Colofon
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

2020
Nov-Dec

Van de redactie
Iedereen weer bedankt voor het aanleveren
van de kopij!
In deze krant een terugblik op de schaarse
activiteiten die wel doorgang hebben kunnen
vinden de afgelopen maanden. Inmiddels
hebben we helaas wederom met verscherpte
maatregelen omtrent het Corona virus te
maken. Hierdoor is het helaas niet mogelijk
om het plukken en nieten te laten doorgaan.
We hopen allemaal dat de mensen die het
virus treffen niet al te ziek zullen worden en
voorspoedig zullen herstellen. Daarnaast
hopen we dat we het “normale leven” weer
spoedig mogen oppakken..
Bij deze wenst de redactie u veel leesplezier
toe.

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

Heleen den Dekker
Alice Ziel
Annelies Menting - Omzigt

Dorpsagenda:

Oplage: 680
Verspreiding van deze uitgave:
Carnaval
Advertentie tarieven:
Zwart-wit:
6x per jaar
1 hele pagina
€ 155,½ pagina
€ 88,⅓ pagina
€ 66,⅙ pagina
€ 50,Nieuwe dorpskrant data:
Editie
Aanleverdatum
Jan / feb
14 jan
Maart / april 11 mrt
Mei / juni
13 mei

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

21-11 Sinterklaas gezinsspeurtocht
2-12 Buurthap Espel
9-1
Flessenactie de ZES
eenmalig
€ 45,€ 25,€ 20,€ 15,-

Helaas staat er nog weinig op de agenda door
de huidige omstandigheden.
Wij nemen uw activiteiten graag in deze
agenda op. Mail: dorpskrant@Espel.info

Verspreiding
Feestcommissie
Bowling
Dorpsbelang

Plukken & Nieten – 19:00 MFC
Editie: (Jan/feb 20 jan) (mrt/april 17 mrt)
(mei/juni 19 mei)
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Dankbetuiging:

Familieberichten:
Overleden:
12-10-2020: Piet Bijl, 92 jaar, Turbine 4, 8311 BB
Espel

Jubileum:

Afscheid nemen is altijd moeilijk, zeker als
iemand altijd in je leven is geweest. Wij zijn
ontroerd door de vele kaarten, brieven en
lieve woorden die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze vader, opa en
overgrootvader

08-12-2020: 50 jaar getrouwd, Jan en Annie
Stevens, Westerrand 48.

Pieter Cornelis Bijl
Dankbetuiging:
Alhoewel wij door omstandigheden geen
uitgebreid uiting hebben kunnen geven aan de
viering van ons 60-jarig huwelijk, willen wij hierbij
alle buurt-en dorpsbewoners hartelijk bedanken
van wie wij een bloemetje, kaartje , telefoontje of
een kort bezoekje hebben ontvangen. Een en
ander heeft zeker bijgedragen aan de beleving op
deze dag.
Elly en Henk Sas

Hoewel het afscheid door corona anders was
dan wij graag hadden gezien, zijn wij ontroerd
door het medeleven van het dorp. Op dag van
de uitvaart voelden wij ons gesteund door de
vlaggen die halfstok hingen, de kerkklok die
luidde en de vele dorpsgenoten die Pa een
laatste groet brachten. Dank u wel daarvoor.
Ook hebben wij met genoegen en
dankbaarheid de mooie verhalen over en vele
herinneringen aan Pa gelezen die u ons in
zoveel kaarten stuurde. Wij zijn u daarvoor
zeer erkentelijk, dit is voor ons een grote
troost.
Het is fijn om te ervaren dat in tijden van
verdriet het dorp om onze familie heen staat.
Door de overweldigende belangstelling is het
mogelijk dat we niet iedereen persoonlijk
kunnen bedanken. Wilt u deze dankbetuiging
als zodanig beschouwen.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen Bijl
Espel, november 2020
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Dakgoot lek?
Bel dezinkwerker.nl
0617177628

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.
22-11 10.00 pastor Wiebe Mulder
29-11 9.30 pastoor Victor Maagd
6-12 10.00 pastor Wiebe Mulder
13-12 10.00 viering o.l.v. parochianen
20-12 10.00 pastor Wiebe Mulder
21-12 19.00 pastoor Victor Maagd
Boeteviering Emmeloord
24-12 21.30 pastor Wiebe Mulder
Kerstavond
25-12 11.00 pastoor Victor Maagd
1e Kerstdag
27-12 10.00 pastor Wiebe Mulder
3-1-21 10.00 2 pastores v/d polder
Polderbrede viering Emmeloord
10-1 9.30 pastoor Victor Maagd
17-1 10.00 pastor Wiebe Mulder
24-1 10.00 viering o.l.v. parochianen
31-1 11.00 pastoor Victor Maagd
7-2
9.30 pastoor Victor Maagd
14-2 10.00 pastor Wiebe Mulder
21-2
GEEN VIERING
Iedereen die een viering wil bijwonen wordt
gevraagd om zich aan te melden. Met het
reserveringssysteem weten we wie we bij een
viering kunnen verwachten. Voor aanmelding kan
gebruik worden gemaakt van
reserverenhgeest@emmausparochie.net
U dient zich uiterlijk vrijdag 12.00 uur,
voorafgaand aan het weekend waarin u wilt
vieren op te geven.

Diensten Protestantse
Gemeente Creil-Espel
Kerkdiensten – november t/m december
2020
Op basis van de huidige corona richtlijnen
worden er 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.
- Er mogen maximaal 30 personen (naast
degene die betrokken zijn bij de dienst) bij de
kerkdienst aanwezig zijn.
Wilt u er bij zijn?
Dan verzoeken wij u zich aan te melden bij
Carla van der Vlies via het mailadres:
scriba.creil.espel@hotmail.nl
Het kerkdienstenrooster tot eind van dit jaar:
22-11 10.00 Espel ds. C. Sent
Herdenking gestorvenen
29-11 10.00 Creil dhr. Pasterkamp
1e advent
6-12 10.00 Espel Dhr. Guus Doorn
2e advent
13-12 10.00 Creil
Invulling IKB Interkerkelijke dienst
20-12 10.00 Espel ds. Aalbersberg van
Loon 4e advent
24-12 22.00 Creil
Comm. bijzondere diensten Kerstnachtdienst
25-12 10.00 Espel ds. Bram Bregman
1e Kerstdag
27-12 10.00 Creil ds. Estie
31-12 19.00 Espel ds. Gerda Keijzer
Oudejaarsdienst
Namens de kerkenraad PG Creil-Espel
Carla van der Vlies, Scriba
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Blok Landbouwmechanisatie bv
Vaartweg 70, 8311 AA Espel
T 0527 - 271234
E info@blokmechanisatie.nl
W www.blokmechanisatie.nl

20 % korting op Bruder speelgoed
Geldig t/m 31-12-2020

€ 27,45

€ 44,79

€ 21,96

€ 35,83

incl. BTW

U02542

incl. BTW

U03550

€ 6,76

€ 5,41

U02801

incl. BTW

€ 82,01

€ 65,61
incl. BTW

U02511

€ 16,98

€ 39,72

€ 13,59

€ 31,78

incl. BTW

incl. BTW

U03570

U02045

€ 57,87

€ 46,30
incl. BTW

€ 20,60
U03761

U63051

Bruder brochure gratis op te halen in onze winkel!

€ 16,48
incl. BTW

Dat was het dan weer voor mijn. Ik zou willen
zeggen; denk om elkaar, blijf gezond!

Dorpsbelang

Namens dorpsbelang, Roy Metsemakers
Beste dorpsgenoten,
Hierbij weer een stukje van mij namens
Dorpsbelang. Ik hoop dat jullie allemaal nog in
goede gezondheid verkeren en dat de hele
situatie voor iedereen een beetje dragelijk blijft.
Maar laten we hier niet te lang over uit wijden. Er
zijn toch ook weer een hoop goede dingen
gebeurd in het dorp wat het benoemen waard is.
Het urnenmonument is inmiddels geplaatst.
Waarschijnlijk heeft iedereen het ook wel gelezen
in de krant. Er was een leuk stuk geplaatst over
onze nieuwe aanwinst. Van hieruit willen we de
werkgroep en alle vrijwilligers enorm bedanken
voor hun inzet. Het is een erg mooi geheel
geworden. De bankjes ernaast en de opnieuw
bestraatte paden maken het geheel gelijk mooi af.
Inmiddels zijn ze de afgelopen periode in de
nieuwbouw van Espel druk met het bouwrijp
maken van het volgende deel grond. Ondanks de
hele corona toestand lijkt de woningmarkt nog
niet echt tot rust te komen. Dit is uiteraard positief
voor ons dorp.
Verder hebben wij van de gemeente te horen
gekregen dat het oude terrein van de
woonwagens opgeknapt gaat worden. Er gaan
enkele parkeerplaatsen gemaakt worden.
Wanneer dit precies gaat gebeuren horen we
nog, maar we zijn er in ieder geval blij mee.
Verder zijn de nodige mensen druk om een en
ander te organiseren ondanks het feit dat we nog
niet weten of het ook allemaal door kan gaan.
Initiatieven zijn er en daar zijn we blij mee.
Wanneer het kan en mag van de veiligheidsregio
en er is iets georganiseerd zult u dat wel horen
via de social media kanalen.

Buurthap Espel
Woensdag 2 december Komen we weer langs
met de Buurthap. Het ziet er nog niet naar uit
dat we met z’n allen naar de Ducdalf kunnen.
Jammer, in deze normaal zo gezellige
Sinterklaastijd.
Maar wie weet…. Afgelopen keer hebben we
de maaltijd ook bezorgd. Hutspot stond er op
het menu. Wortelen en uien werden
gedoneerd door Carla Vogel, de toetjes
ontvingen we van de jongens van de Attent.
Namens de Buurthap bedankt.
Opgave bij:
Reinie Osinga
: 271681
reiniem@hotmail.com
Mineke v.d.Velde
: 271669

Dan als laatste nog een mededeling die ons ook
via de gemeente doorgestuurd werd. Wellicht
heeft degene die er vaker komt het al gemerkt.
Vanaf afgelopen week ligt de Tollebekerbrug eruit
in verband met werkzaamheden. Deze
werkzaamheden zullen ongeveer 5 weken gaan
duren. Tot die tijd kan het verkeer hier niet langs
en moet u omrijden via Emmeloord of Urk.
Hopelijk kunnen we tegen de kerst weer gewoon
van Tollebeek naar Nagele rijden.
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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

Algemene email adressen:
info@mfcespel.nl
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

Sleutel beheer
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
Helaas moesten we na de laatste persconferentie besluiten om alle activiteiten in het
MFC stil te leggen.
We kijken per persconferentie wat de richtlijnen
van het RIVM zijn. En passen onze regels daar
op aan. Het is een lastige tijd.
We zijn 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
We hopen op ieders medewerking.

Zelf digitaal reserveren
Sinds 1 maart 2020 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.

Dat gaat via: Tjitske Straatsma 0527-271298
De sleutel van ’t Honk kun je bij Gea ophalen.
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? Word donateur!
Rabo Clubkas actie
Ook dit jaar kon je via de Rabobank
stemmen op de verenigingen in je buurt.
Dat hebben jullie ook gedaan! We
mochten €464,40 in ontvangst nemen.
Iedereen die gestemd heeft: hartelijk
dank!

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
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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
secretaris@mfcespel.nl
Suggesties of aanvullingen zijn altijd welkom,
deze kunt u mailen naar secretaris@mfcespel.nl
of contact opnemen met het bestuur.
We hopen er het beste van voor 2021.
En wensen u een gezond en prettig nieuw jaar!
Bestuur MFC ’t Mozaïek
Albert, Martien, Elien, Alie en Gea
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PRIKBORD
Het koffiemoment in MFC ‘t Mozaïek is
door Corona helaas tijdelijk komen te
vervallen.

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

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

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)

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
Jammer, dat er mensen zijn die afval in de natuur
achterlaten....
Mooi, dat er mensen zijn die hun eigen afval meenemen
naar huis.
Prima als mensen genieten van de natuur.
Geweldig als mensen zich verantwoordelijk voelen voor
onze gezamenlijke leefbaarheid.
Er zijn mensen in ons dorp die regelmatig afval van
anderen opruimen. Super super super. BEDANKT!!!!
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Urnenmuur in Espel

De Groenbrigade Espel in
Coronatijd:
Op zaterdag 21 maart was onze eerste
werkmorgen van dit jaar gepland. Zou die
doorgaan? Ach we werken toch in de buitenlucht.
Ja, maar gezellig koffie drinken en nazit met
borrel?

Meer dan 5 jaar is de begraafplaatscommissie van Dorpsbelang Espel bezig
geweest om de urnentuin met bloembakken
te upgraden naar een monumentale muur,
waar urnen in geplaatst kunnen worden. Dit is
nu gerealiseerd. Met hulp van het
Stimuleringsfonds, de SBBK en de gemeente
Noordoostpolder heeft Espel dit voor elkaar
gekregen. Eind oktober was de uitreiking van
de cheque van het Stimuleringsfonds door
Chris voor den Dag. Het stimuleringsfonds
heeft € 1000 bijgedragen en SBBK € 2500.

Even Wilma bellen. Kan dat in het MFC? Ja hoor,
ik zorg voor een opstelling waar je 1.5 m uit
elkaar zit. En ik zet alle buitendeuren wagenwijd
open. O.K. Zo gezegd, zo gedaan.
In mei kwam er een mail van de gemeente: Alle
groengroepen in de polder stoppen! De gemeente
neemt het werk tijdelijk over.
In juli gingen we schoorvoetend weer aan het
werk.
In augustus was het gortdroog. Bijna geen
onkruid. Dus een keer opschuiven.
In de maanden september en oktober hebben we
als groengroep goed door kunnen werken. De
laatste werkmorgen was op 19 oktober.
Van de 16 leden kwamen er die dag 12 opdagen.
Een record opkomst. Geweldig. Ik had de motorkantensnijder van de gemeente geregeld en
Herman ging snel van start. Het apparaat deed
goed zijn werk maar zorgde wel voor veel
opruimwerkzaamheden.
Koffie....riep Johan. Dus allemaal het MFC in. We
werden getrakteerd op een lekkere koek ter ere
van het feit dat Martien weer opa was geworden.
Oh ja, ik was nog vergeten Wilma te bedanken
voor het feit dat zij voor ons altijd klaar staat als
koffie- en later een drankje-juffrouw.
En fijn dat Jan D. ook dit jaar weer alle materialen
in zijn eigen schuur mooi droog laat overwinteren.
Onze berging (de toren) is namelijk erg vochtig.

Afgelopen zomer werd de fundering voor het
monument al door vrijwilligers van de
werkgroep ‘Polderpad Espel’ aangelegd.
Direct na het plaatsen van de muur is de
bestrating op de begraafplaats ook vernieuwd
door de gemeente. Daardoor ligt de
begraafplaats, inclusief urnenmuur er weer
strak bij. Wederom een mooi voorbeeld van
zelfwerkzaamheid in Espel en goede
samenwerking met de gemeente. Een plaats
in de urnenmuur is te reserveren via de
gemeente Noordoostpolder.

Tot slot nog één wens/oproep: Wie komt ons
het komend jaar nog versterken?
Meld je aan bij één van de andere groengroepleden of bij mij.
Tot volgend jaar. Hopelijk Corona-vrij!

Johan vk. 271584
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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

Espel in het buitenland
Wij zijn Jan & Til Zonderland en we woonden aan
de Westerringweg, nr 14 in Espel.
In Februari 1998 zijn wij samen met onze
kinderen Huib, Jetty en Nicole geemigreerd naar
Dresden in de Canadese provincie Ontario.
Dresden ligt ongeveer 250 km ten westen van
Toronto.
Wij waren toe aan een nieuwe uitdaging na een
jaar of 17 als loonwerkbedrijf actief te zijn
geweest in de polder.
Zelf boeren was de wens en Ontario bood ons de
beste mogelijkheden op dat moment.
Ook qua klimaat en infrstructuur leek dat ons een
goede plek.
Het is hier niet zo wijds en open als wat de
meeste mensen denken als het over Canada
gaat.
De mogelijkheid een contract te krijgen voor de
suikerbietenteelt gaf de doorslag om ons in de
gemeente Chatham-Kent te vestige omdat daar
de bietenteelt geconcentreerd is.
Verder is de grond hier geschikt voor intensieve
teelten als aardappels en uien.
We telen dus nu al 20 jaar bieten en uien en wat
aardappels voor de huisverkoop.
Groot boer zijn we nooit geworden, dat was ook
niet ons doel.
Nu zitten we ook alweer 15 jaar in het loonwerk
als 2e tak maar dat betreft alleen loonspuitwerk.
Het grote verschil met boeren in Canada tov
Nederland is dat het klimaat toch nogal wat
grilliger is hier. Als het regent, regent het veel, als
het warmer wordt wordt het heet en in het najaar
kan de Vorst vroeg invallen.
Een ander groot verschil is dat je de verkoop van
je producten helemaal zelf moet doen. Er zijn
geen veilingen en ook geen commisionairs die
bijvoorbeeld de afzet van je uien regelen. Ook
moet je de producten zelf winkelklaar maken, dus
sorteren en verpakken.
Wat wij waarderen van Canada is de vrijheid die
je hier nog steeds hebt.Wij hebben weinig tot
geen last van regelgeving, je doet gewoon waar
je zin in hebt elke dag, je kunt bemesten wat je
wilt en gewasbespuitingen zijn ook aan weinig
regels gebonden. Niemand die verder op je let.
Wel missen we ons sociale leven enorm. Ieder is
hier voor zich en vrienden, echte vrienden, maak
je hier niet makkelijk. Ook zakelijk is het ieder
voor zich en vaste handelsrelaties zijn hier erg
moeilijk op te bouwen.
Ook zijn de mensen gemiddeld genomen niet
echt betrouwbaar. Een man en man, een word
een word, dat gezegde kent men hier niet. En dat

is wel een van de moeilijkste dingen waar je
hier mee om moet leren te gaan. Wennen
doet dat nooit.
2 Van onze kinderen hebben het hier prima
naar de zin, de derde is na 10 jaar
teruggekeerd naar Nederland. Die vond de
Nederlandse leefstijl toch beter. En zo hebben
wij elk jaar een goede reden om weer even
naar Nederland te reizen want Nederland laat
je nooit los.
Met vriendelijke groeten,
Jan & Til Zonderland

Werkgroep Het Polderpad
Espel
Beste dorpsbewoners,
Het Polderpad om Espel is klaar! Dit prachtige
pad met zowel innovatieve als natuurlijke
elementen wordt momenteel dagelijks door
velen bewandeld.
Helaas kon, door de maatregelen van RIVM,
de officiële opening in september niet
doorgaan. Wij hebben de publiekelijke
opening veranderd in een digitale opening. Zo
geven wij u de mogelijkheid om kennis te
maken met Het Polderpad. Hier treft u het
resultaat
hiervan. https://vimeo.com/471990920/f30d7
53c99
Wij hebben ook een verkorte versie van de
film laten maken, deze kunt u hier bekijken:
https://vimeo.com/471991324/e09a172328
Wanneer de maatregelen het weer toelaten,
zullen wij de film tonen bij verschillende
samenkomsten in Espel, meer informatie
volgt later.
Wij wensen u veel kijkplezier!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Het Polderpad Espel
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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

Verkoop kerststukken
Wanneer: zaterdag 12 december 2020
Tijd: 9:00 tot 12:00 uur
Waar: Ontmoetingskerk te Creil

Dit jaar geen kerstmarkt in het centrum van
Emmeloord
De reden dat er in december geen kerstmarkt
georganiseerd zal worden in het centrum van
Emmeloord heeft te maken met de
aangescherpte maatregelen rondom het
coronavirus. Of er volgend jaar wel een
kerstmarkt wordt georganiseerd door StEP is nog
onzeker. StEP beraadt zich of de kerstmarkt in
Emmeloord nog toegevoegde waarde heeft.
“Het organiseren van een kerstmarkt heeft heel
wat voeten in aarde”, zegt Marieke den Engelse
van StEP. “Normaal gesproken waren wij nu
allang bezig met de voorbereidingen. Attracties
moeten vastgelegd worden, standhouders
moeten benaderd worden, alleen dit is al een klus
op zich. De regels zijn aangescherpt en ook voor
ons is het onzeker hoe lang de nieuwe
maatregelen van kracht blijven. Daarbij merken
wij de laatste jaren een terugloop van de
bezoekers. Voor nu hebben wij besloten dat de
kerstmarkt niet doorgaat. Voor volgend jaar gaan
wij verder in gesprek met de betrokken partijen,
waaronder Gastvrij Emmeloord, om te kijken naar
een mooie en wellicht nieuwe invulling van de
kerstperiode in het centrum van Emmeloord”.
In september heeft StEP het Polder Experience
weekend georganiseerd, een succesvol
evenement. Hierbij is gebleken dat StEP prima in
staat is om alternatieve activiteiten te organiseren
passend binnen de richtlijnen rondom het
coronavirus. “Alle festival commissies binnen
StEP zijn druk aan het brainstormen om te kijken
wat er allemaal wél mogelijk is in 2021. We
denken vooral in mogelijkheden en oplossingen
maar het blijft onzeker wat het coronavirus ons
gaat brengen” aldus Marieke den Engelse

Met de helft van de opbrengst ondersteunen
we een tehuis voor ouderen en
gehandicapten in Frumoasa in ROEMENIE.
Door deze hulp kan men eens per jaar een
uitje organiseren voor de bewoners en hen
met kerst iets extra’s geven.
We hebben dit tehuis meerdere malen
bezocht en weten dat het geld goed besteed
wordt.

vorig jaar dankbare gezichten
De andere helft gaat naar een project voor
vluchtelingkinderen in Griekenland.
Dit is een project van kerk in actie.
Alle informatie is te vinden op:
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
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Samenwerking Zorggroep Oude
en Nieuwe Land en Medipoint

of kan voor een tijdelijke periode gratis
gebruik gemaakt worden van krukken,
vierpoot of rollator.
Dichtbij
Er zijn Servicepunten in Emmeloord,
Steenwijk en Urk waar de kleinere
hulpmiddelen kunnen worden opgehaald.
Informatie over de adressen en
openingstijden vindt u op https://zorggroeponl.nl of www.medipoint.nl/winkels.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land en
hulpmiddelenleverancier Medipoint zijn per 1
november 2020 een samenwerking aangegaan
om een geïntegreerd zorgpakket te bieden aan
de inwoners in Steenwijkerland,
Noordoostpolder en Urk. Wie een zorgvraag
heeft, wordt snel en dichtbij huis geholpen en
krijgt advies afgestemd op de eigen situatie.

Voor uitleenhulpmiddelen die thuis bezorgd
moeten worden kan eenvoudig een bestelling
worden geplaatst op www.medipoint.nl/uitleen
of via Medipoint Klantenservice op
telefoonnummer 088 – 10 20 100.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt adviesen behandeling, verzorging en verpleging thuis,
jeugd- en maatschappelijke zorg en zorg en
wonen. Medipoint is gespecialiseerd in zorg- en
welzijnshulpmiddelen voor lenen, huren of kopen.
Doordat Medipoint samenwerkt met álle
zorgverzekeraars en nu ook met Zorggroep Oude
en Nieuwe Land, kunnen hulpmiddelen snel
geleverd worden en wordt persoonlijk advies
gegeven over de mogelijkheden voor vergoeding.
Lenen, huren en kopen van zorghulpmiddelen
Soms is een tijdelijk hulpmiddel nodig.
Bijvoorbeeld bij revalidatie thuis of na herstel van
een operatie, in verband met zwangerschap en
bevalling of bij verpleging aan huis. Dan is er de
mogelijkheid om een hulpmiddel zonder kosten te
lenen. Het gaat om onder andere een rolstoel,
douchekruk of -stoel, toiletstoel, toiletverhoger,
ondersteek en bedverhogers, die door de
zorgverzekeraars worden vergoed. Andere
hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld krukken en
rollators worden niet door de zorgverzekeraar
vergoed, maar kunnen worden gehuurd.
Een uitgebreid assortiment is beschikbaar op
www.medipoint.nl. Eind november 2020 zijn ook
huur- en koopproducten in de Servicepunten
beschikbaar. Voor leden van Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land zijn er voordelen bij koop

Dorpsvuurwerk
Beste dorpelingen,
Normaal komt er rond deze tijd richting kerst
en oudjaar een stukje over het aloude en
gezellige dorpsvuurwerk.
Maar helaas is niets normaal dit jaar
vanwege het Covid-19 virus.
Dus ook het afsteken van vuurwerk is dit jaar
bijna zeker verboden door de overheid, dus
dit jaar is er geen dorpsvuurwerk.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer van het
dorpsvuurwerk genieten in een gezonde
situatie voor ons allen.
De Dorpsvuurwerkcommissie Espel
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Verlichte Boerderijenroute
Noordoostpolder
De Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder
2020 gaat door en zal worden gehouden op twee
weekenden in december. De route kan gereden
worden op 11 t/m 13 en 18 t/m 20 december. Het
evenement zal in verband met de corona
maatregelen zonder open dagen worden
georganiseerd.
Toch belooft de 5e editie van de lichtroute een
afwisselende route te worden. Naast de verlichte
boerderijen en objecten zullen er alternatieve
activiteiten worden georganiseerd. Alles te
beleven vanuit de auto, zonder dat je hoeft uit te
stappen.
Dit jaar zal er voor het eerst gebruik gemaakt
gaan worden van een audio-app. Al rijdend en
luisterend krijg je meer achtergrondinformatie
over de Noordoostpolder. Leer meer over de
geschiedenis en verbreed je kennis over de
veelzijdige land- en tuinbouw in de omgeving.
Het evenement zal plaatsvinden in het zuiden van
de polder, rond Nagele, Schokland, Ens en
Kraggenburg. Op dit moment is de werkgroep
hard aan het werk om de bezienswaardigheden in
beeld te brengen en afspraken te maken met
bewoners, ondernemers en kunstenaars op de
route.
De Verlichte Boerderijenroute wordt onder andere
mogelijk gemaakt door Gemeente
Noordoostpolder, Provincie Flevoland, LTO
Noord afdeling Noordoostpolder, Countus
accountants + adviseurs en Leyten & Van der
Linde.

Gourmetpakketten
De feestdagen komen er weer aan, dus tijd
om te gourmetten!
De Ducdalf heeft nu ook gourmetpakketten
voor thuis.
Complete pakketten met diverse
vleessoorten, groentes, salades en stokbrood
met kruidenboter.
Gourmetpakket: Prijs per persoon 14,00
euro, te bestellen vanaf 2 personen.
Gourmetpakket kids: Prijs per kind 7,50, te
bestellen vanaf 2 kinderen
Wij ontvangen uw bestelling graag uiterlijk
twee dagen van tevoren via
info@deducdalf.nl of via ons contactformulier.
Uw pakketten zijn op de door u aangegeven
dag vanaf 16:00 uur af te halen bij De Ducdalf
in Espel.
SINTERKLAAS- EN KERSTACTIE:
Besteld u voor tijdens sinterklaasavond (5
december), 1e of 2e kerstdag (25 of 26
december) gourmetpakketten, dan krijgt u
gratis een lekker presentje (afkomstig van
Brouwer, De Echte Bakker) bij uw bestelling.
Bestellingen voor 5 december dienen voor
dinsdag 1 december bij ons binnen te zijn.
Bestellingen voor 1e en 2e kerstdag dienen
voor dinsdag 22 december bij ons binnen te
zijn.
Meer informatie over onze pakketten kunt u
vinden op
www.deducdalf.nl/gourmetpakketten
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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

Krachtsverlies

Als we ouder worden verliezen we spierkracht. Dit
is normaal. Weinig bewegen versnelt dit proces.
Bij een aantal ziektes zoals bijvoorbeeld COPD
(verzamelnaam voor emfyseem, “rek uit de
longen” en chronische bronchitis) is de
achteruitgang nog groter.
Zolang de kracht nog voldoende is om in het
dagelijks leven te functioneren, merken we hier
weinig van. Alhoewel opstaan vanaf de grond
wordt wat lastiger. Verder gaan nieuwe potjes
vaak wat minder makkelijk open als we stiekem
aan kracht verliezen.
Maar met een beetje extra moeite lukt alles nog.
Anders wordt het als dagelijkse handelingen als
opstaan uit bed, omhoog komen uit een lage
bank of traplopen niet meer goed willen. Een
hoger bed, een sta-opstoel of een traplift zijn dan
handige hulpmiddelen. Hier heb je echter niets
aan als je bij familie van de bank of een laag toilet
moet komen. Bovendien hoeven de spieren door
al deze hulpmiddelen steeds minder te doen.
Gevolg: de spierkracht neemt nog sneller af.
Risico: de kans op valpartijen neemt toe.
Voorkomen is in deze beter dan genezen.
Regelmatig bewegen en 2 x per week
krachttraining zorgen ervoor dat de spieren zo
lang mogelijk zo sterk mogelijk blijven.
Als spieren verzwakt zijn door bijvoorbeeld ziekte
of een ongeval is 3 x per week trainen beter. Dit
zeker 3 maanden en na bijvoorbeeld een icopname nog veel langer. Het kost maanden
training om het verlies aan spiermassa van een
week bedrust er weer bij te krijgen.
Voor een goed effect is het eten van voldoende
eiwitten daarbij ook erg belangrijk. Diëtiste Lida
Metsemakers zal in een volgend artikel van haar
hier meer aandacht aan besteden. Want hoe krijg
je voldoende eiwitten binnen, zonder je misselijk
te eten of te zwaar te worden? En hoe doe je dit
bijvoorbeeld als je problemen met je nieren hebt
en maar beperkt eiwitten mag eten?
Krachttraining kan op heel veel verschillende
manieren. Zelf kies ik het liefst voor oefeningen
die iemand ook zelf thuis kan uitvoeren. Verder
probeer ik te variëren in oefeningen zodat het

effect van de training beter is en niet
onbelangrijk het trainen minder saai wordt.
Vaak wordt aangeraden om 8 tot 12
verschillende oefeningen te doen. Je kan er
hierbij voor kiezen om de ene dag 4 tot 6 arm
of rompspieroefeningen te doen en de andere
dag bijvoorbeeld beenspieroefeningen. Een
training kost dan minder tijd. Wel zal je dan
i.p.v. 2 of 3 keer 4 tot 6 keer per week moeten
trainen.
Eenvoudige en goede oefeningen die je thuis
kan doen zijn bijvoorbeeld:
1. Opstaan en (bijna) gaan zitten (squat)

2. Een bruggetje maken

3. Op de tenen gaan staan
4. Lunges

Ook bij klachten zijn deze oefeningen vaak
mogelijk. Soms met enige aanpassingen. En
zo niet, dan zijn er bijna altijd andere
oefeningen die wel geschikt zijn.
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,
Hinke Hospes-Boonstra, fysiotherapeut en
handtherapeut Fysiomotion (aangesloten bij
ClaudicatioNet en Schouder Netwerk Groot
Zwolle)
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Geocaches langs het
Polderpad

Nieuws van de ESVRA
In september heeft de ESVRA voorzichtig de
draad weer opgepakt. In kleine groepjes hebben
we het Polderpad gelopen. De belangstelling
hiervoor was groot, er waren maar liefst 30
deelnemers.
Helaas moesten we de avond van oktober
cancelen en werd duidelijk dat de aangescherpte
maatregelen voorlopig van kracht zijn.
Begin november viel er een hele mooie
enveloppe op de deurmat. De ESVRA heeft het
prachtige bedrag van € 657,89 ontvangen van de
Rabo Clubsupport actie. Alle stemmers heel
hartelijk dank. Dit bedrag gaan wij besteden voor
ons 15 jarig jubileum in 2021.
Dit jaar zijn er geen bijeenkomsten meer, maar
voor de kerst ontvangen alle leden het voorlopige
programma voor 2021 en een aangename
verrassing. Meer gaan wij er niet over zeggen!
Fijne feestendagen en we hopen elkaar in 2021
spoedig persoonlijk te ontmoeten.
Bestuur ESVRA

Om meer mensen te laten zien hoe mooi en
interessant het Polderpad is, hebben wij langs
het pad een achttal geocaches verstopt in
verschillende varianten. Dit hebben we
gedaan in overleg met en toestemming van
de werkgroep Polderpad Espel.
In de afgelopen maanden heb je vast vaker
“vreemde” mensen zien wandelen, die zich op
sommige plekken wat bijzonder gedragen
doordat ze niet willen laten merken dat ze
“iets” aan het zoeken zijn. Dit “iets” is dan de
geocache die ergens in de buurt verstopt ligt.
De acht geocaches zijn op 3 oktober op de
website van geocaching gepubliceerd en er
zijn al ruim 100 geocachers geweest die
deze ronde gelopen hebben. De werkgroep
Polderpad krijgt veel complimenten voor het
mooie aangelegde pad. Ook de
houtsculpturen en de informatieborden weet
men te waarderen.
Wat is geocachen?
Geocaching (spreek uit: dzjio-kesjing) is een
spel waarbij je met een GPS of smartphone
op zoek gaat naar een schat (de cache). In de
cache zit altijd een logboekje, waarin de
geocacher zijn naam schrijft als bewijs dat
hij/zij de cache gevonden heeft (loggen). Die
naam is meestal een speciaal voor het
geocaching bedachte naam (nick name).
Daarnaast logt de geocacher de vondst ook
op de website bij de betreffende cache.
Dit spel is in 2000 ontstaan in de VS. Nu
liggen er overal ter wereld ongeveer 3 miljoen
geocaches. In Nederland liggen er 40.000 en
er zijn ongeveer 100.000 geocachers actief.
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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

Wij zijn zelf geocachers sinds 2016. We vinden
het leuk om op vakantie onze hobby uit te
oefenen; hierdoor kom je vaak op bijzondere
plaatsen. Het rondje Polderpad zijn de eerste
caches die we zelf gelegd hebben. In Espel zijn
er verder nog 2 caches, die door anderen gelegd
zijn.
Om te weten waar geocaches liggen, moet je je
aanmelden op de website www.geocaching.com
Meer informatie vind je op de Nederlandse pagina
van geocaching: www.geocaching.nl of vraag het
ons.
Leo en Hilja Peeters

Mag ik je wat vragen?
In deze rubriek stelt een dorpsgenoot 10 vragen
aan een andere dorpsgenoot.
De vragen zijn deze keer gesteld door: Willy
Heukers - ten Bosch. De vragen worden gesteld
aan: Heleen den Dekker.
1.Wil je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Heleen den Dekker, ik ben 37 jaar.
Sinds november 2017 wonen Ruud Borgijink en ik
aan de Bosrand in Espel.
2.Wat doe je in het dagelijks leven?
Tot juli 2018 was ik werkzaam als huisarts, in de
huisartsenpraktijk Ens. Helaas moest ik daar door
ziekte mee stoppen. Daarna ben ik nog een tijd
actief gebleven achter de schermen van de
praktijk tot de Corona zijn intrede deed afgelopen
maart en de praktijk werd aangesteld tot praktijk
om mensen verdacht van Corona te beoordelen.
Gezien mijn kwetsbare gezondheid was het niet
verstandig daar nog te komen. Erg jammer want
hierdoor ben ik mijn nuttige en grotendeels
sociale invulling van de dag verloren. Momenteel
probeer ik van elke dag het beste te maken
afhankelijk wat er mogelijk is.
3.Hoe zouden mensen jou omschrijven?
Een rustig persoon, sociaal, betrokken. Soms in
gedrag of activiteiten druk. Ik begin aan
verschillende dingen tegelijk, maar maak het
vervolgens niet af..

momenteel veel activiteiten stil door Corona
want eerder ging ik graag naar activiteiten van
onder andere ESVRA of andere dingen die
georganiseerde werden.
5.Wat vind je leuk aan het wonen in Espel?
Hoewel we hier nog maar een paar jaar
wonen bevalt Espel ons zeer goed. Het is een
zeer sociaal dorp waar echt naar elkaar wordt
omgezien en mensen betrokken zijn. Ook de
gezelligheid en de activiteiten die
georganiseerd werden bezochten we graag.
Het is daarnaast erg prettig om ineen dorp te
wonen en de voorzieningen dichtbij zijn.
Hiervoor woonden we in Emmelhage en was
alles een stuk verder weg.
6.Als je iets mocht veranderen aan Espel
wat zou jij dan doen?
Dit is een lastige vraag. Ik weet het zo
eigenlijk niet direct.
7.Wat doe jij allemaal in Espel?
Zelf maak ik deel uit van de redactie na de
dorpskrant momenteel, wat erg leuk is om te
doen. Daarnaast was ik betrokken bij het
tulpenmozaiek in het voorjaar van 2019. In
2020 is het helaas niet doorgegaan. Ik hoop
dat het mogelijk is om volgend jaar weer een
mozaïek te mogen maken.
8.Wat vind jij zelf leuk om te doen?
Tuinieren en koken vind ik erg leuk om te
doen. Ik vind het leuk om bij mooi weer wat te
rommelen in de tuin. Zelf kan ik niet zo goed
stil zitten en rustig een boekje lezen, dus ik
doe er eerder iets actiefs. Daarnaast mag ik
graag bakken en koken. Ik probeer graag
recepten uit van internet. Eerder deed ik ook
graag aan fitness, maar momenteel probeer ik
met wandelen mijn conditie wat op pijl te
houden. Met name in het voorjaar en de
herfst vind ik het erg mooi om te zien hoe de
natuur elke dag anders is.
9.Hoe zie jij je toekomst hier in het dorp?
ik hoop dat Espel qua bewoners zo betrokken
en sociaal mag blijven als het was en hopelijk
kunnen er spoedig weer activiteiten
georganiseerd worden. Daarnaast is het erg
fijn dat er nieuwbouw in het dorp is, waardoor
het dorp blijft vernieuwen.

4.Waar ben jij allemaal te vinden in Espel?
Natuurlijk met name in ons huis aan de Bosrand.
Daarnaast probeer ik er elke dag even uit te gaan
voor een ommetje om het dorp. Helaas liggen er
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Iedereen bedankt voor
deze geslaagde online
avond!

Online ALV groot succes
Vrijdag 13 november werd de algemene
ledenvergadering gehouden. Dit keer voor het
eerst online. Een daverend succes, en uniek in de
historie.
Het bestuur had graag gezien dat we het in de
kantine konden doen. Vanwege de Corona
omstandigheden kon dat echter niet. Het is heel
erg jammer, het allerliefste zaten we met z’n allen
in de kantine. Hadden we daar gezellig een
drankje gedaan en gaat het vooral om het sociale
samenzijn.
Voorzitter Riny Balk presenteerde de avond van
achter het scherm vanuit zijn eigen huis.
Verschillende commissieleden kwamen ook aan
het woord over hun successen en uitdagingen.
Om het kantine-gevoel de huiskamer in te
brengen en onze aanmelders ook iets terug te
geven. Hebben alle aanmelders een uur voor
aanvang van de vergadering bezoek gekregen
van iemand van het bestuur. Zij bezorgden een
biertje, wijntje of frisje met
een heerlijke versnapering
om zo de avond door te
brengen. Iedereen was blij
met deze verrassing.
Met 37 inbellende personen
(waarvan velen met
tweetallen samen zaten),
werd de vergadering door
circa 60 leden goed
bezocht!
Het bestuur nam afscheid van Nicoline Poels En
Michiel Maas. Als dank voor hun goede inzet
kregen zij een bos bloemen. De lege plekken
worden ingevuld door Paul den Engelsen, Wikje
de Jong en Mathijn Maas.

Garage33 nieuwe sponsor JO-9
We zijn trots dat we een nieuwe sponsor
mogen verwelkomen. JO-9 wordt gesponsord
door autobedrijf garage33 uit Emmeloord.
Cas van Tiggelen van de sponsorcommissie
deelde een prachtig shirt uit aan sponsor
Arnold Veendorp. Arnold geeft aan; “mijn
zoon voetbalt in het team. Wat is er dan
mooier om dat team te sponsoren en
daarmee een stukje naamsbekendheid op te
bouwen in Espel en bovenal iets goeds te
mogen doen voor Espel. Het dorp waar wij
wonen.” Garage33 is van Arnold en zijn broer
Christiaan. Sinds 2013 hebben zij een mooi
autobedrijf opgebouwd.
Espel is trots dat de jongens in mooie nieuwe
shirts lopen. En dat Garage33 Espel hiermee
steunt. Bedankt voor de sponsoring!

Nieuw bordsponsor in beeld
Sinds begin 2020 is Arjan Post financieel &
hypotheek advies bordsponsor van Espel.
Arjan is Financieel adviseur en heeft in Espel
al velen aan een hypotheek geholpen.
Arjan helpt vanaf 1994 kopers van een
woning bij het maken van de juiste keuze
rondom een financiering van een woning.
Sinds 2016 doet hij dit vanuit zijn eigen
onderneming. Arjan is persoonlijk, betrokken,
eerlijk en met het klantbelang op poleposition.
Arjan geeft aan; “ik heb goede contacten in
Espel en menigeen aan een hypotheek
geholpen. Nu was het juiste moment om ook
iets terug te doen vanuit maatschappelijke
betrokkenheid”.
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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

Espel is blij met de ondersteuning.
Dank voor de sponsoring Arjan. Op naar mooie
jaren en vele hypotheken in Espel.

Gerard werkte vroeger jarenlang bij
Loonbedrijf Blok en Paul werkte in het
verleden jarenlang bij Ebbers in Creil.
Zodoende kennen ze de boeren rondom
Espel ook goed.
Paul en Gerard, bedankt voor de
bordsponsoring. Als Espel zijn we blij dat jullie
willen sponsoren.
P.S. Doe je een rondje polderpad? En je loopt
langs hun schuur, loop dan eens bij ze binnen
voor het maken van een praatje. Vinden ze
mooi.

Nieuwe items in de webshop
We hebben een vernieuwde kledinglijn bij S.C.
Espel met toffe nieuwe items zoals onder andere
deze ideale voetbaltas voor de kids!
Neem een kijkje in de shop:
https://clubs.deventrade.com/nl/scespel/clubcollectie

Scheidsrechters in het zonnetje
Wat een toppers! Die scheidsrechters die elke
week weer voor ons klaar staan.
Iedere week bedanken we ze weer.

Loonbedrijf Agrivision sponsort Espel
Sinds begin dit jaar is loonbedrijf Agrivision uit
Espel sponsor van S.C. Espel. De broers Gerard
en Paul Hagenouw zijn eigenaar van Agrivision
en hebben echt passie voor het loonwerk. Wat
een vakmannen zijn dat! Van aardappels rooien
en kilveren tot bollen in netten planten. Ze doen
het allemaal. En met wat een plezier dat ze het
doen! Ze zijn gevestigd aan De Bun in het oude
pand van Ab Blok.

Maar een aantal weken geleden even extra in
het zonnetje gezet. Het was namelijk de
‘Week van de scheidsrechter’.
Zonder scheidsrechters geen voetbal.

Paul geeft aan; “wij houden van het werk. Soms
zit het mee en soms zit het tegen met het weer.
Maar wij vinden het niet erg om dan wat extra
uren te maken”.
Gerard geeft aan: “we komen uit Kraggenburg
maar we voelen ons echt op ons plek in Espel. En
daarom sponsoren we ook de voetbal. Het dorp
leeft, de voetbal leeft en wij willen meer
naamsbekendheid in Espel. En dat kan perfect op
deze manier”.
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Ledverlichting geplaatst

kinderen met als voornaamste doel: plezier
maken.

Afgelopen periode is de LED verlichting
geïnstalleerd, S.C. Espel gaat voor
duurzaamheid.

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.

De oude gaslampen hebben plaats gemaakt voor
de milieuvriendelijkere variant. Naast het nieuwe
trainingsveld is dit weer een fantastische
investering voor onze toekomst en
accommodatie.
De eerste trainingen met de nieuwe verlichting
waren al een succes!
Wij zijn blij met het resultaat!

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

Fundering nieuwe dug-outs
De oude dug-outs hebben hun dienst dik
bewezen!
Om de nieuwe dug-outs binnenkort te kunnen
plaatsen is er door vrijwilligers een goede
fundering van betonplaten gelegd.
Vacatures
Assistent leider JO19
Scheidsrechter (senioren)
Lid worden van S.C. Espel
Wil jij gezellig voetballen met vrienden en
vriendinnen?
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.

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

S.C. Espel is een hele leuke vereniging waarbij
we ons als leden en ouders inzetten voor onze
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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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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

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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Wonentotaal | Marsdiep 1 | Urk
Tel. 0527 688857 | Fax 0527 688748
www.wonentotaal.com | info@wonentotaal.com

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

