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Van de wijkkrant redactie
Het zijn bijzondere tijden voor u, de vrijwilligers
van het buurthuis en het wijkplatform en alle
organisaties die we vertegenwoordigen in onze
wijkkrant. Toch is het gelukt om weer een mooie
wijkkrant voor u te maken, die deze keer veel
aandacht besteed aan lief en leed.
Op deze manier proberen we ook in deze dagen u
toch met elkaar in contact te brengen en de
verbinding te zoeken.
Maar zolang dat nog niet mogelijk is, bieden
Social Media en telefonisch contact altijd nog een
beetje kleur in het leven van iedereen die er alleen
voor staat.
We hopen met u, dat 2021 een hoopvol jaar mag
worden, waarin we elkaar weer in levende lijve
mogen ontmoeten en omarmen.

Pas op uzelf en blijf gezond!

Van de voorzitter van het
wijkplatform
Door Alex Schoonveld
In al mijn jaren als voorzitter van wijkplatform
Espelervaart had ik nooit kunnen voorspellen dat 2020 een
jaar zou worden vol beperkingen.
De afgelopen jaren hebben wij als bestuur veel aandacht
gegeven aan het thema ‘eenzaamheid’.
Twee jaar geleden hebben wij daarvoor een uitgebreide
huis-aan-huis enquête uitgevoerd. In 2019 hebben wij,
samen met Liane Wolfert en Sandra van den Berg van
LWPC, twee groepen vrijwilligers extra training gegeven,
met als doel bij buurtbewoners regelmatig langs te gaan
voor een bakkie en een praatje.
Zo zie je maar weer dat wij hele mooie plannen kunnen
bedenken, maar je weet nooit van te voren of zo’n plan
te realiseren is.
Naast het feit dat onze ‘buitendienst’ dit jaar niet actief
kon worden werden wij ook geconfronteerd met het feit
dat alle activiteiten van het buurthuis voor onbepaalde
tijd moest worden uitgesteld. Dit laatste droeg er niet
aan bij om wat aan het thema eenzaamheid te doen.
Integendeel helaas.
Toch vertrouwen wij als bestuur erop, dat wat in het vat
zit, niet zal verzuren. We hopen, samen met velen onder
u, dat wanneer de vaccinatie eenmaal op gang komt wij
langzaam maar zeker uit onze verplichte isolatie mogen
komen en dat wij velen van u de hand weer mogen
schudden.
Een knuffel zal voorlopig wel even achterwege blijven,
maar samen weer gezellig een bakkie doen zal hopelijk
over niet al te lange tijd toch weer mogelijk moeten zijn.
Mocht u vragen hebben, of zit u met een probleem
waarbij wij u als Wijkplatform zouden kunnen helpen,
schroom dan niet om ons een mailtje te sturen:
info@wijkplatformespelervaart.nl.
Vermeldt uw adres en eventueel uw telefoonnummer
zodat een vrijwilliger z.s.m. met u contact kan opnemen.
Het bestuur wenst u een gezond 2021.
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Handwerken voor Tsjechië
Door Anna Velvis
Wie tijdens de koffieochtenden in het wijkgebouw kwam, zag vaak een aantal dames, onder leiding van Grietje
Hesselberth, aan het breien. Je kunt je afvragen waar ze het voor doen, maar dat doen ze niet helemaal voor
zichzelf maar voor Tsjechië. Te denken valt aan sjaals, mutsen, dekentjes, omslagdoeken, spreien etc. Nu wordt
het breien thuis voortgezet.
Er heeft in het buurthuis wel eens een pot gestaan waarin mensen konden doneren, zodat daar weer wol van
gekocht kon worden, maar dit kwam niet echt van de grond. Ook worden er wel bollen wol gedoneerd. Omdat
sommige omslagdoeken zo mooi waren, was er de vraag om dit te verkopen. Dit wordt ook een enkele keer
gedaan, zodat van die opbrengst ook weer wol gekocht kan worden. Soms komen er ook mensen spullen brengen
die ze ooit zelf gemaakt hebben, maar waar niets meer mee wordt gedaan. Grietje belt dan eens in de zoveel tijd
om alles te laten ophalen.
De bedoeling van dit alles is om arme mensen te ondersteunen. Eén keer in de drie maanden gaat er een
vrachtwagen vol richting Tsjechië. Dan gaan niet alleen de zelfgemaakte spullen mee, maar ook opgeknapte
meubels en kleding. Wat hier overtollig is, kan daar vaak nog goed gebruikt worden. Soms wordt er een klein
prijsje voor gevraagd, dit ook om de brandstofkosten te vergoeden, maar de ècht arme mensen krijgen het gratis.
Eerst werd er voor een ander project gebreid, maar nadat ze erachter kwamen dat dit verkocht werd, zijn ze op
zoek gegaan naar een nieuw project.
Graag zouden de dames ook voor de armen in Nederland/Noordoostpolder aan de slag gaan, maar vaak is niet
bekend wie dat zijn. Vandaar dat zij op Tsjechië uitkwamen.
Donaties worden op prijs gesteld, maar dan het liefst in de vorm van een klein bedrag voor wol of nietaangebroken bollen. Een dekentje bijvoorbeeld wordt uit twee bollen wol gehaald. Soms kan daar dan nog een
mutsje bij worden gemaakt.
Al met al een dikke pluim voor de dames die dit belangeloos doen en een ander weer heel blij kunnen maken.
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Activiteiten buurthuis Espelervaart
Normaal zou u hier de activiteiten van het Buurthuis vinden, maar zolang de coronamaatregelen niet versoepelen
blijft het Buurthuis gesloten voor activiteiten.
Advies: Kijk op de website of Facebookpagina van het buurthuis hier vindt u te allen tijde de meest actuele
informatie.
https://www.facebook.com/vriendelijkebuurthuis/
https://www.wijkplatformespelervaart.nl/

Rond de koffietafel
Door Geertje van Vianen
Weinig nieuws rond de koffietafel. Door de coronamaatregelen is het buurthuis maar beperkt open geweest. Tijdens de
toen mogelijke koffieochtenden was het wel weer gezellig druk, natuurlijk met beperkingen. Maar…. je zag en sprak
elkaar.
Nu is het stil in het buurthuis. Koffiekannen leeg, stoelen leeg, tafels leeg. We hopen dat we in 2021 weer geleidelijk
aan alle activiteiten kunnen starten. Zodat er weer gelachen kan worden met elkaar, we sterke en minder sterke
verhalen zullen horen, nieuws kunnen uitwisselen en nieuwe steken kunnen leren met breien of haken
.
Maar, hoe verdrietig ook, er zullen stoelen leeg blijven. Zowel rond de koffietafel in het buurthuis als bij mensen thuis,
misschien bij u als lezer wel.
Opbeurende woorden zijn nooit genoeg om de leegte te vullen, maar ik denk te kunnen stellen dat we om elkaar geven
en aan elkaar denken.

Pagina 4

Wijkkrant Espelervaart

Oud-vrijwilliger in het zonnetje
Door Geertje van Vianen
Het buurthuis had dit jaar een jubileum: het 10-jarig bestaan! Dat is alleen mogelijk dankzij de altijd aanwezige
inzet van veel vrijwilligers. Een vrijwilliger van het eerste uur was Henk van Elk.
Hij was, in de begintijd, met 2 dames verantwoordelijk voor het organiseren van het klaverjassen. Het begon met
14 tafeltjes, daarna waren er nog maar 6 tafeltjes, toen nog minder en toen was het op. Jammer, want het waren
altijd reuze gezellige bijeenkomsten.
Het buurthuis organiseerde ook regelmatig rommelmarkten. “Die waren ook gezellig”, zegt Henk. Wat hem betreft
mochten die wel vaker georganiseerd worden. Het ging vooral om het plezier dat iedereen had. Je hoefde geen
groot geldbedrag mee naar huis te nemen om toch een goede dag gehad te hebben met de verkoop. Maar ook dit
evenement is een stille dood gestorven.
De bingo is nog steeds springlevend. Leuke herinneringen heeft hij aan de tijd dat hij hieraan meewerkte. Inkopen
doen met Grietje, bingo opzetten en draaien. De hoofdprijs was natuurlijk de altijd aanwezige gezelligheid, de
gein en het plezier. “Jammer dat de beentjes niet meer willen”, zegt Henk, “anders was ik het graag blijven
doen!”
U merkt het wel, Henk van Elk is een gezelschapsmens. Hij vind het dan ook reuze jammer dat het hem niet meer
lukt om actief bezig te zijn als vrijwilliger. Wat hem nog wel steeds lukt, heel goed zelfs, is een gezellige prater te
zijn, vol met verhalen. Henk bezoekt als het kan dan ook bijna elke koffie-ochtend. Met Henk in de buurt hoeft
niemand zich te vervelen.
Noot van de redactie: Als alles weer mag en kan, is er dan weer behoefte aan een klaverjasclub? En is er
iemand in onze wijk die dat dan wil opzetten?
Aanmelden bij Grietjes Hesselberth: g.hesselbert2@gmail.nl
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Even voorstellen…..de nieuwe
beheerder van het buurthuis
Door Geertje van Vianen
Velen van u kenden Joop Doorneweerd al als vast
gezicht in ons buurthuis, maar u kunt hem nu zeker
niet meer missen. Hij heeft namelijk na het vertrek
van Alex Schooneveld diens functie als beheerder van
het dorpshuis overgenomen.
Joop was, voor hij in Emmeloord kwam wonen, ruim
20 jaar jaar actief in het bestuur van het dorpshuis in
Oldebroek, wat nu goed van pas komt.
Na een paar maanden proefdraaien heeft Joop zijn
plek als beheerder in ons buurthuis gevonden.
Onder zijn beheer ziet het buurthuis er van binnen en
buiten gelikt uit. Hij houdt dan ook van netheid en
steekt graag, met of zonder hulp, de handen uit de
mouwen.
Een probleem? Joop denkt mee over de oplossing en
weet bij wie hij waarvoor terecht kan.
In deze dure tijden heeft Joop al besparingen kunnen
uitvoeren en blijft hij kijken naar de mogelijkheden
om onnodige kosten voor het buurthuis te voorkomen.
Uiteraard heeft Joop ook toekomstplannen voor het
buurthuis, maar die blijven nog even in de pen.

Wijkkrant Espelervaart
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In memoriam: Joke de Bruijn
"Denk aan gisteren, droom van morgen, leef vandaag" is in de rouwkaart te lezen. Dit is Joke
ten voeten uit. Joke de Bruijn is 22 november j.l. overleden.
Joke die, toen ze naar Emmeloord verhuisde, zeker wist dat ze niets anders in het buurthuis
zou gaan doen dan koffie drinken. Ze hield dat alleen niet zo lang vol, omdat ze niet kon
stilzitten en wilde graag helpen. Ze werkte altijd op de achtergrond; bij de warme lunch, bij
SamenZingen, bij Bewegen op de stoel, bij wol uitzoeken voor de breiclub, kortom daar waar
ze wat kon doen.
Joke drong zich nooit op, durfde te zeggen wat ze vond, hielp waar hulp nodig was, stond met
beide benen stevig op de grond, hield van een geintje.
Haar familie laat weten dat Joke hen vaak vertelde over haar leven in Emmeloord. Over de
buurtdagen, het zingen, het lekkere eten met elkaar. Het grootste was de verbazing toen Joke
zelfs leerde breien (en hoe!).
Joke heeft een wens nagelaten voor ons allen:
“Ik wens je een wereld vol bloemen
Ik wens je een wereld vol licht
Ik wens je van alles het beste
Een glimlach op je gezicht
Ik wens je een leven vol liefde
Geen tranen, geen zorgen, geen pijn,
Dat iedere dag op aarde
Voor jou en cadeautje mag zijn."
Deze wens laat zien hoe Joke was en in de herinnering van velen zal blijven. Wat zullen we
haar lach en spontaniteit missen.
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Afscheid Alex
Door Silvia van der Meer
Tijdens Burendag op 26 september werd afscheid genomen van Alex als beheerder van het Buurthuis. Hij werd deze
dag samen met zijn vrouw thuis opgehaald met het treintje, dat die dag was geregeld voor het vermaak van de
kinderen uit de buurt.
In het Buurthuis vond het officiële afscheid plaats met vertegenwoordigers van verschillende groepen die in het
buurthuis te vinden zijn of er bij betrokken zijn.
Er werden mooie dingen gezegd door een aantal sprekers en hieruit bleek de waardering voor zijn betrokkenheid en
de stuwende kracht die van Alex uit ging.
Wethouder Anjo Simonse benoemde met name, dat Alex goed was in onderhandelen en “Als je er bent, dan wil hij
iets van je.”
Er werd door Kees Knook teruggekeken op de ontstaansgeschiedenis van het wijkplatform en daaruit voorvloeiend
het ontstaan van het buurthuis:
10 jaar geleden werd er een wijkavond belegd. De vraag die toen centraal stond was: wie zou in een wijkplatform
zitting willen nemen. Er waren 10 mensen die daar wel oren naar hadden. Het buurthuis was in eerste instantie
toen nog niet beschikbaar. Als een “Rondreizend circus” trok het verse wijkplatform van locaties naar locatie,
afhankelijk van de activiteit die plaatsvond.
In 2012 kwam de eerste wijkkrant uit met een voorwoord van de toenmalige burgemeester.
Het huidige gebouw wordt sinds 2013 als buurthuis gebruikt.
Vanaf Alex zijn sabbatical in 2014, voor een andere organisatie, richtte hij zich volledig op het Buurthuis. Toen
begonnen de koffie-ochtenden en ontstonden steeds meer activiteiten waardoor het Buurthuis is wat het nu is.
Alex was sprakeloos en beperkte zijn speech tot het uitspreken van zijn waardering voor de inzet van de
vrijwilligers. “Zonder jullie was het niet gelukt.”
Grietje Hesselberth bood Alex de stoel aan waar hij in zat, met de woorden “Wat je inbrengt mag je weer
meenemen.” Het bijbehorende voetenbankje was speciaal daarvoor opgeknapt.
Alex Schoonveld blijft als voorzitter van het wijkplatform betrokken bij het buurthuis.

Onze droom
Wat zou het mooi zijn als het buurthuis op werkdagen elke ochtend, middag en avond open kan zijn voor iedereen
die gewoon even een bakkie wil komen doen en die verlegen zit om een praatje. Dat is wat een buurthuis zou
moeten zijn. Om dit te kunnen realiseren kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken.
We zoeken mensen voor de volgende taken:
gastheer/dame bij feestjes, hulp bij de koffie-inloop, versterking van het tuinteam, redactieleden voor de wijkkrant
en mensen die de wijkkrant kunnen bezorgen.
Daarnaast zijn er in het wijkplatform een aantal vacatures te weten die van:
2e secretaris, penningmeester, PR& communicatie en coördinator/planner.
Voor meer informatie kunt u een formulier vinden op de website: www.wijkplatformespelervaart.nl
Kijk onder het kopje “Aanmelden als vrijwilliger”.
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Stop met vandalisme
Nu de corona er voor zorgt dat jongeren weinig
mogelijkheden hebben om zich te vermaken, lijken de
terreinen van de basisscholen in de wijk extra
aantrekkelijk om rond te hangen.
Gevolgd door: een ingegooide ruit, een kapotgetrapte
prullenbak, een speeltoestel dat wordt vernield, maar
ook kapot gegooide flesjes bier of ander rommel zijn
praktijken waar de scholen in de wijk dagelijks mee
geconfronteerd worden. Het opzettelijk vernielen van
andermans spullen kost de samenleving heel veel geld.
De scholen ervaren hier veel overlast door en maakt
het speelplein onveilig voor de eigen schoolbevolking.
De jonge daders zijn vaak niet ouder dan 12 of 16 jaar.
Vaak gaat het om ‘oud leerlingen’.
Mag je spelen en hangen op schoolpleinen?
Jazeker, dat mag, maar uiterlijk tot 21:00 uur.
Zie of hoort u wat? Bel 0900-8844.
Moet politie direct komen? Bel 112

Vrijwilligers Academie
De Vrijwilligersacademie is een onderdeel van het
Vrijwilligerspunt van Carrefour en verzorgt het
scholingsaanbod voor vrijwilligers, mantelzorgers en
vrijwilligersorganisaties in Noordoostpolder. De
scholing van de Vrijwilligersacademie wordt gratis of
tegen een zo laag mogelijke financiële bijdrage
aangeboden. Op deze manier wil de
Vrijwilligersacademie scholing zo toegankelijk
mogelijk houden voor en aanbieden aan mensen die
als steunpilaar in onze maatschappij functioneren. Een
voorwaarde is dat de deelnemer in gemeente
Noordoostpolder woont of daar het vrijwilligerswerk
doet.
Op dit moment wordt het scholingsaanbod alleen
verzorgd via E-learning.
Kijk voor meer informatie op de website:
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleid
ingen
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Nieuws vanuit de gemeente
Groot onderhoud Espelervaart
In de gehele wijk Espelervaart ligt er een uitdaging
met betrekking tot de afvoer van het regenwater.
Daarnaast liggen er kansen om gezamenlijk delen
van de wijk op te knappen met betrekking tot het
wegenonderhoud.
Voordat dit project gaat starten wordt er gekeken
hoe we deze wijk klimaat robuuster kunnen maken,
zonder daarbij direct te investeren in grotere en of
meerdere buizen.
Gezien de omvang van het project is een gefaseerde
uitvoering noodzakelijk.
Zodra meer duidelijk en uitgewerkt is, worden de
deelprojecten nader onderbouwd.
Aannemelijk is dat er eerst wordt gestart met
De Bergenbuurt en omgeving.
Het project staat gepland voor 2021 – 2024.
Vandalisme
Bij de basisscholen in de wijk vindt veel vandalisme
plaats waardoor de gemeente hoge kosten krijgt.
Wat wordt onder andere vernield:
1. Er worden ramen ingegooid
2. Daken kapot gelopen
3. Speeltoestellen vernield etc.
Inmiddels hangen overal camera’s en zijn de kosten
op een aantal jonge daders (ouders) verhaald.
Vader, moeder of verzorgers: ga in gesprek met uw
puber.
Albert Schweitser school
Eind dit jaar is de school klaar na maanden van
verbouwing.
Het wordt een prachtige locatie met veel speel- en
beleefmogelijkheden (oplevering dec/jan).
Planthof en Roderik van Voorstschool
Deze scholen realiseren d.m.v. een leaderproject
een buurt-ontmoetingsplein.
Samen met omwonenden komt het plan tot stand.
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Open dagen Aeres Emmeloord
Aeres Emmeloord is een unieke school in de
Noordoostpolder voor praktijk-, vmbo- en mbo
onderwijs. Met als gemeenschappelijke deler Groen.
Als het over groen gaat heeft de school het over de
groene leefomgeving, duurzaamheid, planten, food,
buiten, natuur, dieren en natuurlijk de groene
toekomst.
Januari is traditiegetrouw de maand waarin de open
dagen van de scholen zijn.
Dit jaar is dat anders. Natuurlijk organiseert Aeres
ook nu een open dag, maar wel online.
In de week van 11 t/m 14 januari organiseren we
meerdere online activiteiten voor vmbo. De week
erna is mbo aan de beurt.
Door de corona-maatregelen kunnen er geen
bezoekers in de school komen. Toch is er online
genoeg informatie te halen om een goede indruk te
krijgen van de school.
https://www.aeresvmbo.nl/emmeloord
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Nieuws van de Roderik van Voorstschool
Hier weer een bericht van de Roderik van Voorstschool. We hebben, net als u, een bijzonder jaar achter de rug.
Het sluiten van de school, lesgeven op afstand, de school weer gedeeltelijk open, leerlingen die in etappes naar
school kwamen, leerkrachten die klachten hadden en hebben en daardoor getest moe(s)ten worden, ouders die de
school niet meer in mogen… alles is dit jaar anders gegaan dan anders.
We missen het echte contact met de ouders, maar we missen ook alle spontane uitjes en activiteiten die we altijd
organiseren.
Behalve deze minder leuke omstandigheden gaat er ook heel veel goed: we hebben sprongen gemaakt als het gaat
om ICT, de kinderen hebben nog steeds veel plezier op school en er wordt hard gewerkt.
Binnen de school doen we ook nog steeds veel leuke en gezellige dingen.
Wat ook een grote verrassing was: Sinterklaas kwam op vrijdag 4 december bij ons op bezoek.
Gelukkig hadden we (voor het geval hij langs zou komen) een verwarmde tent klaargezet zodat hij de school niet in
hoefde. En hij sloeg inderdaad onze school niet over
!
Begin december hebben we het bericht gekregen dat de subsidie voor een ‘ontmoetingsplein’, samen met de
Planthof, is toegekend. Daar zijn we blij om.
Zoals beloofd zal de buurt meegenomen worden in de uitvoering van het plan, u zult hier dus waarschijnlijk
binnenkort meer over horen.
Wij willen alle buurtbewoners een gezond en gelukkig 2021 toe wensen.
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Nieuws van de Planthof
Wat een bijzondere tijd is het toch. Een tijd van weinig ontmoetingen en regels waar we een jaar geleden nog nooit
van gehoord hadden. Als basisschool merken we ook dat het steeds weer zoeken is naar wat we wel en wat we niet
kunnen doen.
Alle dingen moeten opnieuw overdacht worden en er moeten steeds weer nieuwe keuzes worden gemaakt. Toch
ervaren wij als school ook dat de dingen die wel kunnen extra speciaal voelen en we daar ook volop van genieten.
Zo mochten we in de afgelopen tijd op school werken aan het thema kunst. Een veelzijdig en breed thema.
De bedoeling was om als afsluiter de buurt en ouders uit te nodigen om in ons Planthof-museum te komen kijken.
Maar dat kon niet doorgaan. Om u toch een beeld te geven van het museum hebben we een filmpje gemaakt.
Het zou leuk zijn als u deze film kunt en wilt bekijken!
https://youtu.be/jHonA-bzqGc
Verder is er ook goed nieuws te melden over de subsidie die we hebben aangevraagd samen met de Roderik van
Voorst voor het ‘buurtontmoetingsplein’. De subsidie is in Europa toegekend. Er volgen nu wat formaliteiten en
vanaf 2021 zullen we meer concreet aan de slag gaan met het maken van plannen etc. Ook u als buurt zult te zijner
tijd betrokken worden.
Bijzonder is ook het contact met onze ‘buurman’ meneer Ferbeek. Naar aanleiding van het artikel in de krant heeft
hij contact opgenomen met de school. Als directeur heb ik afgelopen zomer in de tuin met hem een kopje thee
gedronken. Samen kwamen we al op hele mooie ideeën voor activiteiten op het buurtontmoetingsplein.
Een aantal weken geleden is meneer Ferbeek bij ons op school geweest om te vertellen over zijn ervaringen van de
Tweede Wereldoorlog.

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@buurthuisespelervaart.nl
Buurthuis Espelervaart:
Atlantischestraat18,
8303 VW Emmeloord
0527-795113
Wijkplatform Espelervaart is een stichting die in
IGW verband samenwerkt met gemeente NOP,
politie, Carrefour en Mercatus.
Website: www.wijkplatformespelervaart.nl
Nr. KvK: 51751291
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