek naar enthousiaste
bestuursleden om zo een goede doorstroming te
houden in ons tennisbestuur. Leden met een
frisse blik komen weer met nieuwe ideeën en dat
komt de vereniging absoluut ten goede!

De jaarvergadering is uitgesteld naar een
nader te bepalen datum welke nog volgt.
Dit jaar doen er drie teams mee in de
voorjaarscompetitie van de KNLTB,
woensdagavondcompetitie herendubbel,
donderdagmorgencompetitie damesdubbel en
zaterdagmiddagcompetitie herendubbel.
Het enige verschil is dat door de
Coronamaatregelen deze competities,
behalve de woensdagavond dubbel,
verschoven zijn naar het najaar, onder
voorbehoud uiteraard.
Deze laatste drie competitieteams waren
vorig jaar allemaal kampioen geworden en
krijgen dit jaar de pittige uitdaging te strijden
voor handhaving in een hogere klasse.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het
competitie tennis in één van onze competities
, laat het even weten, mail
rpvanhethof@ziggo.nl, dan kunnen we je
eventueel inpassen bij één van de teams als
vaste speler of als invaller.
Op de
pagina:www.facebook.com/TennisEspel/,
vindt je alles over onze vereniging met leuke
activiteiten en foto’s.
Dus reden te over om de stoute
tennisschoenen aan te trekken en naar ons
tennispark te komen, want zien tennissen
doet tennissen. Gezelligheid staat voorop en
we gaan er samen weer een sportief en leuk
seizoen van te maken!
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Online derde helft
SC Espel groot
succes
Een uniek moment: de eerste online
voetbalkantine werd afgelopen zaterdag
georganiseerd door SC Espel. Ruim 70
deelnemers van 18 tot 65 jaar deden mee aan de
online georganiseerde derde helft.
In deze Corona-tijden houdt ook SC Espel zich
aan de voorzorgsmaatregelen, er wordt niet
gevoetbald of getraind en de kantine is al vanaf
eind februari niet open. Toch hunkeren de
sporters, vrijwilligers en supporters naar
gezelligheid en vinden dat normaliter in de
voetbalkantine op de zaterdagmiddag. Dit wordt
nu door iedereen gemist.
Daarom organiseerde een aantal leden afgelopen
zaterdag een online voetbalkantine met een quiz
over de voetbalclub.
“Kijk, het voetballen en sporten in teamverband
missen we. Maar ook de gezelligheid en het
samenkomen, de week doornemen, lekker
ouwehoeren. Dat mis je nog het meest.” geeft
Mathijn Maas aan. Edwin Maas vult hem aan:
“Het mooie was: er werd deelgenomen aan de
online kantine in kleine groepjes van maximaal 4
personen. We hebben dus een stukje gezelligheid
de huiskamers en tuinen ingebracht. En bij alles
werd rekening gehouden met de richtlijnen van de
overheid.”
Na het welkom heten en het ouwehoeren van
iedereen trapte de voorzitter Riny Balk af met een
welkomstwoordje namens het bestuur. Riny Balk:
"Helaas kunnen wij nu het zo mooi weer is niet
voetballen of lekker in het zonnetje een wedstrijd
kijken en vervolgens in de kantine aan de bar of
op het terras een biertje of wijntje drinken. Maar
aan de andere kant als het Coronavirus er niet
was geweest dan hadden wij nu niet zitten
videobellen met 70 man, dus ieder nadeel heeft
ook weer een voordeel."
Winnaar van de eerste SC Espel voetbalquiz is
Jacco Wijnia. Nog tijdens de online kantine werd
de prijs live uitgereikt. En alles op 1,5 meter
afstand.
Helemaal leuk dat het AD en de Stentor een
artikel over pub-quizzen publiceerde met onze
foto. Super om te lezen dat ze ons als dorp Espel
benoemen in dat artikel.

www.scespel.nl
Lieve voetbalvrienden,
Het is een bizarre tijd waarin wij momenteel
zitten waarin er veel onzekerheid is. Het
coronavirus heeft ons in de greep en het is te
hopen dat iedereen er zonder kleerscheuren
vanaf komt. Het sociale leven ligt nagenoeg
plat en er zijn in principe maar weinig
mogelijkheden om met elkaar te ontspannen.
Als voetballiefhebber wordt je wel op de proef
gesteld, waarbij je je wel realiseert dat er op
dit moment wel belangrijkere zaken zijn. Wat
ik bij mijzelf wel bemerk is dat deze tijd wel
het moment is van bezinning. Even pas op de
plaats en de automatische pilot op “off”. Niet
dat gejaagde gevoel dat alles moet maar dat
er ook even andere keuzes gemaakt moeten
worden die op zich ook weer voldoening
kunnen geven.
Dit neemt niet weg dat ik op zaterdag de
gezelligheid van jullie wel mis. Het kopje
koffie in de kantine, het drankje aan de bar en
met name de leuke gesprekken met jullie.
Op dit moment is het even niet anders en
zullen wij ons erbij neer moeten leggen.
Gelukkig zijn er ook weer kansen. Immers op
de velden wordt niet gespeeld en deze
kunnen nu prima herstellen. Dit herstel geldt
ook voor iedereen die een blessure heeft
opgelopen. En zoals ik al eerder heb
opgemerkt wordt de tijd die je vrij hebt op een
andere manier ingevuld wat ook weer leuke
kanten heeft.
Laten wij elkaar steunen in deze tijd en vooral
denken in mogelijkheden en kansen.
Veel liefs,
De voorzitter Riny Balk
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A Jager
Espelerringweg 13
8309 RE Tollebeek

06-20514082

info@loonbedrijf-jager.nl
www.loonbedrijf-jager.nl
• Kippertransport
• Ploegen met 4 schaar Lemken varioploeg met GPS ploegbesturing
• Zaaien met Kuhn 4.5m zaaicombinatie (pneumatisch) met schijfkouters en aandrukrollen
(groenbemester, gras, gerst, tarwe, erwten, vlas, enz)

• Land klaarmaken met 4m rotorkopeg + packerwals.Eventueel trekker als driewieler
• Kilverwerk (met en zonder laser) in samenwerking met Ballast Tollebeek vof.
• Mest en compost opladen en uitrijden in samenwerking met Ballast Tollebeek vof.
•

Onze mestwagens zijn voorzien van weegsysteem en doseercomputer en de trekkers
uitgerust met GPS
Shovelwerk met Ahlmann zwenklader

Voor de afzet van uw
uien en wortelen

Bel: A. Buys BV
Vaartweg 88
Espel
Telefoon 0527 271657

Online pubquiz

S.C. Espel in de landelijke krant, AD.

Een uniek moment: de eerste online
voetbalkantine werd 18 april georganiseerd door
SC Espel. Ruim 70 deelnemers van 18 tot 65 jaar
deden mee aan de online georganiseerde derde
helft.

Een dorpje in de Noordoostpolder, Espel,
1400 inwoners. Er is een kleine Attentsupermarkt, een basisschool en
dorpscentrum ’t Mozaïek. En uiteraard een
voetbalclub, waar nagenoeg iedere familie in
Espel iets mee heeft. ,,De gezelligheid,
sociaal bezig zijn... Door de crisis misten we
elkaar best’’, zegt inwoner Michiel Maas.
Mensen zien elkaar bij de super, maar blijven
hangen voor een praatje kan niet. Elkaar in
het dorpshuis spreken? Gesloten. Naar de
voetbal? Helaas.

In deze Corona-tijden houdt ook SC Espel zich
aan de voorzorgsmaatregelen, er wordt niet
gevoetbald of getraind en de kantine is al vanaf
eind februari niet open. Toch hunkeren de
sporters, vrijwilligers en supporters naar
gezelligheid en vinden dat normaliter in de
voetbalkantine op de zaterdagmiddag. Dit wordt
nu door iedereen gemist.
Voetbalkantine
Daarom organiseerde een aantal leden afgelopen
zaterdag een online voetbalkantine met een quiz
over de voetbalclub. 'Kijk, het voetballen en
sporten in teamverband missen we. Maar ook de
gezelligheid en het samenkomen, de week
doornemen, lekker ouwehoeren. Dat mis je nog
het meest', geeft Mathijn Maas aan. Edwin Maas
vult hem aan: 'Het mooie was: er werd
deelgenomen aan de online kantine in kleine
groepjes van maximaal 4 personen. We hebben
dus een stukje gezelligheid de huiskamers en
tuinen ingebracht. En bij alles werd rekening
gehouden met de richtlijnen van de overheid.'
Videobellen
Na het welkom heten en het ouwehoeren van
iedereen trapte de voorzitter Riny Balk af met een
welkomstwoordje namens het bestuur. Riny Balk:
'Helaas kunnen wij nu het mooi weer is niet
voetballen of lekker in het zonnetje een wedstrijd
kijken en vervolgens in de kantine aan de bar of
op het terras een biertje of wijntje drinken. Maar
aan de andere kant als het Coronavirus er niet
was geweest dan hadden wij nu niet zitten
videobellen met 70 man, dus ieder nadeel heeft
ook weer een voordeel.'
Winnaar van de eerste SC Espel voetbalquiz is
Jacco Wijnia. Nog tijdens de online kantine werd
de prijs live uitgereikt. En alles op 1,5 meter
afstand.

Tijd voor actie, vond Maas. Hij draaide een
quiz in elkaar. ,,Om betrokkenheid te creëren
en de bewustwording te vieren hoe fijn dat
dorpse contact wel niet is.’’ In het spel
verwerkte hij vragen over dorpsgenoten, de
voetbalclub, de geschiedenis van Espel.
Maas bleek niet de enige die het een goed
idee vond. Bijna honderd Espelnaren belden
in via een digitale webcamdienst. ,,Dit succes
hadden wij niet verwacht. Gigantisch leuk.
Jong en oud pikte dit op. En nog mooier: in
sommige huiskamers zaten ze met drie of vier
man, waardoor we echt weer mensen bij
elkaar hebben kunnen brengen.’’

Gezocht: Dames die van gezelligheid
houden
Lijkt het je leuk om ons damesteam te komen
versterken tijdens de eerste, tweede of derde
helft?
Stuur ons dan een
berichtje via Facebook
en kom gezellig
meetrainen. ⚽🍷❤

www.facebook.com/Scespelvoetbal
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Attent van Slooten – Espel
-

Barbecue verzorging
Bezorgservice
Verse broodjes
PostNL servicepunt
Stomerij
Maaltijdservice

Iedere dag vers van uw ambachtelijke bakker Meinsma uit Balk.
Attent van Slooten - Espel
Keggehof 12 Espel
Tel: 0527-264539
Email: attentvanslooten@hotmail.nl
www.facebook.nl/attentespel

Lichtmasten opgehaald

-

In mei zijn de lichtmasten voor het nieuwe
trainingsveld opgehaald in Groningen, door
Willem Homan.
Loonbedrijf van Dun hielp mee om de lichtmasten
te lossen. Wat een toppers! Bedankt allen!

Lid worden van S.C. Espel
Wil jij gezellig voetballen met vrienden en
vriendinnen?
Gezelligheid en sportiviteit!
Mail je gegevens, naam, emailadres en
telefoonnummer naar bestuur@scespel.nl.
Dan nemen wij contact met je op.

Trainer MO19 (1x 1 uur per week)

Nieuwe jeugdleden gezocht
Voetbal is een echte teamsport. De grootste sport
van Nederland. Kinderen kunnen zich sportief en
sociaal heel goed ontwikkelen. Door voetbal
ontstaan leuke vriendengroepen en worden
kinderen sociaal sterker en weerbaarder.
S.C. Espel is een hele leuke vereniging waarbij
we ons als leden en ouders inzetten voor onze
kinderen met als voornaamste doel: plezier
maken.
Je mag vanaf 5 jaar voetballen bij de ‘kabouters’,
dit zijn de jongeren onder de 7 (JO7). De JO7
spelen 4 tegen 4. JO7 traint 1x per week en
spelen op een aantal zaterdagochtenden in het
jaar meerdere wedstrijdjes tegen andere dorpen
uit de polder.
Bij S.C. Espel willen we ook dit seizoen weer een
team ‘kabouters’ hebben. Wil jij kijken of het wat
voor je kind is? Geef je dan op voor een aantal
proeftrainingen via een mail aan
bestuur@scespel.nl.
Wij hebben nu al zin in het nieuwe seizoen! Jij
ook?
Sportieve groet,
Het voetbalbestuur S.C. Espel
Vacatures
- Leiders MO19
- Leiders JO19
- Scheidsrechter (senioren)
- Trainer JO10 (1x 1 uur per week)
- Trainer JO13 (1x 1 uur per week)
- Trainer JO15 (1x 1 uur per week)
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Wonentotaal | Marsdiep 1 | Urk
Tel. 0527 688857 | Fax 0527 688748
www.wonentotaal.com | info@wonentotaal.com

Er komt geen asfaltlaag op het polderpad, de
ecomix is de bovenste laag en hier ligt een
klein los laagje grind op. Dus al met al een
heel proces met als resultaat een mooi
duurzaam wandelpad.

Beste dorpsbewoners,
Regelmatig houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen van het ‘Polderpad’. Neem ook
eens een kijkje op onze facebook pagina
‘Polderpad Espel’ hier plaatsen we regelmatig
foto’s van de aanleg van het Polderpad en
uiteraard plaatsen we af en toe informatie via
onze dorpssite www.espel.info
Aanleg Polderpad
Na een lange gedegen voorbereidingsfase zijn
we half mei onder toeziend oog van Jacob ten
Buur gestart met de officiële aanleg van het
Polderpad. Het streven is dat eind juni het gehele
pad aangelegd is zoals
dit op papier bedacht is.

Hoe leg je nu zo’n duurzaam pad aan dat er ook
over 10 jaar nog goed bij ligt? Daarvoor zijn de
volgende werkzaamheden verricht,
te starten met het uitmeten, daarna uitgraven,
hafverharding aanbrengen, deze wordt dan weer
vlak gelegd/gewalst, daarna ecomix toegevoegd
(duurzaam materiaal) dat met een
asfalteermachine aangewalst is.

Het Polderpad is een bedoeld als wandelpad
en we vragen aan onze dorpsbewoners om
het Polderpad dan ook zoveel mogelijk als
wandelpad te gebruiken. Als je met skeelers
over het pad heen gaat geeft dit een diepe
afdruk in het pad wat echt niet de bedoeling
is! Tevens tast het ecomix de lagers van de
skeelers aan, voor beide partijen niet
verstandig dus. Het zelfde geldt voor fietsen
langs de zijkanten, wanneer dit gebeurt
verzakken de zijkanten van het pad. In een
lader stadium zal de grond naast het pad
harder zijn en meer stevigheid aan het pad
bieden.
Op diverse plekken langs het polderpad zijn
speel- en sportaanleidingen aangebracht die
de wandelaar, sporter, bezoeker e.d.
aanspoort om de sport en spel aanleidingen
naar eigen inzicht te gaan gebruiken, je kan
op de vissteiger een hengeltje uitgooien en
lekker relaxen op de bankjes. Rondom het
pad staan informatie borden met de
gewassen die rondom Espel bloeien en
groeien, de teksten zijn allemaal aangeleverd
door Espelnaren.

Binnenkort worden er nog 2 waterfietsen
geplaatst nabij de vissteiger en zal aan de
ingang van het dorp de zogenaamde
Solarbank worden geplaatst. Op de Solarbank
kun je lekker plaatsnemen en tegelijkertijd de
accu van de fiets of telefoon opladen.
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Vrijwilliger
Zonder hulp van vrijwilligers gaat de hele aanleg
van het Polderpad niet lukken en we zijn blij dat
er zo’n grote opgave van vrijwilligers is, echter

hebben we maar een klein gedeelte van de
vrijwillige hulp op dit moment hoeven in te zetten
omdat het op het moment van aanleg uitermate
goede weersomstandigheden waren dat de
aanleg zeer voortvarend ging. We hebben de
vrijwilligers zeker nog nodig want er moet nog wel
het een en ander gebeuren. Ook zijn er
vrijwilligers nodig tijdens de officiële opening. Jan
en Frans zullen hen indien nodig gaan bellen of
contact opnemen.

Uitslag kerst prijsvraag Polderpad
Tijdens de kerstmarkt hebben we een
prijsvraag uitgeschreven om te raden hoelang
het Polderpad in totaal wordt.
De juiste lengte is: 3.750 meter.
Jan Jager en Merel Osinga hebben de juiste
afstand geraden. Zij mogen dan ook samen
op 4 september het Polderpad gaan openen!

Officiële opening Polderpad Espel
Vrijdag 4 september wordt het Polderpad officieel
geopend voor alle dorpbewoners, zet deze datum
vast in uw agenda!
Medio augustus ontvangt u een flyer in de bus
met de tijden en het programma.
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Praktijkinformatie
dr. C.G.J. Geboers
Bezoekadres: Flevolaan 16, Creil
Algemeen telefoonnummer:
via een keuzemenu, toets 0527-274365:
Alleen voor Spoed: keuze 1
Voor de recepten lijn: keuze 2
Voor de assistente: keuze 3
Gelieve vóór 9.30 te bellen voor een afspraak of
visite
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen:
0900-3336333
Recepten:
aanvragen via algemeen nummer, keuze 2 (bij
voorkeur) of bellen met 274109
Bestellen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week
Ophalen van medicatie: één dag na het bestellen
(indien vóór 9.30)
U kunt uw medicijnen ophalen:
In Creil, iedere werkdag tussen: 11.30 en 12.00
of 15.30 en 16.30.
Spoed:
Via het algemeen nummer, keuze 1(bij voorkeur)
of bellen met 275170
Na 17.00 uur en in weekend/feestdagen 09003336333, bij levensbedreigende spoed, 1
toetsen
www.huisartspraktijkgeboers@praktijkinfo.nl

Openbaar vervoer Espel
Connexxion
Lijn 77, halte Espel. richting Emmeloord
Maandag t/m vrijdag: 7.03; 8.03; 9.03;
10.03; 11.33; 12.33; 13.33; 14.33; 15.33;
16.33; 17.33; 18.33; 19.33 uur.
Lijn 77, halte Espel, richting Lemmer
Maandag t/m vrijdag: 6.26; 7.26; 8.26;
9.26; 10.56; 11.56; 12.56; 13.56; 14.56;
15.56; 16.56; 17.56; 18.56 uur.
Meer informatie: www.connexxion.nl of
Klantenservice 0900-2666399.
Regiotaxi Flevoland
Regiotaxi Flevoland is er voor iedereen in de
gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde
en Lelystad. Regiotaxi Flevoland rijdt zeven dagen
in de week, van 6.00 uur tot 0.30 uur.
Bel 0900 -222 88 77 (€ 0,08/min.).(minimaal een
uur voordat u wilt vertrekken)
De centrale is bereikbaar van ’s morgens
5.30 uur tot ‘s nachts 1.00 uur.
Info + tarieven: www.flevoland.nl/regiotaxi of bel
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur met 0527 61
93 93

Vereniging Dorpsbelang Espel
De Vereniging Dorpsbelang Espel is opgericht 4 maart 1950. De vereniging stelt zich ten doel de
algemene dorpsbelangen te behartigen. Het lidmaatschap bedraagt € 10,= per jaar. Tijdens
dorpsfeesten krijgen leden korting op de entreeprijzen.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Roy Metsemakers
Ella Wijnia
Jakob van der Wekken
Thilda van Hooff-Westra
Minetta Bus
Renske Bos
Menno van der Vlies

tel.: 06 22828206
tel: 06-52014245
tel.: 06 14648921
tel.: 0527 271700
tel.: 06 46170465
tel.: 06 52150731
tel.: 06 39004491

Ieder bestuurslid heeft een wijk onder zijn/haar hoede (aandacht voor langdurige zieken, jubilea, nieuwe bewoners e.d.).
Niet alles is ons bekend, geeft u ons gerust een tip!
Wijkindeling
Roy Metsemakers
Renske Bos
Thilda van Hooff
Vacant
Menno van der Vlies
Minetta Bus
Vacant
Jakob van der Wekken

Turbine, Korenmolen, Papiermolen, Poldermolen, Binnenkruier, Tjasker
Keggehof, Noorderrand, Het Laantje, Leliestraat, Westerrand (noord)
Vaartweg, Bredehof (oost), Zuiderrand, Bosrand, Sportstraat, de Bun
De Wieken, Windmolenhoek, Westerrand (zuid), Bredehof (west)
Espelerweg (zuid), Tollebekerweg, Pilotenweg, Zuidermiddenweg, Espelerringweg
Espelerweg (noord), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg
Westermeerweg (vanaf Espelerpad noord), Onderduikerspad, Westerringweg, Klutenpad nr.4
Ankerpad, Westermeerweg (tot Espelerpad), Steenbankpad, Espelerpad

Verhuur van materialen:
Dorpsladder: op te halen bij fam. Van de Brandhof, Keggehof 13. Huur van de dorpsladder is gratis, maar de boete voor
het later terugbrengen dan de afgesproken datum bedraagt: € 1,= per dag.
6 tulpenpakjes: neem hiervoor contact op met het secretariaat.
internet: www.espel.info
e-mail: dorpsbelang@espel.info
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Op de Wieken

Advertentie

Belangrijke adressen Espel
GEZONDHEID & UITERLIJKE VERZORGING
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Diëtist

Lida Metsemakers
‘t Mozaïek

06-2502 5676
info@lidametsemakers.nl

Spreekuur iedere
woensdagavond, vrijdagen zaterdagochtend

Dokter C.G.J. Geboers

Flevolaan 16, 8312 AN Creil

274365

Fysiotherapeut
Knipboetiek Tjitske Straatsma

Hinke Hospes-Boonstra
‘t Mozaïek
Bredehof 1, 8311 AH Espel

637325
06-1280 3041
271298

Nagelstudio Ineke Bogaard

Turbine 7

Pedicurepraktijk Op vrije voet

Mevr. S.C. van der Velde

850567
06-1364 6428
271466
06-5115 6131

Schoonheidsspecialiste
Lou skincare

Milou Bijlefeld
Keggehof 11, 8311 AT Espel

06-5145 5793
info@louskincare.nl

De Zonnebloem
afd. Creil/Espel

Secr. M. van der Velde
Bredehof 7, 8311 AH Espel

271669

Zorggroep Oude & Nieuwe Land Ledenvereniging

Iedere woensdagmiddag
di-vr 08.30-17.30u
do 18.00-20.00u
za 08.30-14.00u
Nagelstudio, kleur, stijl en
make-up advies
Iedere dinsdag en
eventueel donderdag op
afspraak
www.louskincare.nl

(0521)-539893
leden@zorggroep-onl.nl

www.zorggroep-onl.nl

HORECA
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Party Bowlinghouse
De Ducdalf

Westerrand 38, 8311 AN Espel

271200

ma-vr. vanaf 9.00 uur
za. vanaf 11.00 uur
zo. vanaf 15.00 uur

NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Gospelgroep Promise

Secr. Lydia Bakker-Koffeman

Muziekvereniging
De Zuiderzee-echo’s

Secr. Marijan Eggink

857310
lydiakoffeman@hotmail.com
m-eggink@live.nl

www.
gospelgroeppromise.nl
www.zuiderzeeechos.nl

Slagwerkgroep Espel

Arie Noeverman 271190
Bart Hogeveen 271145

info@slagwerkgroepespel.nl

Iedere vr: 19.00u – 20.30u
www.slagwerkgroepespel.
nl

MUZIEK

OPENBARE VOORZIENINGEN
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

MFC ‘t Mozaïek

Albert Dirkse 06-53336585
Tjitske Straatsma (sleutelbeheer)
Gea Kramer (reserveringen)

Info@mfcespel.nl
Secretaris@mfcespel.nl

Reserveringen Gea
Kramer 06-10076435 of
secretaris@mfcespel.nl

TEL / E-MAIL

EXTRA

SCHOLEN & KINDERACTIVITEITEN
NAAM

ADRES

Peuterspeelzaal De Kruimel

Monique Stroop-Gerrie van Binsbergen 06-5710 2831
Westerrand 42-44, 8311 AP Espel
de_kruimel@psz-nop.nl
’t Mozaiek
271433
Greta van der Kamp

Stichting Kinderopvang
Flevoland

Oecumenische school De Ark

Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin
Straatweg 9, 8531 HE Lemmer

271638
(0514)-564254
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dinsdag- donderdag en
vrijdagochtend
Kindercreche de
Speelmuiter /
Buitenschoolse opvang de
Buitenfluiter
www.basisschool-de-ark.nl

SPORTVERENIGINGEN
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

Bowling Vereniging Espel

Secr. Alice Ziel
Zuidderrand 9, 8311 AD Espel
Secr. Arjan Mulder

270031
secretaris@bvespel.nl
06-51618583

www.bvespel.nl

Secr. Femmie Bastiaanssen
Ankerpad 2, 8311 PC Espel
Secr. Septima Bramer
Westerrand 92, 8311 AP Espel
Secr. T. Bebingh,
Westerrand 80, 8311 AP Espel.
Voorz. J. Klaver
Bredehof 40, 8311 AK Espel
Secr. Mevr M. Jägers
Faddegonstraat 76, Emmeloord
Secr. Heidi Rijpkema
Onderduikersweg 41a, 8311 RD Espel
Secr. Els van Dun
Korenmolen 41, 8311 BD Espel
Secr. Anja Beugels
Espelerringweg 19, 8309 RE Tollebeek
Secr. Siega Grootjans
Ankerpad 13,Espel

06-30717174
gymespel@gmail.com
271755
Septima.bramer@gmail.com

NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

Geloofsgemeenschap Heilige
Geest (onderdeel van
Emmausparochie)
Protestantse gemeente
Creil-Espel

Pastor Wiebe Mulder
Raadhuisstraat 42, 8561 BH Balk

06-2363 2041

Dartvereniging The Bouncers
Gymnastiek
IJsclub
Jeu de Boules
Klaverjasclub
Majorettevereniging Diana
Omnisport
Tennis
Voetbal
Volleybal TriVia

271866
231455

www.diana-tollebeek.nl

611345
271743
TennisSCEspel@gmail.com
anjabeugels71@hotmail.nl

https://sites.google.com/sit
e/tennisespelnop/
www.scespel.com

06-22790713

www.triviavolleybal.nl

info@triviavolleybal.nl

RELIGIE
EXTRA

(tijdelijke) Scriba: Carla van der Vlies
610388
Koning Radboudlaan 15, 8312 CB Creil scriba.creil.espel@hotmail.nl

VERENIGINGEN
NAAM

ADRES

TEL / E-MAIL

EXTRA

ANBO
(Alg Ned. Bond voor Ouderen)
Carnavalsver. de Vloertrappers

Contact: Lammert Knorren
Bredehof 16, Espel
Secr. Sander Ballast
Westerrand 12,8311 AN Espel
Secr. Ella Wijnia
Espelerringweg 15, 8309 RE Tollebeek
Marian van Keulen

271745
info@seniorennop.nl
0610443930
sanderballast@hotmail.com
06-52014245
dorpsbelang@espel.info
06-33758057

www.seniorennop.nl

Bas Menting
Espelerpad 8, 8311 PS Espel
Mariska Scholtens
Kuinderweg 36, 8315 PW Luttelgeest
Eveline vd Slikke
Sluitgatweg 9, 8308 RC Nagele
Gea Beishuizen
Niels Bohrhage 18, Emmeloord
Secr. E. Verwijs
Zuiderrand 8, Espel
Secr. Karin Jol
De Wieken 4, 8311 BC Espel
Secr. D. Legemate
Duiveland 48, 8202 PK Emmeloord
Coordinator: Wilfred Pronk
Onderduikersweg 41a, 8311 RD Espel
Secr. Iselle Bastiaanssen
Westermeerweg 21, 8311 PE Espel

06-1367 5061
basmenting@hotmail.com
mariska_scholtens@hotmail.com www.crespa.nl

Dorpsbelang Espel
ESVRA
(Espeler Vrouwen Algemeen)
Feestcommissie
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET
Leeskring Tussen de Regels
Ouderensociëteit
Avondvreugd
Toneelver. De Ducdalf
Volkstuinvereniging Espel
Weidevogelbescherming Espel
Zakenclub Espel

info@neteffebeter.nl

www.neteffebeter.nl

06 45762735
271575
271746
612734
611345
wilfredpronk@gmail.com
06-1373 5510
isellebas@icloud.com
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ellyverwijs@hetnet.nl

Beleef het bij De Ducdalf

Axe Throwing ~ Bowlen ~ Bruiloft
Catering ~ Kookstudio ~ Escaperoom
Café Restaurant ~ Feesten & partijen
Voor meer informatie kijk op onze website

www.deducdalf.nl

T 0527 27 12 00 ~ info@deducdalf.nl

