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

We merken dat het ‘normale’ leven weer een
beetje is opgestart. De scholen zijn weer
begonnen en ook de diverse
(sport)verenigingen pakken de draad weer
voorzichtig op. Wel zijn er nog diverse
maatregelen nodig, waar we ons met de
herfst op komst aan moeten blijven houden!
Let op elkaar en zorg goed voor elkaar.
Veel personen en verenigingen hebben weer
hun bijdrage geleverd aan deze dorpskrant.
Dank daarvoor, want de dorpskrant maken we
met zijn allen!
Bij deze wenst de redactie u veel leesplezier
toe.
Alice Ziel
Annelies Menting – Omtzigt
Heleen den Dekker

Dorpsagenda

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

7 okt
9 jan

Verspreiding van deze uitgave:
Esvra

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

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
Nov / dec
12 nov
Donderdag voetbal

Buurthap
Flessenactie de ZES

Helaas staat er nog weinig op de agenda door
de huidige omstandigheden.

Familieberichten:
Geboren:
07-07-2020: Kris, zoon van Maarten Pennink
en Linette Pennink-Straatsma, Poldermolen
10

Jubileum:
28-08-2020: 50 jaar getrouwd, Willem en
Anneke Veenhouwer, Westerrand 56

Plukken & Nieten – 19:00 MFC
Editie: 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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KOEL- EN SORTEERBEDRIJF

SNIPPE

Advertentie

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

In memoriam

Sientje Tubben – Siero
Dalfsen 21-9-1920

Dalfsen 4-5-2020

Op maandag 11 mei 2020, hebben wij onze
moeder, Sientje Tubben – Siero, oma en
superoma, naar haar laatste rustplaats in Espel
gebracht, waar ze nu met onze vader, opa en
superopa ligt begraven, naast de plek waar ze in
1956 zijn gestart met hun eerste bedrijf, de
smederij. Vele jaren hebben onze ouders met
heel veel plezier hier gewoond, gewerkt en
genoten van hun gezin. We hebben allen heel
goede herinneringen aan deze tijd in Espel. Na
het overlijden van papa in 1999, besloot mama
weer terug te gaan naar haar geboorteplaats
Dalfsen. Ze heeft 18 jaar lang een mooie en fijne
tijd gehad in zorgcentrum Rosengaerde. Met volle
teugen genoot ze van de goede zorg én van al
haar (schoon) kinderen, klein- en
achterkleinkinderen die zeer regelmatig bij haar
op bezoek kwamen.
Helaas werden deze geliefde bezoekjes, waar ze
zo naar uitkeek, onmogelijk gemaakt door de
lockdown en werd uiteindelijk, de ontstane
eenzaamheid, haar teveel. Ze is op maandag 4
mei overleden.
Een van haar laatste woorden waren: “Het is
goed zo, het is mooi geweest. Ik ga terug naar
Espel, naar papa, anders is hij ook zo alleen.”
Het heeft ons, op de dag van de uitvaart, 11 mei,
erg ontroerd dat we, bij aankomst in Espel, vele
vlaggen, onder meer op het “dorpsplein” en op
Vaartweg 30, de plek waar het bedrijf als laatste
gevestigd was, halfstok zagen hangen. Ook het
luiden van de klokken deed ons erg goed. We
hebben dit zeer gewaardeerd en willen u allen
heel hartelijk danken voor het medeleven, in
welke vorm dan ook.

Alles heeft zijn tijd

Een hartelijke groet, familie Tubben.
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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

Beste dorpsgenoten,
Hierbij weer een stukje van mij namens
Dorpsbelang. Naar wat ik begrepen heb zou deze
dorpskrant weer gedrukt bezorgd worden. De
situatie heeft dit een poosje niet toegelaten. Wat
is het een rare periode waar we in momenteel in
verkeren. Ik wil hier niet al te veel over uitweiden,
maar laten we goed om elkaar denken en
gepaste afstand bewaren. Zeker in de periode die
nog komen gaat.
Als dorpsbelang hebben wij nog wel wat
vergaderd, maar dit eerst nog 2 maal via de
digitale weg. Inmiddels hebben we ook al weer
live met elkaar om tafel gezeten, wel in het MFC,
zodat we goed afstand kunnen bewaren.
Gelukkig hebben een heleboel lopende projecten
gewoon doorgang kunnen vinden. Het polderpad
ligt er inmiddels mooi bij. Er wordt ook al flink
gebruik van gemaakt. Alle vrijwilligers ook
namens dorpsbelang enorm bedankt voor jullie
inzet. Het was niet verantwoord om er een grote
opening voor te houden. Hier is in ieder geval een
mooi alternatief voor gekomen. Verderop in de
dorpskrant hierover vast meer informatie.
Verder praten we al een hele poos met instanties
en subsidie verstrekkers over het realiseren van
een urnenmuur. Wij baalden er als dorpsbelang
ook van dat dit alles niet vlotter verliep. Gelukkig
heeft de werkgroep vol gehouden en is er
inmiddels duidelijkheid. De gemeente heeft ook
financiële hulp aangeboden wat de doorslag heeft
gegeven. Hiervoor zijn we de gemeente ook erg
dankbaar. We hebben inmiddels een monument
besteld die eind deze maand geplaatst moet gaan
worden. We zijn alle vrijwilligers zeer erkentelijk
voor hun geduld en inzet om dit tot stand te
brengen. We gaan er van uit dat het er straks
prachtig uit komt te zien.
Verder gaat ook bij ons de nieuwbouw lekker
door. Net als in de rest van de polder schieten de
huizen de grond uit. Het lijkt erop dat we
binnenkort ook weer verder kunnen met het
nieuwe plan in fase 2. Hier zijn namelijk ook al de
nodige opties uitgegeven door de gemeente.

Verder hebben we afgelopen juni ook nog een
deel van de gemeenteraad op bezoek gehad
bij het Ankerpad. Zoals velen van jullie
hebben gezien is dit opnieuw geasfalteerd,
maar echter zonder verbreding door middel
van beton of grastegels. Hierdoor is de
situatie daar er niet veiliger op geworden.
Toen we daar ter plekke de situatie met
enkele leden van de gemeente raad hebben
bekeken was het wel duidelijk dat dit niet
helemaal is wat we zouden willen. Wethouder
Anjo Simonse is zelf ook al samen met ons
ter plaatse geweest. We hebben er dus goede
hoop op dat de bermverharding er nog gaat
komen. Hierover hopelijk ook gauw meer.
Dat was het dan weer voor mij. Ik zou willen
zeggen; denk om elkaar, blijf gezond!
Namens dorpsbelang,
Roy Metsemakers

Beste, leuke en lieve jeugd uit Espel,
In Creil beginnen we vanaf 9 oktober weer
met de jeugdclub van de Protestantse
Gemeente Creil-Espel. Eens in de drie weken
organiseren we een gezellige avond samen
met de jeugd van Rutten. De club is op
vrijdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Op een
actieve en soms ludieke wijze leren we over
het geloof. We doen spellen, maar staan ook
even een momentje stil bij een serieus
onderwerp. Daarnaast zijn er actieve avonden
waar we naar buiten gaan of gaan schaatsen
of bowlen.
Data 2020: 9 okt, 30 okt, 20 nov, 11 dec
Data 2021: 8 jan, 29 jan, 19 febr, 12 maart
Lijkt het je leuk, dan ben je van harte welkom
op 9 oktober om 19:30 in de bovenzaal van
de ontmoetingskerk in Creil. De jeugdclub is
voor jongeren van 12 – 15 jaar. Heb je nog
vragen dan kun je altijd bellen of een whats
app sturen naar Martine Schenk 06 12165396
of Marijke Loosman 06 53717675.
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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

Vieringen De
geloofsgemeenschap De
Heilige Geest

De geloofsgemeenschap De Heilige Geest wordt
gevormd door parochianen uit Nagele, Espel en
Tollebeek. De parochiekerk is de Sint
Hubertuskerk te Tollebeek.
Onze parochiekerk mag maximaal 100
kerkgangers ontvangen. Om u veilig te kunnen
ontvangen is er een protocol en zijn de kerken
veilig ingericht. We zijn graag voorbereid op uw
komst en daarom moet u zich aanmelden via
reserverenhgeest@emmausparochie.net
Belangrijk: Aanmelden vóór vrijdag 12.00 uur,
voorafgaand aan het weekend waarin u naar de
kerk wilt.
20 sept 10.00 uur pastor Wiebe Mulder
27 sept 10.00 uur viering o.l.v. parochianen
4 okt
16.00 uur Tollebeek Franciscusviering,
2 pastores v/d polder
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov
2 nov
Mulder

09.30 uur pastoor Victor Maagd
10.00 uur pastor Wiebe Mulder
Geen viering
09.30 uur pastoor Victor Maagd
19.00 uur Allerzielen, pastor Wiebe

8 nov 09.30 uur pastoor Victor Maagd
15 nov 10.00 uur pastor Wiebe Mulder
22 nov 10.00 uur viering o.l.v. parochianen

Diensten Protestantse
Gemeente Creil-Espel

Vanaf 6 september 2020 worden er weer
diensten in Espel en Creil gehouden.
Daarbij worden de hygiënemaatregelen van
het RIVM gevolgd:
- Een gastvrouw/gastheer wijst u uw plekje in
de kerkbank.
- Er wordt niet gezongen.
- Er zal geen koffiedrinken zijn na de dienst.
- In Espel mogen ongeveer 40 mensen de
dienst bijwonen, in Creil ongeveer 65.
Wilt u er bij zijn? Dan graag plaats(en)
reserveren. Tot zaterdagmiddag 13.00 uur bij
Carla van der Vlies,
scriba.creil.espel@hotmail.nl
Het kerkdienstenrooster voor de komende
weken:
20 sept 10.00 uur Creil Startzondag
27 sept 10.00 uur Creil dhr. Palland
Mastenbroek
4 okt
10.00 uur Espel
11 okt 10.00 uur Creil
Wezep
18 okt 10.00 uur Espel
Dronten
25 okt 10.00 uur Creil
Schoonveld
1 nov 10.00 uur Espel
4 nov 18.00 uur Creil
diensten, Dankdag

ds. D. van Keulen
ds. J. Mulderij
ds.W. Terlouw
ds. Kezia
dhr.Harm Feijen
Comm. bijzondere

8 nov 10.00 uur Espel ds. Ilonka Terlouw
15 nov 10.00 uur Creil ds. G. Fredrikze,
Heilig Avondmaal
22 nov 10.00 uur Espel ds. C. Sent,
Herdenking gestorvenen
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Koppelbedden kosteloos beschikbaar voor onbetaalbare
momenten in stervensfase
Dankzij een gulle donatie van de Stichting Roparun zijn in de gemeenten
Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk nu extra koppelbedden beschikbaar voor
mensen die de laatste kostbare momenten naast hun stervende partner willen
doorbrengen. De huurbedden zijn te bestellen bij Hulpmiddelencentrum Vegro. “Het
bed verlicht als het ware voor patiënt en partner het hele stervensproces,” aldus
Esther Otten, palliatief verpleegkundige bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
“Wanneer je twee zorgbedden tegen elkaar aan zet, zit er altijd een opening tussen
de matrassen. Deze afstand maakt het voor naasten lastig om elkaars warmte op te
zoeken. Een koppelbed biedt de oplossing. De Bijrijder is een logeerbed voor mensen die graag samen willen zijn in een zorgomgeving. Door middel van het bijrijden
en op de juiste hoogte stellen van het koppelbed, wordt eeneenpersoons hoog-laag
zorgbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed”
Wilt u een koppelbed aanvragen of meer weten? Stuur dan een mail naar de
vakgroep palliatieve zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land:
palliatievezorg@zorggroep-onl.nl.
Direct contact opnemen met de klantenservice van Vegro kan door te bellen met:
0900-2887766

Advertentie

Espel over de grens
In deze rubriek komen dorpsgenoten of oud
dorpsgenoten aan het woord die in het buitenland
werken en / of wonen.
Interview met Alexander Peeters
Alexander is 35 jaar geleden geboren en
opgegroeid aan het Onderduikerspad in Espel,
maar momenteel woonachtig in Vietnam. Hij is
getrouwd met Paulien Becker uit Creil en sinds 17
april 2020 de trotse ouders van dochter Philippa.
Het was oorspronkelijk de bedoeling om in het
voorjaar een paar maanden in Nederland te
verblijven voor de geboorte van Philippa, maar de
terugkeer naar Vietnam is uitgesteld en ze zijn
langer in Nederland dan gepland vanwege het
Corona virus.
Alexander werkt in Vietnam voor De Heus, een
Nederlands bedrijf met ook vestigingen in Azië
waar mengvoer wordt geproduceerd. Als
Operations Director Asia is hij dus nu vanuit de
Noordoostpolder werkzaam. “Thuis in de Nop” is
de woonboot van familie Faber die in de haven
van Creil ligt, een prachtige plek.
Destijds heeft Alexander voor de landbouwschool
gekozen die toen nog in Deventer stond, de
voormalige tropische HLS. Stages voor deze
opleiding moeten daar ook vooral in het
buitenland gedaan worden. Alexander ging
hiervoor naar Ghana, hij liep stage bij een bedrijf
dat siergroen produceert voor de export naar
Europa. Afrika smaakte naar meer, niet bij hem
alleen maar ook bij twee studiegenoten. Toen het
diploma van de HLS binnen was hebben ze een
4-wheel drive Toyota aangeschaft en zijn in 2007
over land naar Zuid-Afrika gereisd. Door Italië
naar Tunesië met de boot, toen afgeslagen naar
het oosten, en via Libië en Egypte naar het
zuiden om uiteindelijk in Zuid-Afrika aan te
komen. Daar de auto verkocht en met het
vliegtuig naar huis. Hierna werd in Wageningen
de master opleiding Management en Economics
begonnen. Dit duurde drie jaar en aan het eind
van deze periode studeerde hij af bij het bedrijf
Cargill, dit bedrijf is vooral bekend als wereld
speler in de graan handel.
De eerste baan van Alexander was in Zambia van
2010 tot 2015 voor het bedrijf Zambeef. Een
volledig geïntegreerd bedrijf met o.a. akkerbouw,
veeteelt (melk, vlees, eieren), melk verwerking,
slachterijen, veevoeder en eigen logistiek.
Zambeef is opgericht door een Ier samen met

een derde generatie Zambiaan. De oprichters
gingen al snel aandelen uitgeven omdat de
politieke situatie instabiel is in de regio. In het
buurland Zimbabwe vinden veel
onteigeningen plaats van blanke boeren
vooral. Er is dan ook een groot risico als je
met eigen kapitaal investeert. Het eigen
vermogen kun je zomaar kwijt zijn als de
politieke wind uit een andere hoek waait. Door
het aantrekken van extern kapitaal kon het
bedrijf snel groeien, en was het voor de
machthebbers ook minder aantrekkelijk om dit
bedrijf te onteigenen. Alexander was
verantwoordelijk voor alles wat met de
veevoer productie te maken heeft; ontvangst
van grondstoffen, opzetten van een kwaliteit
systeem, de productie in de veevoer
fabrieken, opslag en verlading. Hij had het
hier best naar zijn zin en sociaal gezien was
de expat gemeenschap gezellig. Ondanks de
verknochtheid aan Afrika was het tijd voor een
nieuwe uitdaging en wilde Alexander
werkervaring opdoen in het Westen. De
contacten met Cargill tijdens de opleiding in
Wageningen waren nog warm en ze hadden
een vacature in een andere plek op de
wereld. Nu kon hij voor dit bedrijf aan de slag
in Ierland bij een productie bedrijf voor
premixen in de veevoeding. Al na een half
jaar werd het Rotterdam waar het
hoofdkantoor staat voor deze activiteit, het
voormalige Provimi, indertijd overgenomen
door Cargill. Het avontuur kriebelde weer en
Alexander had bij zijn werkgever de hand
opgestoken en aangegeven dat hij voor
bepaalde banen binnen het bedrijf interesse
had. Door reorganisatie binnen Cargill was dit
lastig in te passen, hoewel hij wel deel
uitmaakte van het “Europese team” kwam er
niet direct iets beschikbaar wat bij Alexander
paste. Tot er een betrekking op zijn weg
kwam in een ander deel van de wereld maar
wel bij een ander bedrijf.
De Heus, een familie bedrijf dat mengvoer
produceert in Nederland en ver daarbuiten,
kwam op zijn pad. Dit bedrijf groeit sterk in
Zuidoost Azië en ze hebben daar op dit
moment 12 productie locaties. Vijf in Vietnam
verder nog in Myanmar, Cambodja, Indonesië
en India. Alexander verwacht dat het gezin
binnen één of twee maanden weer naar
Vietnam kan vertrekken. Dan moeten ze eerst
Corona vrij getest worden en volgt er ook een
quarantaine periode van twee weken in een
hotel in Vietnam. Ze wonen in Ho Chi Minh
stad, het vroegere Saigon.
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Een heel grote stad, met heel veel mensen
(negen miljoen) die kort op elkaar wonen. Het
deel van de stad waar ze wonen is een wijk waar
groen, rust, ruimte en privacy is. Alexander is de
verantwoordelijke persoon voor de productie
divisie “Livestock” die zich bezighoud met
pluimvee, varkens en rundvee voer voor de lokale
markt. De andere divisie is “Aqua” die vis en
garnalen voer produceert. Het team dat hij
aanstuurt bestaat uit productie managers per
land, iemand die toeziet op product optimalisatie
en veiligheid op de productie locaties. Dit team is
eind verantwoordelijk voor het totale productie
proces in Zuidoost Azië. Er zijn nauwe contacten
met het hoofdkantoor in Nederland.

Polderpad Espel officieel
geopend
Het Polderpad Espel is zaterdag 5 september
officieel geopend. Helaas konden de
geplande feestelijkheden niet doorgaan, dus
is besloten een video te maken van de
officiële openingshandeling en het pad zelf.
De openingshandeling bestond uit het
doorzagen van een boomstam door Merel
Osinga en Jens Jager. Merel en de vader van
Jens gaven het goede antwoord bij de
prijsvraag tijdens de kerstmarkt (hoe lang is
Het Polderpad?).

Paulien heeft eerder ook op verschillende plekken
in het buitenland gewoond en gewerkt, maar toch
is er altijd wel wat heimwee naar de vertrouwde
Noordoostpolder. Wanneer Philippa naar school
gaat, zouden ze wel weer naar de
Noordoostpolder terug willen. Het stel heeft een
boerderij gekocht aan de Noorderringweg, die nu
verhuurt wordt. Enigszins heimwee naar Afrika
valt ook te bespeuren bij Alexander, wie weet
welke uitdagingen nog meer op zijn pad komen.

Vervolgens heeft kunstenaar/boomzager
Jeroen van www.boomzaagkunst.nl prachtige
beelden van dieren die hier in de natuur
voorkomen met een cirkelzaag gezaagd uit
boomstammen. Deze sculpturen zijn her en
der langs het pad neergezet. Zo is onder
andere te bewonderen een slak, haas, mol,
kikker en als men goed oplet een vlinder in
een boom.
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Wonentotaal | Marsdiep 1 | Urk
Tel. 0527 688857 | Fax 0527 688748
www.wonentotaal.com | info@wonentotaal.com

Het is rolstoelvriendelijk en langs het pad
staan onder andere informatieborden over
lokale landbouwproducten, verrekijkers, sport& spelelementen, bankjes, een panorama
doorkijkscherm en een solarbank met
zonnepanelen om fiets of scootmobiel op te
laden. Dit alles is aangelegd met vele
vrijwilligers!

Tijdens de opening speelde muzikanten uit Espel
muziek bij ‘de buitenklas’.

De Gemeente Noordoostpolder, met als
aanspreekpersoon Klaas Jan Loosman,
is van het begin af aan betrokken geweest bij
het project en heeft naast kennis & adviezen,
manuren ingezet onder andere voor de
aanleg van een klein stuk ontbrekend fiets- en
voetpad en het beschikbaar stellen van
boomstammen om picknickbanken van te
maken. Ook zijn er diverse vergunningen
verleend en overeenkomsten opgesteld.
Daarnaast heeft het Waterschap
Zuiderzeeland ondersteund middels een brug
van de begraafplaats naar de Bun en voor de
oversteek tussen de sportvelden en de
nieuwbouw. Ook met het waterschap zijn
overeenkomsten opgesteld voor het
onderhoud bij de watergangen. Voor de
verdere invulling van het pad heeft de
werkgroep zoveel mogelijke lokale bedrijven
ingezet en benaderd om mee te werken aan
de realisatie.
Via een aanvraag aan het Coöperatiefonds
van de Rabobank heeft het Polderpad 10.000
euro ontvangen en het pad heeft via een
landelijke prijsvraag van de ANWB voor de
provincie Flevoland 10.000 euro gewonnen.

Ook heeft de provincie Flevoland nog een
geschenk gegeven aan het Polderpad,
vogelhuisjes en nestkastjes. Deze zijn vrijdag 4
september uitgereikt aan de hoogste klassen van
de basisschool De Ark. Deze leerlingen hebben
de huisjes en kastjes op school in elkaar gezet,
onder toeziend oog van Harold Hofstra,
gedeputeerde van de Provincie Flevoland) en ze
hangen nu op de route.
Het Polderpad had al een bijdrage van 114.000
euro gekregen van de Provincie Flevoland in het
kader van het Fonds Leefbaarheid.
Het pad is ongeveer 3750 meter lang en gemaakt
van DurEkomix, een pad wat door
weersomstandigheden zichzelf verhard.
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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

Rust, reinheid en regelmaat zijn belangrijke
pijlers om hun idealen te verwezenlijken.

Even voorstellen
Gezinshuis DroomHoeve aan
de Weg van Ongenade
“Het was hier al mooi toen we dit huis hebben
kunnen kopen. We hebben hier en daar een likje
verf aangebracht, de keuken anders ingericht en
kwamen hier op 28 mei van dit jaar wonen”,
vertelt Jurie van den Berg (1969). Hij kwam hier
samen met zijn vrouw Heidy van den Berg-de
Vries (1976) en hun kinderen wonen. Jurie en
Heidy hebben samen vijf kinderen, waarvan de
oudste twee voor hun studie al elders op kamers
wonen. Er wonen vijf kinderen tussen 12 en 20
jaar bij hen. Deze kinderen hadden vanwege hun
thuissituatie een ander gezin nodig of zijn licht
verstandelijk beperkt en vinden aan de Weg van
Ongenade een fijne plek.
Jurie en Heidy zijn beiden op Urk geboren. Na
zijn opleiding elektrotechniek ging Jurie als
elektricien in de scheepsbouw op Urk werken. In
1990 begon hij in die plaats als vrijwillige
brandweerman. In 2006 werd Jurie
beroepsbrandweerman. Nu werkt hij in Almere bij
de brandweer als bevelvoerder. Zijn diensten
bestaan per zeven dagen uit twee 24 uurs
diensten en één dagdienst.
Heidy werkte tien jaar bij de vrijwillige brandweer
op Urk en leerde in die tijd Jurie kennen. In 1997
trouwden zij. Heidy heeft twaalf jaar als
trouwfotograaf gewerkt. In die tijd zijn hun vijf
kinderen geboren. Later deed Heidy aan de
Friese Poort in Emmeloord de opleiding
Gehandicaptenzorg en werkte vervolgens zeven
jaar in Almere bij ’s Heerenloo. Zij merkte tijdens
dit werk dat er voor de gehandicapte kinderen
soms onduidelijke regels gehanteerd worden. Dat
was de aanleiding om zelf een opvang te
beginnen voor kinderen met een beperking. Zij
deden dat eerst in Emmeloord en begin dit jaar
ontstond de mogelijkheid om de DroomHoeve in
te richten, als ideaal huis voor hun cliënten en
voor hun eigen gezin.

Er zijn voor de kinderen veel mogelijkheden.
Zij hebben alle vijf een dagbesteding of zitten
op een school in Emmeloord of Urk en gaan
daar zelfstandig met de fiets naar toe. De
kinderen gaan één weekeind per maand naar
hun eigen ouders of hebben een
weekeindgezin waar ze welkom zijn. Het
ruime huis en het erf aan de Weg van
Ongenade zorgen voor veel afleiding. Zo is er
een siertuin, een groentetuin en hebben
verschillende dieren een plekje gevonden.
“Dieren hebben een positieve invloed op
kinderen. Zij leren van het verzorgen van de
beesten en het heeft een educatieve en
helende waarde”, licht Heidy toe. Honden,
varkens, geiten, kippen, cavia’s, hamsters en
een duif hebben hier een plekje. “De kinderen
helpen mee met werkjes, op het erf is van
alles te doen.
Wij zijn beiden gemotiveerd om de wereld een
beetje beter achter te laten te beginnen bij de
jeugd. We willen de kinderen laten opgroeien
in een stabiele, liefdevolle en veilige
omgeving”, vult Jurie aan.
Meer informatie over de DroomHoeve aan de
Weg van Ongenade 4-2 is te vinden via:
info@gezinshuisdroomhoeve.nl

Willy Heukers-ten Bosch

In Emmeloord draaide hun gezinshuis onder de
vlag van ’s Heerenloo. Sinds 1 mei 2020 zijn zij
een zelfstandig gezinshuis met
kwaliteitskeurmerk en aangesloten bij de
Driestroom. Op deze manier komen de gelden
rechtstreeks ten goede aan de jongeren die hier
wonen. Heidy en Jurie willen graag vrijheid en
zelfstandigheid en als zodanig draait dit
gezinshuis nu.
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Sleutel beheer
Dat gaat via: Tjitske Straatsma 0527-271298
De sleutel van ’t Honk kun je bij Gea ophalen.
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. Ook
het Honk kan worden afgehuurd.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neemt u
contact op met het bestuur en wij nemen uw
wensen door. 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 scrolt naar beneden
en kiest vervolgens de zaal (in de rode letters) die
je wilt reserveren, en de rest leidt zich vanzelf.
Nu 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.
Dan kun je ook een mailtje sturen naar
secretaris@mfcespel.nl
Contactgegevens bestuur:
Elien Meisner
06-12393354
Albert Dirkse
06-53336585
Gea Kramer
06-10076435
Alie Kramer
06-37231717
Martien Maas
06-23602316

Website en Facebook
www.mfcespel.nl
https://www.facebook.com/mfcespel/
Donateurs gezocht
Ons mooie multifunctionele centrum kan niet
bestaan zonder donateurs. Het onderhoud
van het pand kost veel geld. En het aantal
donateurs loopt terug. We willen dit gebouw
graag in stand houden om ruimte te bieden
voor de verschillende verenigingen binnen
ons dorp. Draagt u ons dorp en ‘dorpshuis’
een warm hart toe? Wordt donateur!
Toren
De Toren van het MFC is in juni 2020
geschilderd door schildersbedrijf Nijhof. De
toren ziet er weer fris uit.
Toch missen we nog iets… de wijzers van de
klokken!
De verlichting van de wijzers was niet meer
goed. Er wordt hard gewerkt om dat weer
netjes te maken.
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
Vraag
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. Als u daar ideeën over heeft, laat het
ons alstublieft weten.
Suggesties of aanvullingen zijn altijd welkom,
deze kunt u mailen naar
secretaris@mfcespel.nl of contact opnemen
met het bestuur.
Bestuur MFC ’t Mozaïek
Albert, Martien, Elien, Alie en Gea
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Vakantie kilo’s er snel weer af?
Of kies je voor blijvend
gezonder leven?

Kijk eerst van wat de OORZAKEN zijn.
Daarna mag je zuchten, balen, boos zijn of
teleurgesteld in jezelf. Tja. Het leed is al
geschied. Al je ENERGIE zetten op schaamte
en frustratie levert weinig op. Onze
uitnodiging: FOCUS op STAPPEN in de
goede richting. Bedenk hoe je weer actiever
kunt worden en gezonder kunt gaan eten.
Voor jou kan dat betekenen dat je vaker gaat
fietsen en ’s avonds een cracker met kaas eet
i.p.v. een halve zak chips. Voor een ander dat
zij de alcohol door de week laat staan en de
gevulde koeken inruilt voor een volkoren
boterham. Weer gewoon 3 x per dag eten kan
ook een goede eerste stap zijn.
Mijn uitnodiging: ga niet streng lijnen om je
extra kilo’s er na de zomer af te krijgen. Ga
deze keer op een gezonde manier zorgen dat
je gewicht verliest. Patronen verdwijnen niet
vanzelf, deze doorbreken werkt op de lange
termijn.
Als je daar begeleiding bij wenst, dan ben je
welkom voor een gratis intakegesprek bij mij
in Espel!

De vakantie is weer voorbij. In de vakantieperiode
is het makkelijk om aan te komen in gewicht.
Ander ritme, makkelijk gegeten. Met de hittegolf
misschien flink aan het ijs, of het koude bier? Dat
merk je wanneer je weer op de weegschaal stapt
in september. Balen!

Hartelijke groet Lida Metsemakers

Wellicht heb je de neiging om ‘even snel 5 kilo
kwijt te raken’, zodat je je prettiger voelt in je
kleren. Mogelijk heb je al veel ervaring met streng
lijnen en vlot de eerste kilo’s te zien verdwijnen.
Lekker nietwaar? Dat geeft zo’n goed gevoel.
Begrijpelijk. Herkenbaar. En… waarschijnlijk weet
je ook waar deze QUICK FIX toe leidt. Inderdaad,
vaak tot een paar keer ‘over de schreef gaan’.
Omdat je jezelf namelijk heel strenge eisen
oplegt. Daarna volgt het SCHULDGEVOEL. En
het idee: HET MAAKT NU TOCH NIETS MEER
UIT, DUS IK EET DOOR’. Nadat je de
weegschaal te veel ziet stijgen begin je weer aan
de volgende ronde van de welbende VICIEUZE
CIRKEL.
En als je het deze keer eens anders zou doen.
Als je zou voelen dat het inderdaad balen is dat je
bent aangekomen. Als je tijd neemt om na te
gaan hoe dit gekomen is. Door onvoldoende
structuur in je eten, veel te weinig beweging,
geen zin om te koken, makkelijk eten, feestjes en
verjaardagen, veel binnen zitten, door frustratieeten, door belonings-eten, verleidingseten.
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Buurthap Espel
Levensreddend onderzoek
en zorg voor de patiënt

Sinds 1 juli was weer de mogelijkheid gezamenlijk
met dorpsgenoten te eten in de Ducdalf. (Wel op
gepaste wijze 4 pers. aan tafel.) Enkelen durven
dit nog niet aan en krijgen de maaltijd thuis
bezorgd.
We doen ons best, zowel in de keuken als in de
eetzaal, op anderhalve meter en toch
verstaanbaar met elkaar in contact te komen. De
behoefte bij de doelgroep is groot om mensen te
spreken en te ontmoeten.
2 september: Buurthap in de Ducdalf
We waren met 27 gasten in de Ducdalf en 11
gasten kregen de buurthap thuis bezorgd. Het
menu: pompoensoep (gedoneerd door Jaap
Jorritsma bedankt), Sukadelapje,
tuinbonen/spekjes en aardappelpuree. Toetje:
vruchten met bloedsinaasappelijs en slagroom.
Dit hele menu was erg lekker. Kooksters en
Edwin bedankt. Het was weer erg gezellig en
corona-proef in de Ducdalf. Het elkaar ontmoeten
en het samen eten, fijn dat het weer een beetje
kan. Ook het thuis bezorgen is fijn dat het
mogelijk is. De gasten zijn er heel tevreden over
en zijn zo toch nog bij de Buurthap betrokken.
Mineke

De eerstvolgende Buurthap is
woensdag 7 oktober.
Waar

:

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met
kanker. De gevolgen zijn vaak overweldigend.
Als je het zelf hebt. Maar ook als je iemand
kent met de ziekte. Voor al die miljoenen
mensen maakt de KWF al ruim 71 jaar het
verschil.
KWF zet zich in voor initiatieven die mensen
verder helpen. Dat betekent niet alleen kanker
bestrijden, maar maakt zich ook hard voor
een beter leven met de ziekte. Of je nu kanker
wilt voorkomen, net de diagnose hebt gehad,
midden in de behandeling zit, of je afvraagt
hoe het verder gaat. KWF zorgt voor
initiatieven die mensen ondersteunen, zoals
inloophuizen en het platform kanker.nl. En
KWF werkt aan levens veranderend
onderzoek waar patiënten snel wat aan
hebben. Dat doet de KWF gelukkig samen
met duizenden anderen zie zich inzetten voor
het goede doel dat ons allemaal aangaat.
Collecteren in de Coronatijd vroeg om extra
veiligheid voor de collectant en de gever.
Gelukkig kon collecteren op een veilig manier.
Van deur tot deur, mét de anderhalve meter
afstand.
De collectanten werden over het algemeen
positief ontvangen. We hebben met zijn allen
weer een mooie bijdrage geleverd aan het
KWF. Hoeveel het precies is weten we (op
het moment van dit schrijven) nog niet. De
collectebussen moeten nog geteld worden.
Wel weten we er via de QR-code van de
collectanten totaal € 91 is gedoneerd en via
de digitale collectebus € 74.

Tijd
: 12.00 uur .
Kosten : € 6,00 p.p. (excl. cons.)

Collectanten en gevers van Espel hartelijk
dank namens de KWF.

Wilt u zuivere producten, in de vorm van
groenten, fruit, aardappelen of vlees doneren?
Wij als vrijwilligers stellen dit zeer op prijs.

Thilda van Hooff
KWF-coördinator afdeling Espel

Opgave bij:
Reinie Osinga
reiniem@hotmail.com - 0527-271681
Mineke v.d.Velde - 0527-271669
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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

Mag ik je wat vragen?

de ZES afd. Voetbal

In deze rubriek stelt een dorpsgenoot een aantal
vragen aan een andere dorpsgenoot.

Afgelopen zomer hebben we helaas door de
“corona”omstandigheden geen tentenkamp
kunnen organiseren. Wat vonden we dat
jammer.
Helaas hebben we nu de mogelijkheden niet
meer en worden de nachten te koud.
Het tentenkamp schuiven we door naar het
einde van het volgende seizoen.

De vragen zijn deze keer gesteld door: Annelies
Menting-Omtzigt. De vragen worden gesteld
aan: Willy Heukers-ten Bosch
1. Wil je jezelf even voorstellen?
In 1956 kwam ik samen met mijn ouders aan het
Espelerpad wonen. Mijn naam is Willy Heukersten Bosch. Na vijftig jaar aan het Espelerpad ben
ik samen met mijn man Rieks Heukers naar
Emmeloord verhuisd en is onze oudste zoon met
zijn gezin op de boerderij gaan wonen.
2. Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik help nog graag op de boerderij van Bart en ik
pas graag op de kleinkinderen: Milou, Guus,
Twan en Tijs. De andere zes kleinkinderen
hebben geen oppas meer nodig.
3. Waar ben jij te vinden in Espel?
Op dinsdag doe ik mee aan de vijftig plus
gymnastiek o.l.v. Marianne van Maanen. Ik ben
lid van Esvra, een gezellige vrouwenvereniging
en ik mag stukjes schrijven voor de dorpskrant.
We hebben een hele fijne groep jonge vrouwen
als redactie.
4. Wat vind je leuk aan Espel?
Ik vind Espel een vriendelijk dorp. Ik heb me daar
ruim vijftig jaar thuis gevoeld: op de openbare
lagere school, de gynastiekvereniging, de
rijvereniging, de vrouwenvereniging, de
bowlingvereniging, in de redactie van de
dorpskrant en tijdens dorpsfeesten.
5. Als je iets mocht veranderen aan Espel, wat
zou jij dan willen veranderen?
Ik ben niet zo goed in veranderingen bedenken.
Eigenlijk houd ik niet van veranderingen, maar de
laatste verandering Het Polderpad vind ik heel
geweldig. Ik heb hem deze week al twee keer
gelopen, met veel plezier.

We zullen op Zaterdag 9 Januari de
Flessenactie weer organiseren en er zo een
groots tentenkamp van kunnen maken met de
opbrengsten.
Maar….
Al een tijdje hebben we oproepen geplaatst
en mensen benaderd om de ZES te komen
versterken. Helaas is dit tot nu toe nog niet
gelukt…
Bij deze nogmaals de oproep, we hebben
echt mensen nodig want ook binnen de
zittende bestuursleden roepen er andere
activiteiten. Zonder hulp kan de ZES niet
blijven bestaan.
Veel werk is het niet en die kinderhoofden die
plezier hebben of PUPIL VAN DE MAAND
mogen zijn, zijn het helemaal waard om er
energie in te steken.
Mochten er echt geen mensen te vinden zijn
stoppen wij na het Tentenkamp met onze
functies.
GEEF JE OP!!
HELP DE ZES!
ZOU TOCH ZONDE ZIJN! MELD JE AAN
BIJ 1 VAN ONS
Groeten Erik, Angela, Saskia en Karin
Info: karinjol@icloud.com of 06-57306160

6. Hoe zie je de toekomst van het dorp?
Al weer een hele tijd geleden stond er in de krant
dat Espel in de toekomst een spookdorp zou
worden met veel leegstand. Gelukkig hebben de
mensen die deze voorspelling gedaan hadden het
goed mis gehad. Het is mooi om te zien dat er al
jaren doorlopend nieuwe huizen gebouwd worden
en dat er ook veel jonge mensen uit het dorp hier
blijven wonen. Het is op deze manier een mooi
leefbaar en gezellig dorp.
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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

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.
Met vriendelijke groet,
Frans Vos
vosespel@gmail.com

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

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)

GEEF JE OP!!
HELP DE ZES!!
Info: karinjol@icloud.com of 06-57306160
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“Gezellig met vriendinnen”

“het is gezellig
en je doet veel
moeilijke dingen”

“je bent lekker
sportief bezig”

“je wordt er
sterk van”

“ik hou van moeilijke
dingen”

“Omdat we
handstanden en
radslagen leren
en spelletjes doen”

“ik kan mijn
energie er in
kwijt”

“je kan veel kunstjes
leren”

“ik mag de kast op en
mag slingeren”

“al mijn vriendinnetjes zitten erop en
je leert allemaal dingen”
“ik wil lenig worden”

En hij hadeen persoonlijke bedankje voor
iedere speler. Dat was een mooie afsluiting
van het toch sportieve seizoen.

www.scespel.nl

IJsjes tegen de warmte
Tijdens de warme zomeravonden werd er bij de
jeugdteams op een heerlijke verrassing
getrakteerd! Dat ging er wel in bij deze toppers,
en ook bij de trainers en leiders!

Afsluiting met een mix-toernooi voor de
senioren
Op 4 juli werd er een gezellig mix-toernooi en
barbecue op het sportpark gehouden!
Alle senioren elftallen waren goed
vertegenwoordigd om nog een laatste balletje
te trappen dit seizoen.
Met ruim 40 dames en heren werden partijtjes
gespeeld met een uiteindelijke winnaar
3e helft in Corona-tijd
De selectie viert de 3e helft bij hoofdsponsor De
Ducdalf. In de Corona-tijden bleef de kantine
gesloten. Gelukkig konden zij vanaf eind juni na
de training terecht op het terras van de Ducdalf.
Met mooi weer en op gepaste afstand was dat
genieten.

Door de versoepeling van de regels een mooi
moment om het seizoen met z'n allen sportief
af te sluiten.
De Ducdalf, bedankt voor het verzorgen van
de barbecue.

Zomerstop junioren
Begin juli waren de laatste trainingen op het veld.
Zo ook voor de allerkleinste leden, de trainers
werden bedankt. Jeugdtrainer Patrick Warmolts
kreeg van zijn pupillen een bal met alle namen
van het team.

Nieuwe dug-outs
De huidige stenen dug-outs langs het
hoofdveld zijn aan vervanging toe. Daarom
heeft S.C. Espel de hulp ingeschakeld van
Boltt Machinery uit Espel.
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Dakgoot lek?
Bel dezinkwerker.nl
0617177628

Zij hebben een uniek exemplaar van staal
ontworpen voor de club. Op dit moment werken
zij hard om de 2 dug-outs te realiseren.
Binnenkort worden deze geplaatst en kunnen wij
weer genieten van twee nieuwe en unieke dugouts!
Samen zijn wij Espel!

Naast de zonnepanelen op het MFS wordt op
het sportpark komende periode ook
geïnvesteerd in LED verlichting. De huidige
gaslampen worden vervangen voor LED
armaturen.
Hiermee wordt een mooie en
milieuvriendelijke stap gezet in de uitstraling
van de accommodatie.

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.
Afscheid dames
De trots van Espel: ons damesteam! Een aantal
toppers heeft na vele mooie jaren afscheid
genomen van Espel.
Ze voetbalden allen vanaf de jongste
meidenteams bij Espel.
Ze werden bij de sponsor Maurice en Roger
Boerma in het zonnetje gezet. Bedankt voor de
mooie jaren en we hopen jullie nog vaak te zien
op het sportpark
Daarnaast werd afscheid genomen van de vaste
grensrechter Jaap Heidemans. Bedankt Jaap!
Ook de nieuwelingen werden hartelijk
verwelkomd en sloten aan bij deze gezellige
avond! Welkom bij de club

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
- Assistent leider JO19
- Scheidsrechter (senioren)
Lid worden van S.C. Espel
Wil jij gezellig voetballen met vrienden en
vriendinnen? Gezelligheid en sportiviteit!
S.C. Espel krijgt LED verlichting
Wij gaan met S.C. Espel voor duurzaamheid!

Mail je gegevens, naam, emailadres en
telefoonnummer naar bestuur@scespel.nl.
Dan nemen wij contact met je op.
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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

TriVia Volleybalvereniging

Bowling Vereniging Espel

Beste Lezer,
Dat het jaar 2020 de boeken in zal gaan als
eentje om nooit te vergeten wisten wij al in april
toen de competitie en zaalactiviteiten abrupt
werden stilgelegd als gevolg van het coronavirus.
Inmiddels zijn wij 4 maanden verder en is
duidelijk dat de maatregelen rond corona ook
komend seizoen nog wel van invloed zullen zijn.
Ondanks alle beperkingen mogen we trots zijn op
het afgelopen seizoen waarin onze nieuwe
vereniging veel gedaan en bereikt heeft. Ook met
het oog op de toekomst!
De Nevobo heeft de start van de competitie half
september gepland, gelijk aan voorgaande jaren.
Als vereniging blijven wij de richtlijnen volgen van
het RIVM en de gemeente NOP. De nieuwe
tenues worden aankomend seizoen door
verschillende teams tijdens de wedstrijden
gedragen, ook de recreanten dragen de nieuwe
shirts. Binnenkort zullen onze verenigingsshirt in
de kleuren zwart/oranje goed zichtbaar zijn in de
Toernooihal. Helaas mag er tijdens de
wedstrijden geen publiek aanwezig zijn.
De oude tennisvelden in Bant zijn in de afgelopen
maanden omgetoverd tot een waar beachsport
paradijs. De banen zijn multifunctioneel inzetbaar
denk aan voetvolley, beachvoetbal, badminton en
natuurlijk volleybal. Beheer van de velden ligt in
handen van SC Bant maar Trivia is
hoofdgebruiker van de velden. Verschillende
leden van onze vereniging hebben al een balletje
geslagen met elkaar!! Officiële opening zal in
september plaats vinden.
Bij het schrijven van dit stukje is de opgave voor
het bestellen van de bolchrysanten gesloten. Met
deze kleurrijke actie hopen wij onze kas weer aan
te vullen.
Bent U/jij geïnteresseerd in onze vereniging of
lijkt het U/je leuk om een keer mee te trainen
neem dan contact op via info@triviavolleybal.nl.
Voor actueel nieuws zie www.triviavolleybal.nl of
onze facebookpagina.
Met sportieve groet,

Bowling vereniging Espel gaat feestelijk
en sportief van start
In 2020 is alles anders, zo ook bij de BV
Espel. Waar we doorgaans het seizoen in mei
afsluiten met een gezellige avond voor de
leden en waar de winnaars van de leagues
hun prijzen uitgereikt krijgen, hebben we het
seizoen nu feestelijk geopend met een
gezellig samenzijn en een heerlijke bbq.
Tijdens dit festijn hebben we afscheid
genomen van Mieke Reyneveld als
bestuurslid. Na 12 jaar zich geweldig te
hebben ingezet als leaguesecretaris van de
donderdag, duizendpoot bij allerlei andere
activiteiten van de BVE en altijd meedenkend,
heeft ze besloten het stokje over te dragen.
We zullen haar missen als bestuurslid,
gelukkig blijft ze actief lid. MIEKE,
BEDANKT!

Nynke Veldman wint
Loonbedrijf Van Dun Jeugdtoernooi
Voorafgaand aan dit gezellig samenzijn
hebben onze jeugdleden het seizoen sportief
geopend met het Van Dun Jeugdtoernooi
2020. Dit toernooi wordt normaal als afsluiting
van het seizoen gespeeld. Iets aangepast,
maar zo veel mogelijk “normaal”.
Ze spelen met 3 spelers per baan en de
bedoeling is zo hoog mogelijk boven hun
eigen gemiddelde te gooien. Wie de meeste
pluspunten haalt is de kampioen. Deze editie
was het al snel duidelijk dat het een
kampioene zou worden.
De drie meiden in het gezelschap speelden
samen op een baan en dat deden ze
uitstekend. Sanne Westeneng verbeterde
meteen haar hoogste game en scoorde een
ongelooflijk aantal (68) pluspunten. Daarna
ging het bij haar iets minder, waar Nynke
Veldman van profiteerde. Eveneens met een
PR. Esmee Buys gooide mooi constant, maar
wel hoog.
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Dat leverde haar de tweede plaats in de
tussenstand op en daar kwam in de laatste game
geen verandering meer in.
“Kampioen bij de jongens” op de 4e plaats werd
Daniël van der Geer. De poedelprijs was voor
Robbe Vink.
Alle prijswinnaars kregen een beker en een zak
snoep. De inwendige mens werd nog versterkt
met een bord frites en dat was een goede
afsluiting van een gezellig toernooi.
Onze dank gaat uiteraard naar Loonbedrijf Van
Dun, want zonder sponsor hebben we geen
toernooi.

Jonge ondernemer in Espel
Frank de Bruijn (1999) is bezig om een
werkplaats in te richten in de kapschuur bij zijn
ouders Pierre en Janneke op het erf aan het
Ankerpad op nummer 1. Er staan al verschillende
machines klaar, die Frank via internet bij elkaar
heeft gewinkeld, om voor klanten professioneel
machines te gaan repareren en onderhouden.
Frank woont nog op de ouderlijke boerderij. Zijn
broer Peter is de weekeinden thuis en studeert in
Groningen. Na Frank zijn lagere school periode
op De Ark volgde hij het VMBO op het toen nog
Groenhorst College. Daarna bezocht hij een jaar
de Friese Poort en volgde daar de opleiding
werktuigbouwkunde. Nu is hij bezig met de
opleiding voor Eerste Monteur aan het Deltion
College. Hij gaat daarvoor één dag per week naar
Zwolle. De andere dagen van de week werkt hij
bij een garage in Emmeloord. Het is een
autogarage voor onderhoud en reparatie van alle
automerken. Frank werkt hier al vier jaar met veel
plezier. “Ik ben blij dat het een klein bedrijf is,
daardoor is het werk heel divers”, legt Frank uit.

“Ik heb het plan om een deel van de week
voor mezelf te gaan werken. En wil me
voornamelijk op het onderhoud en de
reparatie van gazonmaaiers richten. Alle
merken en types kunnen door mij
onderhouden of gerepareerd worden. Er is op
dit moment niemand aan deze kant van de
polder die gazonmaaiers repareert. Mensen
die hun aanhangers, kleine shofels en kleine
kranen willen laten onderhouden of repareren
zijn hier ook van harte welkom. Deze
werkzaamheden hebben mijn belangstelling.
Ik heb al jaren op zaterdag werkervaring
opgedaan binnen deze specialisatie”. Wilt u
contact met Frank opnemen dan kan dat via
telefoonnummer 06 58724992.

Willy Heukers-ten Bosch
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Nieuws van Fysiomotion
Een pijnlijke schouder
Een schouder is een erg soepel gewricht. Handig,
want zo kunt u alle kanten op. Sommige
schouders zijn echter wel erg soepel. Geen
probleem zolang alles goed gaat. Dan is het
namelijk een perfect op elkaar ingesteld systeem.
De spieren houden de schouder goed in de kom,
zonder dat er ergens iets overbelast wordt.
Een trauma, herhaalde kleine overbelastingen of
problemen in aangrenzende gewrichten kunnen
het systeem flink ontregelen. Het meest duidelijke
voorbeeld is een schouder die uit de kom gaat.
Erg pijnlijk. Het herstel is in principe goed zolang
er niet te veel bijkomende letsels zijn. Bij soepele
schouders komt de opbouw wel precies, te snel
opbouwen, geeft vaak problemen. Meestal
volstaat 3 maanden revalidatie. Bij van nature
soepele schouders (lees mensen) duurt dit vaak
iets langer.
Veel mensen met soepele schouders hebben
echter klachten, zonder duidelijke oorzaak. De
klachten ontstaan vaak geleidelijk. Ook zien we
vaak klachten die wel plotseling beginnen, maar
veel heftiger zijn, dan te verwachten.
Waarschijnlijk ontstaan dit soort klachten door
herhaalde kleine overbelastingen. Soepele
schouders zijn wat dit betreft kwetsbaarder. Ze
kunnen ver bewegen, maar soms ook net iets te
ver.

Om dit te kunnen oplossen, zullen de spieren
weer goed moeten werken. Hiervoor moet wel
eerst de pijn afnemen. Dit lukt alleen als de
pijn niet telkens weer wordt uitgelokt. Kortom
rustig aan. Maar kijk uit: te veel rust is ook
niet goed! De spieren worden dan onnodig
extra verzwakt. Bovendien kan de schouder
bij te veel rust gaan verstijven, wat ook weer
niet de bedoeling is. Het is dus zaak om goed
uit te pluizen wat net wel en net niet goed
gaat.
Voor de pijn echt afneemt zijn we meestal 3
tot 6 weken verder. Geduld is dus een schone
zaak. Bij te snel weer meer gaan doen, neemt
de pijn gelijk weer toe. Met als gevolg dat de
klachten niet over gaan. Dit zelfde geldt
trouwens ook voor mensen die te voorzichtig
zijn. De schouder wordt pas sterker als we
stapje voor stapje meer gaan doen. En dit dan
ook nog op een goede manier. Dat wil zeggen
zonder compensaties. Dus
schouderbewegingen vanuit de schouder en
niet de arm heffen met optrekken van de
schouder.
Stabiliserende oefeningen zijn bij soepele
schouders net als bij een verstuikte enkel erg
belangrijk.
Daarnaast doen we vaak oefeningen om de
bovenrug meer soepel te maken. Bij van
nature soepele mensen is juist de bovenrug
nogal eens stijf. Bij een stijve bovenrug kan
de arm niet goed bewegen. Probeer maar
eens de arm te heffen terwijl u onderuit
gezakt zit. Dit gaat duidelijk lastiger dan
wanneer u rechtop zit. Iemand met soepele
schouders zal dit oplossen door te
compenseren vanuit de schouder. De
schouder komt hierdoor in onnatuurlijke
posities. Dit kan pijn veroorzaken.
Mocht u naar aanleiding van dit verhaal
vragen hebben, of een afspraak willen maken
dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben
bereikbaar via 06-12803041 (bellen, sms of
app) of per mail
(info@fysiotherapieemmeloord.nl).
Hartelijke groet,

Pijn zorgt vervolgens voor ontspannen van
spieren die juist belangrijk zijn voor de stabiliteit.
En voor je het weet, heeft iemand veel pijn.

Hinke Hospes-Boonstra, fysiotherapeut en
handtherapeut Fysiomotion (aangesloten bij
ClaudicatioNet en Schouder Netwerk Groot
Zwolle)
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Jeugdhonk Espel
Beste Dorpsgenoten,
Ook in deze dorpskrant weer een verslag van de
afgelopen Jeugdhonk avonden.
Wat is het toch geweldig en super dat de jeugd
nog steeds met veel plezier en inzet naar onze
jeugdhonk avonden komen. Er wordt heel veel lol
gemaakt en gelachen dit doet ons als “team”
jeugdhonk enorm goed. Bedankt daarvoor!
Ook gaat onze dank uit naar het dorpsbelang en
het bestuur van het MFC Mozaïek voor de fijne
samenwerking en financiële bijdrage om dit alles
voor onze jeugd mogelijk te maken.

De tweede “honk”avond was op Zaterdag 29
Februari. De BONTE-AVOND!
Deze keer kreeg iedereen de opdracht om
een act te doen. Dit mocht van alles zijn!
Degene die geen act wilden doen of liever
wilden kijken vormden het publiek. Ook
zonder publiek geen Bonte Avond.
Er was van alles bedacht, het werden mooie
act’s, van muziek maken, dansen tot een
goochelshow, komische taferelen en
playbacken. Alles werd tot in de puntjes
verzorgd en iedereen heeft enorm zijn best
gedaan. Ook wij van “team”Jeugdhonk
hebben een act gedaan met handpoppen, bij
de voorbereidingen hebben wij al de grootste
lol gehad!!

De eerste “honk”avond van 2020 was op
Zaterdag 18 Januari. Tijdens deze avond hebben
we de “Jeugdhonk variant van Party en Co”
gespeeld met extra opdrachten. Dit was een
avond vol inzet, strijdkracht, teamwork en lachen!
Vooral de extra toegevoegde opdrachten zorgden
voor een uitdaging en de nodige lol!

Twister, Breinbrekers, Woorden maken met
letters op je buik, met een bitje in je mond
proberen zinnen te zeggen etc.etc. Tijdens de
pauze chips en drinken. Het was een super
avond!

Bij deze avond hadden we de zaal van het
MFC opgebouwd tot een waar feest theater,
met podium, discoballicht, slingers en
ballonen, het was een feestje! In de pauze
wederom wat lekkers en drinken.
Ondanks de spanningen die de optredens
met zich mee brachten heeft iedereen zijn of
haar act echt heel goed neergezet! Meedoen
was al een grote stap voor velen! Wat zijn we
trots! De bonte avond is zeker voor herhaling
vatbaar.

september/oktober 2020 - Jaargang 45 – nr. 243

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

De volgende “honk”avond was gepland op
Zaterdag 21 Maart van 19.00 uur tot 21.30 maar
helaas gooide het Coronavirus ook voor ons roet
in het eten en waren we genoodzaakt de avond af
te blazen. Het duurde lang…. Erg lang voordat
we eindelijk weer iets konden doen.
Gelukkig konden we met het mooie weer op
Vrijdag 26 Juni De Jeugdhonk Openluchtbingo
organiseren. Het was de bedoeling op het
voetbalveld maar het weer zat zo mee (29°) dat
we lekker in de schaduw op het paardenveldje bij
het laantje zijn gaan zitten.
Met het pad in het midden en iedereen op een
kleedje of stoel konden we ons goed aan de
regels houden. Groep 7/8 aan de ene kant en de
middelbare schooljeugd op afstand van elkaar
aan de andere kant van het pad. Wij in het
midden bij de bomen met de prijzentafels en de
bingomolen.

Dan zijn we nu al weer een paar weken na de
vakantie. Wij hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad! Wij feliciteren iedereen
die geslaagd is of bevorderd is naar de
volgende klas/groep of naar de middelbare
school gaat! Allemaal weer veel succes het
komende jaar!
Een nieuw jaar betekende voor ons dat er een
nieuwe groep 7 uitgenodigd kon worden.
Deze jeugd hebben we aangeschreven en
uitgenodigd voor de komende avond op
Zaterdag 12 September. Enthousiaste
aanmeldingen komen binnen. Doordat de
groep jeugd inmiddels uitgegroeid is tot meer
dan 40 leden hebben wij als bestuur besloten
de groepen definitief te splitsen. Het
leeftijdsverschil wordt te groot om samen te
zijn en de tijd voor activiteiten is dan te kort.
We gaan dus uitbreiden naar 2 x in de maand
open. Hiervoor hebben we alleen meer
vrijwilligers nodig.
De organisatie van de activiteiten blijft
vooralsnog bij het zittende bestuur en
daarnaast starten we met een
vrijwilligerspoule. Er zijn al wat aanmeldingen
waar we heel blij mee zijn maar er kunnen er
zeker nog meer bij zodat we kunnen rouleren.
Dus lijkt het je leuk om te komen helpen meldt
je dan aan bij 1 van ons. Iedereen is welkom!!

Het was een geweldig gezellige avond! De prijzen
konden wat groter omdat wij een paar avonden
niets konden organiseren en besloten wij dat we
wat meer budget konden gebruiken. De prijzen
waren doelgericht op de vakantie b.v Spelletjes,
waterspellen, en pret pakketten! Vooral de
Snoeppakketten vielen in de smaak, gelukkig zat
daar ook een tandenborstel en tandpasta bij in.
We hebben de avond om half 10 afgesloten.

Zoals gezegd is de volgende jeugdhonkavond
Zaterdag 12 September. Het is te kort dag om
hierover nog een stukje te schrijven. In de
volgende dorpkrant leest u het verslag over
deze avond!
Groetjes “Team”jeugdhonk,
Hester, Esther, Joyce en Karin.
P.S. Vanuit het verleden loopt er een
samenwerking met de Vriendenloterij. Dit
hield in dat er een aantal jaren geleden
mensen lid zijn geworden en meespelen met
de vriendenloterij onder vermelding van het ’t
honk dorpsbelang. Voor elk lot dat meespeelt
onder die vermelding wordt er een bijdrage
gestort op de rekening. Wij zijn benaderd om
weer een wervingsactie te starten en zo onze
clubkas te spekken. Te zijner tijd zullen we u
hier meer over informeren als we een
eventuele wervingsactie starten. Mocht u
geïnteresseerd zijn of al meespelen en nog
een bijdrage willen doen dan kunt u zich
melden bij Karin Jol, email
karinjol@icloud.com
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Uw peuter is welkom bij ons!
Om te leren, ontdekken, ontwikkelen, groeien,
samen spelen, zingen, knutselen en genieten!
Wij hebben nog plekjes vrij voor nieuwe peuters.
Uw peuter is welkom op één of meerdere
dagdelen in de week.
Kom gerust een kijkje nemen. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de betreffende locatie.
Wij bieden een veilige en vertrouwde omgeving.
Zo stimuleren wij uw peuter tot zelfstandigheid en
weerbaarheid passend bij de leeftijd. Voor iedere
peuter is er speciale aandacht, wij spelen mee en
zorgen voor nieuwe ervaringen.
Maar het allerbelangrijkste is dat we plezier
hebben samen!
Want tenslotte: alles wat aandacht krijgt zal
groeien.

GEZOCHT
Penningmeester
&
Klusjesmannen

Op onze website www.start-punt.com vindt u
meer informatie over onze organisatie en locaties.
Hier is ook een inschrijfformulier te vinden.
Activiteiten van onze peuterstartgroepen zijn te
zien op de betreffende facebookpagina.
Het kantoor van Startpunt is gevestigd in
Emmeloord, Zeeasterstraat 27c,
tel: 0527-618700.

Voor in een vrijwilligers poel. Zodat als er een
klusje is, de klus ‘in de groep’ gegooid kan
worden. Als je kunt helpen, kun je je er voor
aanmelden.

Lijkt je dit leuk?
Schrijf dan een mailtje naar info@mfcespel.nl
of bel met Gea Kramer 06-10076435.

Ons algemene e-mailadres is:
info@start-punt.com
Voor specifieke vragen met betrekking rond
plaatsing, contracten, tarieven of
subsidieplaatsen kunt u mailen naar:
plaatsing@start-punt.com
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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

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

huisartspraktijkgeboers.praktijkinfo.nl

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
Turbine, Korenmolen, Papiermolen, Poldermolen, Binnenkruier, Tjasker
Renske Bos
Keggehof, Noorderrand, Het Laantje, Leliestraat, Westerrand (noord
Thilda van Hooff
Vaartweg, Bredehof (oost), Zuiderrand, Bosrand, Sportstraat, De Bun
Vacant
De Wieken, Windmolenhoek, Westerrand (zuid), Bredehof (west)
Menno van der Vlies
Espelerweg (zuid), Tollebekerweg, Pilotenweg, Zuidermiddenweg, Espelerringweg
Minetta Bus
Espelerweg (noord), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg
Vacant
Westermeerweg (vanaf Espelerpad noord), Onderduikerspad, Westerringweg, Klutenpad nr. 4
Jakob van der Wekken 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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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
Stichting Kinderopvang
Flevoland

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

Oecumenische school De Ark

Het Laantje 6, 8311 AZ Espel

271638
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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 38, Espel
Secr. Marc Slootman
Vaartweg 19, 8311 AA Espel
Secr. Ella Wijnia
Espelerringweg 15, 8309 RE Tollebeek
Marian van Keulen

271745
info@seniorennop.nl
06-1095 7422
slootmanmarc@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

