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Prijs voor de voorzitter 

Op 12 december jl. ontving Alex Schoonveld van het 

Vrijwilligerspunt NOP de prijs voor  

“Vrijwilliger  van het jaar 2019”. 

Wij mogen met de wijkvereniging en het buurthuis 

trots zijn op onze voorzitter.  Hij heeft zich de 

afgelopen jaren met veel verve ingezet voor de vele 

mogelijkheden en verbeteringen voor onze wijk en 

het buurthuis. Hij heeft daarbij kunnen rekenen op 

minstens zulke gedreven vrijwilligers en het 

wijkplatform.  

Gefeliciteerd! 

 

Van de voorzitter 

De kortste dag ligt nog maar net achter ons en we 

kunnen ons nu alweer verheugen op wat komen gaat. 

Maar voordat het zover is moeten wij nog samen door 

een paar donkere maanden heen, van kou én vroeg 

donker. 

Gelukkig dat in ons buurthuis de verwarming nog altijd 

goed werkt en dat er dagelijks weer vrijwilligers 

klaarstaan om u te ontvangen met een vers bakkie 

koffie of thee. Vooral samen met elkaar komen wij 

door de donkere maanden heen.  

Wanneer je dan weer bladert door onze wijkkrant en 

je leest onze lange lijst met activiteiten, dan zie je dat 

wij heel veel bieden om samen te kunnen doen.  

Samen eten kan gemiddeld 8 x per maand.  

Samen koffie drinken iedere werkdag.  

Wekelijks samen knutselen en samen bewegen.  

Om de week (oneven weken) Samen Zingen.  

Houdt u ervan om samen met anderen een uitgebreid 

bordspel of gezelschapsspel te spelen, dan kunt u bij 

ons eenmaal per maand terecht.  

Mocht het vervoer voor u een probleem zijn om naar 

het buurthuis te komen, dan horen wij dit graag, dan 

kunnen wij dit samen oplossen. 

Het jaar 2020 is ook het jaar dat wij graag samen met 

u van start willen gaan met het project ‘Open je hart’. 

Door middel van dit project willen wij u graag blijven 

informeren over onze huidige maar ook onze nieuwe 

activiteiten.  

Mocht u zelf met ideeën rondlopen over wat we hier 

zouden kunnen organiseren, dan horen wij dit graag. 

Loop eens ons buurthuis binnen. 

Verder beschikken wij nu als buurthuis over een 

‘buitendienst’.  

Dat zijn vrijwilligers die namens het buurthuis bij u aan 

huis langskomen om eens kennis te maken en om bij u 

een bakkie te doen.  

Zij kunnen u ook verder informeren over 

mogelijkheden in de wijk.  

Mocht u het op prijs stellen dat één van hen bij u langs 

komt, dan kunt dit kenbaar maken via 0527 – 795113, 

of door een mailtje te sturen naar 

espelervaartbuurthuis@gmail.com 

 

Laten wij samen werken aan een mooie en een vooral 

leefbare wijk! 

mailto:espelervaartbuurthuis@gmail.com
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Vrijwilligers in het zonnetje: Grietje Hesselberth 

Door Anna Velvis 

In iedere editie van dit krantje willen wij één of meerdere vrijwilligers even extra in het zonnetje zetten. Niet 

omdat ze het zo nodig vragen, maar gewoon, omdat ze dit verdienen.  

Deze keer werd het hoog tijd om Grietje Hesselberth in het zonnetje te zetten! 

“Onze” Grietje Hesselberth, bij de meesten wel bekend, verzorgt de creatieve avonden op dinsdag, één keer per 

14 dagen.  

De andere dinsdagavonden begeleidt zij ook, maar dan is iedereen vrij om te doen wat men wil en worden er 

attributen van huis mee genomen, zoals haak- en breiwerk en spullen om kaarten mee te maken. 

Grietje is degene die bedenkt wat er gemaakt gaat worden, maar suggesties zijn zeker welkom.  

Ze vindt het erg leuk om te zien hoe mensen die denken niet creatief te zijn, hun grenzen verleggen, spontaan hun 

fantasie gebruiken en aan het eind van de avond met iets moois naar huis gaan.  

Regelmatig krijgen mensen dan zo de slag te pakken dat zij er thuis ook mee bezig gaan.  

Grietje is hier behoorlijk druk mee. Het vergt nogal wat voorbereiding. Ideeën verzinnen, spullen 

verzamelen/kopen en daarbij regelmatig het internet afstruinen om zo goedkoop mogelijk te slagen.  

Zij vindt het prachtig wanneer er met simpele materialen uit de natuur of producten die je normaal weggooit 

(denk aan glazen potten, restjes hout etc.) weer iets moois gemaakt kan worden.  

De kosten zijn meestal vijf euro. Dit kan uitlopen tot zeven euro vijftig.  

Door deze kleine bijdrage kan deze creatieve groep zichzelf daarmee bedruipen. 

Ook de middagen voor kinderactiviteiten worden door Grietje verzorgd. 

Daarnaast is ze druk met het Sinterklaasfeest, waar al gauw zo’n zeventig kinderen aan deelnemen.  

De kerstmarkt valt onder haar verantwoordelijkheid, evenals de kerstmaaltijd op tweede kerstdag voor 

alleenstaanden. Hier is veel animo voor.  

Ook de bingo, elke vierde vrijdag in de maand, wordt georganiseerd door haar.  

Zo ook het eetcafé, elke derde vrijdag in de maand.  

Dit doet ze samen met Yolanda. 

Je kunt dus met recht zeggen dat Grietje een duizendpoot is, zichzelf volledig inzet voor de bezoekers van het 

buurthuis en een hele dikke pluim verdient! 
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Activiteiten buurthuis Espelervaart 

SPECIALE ACTIVITEITEN 

• Wilde boekenkast: (maandag t/m vrijdag), open en vrij toegankelijk tijdens inloop 

• Burendag: zaterdag 26 september 2020 

• Sinterklaas: buurthuis, woensdag 25 november 2020 

MAANDAG 

• Open inloop: van 9.30 tot 11.30 uur 

• Breien en haken: van 9.30 tot 11.30 uur 

• Zin in zingen: om de twee weken (oneven weken) van 14.00 tot 16.00 uur 

• Saxofoon Educatie: vanaf 14.00 tot 19.00 uur. Aanmelden verplicht! 

• BIG band Drift: iedere week vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden verplicht! 

DINSDAG 

• Open inloop: van 9.30 tot 11.30 uur 

• Knutselen & breien met Grietje: 9.30 tot 11.30 uur   

• Bridge voor gevorderden: vanaf 13.30 tot 17.00 uur 

• Hobby club: iedere dinsdagavond vanaf 19.30 tot 22.00 uur 

• Knutselen en bloemschikken: om de 2 weken vanaf 19.30 tot 22.00 uur 

WOENSDAG 

• Doe-inloop:  van 9.30 tot 11.30 uur 

• Warme maaltijd: iedere woensdag om de 2 weken (oneven weken) vanaf 12.15 uur 

• Kinderactiviteiten met Grietje: om de 2 weken vanaf 14.00 tot 16.00 uur 

• Bridge voor beginners: om de 2 weken vanaf 13.30 tot 16.00 uur 

• Modelspoor ´De Sprinter’: vanaf 19.30 tot 22.00 uur 

• Klaverjassen: maandelijks voor leden van 19.00 tot 22.00 uur 

• Vrouwen Van Nu: maandelijks van 19.45 tot 22.30 uur 

DONDERDAG 

• Open inloop: van 9.30 tot 11.30 uur 

• Kantklossen: maandelijks van 14.00 tot 16.30 uur 

• Mantelzorgers bijeenkomst: 1e donderdag v/d maand om 10.30 tot 13.uur 

• Zonnebloem (afd NOP): ieder kwartaal in de middag tot 16.00 uur 

• Eetcafé: 1e donderdag van de maand vanaf 18.00 uur. Aanmelden verplicht!     

• Repair Café: iedere 3e donderdag v/d maand van 19.30 tot 21.30 uur.  Reparaties aanleveren tot 21.00 uur 

VRIJDAG 

• Open-inloop:  van 9.30 tot 11.30 uur 

• Samen ontbijten: wekelijks van 9.00 tot 10.00 uur. Aanmelden verplicht! 

• Yolanda’s Eetcafé: iedere 3e vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur. Aanmelden verplicht! 

• Gezelschapsspelletjes avonden: iedere 1e vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur 

• Bingo voor volwassenen iedere 4e vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur 

ZATERDAG 

• FUN Aut: iedere 3e zaterdagavond van de maand van 20.00 tot 23.00 uur 

 
 

TIP: Om altijd goed op de hoogte te blijven kunt u ons liken op facebook bij 

Buurthuis Espelervaart Emmeloord 
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Trainingsaanbod 
Vrijwilligersacademie 
 
Trainingen en workshops voor vrijwilligers en mantelzorgers 
in Noordoostpolder: 
 

• 20 januari van 10.00 tot 12.00 uur bij Maxvitaal in 
Emmeloord: 
Praktische handelingen en verplaatsingstechnieken 
voor mantelzorgers. 

 

• 25 februari van 19.30 tot 22.00 uur OF 28 februari van 
9.30 tot 12.00 uur bij Carrefour: 
Intervisie/Workshop voor vrijwilligerscoördinatoren 
‘Twaalf weten meer dan één’. 

 

• 3 maart om 19.30 uur bij Carrefour: 
Basistraining Huiselijk geweld/ Niet pluis gevoel. 

 

• 15, 22, en 29 januari en 5 februari om 20.00 uur in de 
FlevoMeer Bibliotheek: 
WordPress voor beginners. 

 

• 4, 11, 18 en 25 maart om 20.00 uur in de FlevoMeer 
Bibliotheek: 
WordPress voor gevorderden. 

 

• 18 en 25 maart om 19.30 uur bij Carrefour: 
Schminken. 

 

• Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA): 
Deze avond is in Bant en wordt eind januari gehouden.  
Definitieve datum wordt zo snel mogelijk bekend 
gemaakt.   

 

• 9 maart om 19.00 uur bij Dith Design, Randweg 25 in 
Emmeloord: 
Poster, flyer of advertentie maken (Basiscursus 
Canva). 

 
 
Wil je meer informatie over deze workshops of welke 

andere workshops we kunnen bieden, kijk op:  

https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleidingen 

 

 

  

Update Aeres Emmeloord 

Open dag 16 januari 2020 

Op 16 januari 2020 is de jaarlijkse Open Dag van Aeres 

Emmeloord; vmbo en mbo openen de deuren voor 

nieuwe leerlingen, studenten en hun ouders. Overdag 

komen de basisscholen voor een tour door onze school 

waarbij ze het vmbo leren kennen. In de avond is er 

een vmbo programma voor ouders en kinderen.  

Belangstellenden voor mbo kunnen vanaf 16:00 uur in 

de school terecht om zich te informeren over de 

mogelijkheden op het mbo, huidige studenten te 

ontmoeten en voorlichtingen bij te wonen.  

Op het mbo bieden wij de volgende opleidingen aan: 

melkveehouderij, paardenhouderij, toegepaste 

biologie, plant en business, loonwerk en techniek en 

tuin, landschap en recreatie.  

MBO studenten verzorgen les over trekkers in het 

verkeer 

Op donderdag 21 november hebben studenten van het 

Aeres MBO op twee basisscholen een les verzorgd, 

onder andere bij ’t Kompas in Emmeloord.  

In de les werd uitgelegd wat de gevaren zijn van 

landbouwvoertuigen op de weg. Dit doen ze om de 

veiligheid voor jongeren te verhogen.   

De studenten gaven tijdens de les vooral 

praktijkvoorbeelden met de trekker.  

Hierin was vooral het uitwijken voor een 

landbouwvoertuig belangrijk. Daarnaast leerden ze de 

leerlingen hoe ze duidelijk zichtbaar kunnen zijn.  

Een voorbeeld die hierbij genoemd werd is dat ze niet 

onder de spiegel moeten gaan fietsen, zodat de 

bestuurder je goed kan zien. 

Wintermarkt praktijkonderwijs 12 december 2019 

Op donderdag 12 december werd op het Aeres 

Praktijkonderwijs een gezellige wintermarkt 

georganiseerd. De school was omgetoverd in gezellige 

wintersferen. Bij de wintermarkt was volop beleving: 

van live muziek tot de verkoop van leuke 

kerstartikelen. Studenten verkochten hun eigen 

werkstukken, leerkrachten verzorgden live muziek, 

ondernemers uit de omgeving vulden een kraampje en 

er werden kerstartikelen verkocht.  

Opening tweedehands kledingwinkel ‘ProFashion’ 

Tijdens de wintermarkt op 12 december was ook de 

feestelijke opening van de tweedehands kledingwinkel 

‘ProFashion’. Deze winkel wordt gerund door 

leerlingen van het praktijkonderwijs en is gevestigd in 

het Aeres praktijkonderwijs Emmeloord. ProFashion is 

na de opening elke maandag tot en met vrijdag 

geopend vanaf 10:00 tot 14:00 uur. 

https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleidingen
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Veiligheidsavond, een terugblik 

Door Brenda Bouma 

Op maandag 7 oktober jl. hadden we als wijkplatform onze tweede veiligheidsavond georganiseerd.  

De eerste veiligheidsavond was in 2016 samen met ex-inbreker Evert Jansen. Een avond die toen veel indruk bij de 

wijkbewoners had achtergelaten.  

Dit jaar, in de week van de veiligheid, is er in samenwerking met Gemeente Noordoostpolder, Politie 
Noordoostpolder-Urk, Welzijnsorganisatie Carrefour, Mercatus Woondiensten, Slotenexpert Meijering, Rabobank 
NOP-Urk en Toneelvereniging Genesius een tweede veiligheidsavond tot stand gekomen.  
Circa 150 wijkbewoners lieten zich met ludieke sketches langs de diverse onderwerpen leiden.  
 
De avond startte met wat geplande rumoer om de aanwezigen meteen te laten ervaren dat veiligheid en het op 

elkaar letten, en op elkaars spullen, eigenlijk door iedereen overal kan worden ervaren.  

Nadat de wijkagent de gemoederen (van de acteurs) had bedaard nam de dagspreker Ted van Diepen het stokje 

over.  

De avond begon met het onderwerp ‘hangjongeren’. Hangjongeren worden soms als lastig, onplezierig of 

angstwekkend ervaren. Dit is meestal onterecht. Iedereen mag zolang ze geen overlast of vernielingen plegen 

overal in de wijk aanwezig zijn. Door de jongeren of onbekenden te groeten en aan te spreken weten ze dat ze 

zijn gezien. “Verkeerde” bedoelingen kunnen dan niet meer onopgemerkt plaatsvinden.  

Behalve dat op elkaar letten zorgt voor meer veiligheid, maakt het  de buurt ook socialer.  

Doordat we elkaar groeten kunnen we als wijkbewoners ook eerder met elkaar in gesprek komen.  

Het tweede onderwerp van de avond waren de babbeltrucs. Babbeltrucs zijn er in verschillende vormen. 

 Iemand die even langs komt om uw scharen binnen te komen slijpen, een onaangekondigde CV-monteur met zijn 

collega of de vraag of een kindje even mag plassen. De trucs worden steeds gelikter. Wanneer er iemand bij u naar 

binnen wil en er ergens iets van geld in het verhaal zit, dan is het verstandig om alert te zijn.  

Gaat u iets van binnen ophalen, denk aan collectegeld, doe dan gerust de deur even dicht.  

Of laat een kierstandhouder op uw deur de toegang versperren. Op die manier maakt u het mensen met verkeerde 

bedoelingen niet te gemakkelijk.  

 

Het derde onderwerp van deze avond bestond uit digitale veiligheid. Phishing is een bekende vorm van digitale 

criminaliteit. Hierbij kunt u denken aan een mail van uw bank, waarin ze bijvoorbeeld om uw pincode vragen. 

Banken of andere officiële instanties vragen dit nooit! 

Ook via de app vindt criminaliteit plaats. Denk aan een verzoek per app van een familielid dat u een bedrag vraagt 

te mogen lenen. Check dit soort verzoeken altijd goed. Bel uw bank of uw familielid. Of vraag, wanneer u iets op 

internet wilt kopen en u twijfelt, iemand om mee te kijken.  

Op die manier vermindert u de kans dat u wordt opgelicht. Bij dit onderdeel werd de Veiligebuurtapp besproken. 

Via deze app houdt u samen met uw buren een oogje in het zeil en meldt u verdachte situaties snel aan elkaar en 

de juiste instanties.  

De avond werd afgesloten met het tonen van de flippermethode waarmee criminelen deuren openen.  

De zaal was merkbaar onder de indruk dat binnen 20 seconden de voordeur, welke niet in het slot gedraaid was, 

met een plastic kaartje eenvoudig te openen is. Het advies om de deur op slot te draaien is bij de meesten 

zichtbaar geland. 

Na de presentatie konden de aanwezigen bij de stands van de organisatoren langs voor meer en aanvullende 

informatie. Aan het einde van de avond ontvingen de aanwezigen een hand-out van de avond.  

We kijken als wijkplatform terug op een geslaagde avond.  

Mochten er nog vragen zijn, wilt u de hand-out ontvangen of heeft u tips of suggesties dan kunt u hiervoor terecht 

via de mail op het mailadres bestuur@wijkplatformespelervaart.nl 

mailto:bestuur@wijkplatformespelervaart.nl
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Nieuws van de Roderik van Voorstschool 

Wat vliegt de tijd toch! Zó is het schooljaar net begonnen en zó is het alweer bijna Kerst.  

De tijd vliegt, maar ondertussen gebeurt er weer van alles.  

Om te beginnen vind ik het fijn om te kunnen melden dat de vernielingen rondom onze school wat afnemen. 

Misschien komt dat door de camera die achter de school hangt, maar ik denk zeker ook dat het komt door het 

toezicht van o.a. de buren.  

Ik zie en hoor bijvoorbeeld dat jeugd die op ons dak loopt, daarop aangesproken wordt.  

Wij leren onze kinderen dat het dak hierdoor kapot gaat en er lekkage kan ontstaan.  

Door dat besef attenderen onze kinderen ook andere kinderen daar weer op en zo gaat het mondjesmaat steeds 

beter.  

Ik ben ook heel blij met de ‘goede buren’. Een buurman die de container weer voor me op het plein zet, die even 

belt als er nog een raam open staat en meer van dat soort dingen.  

Wellicht hebt u in het nieuws kunnen lezen dat de Roderik een Kindcentrum is geworden.  

Dat betekent dat er nu ook een Buitenschoolse Opvang en een Peuterspeelzaal in de school is.  

Kinderen kunnen nu van ’s ochtends zeven tot ’s avonds zes op onze school terecht.  

Voor veel kinderen is dat heel prettig, omdat ze dan  niet meer van de ene plek naar de andere hoeven.  

En u zult zich afvragen: is dat dan wel leuk voor kinderen? Jazeker, dat is het! Er is van alles te doen na schooltijd 

en als het mooi weer is kunnen de kinderen ook lekker buiten spelen.  

Als u nou eens langs de school loopt en denkt: ik ben benieuwd hoe het daar binnen is…. Kom dan gerust binnen om 

een kijkje te nemen.  

Verder kunt u natuurlijk ook altijd met uw vragen of opmerking bij ons komen. Als er iets is dat u stoort, of als er 

iets is waar me u mee kunnen helpen; kom bij ons!  

En natuurlijk kunnen wij ook altijd allerlei hulp gebruiken. Die hulp varieert van het bijhouden van de tuin tot het 

helpen met handvaardigheid. Dus nogmaals: de deur staat open.  

Ik wens u namens ons team een heel mooi en vooral gezond 2020 toe!  

 

Heleen Wijnhoud 

directeur Roderik van Voorstschool 
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Nieuws van De Lichtboei 

 
Deze keer een bijdrage van Christelijke Basisschool ‘De Lichtboei’.  Onze school bestaat uit 2 gebouwen die 
gescheiden worden door een fietspad. Het onderbouwgebouw (de groepen 1/2 en 3) heeft als adres Diezestraat en 
het bovenbouwgebouw (de groepen 4 t/m 8) staat aan de Scheer. Onze school heeft ongeveer 300 leerlingen die 
verdeeld zijn over 13 groepen. Waarschijnlijk start per januari 2020 de 14e groep.  
In onze school zijn tevens peuterspeelzaal ‘De Ukkenburcht’ (Startpunt) en de voor- en naschoolse opvang De 
Boemerang’ (SKN) gevestigd. Samen met de opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar) ‘De Kindertuin’ (SKN), vormen ze 
met de school ‘Kindcentrum Espelervaart’.  
  
Er wordt door ongeveer 35 leerkrachten elke dag les gegeven aan onze kinderen in een gerenoveerd schoolgebouw 
dat ‘klaar’ is voor toekomstbestendig kwalitatief goed onderwijs, goede leerlingenzorg met aandacht voor het 
individuele kind.  
De school beschikt over leerpleinen en talentenpleinen waar leerlingen kunnen leren (samenwerken) en ontwikkelen. 
Het leerstofaanbod is gevarieerd en geënt op moderne methoden met duidelijke leerlijnen vanuit een heldere visie. 
 
We hebben als school allerlei acties gehouden (o.a. een sponsorloop) waardoor we 2 jaar geleden samen met de 
gemeente NOP een prachtig natuurlijk speelterrein en een pannakooi konden realiseren.  
Tijdens schooltijd spelen onze leerlingen hier, maar wanneer er geen groep buiten speelt, kunnen ouders met 
peuters ook gebruik maken van het plein en het natuurlijk speelterrein. Buiten de schooltijden zijn de pleinen en het 
natuurlijk speelterrein voor iedereen toegankelijk. We hopen natuurlijk dat we samen met alle andere gebruikers 
onze speeltoestellen heel kunnen houden en de pleinen netjes worden achterlaten na een bezoek.  
 
We zijn trots op onze onlangs verbouwde school. Kom gerust eens langs voor een rondleiding of, indien u kinderen 
heeft in de basisschoolleeftijd en u een school zoekt, voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Van harte welkom! 
 
Namens KC Espelervaart,  
Gré Venema en Harm Kloosterman 
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CKO Kleurrijk start met christelijke peutergroep in De Planthof 

Christelijke Kinder Opvang Kleurrijk in Emmeloord startte na de zomervakantie met een peutergroep, gevestigd in 
basisschool De Planthof, aan De Fjord.  

De peutergroep heeft een mooi lokaal gekregen in de pas verbouwde Planthof.  
Het lokaal oogt fris, met vrolijke kleuren en gezellige knutselwerkjes aan de muren. Een peuter is druk bezig met 
krijtjes bakken in een pannetje op het speelfornuis. Er ligt een knutselwerkje klaar voor wie graag aan de slag wil. 

Gerbrig Bosch is leidster van deze nieuwe peutergroep. ‘We zijn gestart met een klein groepje, wat erg prettig is, zo 
kan ik elke peuter persoonlijke aandacht geven.  
Tegelijk kan de groep nog zeker doorgroeien en zijn nieuwe inschrijvingen welkom.’ 

Op dit moment komen de peuters op de maandag- en donderdagochtend bij elkaar. Als er meer aanmeldingen 
binnenkomen, zijn er ook andere ochtenden bespreekbaar. 

Bosch vertelt enthousiast over haar werk. Ze heeft al veel ervaring bij andere peuterspeelzalen en vindt het een leuke 
uitdaging dat ze nu haar eigen groep kan starten. 'Het leukst vind ik dat iedere peuter een heel eigen proces 
doormaakt. En dat ik daar zo dichtbij mag staan en kan helpen verder te ontwikkelen en de groei kan zien. Bijzonder 
wat het kind laat zien als het veilig bij je is. Vanuit die veiligheid bereik je samen heel veel moois.' 

De peutergroep heeft een christelijke inslag en is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar. De groep gaat uit van CKO 
Kleurrijk, maar omdat ze gevestigd is in basisschool De Planthof, wordt de samenwerking opgezocht. Zo creëren de 
twee onderwijsinstellingen samen een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. 

Meer informatie of aanmelden? Dat kan via de website van Kleurrijk: 

https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/locaties/emmeloord/planthof/ 

https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/locaties/emmeloord/planthof/
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Nieuw in de buurt: In contact 

Door Anna Velvis 

Verrast door de mooie straat met veel groen belde ik 

aan bij Elske Feenstra die aan huis de praktijk voor 

integrale massage runt. 

Elske woont samen met man en 4 kinderen in 

Emmeloord en is ruim 2 jaar geleden deze praktijk 

gestart. Oorspronkelijk komen zij uit de omgeving 

van Putten en Nijkerk maar door vrienden die in de 

polder wonen zijn ze overgehaald om toch ook hier 

eens te kijken. Het voelde goed. Mensen in de buurt 

waren open, vriendelijk en sindsdien wonen zij hier 

al 16 jaar met veel plezier. 

Elske is van huis uit oefentherapeut Cesar.  

Dit doet ze nog steeds enkele uren per week met 

voornamelijk 50-plussers in groepsverband.  

Hier gaat het vooral om klachten die ontstaan zijn 

door een verkeerde houding of bewegingspatroon, 

maar ook door andere oorzaken zoals stress, 

werkdruk en onderliggende emoties.  

Vooral dat laatste boeide Elske. Wat zijn de 

achterliggende redenen van de klachten?  

Door deze interesse is zij de opleiding integrale 

massage gaan doen.  

Dit staat voor de bewustwording methode dat geest, 

ziel en lichaam als geheel worden benaderd en 

onderzocht.  Elske wil een sfeer creëren waar 

mensen zich op hun gemak voelen, waar ze gehoord 

en gezien worden.  

Door massage sta je stil bij jezelf, neem je de 

ruimte en komen er onderhuidse zaken en emoties 

naar boven die je onder de loep neemt en waar je 

mee aan de slag kunt.  

Door daar bij stil te staan kun je helen, je bewust 

worden van het onderliggende probleem en weer in 

balans komen. 

Elske heeft al een keer een presentatie gegeven in 

het buurthuis, waar mensen ook konden ervaren wat 

een massage inhoudt.  

Dit wil ze misschien in de toekomst vaker gaan doen. 

Bijvoorbeeld één keer in de paar maanden de 

behandeltafel meenemen en mensen die zich dan 

ingeschreven hebben, een kwartier laten genieten en 

ervaren hoe helend/ontspannend dit is.   

Ook geeft Elske klassieke ontspanningsmassage en 

sinds kort werkt zij ook een aantal uur in de zorg bij 

Fokus, waar mensen met een lichamelijke handicap, 

zelfstandig kunnen wonen. 

De website is zeker de moeite waard om te bekijken. 

Daar is ook een mooi kennismakingsaanbod te 

vinden. https://massage-in-contact.nl/ 

Bankje langs de Espelervaart 

Op initiatief van Peter IJspeert in samenwerking met Anne 

Jansen, Groen Links Burgerraadslid; Ingrid Blom, 

gebiedsbeheerder Espelervaart; P.C.O.B. afd. N.O.P.; 

Wijkplatform Espelervaart is begin oktober een bankje 

geplaatst in de buurt van de IJszeebrug aan de kant van de 

Erven.  

Het idee erachter is dat ouderen niet gemakkelijk het lange 

looppad kunnen halen tussen 2 bruggen (aan de Erven kant). 

Zij kunnen nu even rusten en tegelijk een praatje maken 

met voorbijgangers. 

 

https://massage-in-contact.nl/
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Recept blondies 

Benodigdheden: 

• 350 lichtbruine basterdsuiker 

• 230 gram roomboter 

• 275 gram bloem 

• 2 eieren 

• 6 gram bakpoeder 

• 1-2 theelepels vanille-extract of 2 zakjes 
vanillesuiker (minder dan wel de lichtbruine 
basterdsuiker) 

• 150-200 witte chocolade in stukken 

• poedersuiker 

• bakvorm van ongeveer 20 x 20 cm 

Bereiding: 
Bekleed je bakvorm met bakpapier, zo weet je zeker 
dat de blondies er straks goed uitkomen.  
Verwarm de oven voor op 180 graden.  
Smelt de boter in een pan en haal de pan van het 
vuur.  
Mix de suiker hier doorheen.  
Als de mix iets is afgekoeld, mag er een ei doorheen, 
gevolgd door het volgende ei en de vanille. 
Spatel er nu de droge ingrediënten bij en tot slot de 
in stukken gehakte witte chocolade.  
Vul je bakvorm en bak de blondies in ongeveer 25 
minuten gaar. 

Laat de blondies goed afkoelen in de koelkast voor je 
ze aansnijdt.  
Dit duurt al snel enkele uren. 

Heel Espelervaart bakt 
 

Tijdens de burendag op 28 september konden de bak- 

en taartliefhebbers van onze wijk hun baksels laten 

keuren door een jury en laten proven door alle 

bezoekers van de burendag. 

Er waren ruim 10 inzendingen van deelnemers van 10 

tot 80 jaar. 

De uitslag van de bakwedstrijd is geworden: 

1. Carola Pen met Blondie 

2. Martine van Atten met een worteltaart  

3. Wendy Postma en Hennie Kannengieter met een 

Oriomonchoutaart met bijpassende cupcakes, 

voorstellende een bloem 

Pannakooi Zonnebloemschool 

Door Loek van Wissen-Cossee 

Sinds enkele maanden is de pannakooi in gebruik in 

het parkje tussen de Scandinaviëlaan en de 

Rivièralaan. 

Aangelegd voor en door de Zonnebloemschool, die 

het omheinde plein ook netjes houden. 

Ook buurtjongeren kunnen hier gebruik van maken en 

inmiddels blijkt de jeugd het ontdekt te hebben, 

want er zijn dagelijks jongeren te vinden die hier 

sportief bezig zijn. Dus een gouden greep en een 

aanwinst voor de wijk! 
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Twee wijkbewoners gaan de Roparun uitdaging aan 
‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” 

Dit is de slogan de Roparun. Wij als wijkbewoners, Marloes Slump & Brenda Bouma, gaan in 2020 meedoen de 
Roparun. We lopen in hetzelfde team, team 28, de klassieke route van Parijs naar Rotterdam. Het geld dat we 
inzamelen is bestemd voor palliatieve zorg voor mensen met kanker.   
 
Wij zijn beiden lid van de recreanten binnen AV NOP. De komende maanden zullen wij ons houden aan een strak 
trainingsschema om deze uitdaging  te kunnen voltooien. Naast de sportieve inspanning, moet er ook een 
inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. We zullen daarvoor allerlei acties organiseren om 
sponsoren te werven om in Rotterdam een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan het bestuur van de Roparun.  
 
In de maand februari verzamelen we lege statiegeldflessen. Heeft u lege statiegeldflessen dan kunt u deze de hele 
maand februari inleveren in de gang van het buurthuis in de daarvoor bestemde flessenbak. Mocht u 5 of meer 
statiegeldflessen ter beschikking stellen, dan komen we deze graag bij u thuis ophalen. Ook waarderen we het 
wanneer u uw statiegeldbonnen ter beschikking wilt stellen in februari. Aan het einde van de maand februari 
komen we die graag bij u ophalen. 
 
We verkopen ook loten en rond de Pasen zullen we paaseitjes verkopen. Mocht u interesse hebben hierin dan kunt 
u dit bij één van ons kenbaar maken. Mocht u een andere actie weten voor ons binnen uw eigen netwerk, waarbij 
de opbrengst geschonken kan worden aan de Roparun, dan horen we dat graag. Ook kunt u een bedrag 
rechtstreeks doneren via de Roparun website. We zitten in team 28. Via de link 
https://www.roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/28 komt u bij het team en dan kunt u bij Marloes S of bij 
Brenda B uw bijdrage achterlaten.  
 
Wanneer de Roparun, welke van 30 mei tot en met 1 juni 2020 plaats vindt, is geweest, zullen we in de wijkkrant 
verslag doen van onze ervaringen en de opbrengst graag met u delen.   
 

     
Marloes Slump    Brenda Bouma 
marloesslump@hotmail.com  bouma.reeder@gmail.com  

Colofon 
 
Wijkkrant Espelervaart is een gratis huis-aan-huis 
blad voor de inwoners van de wijk Espelervaart in 
Emmeloord. De wijkkrant wordt verzorgd door 
het Wijkplatform Espelervaart en bij zo’n 2500 
adressen in de wijk bezorgd. 
info@buurthuis-espelervaart.nl  
 
Contact: Secretariaat wijkplatform Espelervaart: 
Atlantischestraat18,  
8303 VW Emmeloord 
0527-795113 
info@buurthuis-espelervaart.nl  
 
Wijkplatform Espelervaart is een stichting die in 
IGW verband samenwerkt met gemeente NOP, 
politie, Carrefour en Mercatus. 
Website: www.wijkplatformespelervaart.nl  
Nr. KvK: 51751291 

https://www.roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/28
https://www.roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/28
mailto:marloesslump@hotmail.com
mailto:marloesslump@hotmail.com
mailto:bouma.reeder@gmail.com
mailto:bouma.reeder@gmail.com
mailto:info@buurthuis-espelervaart.nl
mailto:info@buurthuis-espelervaart.nl
http://www.wijkplatformespelervaart.nl/
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