Dorpskant Espel

Op de Wieken
De dorpskrant “Op de Wieken” verschijnt zes keer per jaar en wordt gratis
huis aan huis in en rondom Espel verspreid. Iedereen kan kopij inleveren!
De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of niet
te plaatsen zonder opgaaf van redenen.

Beste dorpsgenoten,
hierbij alweer de laatste dorpskrant van dit jaar!
In dit nummer kunt u onder andere het volgende lezen:
• het laatste nieuws over de opening van het MFC;
• kinderopvang in Espel;
• “op zoek naar……” – oproepjes’;
• het laatste sportnieuws;
• en nog veel meer!
Tenslotte willen wij u hele prettige feestdagen en een gezond 2005
toe wensen!
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Redactie "Op de Wieken"

KLEINE DINGEN !!
Een goed woord
Een schouderklop
De duim omhoog
Zegt meer dan een lang betoog
Over al die mooie dingen
Die men jou staat toe te zingen
Die lange verhalen
Moet je maar vertalen
Die grote woordenstroom
Klinkt als een droom
Maar, die duim omhoog
Hoeft geen betoog
Die schouderklop
Die is top!
Dat ene kleine woord
Dat wordt gehoord
Dat is echt gemeend
En het is niet vreemd
Als men zich dan voelt gevleid
En het je hart verblijdt.
Man kan wel jubelen, zingen
Om die mooie, fijne, kleine dingen.
Roel Warmolts
Op de Wieken
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Dorpskant Espel

Van de dorpsvoorzitter
Beste dorpsgenoten:
Alweer een jaar (bijna) voorbij!! Een jaar dat we best roerig mogen noemen met zijn allen: het
stond bol van allerlei activiteiten, was er tijd voor lachen en feest met elkaar en hebben we te
maken gehad met verdriet en diepe rouw toen verschillende dorpsgenoten zijn overleden.
Desalniettemin hebben we een dorp waar we best trots op mogen zijn met elkaar, dat wil ik in dit
laatste stukje van 2004 toch zeker niet onder stoel of banken schuiven! We hebben immers heel
wat bereikt? Ik breng u de volgende zaken in herinnering:
a. Op de jaarvergadering van dorpsbelang hebben wij het idee geopperd om een poule samen te
stellen van mensen met EHBO / BHV of hart – reanimatie die kunnen en willen bijspringen als
elke seconde (dubbel telt). Nu – in december – ziet het lijstje er als volgt uit:
- D . de Ruig
Westerrand 90
27 1648.
- H. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- M. van Spellen - Maas
Keggehof 14
27 1410.
- M. Maas
Keggehof 14
27 1410.
- H. Zandleven
Nooderrrand 7
27 1021.
- T. Straatsma
Bredehof 1
27 1298.
- A de Haan
Windmolenhoek 6 27 0045 / 0612519532.
- L. Hoogeveen
Turbine 12
27 1273.
- E. Wijnia
Espelerringweg
27 1263.
Tien personen dus! De buitenwegen blijven nog (steeds) een beetje achter, maar dat zal in het
nieuwe jaar vast en zeker goed komen; daar heb ik alle vertrouwen in!
Voor alle duidelijkheid: zolang er geen andere verklaring komt van het platform
zorggebruikers, wordt u nog steeds geadviseerd geen gebruik te maken van de
IJsselmeerziekenhuizen locatie Lelystad maar uit te wijken naar ziekenhuizen in de regio zoals
Sneek, Meppel , Zwolle e.d.
b. Afgelopen jaar was ook het jaar van het MFC: na lang wachten, kwam dan toch eindelijk het
groene licht en kon er gebouwd gaan worden. Dat U zich ook hier weer niet onbetuigd liet,
blijkt wel uit het succes van de z.g. “kaartjes actie “: voor minimaal € 50,00 per gezin per jaar
lid worden van het MFC waardoor de exploitatie voor een belangrijk deel kon worden rond
gezet. Als tegenprestatie mag men dan om niet gebruik maken van de ruimtes van het MFC
voor familiefeestjes e.d. waarbij zelf voor het drinken en het eten gezorgd mag worden (wil
men dit uitbesteden, dan geldt de afspraak het bij de fa. de Raat te betrekken). Al meer dan 200
dorpelingen hebben het kaartje getekend; heeft u dit nog niet gedaan of bent u het vergeten: het
kan nog altijd bij de volgende personen:
- Gert Dibbits
27 1218.
- John van Slooten
27 1648.
- Jack Matijssen
27 1930.
Daarnaast heeft het dorp zich van haar allerbeste kant laten zien op de veiling tijdens het
dorpsfeest die maar liefst bijna € 50.000 , -- opbracht voor de eerste inrichting van het
gebouw. Alweer een fantastisch “iets”waar we trots op mogen zijn met elkaar!! En …. De
bouw is zo goed als klaar : de vloerbedekking moet er nog in en dan is het een kwestie van
afwerken! U wordt van harte uitgenodigd om het resultaat te komen bewonderen op de
officiële openging van 8 januari a.s. (die tevens de nieuwjaarsreceptie zal zijn). Tijdens deze
plechtigheid zal ook de naam voor het MFC bekend worden gemaakt; die het stichtingsbestuur
op de vergadering van 16 december heeft uitgekozen. Zie hiervoor de uitnodiging die iedereen
zal krijgen.
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Vervolg van de dorpsvoorzitter
c. Ook dit jaar is het gelukt de loswal opgeknapt te krijgen, dank zij de medewerking van de
firma Buys en de andere gebruikers van de loswal. Buys heeft ervoor gezorgd, dat er een
nette parkeerplaats (door hen) is aangelegd waar de wagens ordentelijk kunnen worden
geparkeerd. De gemeente heeft de rest van de loswal opnieuw bestraat en als de nieuwe
beplanting van het voorjaar zal zijn neergezet, heeft het een uitstraling die er wezen mag!
Als we er met elkaar voor zorgen dat hij netjes blijft, hoeft het geen ergernis meer op te
wekken .
d. Verder is dorpsbelang betrokken geweest bij het uitbreidingsplan Espel - West ( kavel van
Bloois) en bij het inbreidingsplan locatie “De Kaghe”. Na de laatste contacten lijkt het erop dat
in januari of februari aanstaande de bevolking zal worden ingelicht op een informatie avond,
belegd door de gemeente. U wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd; hetzij via de dorpskrant,
hetzij via de regionale week bladen of de radio. Wij blijven in elk geval alert!!
Natuurlijk blijven er ook zaken die nog geregeld moeten worden, of die niet geheel duidelijk zijn .
Ik noem ze hieronder :
• Als er een dorpsgenoot overlijdt, wordt er sinds 2004 gevlagd met de vlag half stok. Dat
heeft dorpsbelang besloten, sinds er in 2004 voor het eerst een familie met een dergelijk
verzoek kwam. Het besluit is genomen om verschil in behandeling te voorkomen en het
geldt zonder uitzonderingen. Pas als de familie te kennen geeft er geen prijs op te stellen,
zal het vlaggen achterwege worden gelaten. Voor alle volledigheid: ook als oud –
Espelnaren vanuit Espel begraven worden zal worden gevlagd.
• Al jaren “tobt “ dorpsbelang met de dorpsschoonmaak: weinig animo en dus heel weinig
handen om het werk te doen. Om die reden heeft dorpsbelang het personeel van de school
verzocht dit op zich te nemen (misschien als onderdeel van de lessen natuur – en milieu?).
Het schoolteam heeft te kennen gegeven hier best aan mee te willen doen, mits het niet
meer werk met zich meebrengt als anders. M.a.w. er zijn vrijwilligers nodig om de
kinderen te begeleiden als zij ( – gewapend met vuilniszak en grijpstok ) het dorp ingaan.
U kunt zich hier voor opgeven bij Juf Tineke of bij ondergetekende; blijft vrijwillige
assistentie echter achterwege, overweegt dorpsbelang de dropschoonmaak af te schaffen
omdat het dan blijkbaar onvoldoende draagkracht heeft.
• Komend jaar zal in het teken staan van de dorpsvijver en de waterhuishouding van de
Keggehof. Al jaren is de vijver een bron van ergernis van dorpsbelang (al ware het maar
vanwege de fontein die telkens stuk gaat ) en dat is meermalen bij de gemeente aangekaart.
Ook de waterhuishouding van de Keggehof is vaker bij de gemeente aangekaart, zonder
tastbaar resultaat. We gaan er dus voor in 2005 dat er een natuurlijke doorstroming komt
middels een duiker / dat de fontein afdoende gerepareerd wordt / en dat de vijver een
onderdeel wordt van de waterhuishouding van de Keggehof/ e.d. Om die reden is er reeds
contact geweest met de gemeente en gaat er ook een schrijven naar het waterschap.
• Dorpsbelang gaat in 2005 ook met feestcommissie en zakenclub samenwerken aan een
aantal concrete zaken. Nadere mededelingen hierover volgen later.
• Als laatste zal de veiligheid van het dorp ter sprake komen. De afgelopen maanden zijn we
regelmatig geconfronteerd met diverse inbraken waarbij het nodige is ontvreemd.
Dorpsbelang roept u op om in deze donkeren maanden extra alert te zijn op mensen die
“vreemd “zijn in het dorp en als men zich verdacht gedraagt, schroom dan niet om de
politie te waarschuwen. Als bekend wordt dat Espel een dorp is waar men over elkaar
waakt, zal men ons misschien met rust laten!!
Tot zover het laatste stukje van 2004. We wensen u hele fijne feestdagen toe met degenen die u
lief zijn, een goede jaarwisseling en een in alle opzichten opperbest 2005 !!!!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter: John van Slooten.
Op de Wieken
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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 € 7,50 per jaar. Tijdens dorpsfeesten krijgen leden korting op de
entreeprijzen.
De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
: John van Slooten
Penningmeester/vice-voorzitter
: Jack Matijsen
Secretaris
: Jeanette Blok
Notuliste
: Marie-Carien Slootman-Claassen
Jeugd
: Derkien Gerding-Schonewille
Lid
: Fons van der Heijden
Lid
: Chantal van Breugel

tel.nr: 271648
tel.nr: 271690
tel.nr: 271512
tel.nr: 271565
tel.nr: 271503
tel.nr: 271514
tel.nr: 271083

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:
Jeanette Blok
Derkien Gerding
John van Slooten
Jack Matijsen
Chantal van Breugel
Marie-Carien Slootman
Fons van der Heijden

Westerrand (ten zuiden v.d. Keggehof), Windmolenhoek,
Turbine en de Wieken
Keggehof, Noorderrand, Leliestraat, stukje Westerrand en
't Laantje
Bredehof, Vaartweg, Zuiderrand, Bosrand, Sportstraat, Bun
Espelerweg (zuidkant), Tollebekerweg, Pilotenweg,
Zuidermiddenweg, Espelerringweg
Ankerpad, Westermeerweg (tot Espelerpad),
Espelerpad (zuidkant)
Espelerpad (noordkant), Westermeerweg (vanaf Espelerpad),
Onderduikerspad, Westerringweg (westkant)
Espelerweg (noordkant), Weg van Ongenade, Onderduikersweg, Noordermiddenweg, Westerringweg (oostkant)

De vereniging beschikt over 6 tulpenpakjes, deze zijn te huur. U kunt hiervoor contact opnemen
met Derkien Gerding, Keggehof 3. Tevens kunt u hier terecht voor de "Espel bloeit"-draagtasjes,
t-shirts. De ‘Espel bloeit’-draagtasjes zijn verkrijgbaar bij Jack Matijsen.
De dorpsladder is te verkrijgen bij Derkien Gerding, Keggehof 3. Huur dorpsladder: € 1,=/dag.
Bij gebruik van de dorpsladder zijn eventuele nadelige gevolgen voor eigen risico.
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Familieberichten:
Jubilea:
16 november 2004:
Overleden:
22 oktober 2004:
13 november 2004:
04 december 2004:

25 jarig huwelijk Dominee en mevrouw Wim en Janny Kok,
Graaf Florislaan 20 Creil
Mevrouw M. Ziel-van Benthem Bredehof 53 Espel
De heer H. Wiersma, hij woonde voorheen aan de Westerrand en was
jarenlang koster van Una Sancta.
De heer D.J. Blok , Smeden 5/214 Emmeloord.

Espel, november 2004
Veel liefde, vriendschap en medeleven die wij
hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze lieve mamme, oma en overgrootoma
Mina ziel - van Benthem
hebben een diepe indruk gemaakt en ons bijzonder
goed gedaan. Hiervoor willen wij u bedanken.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

OP ZOEK NAAR ESPELNAREN……..
Mijn naam is Eric Beumer en ben zeer benieuwd of er nog dorpelingen zijn die mij en mijn familie
nog kennen (rond het jaar 1968). Destijds ben ik geboren in Espel op 28 januari en mijn ouders
woonden aan de Noorderrand.
Het lijkt mij in elk geval leuk om reactie te mogen ontvangen en lezen.
Met vriendelijke groet,
Eric Beumer, Deventer
E-mailadres eric@leeghwaterlaan.nl

OP ZOEK NAAR GEPASSIONEERDE FILMMAKERS……..
Het CAF (Centrum Amateurkunst Flevoland) houdt een filmwedstrijd in de Noordoostpolder. In
een drie minuten durend filmpje moet u uw passie voor de polder vastleggen. De inzendingen
moeten voor 10 januari digitaal worden aangeleverd bij Annemieke Janse, Zwartemeerpad 2,
8317 PG, Kraggenburg.
De filmpjes worden beoordeeld door een jury. De uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt
op woensdagavond 26 januari in theater 't Voorhuys in Emmeloord. De winnende filmpjes worden
dan vertoond.
De filmwedstrijd is onderdeel van theaterproject Passie in de Polder van
het CAF. Meer informatie volgt middels poster, flyers en via de media.
Kaartjes voor de voorstelling à € 5 voor jongeren tot 18 jaar en € 8 voor volwassenen
zijn te verkrijgen bij Annemieke Janse, adres zie hierboven. Tel. 0527 - 252811.
Op de Wieken
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OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE KINDEREN VAN EN
NAAR SCHOOL WILLEN BRENGEN ……..
Buitenschoolse opvang DE BUITENFLUITER is op zoek naar vrijwilligers die kinderen van en
naar school willen brengen in de naast gelegen dorpen Creil, Tollebeek en Nagele.
Dit kan iemand zijn die toch elke dag zijn eigen kind moet brengen en bereid is om een extra kind
mee te nemen en bij de BUITENFLUITER af te zetten. Of iemand die het gewoon leuk vindt om
een kind uit school te halen.
Bent u bereid dit op zich te nemen (uiteraard tegen een vergoeding) neemt u dan contact op met
Rian of Marlies, tel.nr. 618509.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet, Marlies en Rian.

Peuterspeelzaal De Kruimel
De opening van het Multi Functioneel Centrum is al dichtbij, dit betekent
dat de opening van de nieuwe peuterspeelzaal dus ook al heel dichtbij is.
Op dit moment zijn wij nog druk bezig met de inrichting en verhuizing,
dit alles met hulp van de ouders.
Wij zullen dan op 8 januari, gelijk met de nieuwjaarsreceptie van dorpsbelang, ons nieuwe
onderkomen laten zien. Kom allemaal kijken want het wordt erg mooi!
Voor de opening van onze nieuwe peuterspeelzaal hebben wij van de firma OFFRINGA uit Creil 2
minitraptrekkers met kiepers kado gekregen, ook heeft GEBR. BLOK uit Espel een grote
traptrekker met aanhanger geschonken.
Wij bedanken beide firma’s van harte voor deze mooie kado’s, onze peuters zullen hier veel
gebruik van maken.
Van het Oranje Fonds heeft de peuterspeelzaal een financiële bijdrage gekregen van
€ 6.000,=. Dit bedrag is besteedt aan een speelhuis voor buiten en nog wat overig
buitenspelmateriaal, zoals scheppen enz.
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer 15
miljoen euro uit aan organisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en
Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en sociale
veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. Ronald van der Giessen, directeur: “Het Oranje
Fonds staat voor een samenleving waar het goed samen leven is en waarin mensen tot hun recht
komen. We verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede stimulans geeft en dat
zo onze doelstelling weer meer bereikt wordt.”
Woordvoerder bij het Oranje Fonds is mw. Jonne Boesjes.
Tot slot laten wij u weten dat alle peuterspeelzalen in de Noordoostpolder (dit zijn er 11) per 1
januari 2005 een fusie aangaan tot 1 stichting. Dit betekent dat onze Stichting Peuterspeelzaal
opgaat in de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder. Het voordeel van deze fusie is dat met
name financiële zaken zoals lonen, subsidies ed. centraal geregeld en professioneler worden zodat
dit alles efficiënter kan en de besturen van de diverse peuterspeelzalen een hoop werk uit handen
wordt genomen.
Overigens behoudt elke peuterspeelzaal wel zijn eigen identiteit en zal het zelf over zijn eigen
geldmiddelen kunnen beschikken.
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Carlien Hendrickx, tel. 271703.
Op de Wieken
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Kinderopvang in Espel!
Per 3 januari zal er in het MFC in Espel een kinderopvang komen. Het gaat hier om een
kindercrèche De Speelmuiter en een buitenschoolse opvang De Buitenfluiter.
De mannen van het klus bedrijf zijn op dit moment hard aan het werk om het één en ander af te
werken. De ramen zitten er in, de muren zijn mooi gespoten en de plafonds zitten er ook al in. Het
duurt dus niet lang meer voor dat alles klaar is.
Kindercrèche de Speelmuiter vangt kinderen op in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. We willen de
kinderen het gevoel geven dat ze thuis zijn, we passen ons dus aan de kinderen aan zodat ze een
veilig gevoel hebben. Er zijn al veel ouders die hier gebruik van maken. Er is nog plek voor
nieuwe kinderen, maar meld je snel aan, want vol is vol.
De buitenschoolse opvang De Buitenfluiter loopt op dit moment nog niet zo goed. Dit vinden we
erg jammer. We hebben het idee dat nog niet iedereen weet wat het precies inhoud. We willen dit
daarom even toelichten en op deze manier hopen we op meer aanmeldingen. Het zou toch jammer
zijn als het niet door kan gaan.

Buitenschoolse opvang: Wat houdt dit nu precies in?
Buitenschoolse opvang wil zeggen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar opgevangen
kunnen worden door professionele leiding. Dit kan zijn na schooltijd maar ook in de vakanties.
Ook is het mogelijk om uw kind voor schooltijd naar de buitenschoolse opvang te brengen.
Hebben de leerkrachten een studiedag of is er een andere reden dat de school gesloten is, dan is uw
kind ook welkom op de buitenschoolse opvang.
Kinderen die in Espel naar school gaan worden lopend gebracht en gehaald. Kinderen die naar
Creil, Tollebeek of Nagele naar school gaan worden opgehaald. Dit gaat in eerste instantie met
taxibusjes gebeuren. Dit tegen een vergoeding. Omdat dit vrij prijzig is zijn we op dit moment ook
nog op zoek naar vrijwilligers uit het dorp die de kinderen willen wegbrengen en ophalen.
De Buitenfluiter heeft in het MFC een lokaal ter beschikking waar we alleen maar leuke dingen
gaan doen. Want er is niks verplicht. Er wordt van alles aangeboden van knutselen tot lekker
computeren. Ook worden er in de vakanties uitstapjes georganiseerd.
Openingstijden:
Voorschoolse opvang:
Naschoolse opvang:
Vakantie opvang:

07.30 – 08.30 uur
12.00 – 18.30 uur
07.30 – 18.30 uur

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog meer vragen neem dan even contact op met Rian of Marlies.
Wij zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer: 618509.

Tot ziens op de Buitenfluiter!
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Huppel binnen bij de Huppel-in!
Ook dit jaar worden de allerleukste activiteiten georganiseerd voor alle kinderen van de
basisschool. Op 28 en 29 december van 10.00 tot 15.00 uur zal dit festijn plaatsvinden in de
bosbadhal in Emmeloord en alle kinderen zijn van harte welkom. De entree is 1 euro en kan bij de
ingang betaald worden.
Je kunt knutselen zoveel je wilt met bijvoorbeeld hout, papier, sieraden en gips. Ook kun je je
laten schminken, kijken naar een theaterspel of op het luchtkussen spelen. Er is genoeg te doen!
Ook voor de kleintjes onder ons.
Van de kinderen wordt verwacht zelf eten en drinken mee te nemen en ouders zijn natuurlijk ook
van harte welkom om te komen kijken.
Dit jaar zullen er geen bussen meer rijden van en naar de dorpen omdat hier maar erg weinig
gebruik van werd gemaakt en de kosten te hoog waren.
Dit jaar wordt er ook een grote kleurwedstrijd gehouden. In de loop van de maand worden er
kleurplaten op de scholen uitgedeeld die op de huppel-in-dagen bij de ingang ingeleverd kunnen
worden. Een deskundige jury zal de mooiste kleurplaten kiezen en er zijn prijzen te verdienen, dus
doe je best!
Dus maak die tekening en tot ziens op de huppel-in!

Kerkdiensten in Creil en Espel rond de kerstdagen
19 december:
Una Sancta te Espel

Ontmoetingskerk te Creil

24 december:
Ontmoetingskerk te Creil

25 december Eerste Kerstdag:
Una Sancta te Espel

aanvang: 16.30 uur Kerstfeest kindernevendienst
Thema: De Redder is geboren
Muzikale begeleiding: keyboard: Maarten Hogeveen
gitaar: Ali Kramer
aanvang : 19.30 uur
A Festival of lessons and carols
m.m.v. het koor ‘Vocal Expression’,
o.l.v. Menno Hakvoort
aanvang: 22.30 uur Kerstnachtdienst
Thema: Plaats voor iedereen?
m.m.v. ‘Once More’ o.l.v. Bep Mulder
voorganger: ds. W. Kok
organist: Peter Kooi
aanvang: 09.15 uur Kerkdienst
Thema: Komt laten wij aanbidden
voorganger: ds. W. Kok

Kerkdiensten in de R.K. Kerk te Tollebeek rond de kerstdagen
19 december:
24 december:
25 december:
26 december:
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aanvang: 10.00 uur 4e zondag van Advent
aanvang: 21.30 uur Kerstavond
aanvang: 10.00 uur Kerstmis (gezinsviering)
aanvang: 15.00 uur Kindje wiegen
aanvang: 10.00 uur Dorpskerstviering
m.m.v. Koren: Reflection en Cantabilé
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Programma 2005 van de gezamenlijke vrouwenorganisaties
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het MFC te Espel.
20 januari

De heer Kees Bolle brengt een programma over boerderijen in de Noordoostpolder.
Op zijn website www.Keesbolle.nl kunt u hier ook het één en ander over lezen.

10 februari
24 februari

Jaarvergadering “Zij-actief”
Jaarvergadering “Passage”

16 maart

De heer J. Nagel van Stichting Landschapsbeheer Flevoland komt vertellen over
weidevogels.
Op deze avond zijn ook mannen hartelijk welkom.

14 april

Stichting Remedica over “Hart- en vaatziekten”

... september Eendags- bestuur “Zij-actief”
22 september “Passage”, programma nog niet bekend
10 oktober

Liedjes en verhalen over “Skûtsjes”, gebracht door Gjalt de Jong en [Piet Herrema.
Piet is voorzitter van het skûtsjesmuseum in Eernewoude.

9 november Mevrouw Greet Schuurmans over “Voedsel wereldwijd”. Bewustwording van
productie en consumptie van voedsel, nationaal en internationaal.
… december Kerstavond
Op deze avonden zijn alle vrouwen uit Espel en omgeving van harte welkom.
De organisatie van het programma is in handen van de besturen van “Zij-actief”, een R.K.
vrouwenorganisatie, “Passage”, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en één bestuurslid
van de H.V.V. (Hervormde Vrouwenvereniging).
U kunt informatie inwinnen bij de secretaresses, zie naam achter “Op de Wieken”.
Ook kunt u zich aanmelden, zonder specifiek lid te worden van deze vrouwenorganisaties. De
kosten zijn dan € 15,00 per jaar, zodat u steeds een uitnodiging krijgt voor deze avonden en mee
kunt doen aan diverse activiteiten voor vrouwen, zoals de tuinclub, knutselclub, schilderscursus,
eventueel op te richten leeskring, excursies etc.
Wij zouden zeggen, komt u gerust eens een avond meemaken. De kosten voor gasten bedragen
meestal € 3,00, soms wat meer, wat afhangt van de kosten van de avond.
Namens de gezamenlijke vrouwenorganisaties,
Elly Verwijs.
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STICHTING WELZIJN OUDEREN
In de vorige dorpskrant hebben wij een oproep gedaan voor dames, heren om koffie en thee
te schenken.
Wij kunnen nog wel enkele mensen gebruiken voor hulp.
Wij beginnen met de inloopochtend op DINSDAG 11 januari en VRIJDAG 14 januari
van 10.00 - 11.30 uur. Deze dagen en tijden zijn ook voor alle volgende weken.
Wij hopen U hier te mogen begroeten.
Marry Blok 271448
Aly Snippe 271340

Ouderen sociëteit
Op onze ouderen sociëteit Avondvreugd loopt alles naar wens.
Wekelijks, op de donderdagmiddag, komen een groot aantal leden naar de soosmiddag.
Er heerst een gezellige en ongedwongen sfeer. Hoogte punten in het afgelopen jaar waren ons
zomerreisje naar Friesland, met het herfstreisje gingen we de Veluwe op en niet te vergeten de
jaarlijkse bowlingmiddag op 23 november.
Helaas moesten we, door overlijden, afscheid nemen van enkele trouwe leden.
Ook door verhuizingen gingen enkele leden ons verlaten. Ons leden aantal is daardoor gedaald tot
54 (en dat konden er wel wat meer zijn).
Met de verbouwing van Una Sancta waren er voor ons wel wat aanpassingen nodig om de soos
doorgang te laten vinden. Maar met onderling overleg en begrip voor elkaar is dit allemaal gelukt.
Het ergste is nu achter de rug en straks zitten we in ons mooie en nieuwe Multi Functionele
Centrum, met recht een aanwinst voor ons dorpje.
Op vrijdag 17 december a.s. is weer onze jaarlijkse kerstmiddag gepland (zie elders in deze
dorpskrant). Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen wil dan s.v.p. deze als
zodanig beschouwen.
Helaas zal dit ook het laatste optreden zijn van het Ouderen Zangkoor Espel.
Oud Papier; Voor het leveren hiervan, tot nu toe, zeggen wij u hartelijk dank. Ook voor de
toekomst vragen wij u het papier voor ons gebundeld en of ingepakt aan de weg te willen zetten.
Wellicht voor u een kleine moeite en voor ons werkt het veel sneller en prettiger.
Want ook dit zullen we in Espel samen moeten doen.
Ook allen die, op welke wijze dan ook, hebben meegewerkt bij het inzamelen van oud papier, onze
welgemeende dank. Zonder deze vrijwilligers zou dit voor ons niet uitvoerbaar zijn.
Ook in het komen jaar 2005 hopen we bij u het oud papier op te halen;
Dorp:
Elke eerste woensdag van de maand.
Buitenwegen: De dinsdagen daaraan voorafgaand.
Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
Wij wensen u alvast prettige kerstdagen en voor het nieuwe jaar hopen we voor u op gezondheid,
voorspoed en geluk
Namens sociëteit Avondvreugd;
Johan Berman
Voorzitter
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Geen vuurwerk verkoop bij Maas v.o.f.
Na 20 jaar vuurwerkverkoop en een zeer prettige samenwerking met de relaties, zijn wij vanaf dit
jaar helaas, door de uiterst strenge milieumaatregelen die voor ons niet meer haalbaar zijn,
genoodzaakt te stoppen met de verkoop van vuurwerk.
Wij danken alle relaties voor het knallende vertrouwen.
Tenslotte willen wij u prettige kerstdagen en een gezond 2005
toewensen!
Met vriendelijke groet, Fam. Maas
Maas v.o.f. Espel, tel.nr. 0527-271410

Alpha cursus in Espel
Op dinsdag 11 januari 2005 om 18.30 uur start de Alpha cursus in Espel,
in het Multi Functionele Centrum / kerkcentrum Una Sancta aan de
Keggehof 1.
Waarom is er nog steeds zoveel belangstelling voor een man die meer dan
2000 jaar geleden geboren werd?Wat kun je met zijn verhaal in onze tijd
vol spanning over religie?
Over deze en andere vragen gaat het in de Alpha cursus, die in de wijk
Brompton in Londen begon en inmiddels wereldwijd een groot succes is
geworden. Ook in Nederland schuiven op honderden plaatsen mensen aan tafel en vragen zich af
wat er voor die avond is bekokstoofd – in de pannen en over het onderwerp.
Elke cursusavond begint namelijk met een maaltijd. Samen hutspot, vis of pasta eten blijkt een
goede start te zijn om op een ongedwongen manier met andere mensen in contact te komen en van
gedachten te wisselen over geloven, de zin en het doel van het leven.
De Alpha cursus biedt zo’n tien weken lang een avondje uit met een maaltijd, een verhaal over het
thema uit het christelijk geloof en een open gesprek in kleine groepen. De cursus is speciaal
bedoeld voor mensen die interesse hebben in het geloof, maar zich minder bij een kerk betrokken
voelen. Iedereen kan er vrij vragen, twijfels en bezwaren naar voren brengen zonder vreemd te
worden aangekeken. Mensen die wel kerkelijk betrokken zijn ervaren Alpha vaak als een
opfriscursus. De ontmoeting met andersdenkenden speelt daarbij een belangrijke rol.
Bij de cursus hoort ook een tweedaags weekend (vrijdagavond tot zaterdagmiddag), dat vaak door
de deelnemers als hoogtepunt wordt ervaren.
De organisatie is in handen van een team enthousiaste vrijwilligers uit Espel, Creil en Rutten.
Gastvrijheid staat voorop en er wordt alleen een bijdrage in de onkosten gevraagd.
Wie belangstelling heeft kan voor informatie of opgave terecht bij:
Geke Loosman, Jachthoornstraat 32, 8312 BE Creil, tel.nr. 0527-274405 of bij
Sofie de Wolf, Venepad 5-2, 8313 PD Rutten tel.nr. 0527-262823 of
via e-mail: fam.wever@planet.nl
Voor algemene informatie: kijk op www.alpha-cursus.nl
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Multi Functioneel Centrum Espel
De bouw is op een oor na klaar. Het bestaande gedeelte is compleet
klaar en bij de nieuwbouw moeten er wat laatste schilderwerken
gedaan worden en de vloerbedekking gelegd. Van het buitenwerk zijn
we bezig om de banken, speeltoestellen en de tafeltennistafel te plaatsen.
De Ouderensoos heeft inmiddels al weer gebruik gemaakt van de grote zaal en de
stratenvereniging Vaartweg 81 heeft de primeur gehad om als eerste haar jaarlijkse feestje er in te
houden. De reacties zijn best wel positief. Op 8 januari as hebben we de officiele opening en dat
lijkt een groots gebeuren te worden. Met de futters en vele andere vrijwilligers hebben we er zo’n
4000 uren aan werk erin zitten en dat is toch waarlijk een pluim. Kun je zien hoeveel geld we
samen bespaard hebben. De fysiotherapeut gaat beginnen en het is bijna zeker dat de thuiszorg ook
zittingsdagen in ons gebouw gaat houden. We zijn ook bezig om bijv. de trombosedienst naar ons
toe te krijgen. Ook zoeken we een pedicure. Als U iemand weet laat het weten zodat wij dan
kontakt kunnen opnemen. Mocht U nog andere mogelijkheden zien laat het ons weten. Samen
weten we meer. Wij zoeken mensen die accordeon kunnen spelen die we nodig hebben om
eventueel een piratenkoor te starten.
Het is gebleken dat meerdere mensen het verhaal van de start van het initiatief, de
ontwikkelingsplannen, het aanvragen van subsidiegelden, de bouw en de mogelijkheden die het
gebouw ons biedt, de geldstroom, de exploitatie enz niet geheel kennen. Ik wil als voorzitter van
het MFC aanbieden om bijv. bij stratenvereniging bijeenkomsten dat verhaal nog eens helemaal uit
de doeken te doen.
Wij als bestuur zijn er trots op dat we zo ver zijn gekomen en het is nu aan jullie er wat van te
maken.

Rabobank verblijdt Multi Functioneel Centrum met
7 computers!
De ruimte van het multifunctioneel centrum in Espel kan worden ingericht met
zeven computers geschonken door Rabobank Noordoostpolder-Urk. Twee jaar
geleden waren deze computers al toegezegd door de Rabobank, maar nu staan ze er ook werkelijk.
Binnen de huidige maatschappij zijn computers niet meer weg te denken, bijna iedereen heeft
tegenwoordig een computer thuis staan. Kinderen en jongeren groeien ermee op en ouderen
worden er veelal binnen de werksituatie mee geconfronteerd of volgen een computercursus. Toch
komt niet iedereen automatisch in aanraking met het werken met computers. Voor diegenen is er
dus nu de mogelijkheid om gebruik te maken van de computers in het centrum. Of het nu gaat om
te internetten, te mailen of te ‘gamen’, de computers zijn door een ieder te gebruiken.
In het verleden heeft de Rabobank computers geschonken aan scholen in het Basis-, en
Voortgezetonderwijs en aan Stichtingen waar ouderen lessen volgen om kennis te maken met de
computer. De Rabobank toont op deze manier haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale
samenleving.
Voor het gebruik zijn alle computers door de bank volledig opgeschoond om daarmee te
voorkomen dat er (vertrouwelijke) gegevens in verkeerde handen zouden kunnen komen.
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Opening Multi Functioneel Centrum Espel 8 januari 2005
Op 8 januari 2005 wordt het Multi Funcioneel Centrum geopend.
Na een voortraject van vijf jaar is het zo ver dat de deuren officieel open gaan.
De opening van het MFC wordt gecombineerd met de Nieuwjaarsreceptie van Dorpsbelang Espel.
Ontvangst vanaf 14.30 uur.
15.00 uur begint het officiële programma in de kerkzaal, via een groot scherm is het
programma ook te volgen in de grote zaal.
15.15 uur Toespraken door verschillende bestuurders.
15.45 uur Officiële opening en bekendmaking van de naam van het MFC door Mireille
Korterik, projectleider Leader +.
16.00 uur Start van de Nieuwjaarsreceptie en gelegenheid om het gebouw te bekijken.

Mireille Korterik verricht openingshandeling MFC
Op zaterdag 8 januari 2005 wordt ons Multi functioneel Centrum
geopend. Mireille Korterik [30], projectleider Leader +, gaat de
openingshandeling verrichten. Iedereen is om 15.00 uur op 8 januari van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.
“Ons MFC komt er mede door Mireille”, zegt Gert Dibbits. “Zij heeft een positieve en directe
houding en is altijd in de vooruit versnelling, achteruit kent ze niet. Gelijk vanaf het begin hadden
we een heel prettige samenwerking met Mireille en daarom hebben we haar uitgenodigd om de
openingshandeling te komen verrichten. Ze heeft ons echt goed geholpen”. Mireille: “Ik vind het
leuk dat ik de opening mag doen, maar vroeg gelijk dat moet toch door een voorzitter of de
burgemeester gedaan worden? Voor mij is het de eerste keer dat ik mag openen en ik voel me
vereert. Dit gebouw is een hele mooie oplossing voor Espel en geschikt voor meerdere functies.
Doordat er zoveel bewoners van dit dorp aan meegewerkt hebben is dit gebouw ook echt van het
dorp. Zo is een groot deel van de financiën door de bevolking hier bijeen gebracht en zijn er veel
mensen bezig geweest met de opbouw.”
Mireille is projectleider van het Leader + programma in Flevoland. Dit Europese programma voor
plattelandsontwikkeling is in het jaar 2000 van start gegaan. Mireille is vanaf september 2000
begonnen om bekendheid te geven aan Leader +. Inmiddels hebben bijna veertig projecten een
bijdrage van dit Europees programma ontvangen of toegezegd gekregen. Het is de bedoeling van
dit programma dat mensen op het platteland gestimuleerd worden om plannen aan te dragen en
voor een deel ook zelf uit te voeren. Het moet de leefbaarheid van het platteland ten goede komen.
Een kenmerk van deze tijd is dat overheden zich steeds meer terug trekken. Door Leader + kunnen
moeilijkheden die daardoor ontstaan omgebogen worden naar kansen. “Ik ben ambtenaar bij de
Provincie, maar een heel ander soort ambtenaar dan gewoonlijk. Ik ben meer begeleider. Wanneer
een groep mensen een plan heeft en subsidie uit het Leader + project wil ontvangen, dan komen ze
in contact met mij. Ik bekijk dan met de mensen wat er mogelijk is binnen het Leader +
programma. Het is een voorwaarde dat er veel vrijwilligers aan mee werken. Er moeten ook andere
financiers zijn. De plannen van het Multifunctionele Centrum in Espel passen binnen de spelregels
van Leader +. De bijdrage die het MFC uit Leader + heeft ontvangen is E 284.232,-. Dit is binnen
Leader een groot bedrag, maar toch is het relatief weinig geld voor een zo mooi en groot project”.
Mireille is opgegroeid in Broekland een dorp vergelijkbaar met Espel qua inwoneraantal en het is
net als Espel een actief dorp. “Wanneer er niet genoeg voorzieningen zijn, dan moet je het zelf
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Vervolg openingshandeling MFC
maar organiseren. Die sfeer hangt hier ook. In de Noordoostpolder is het opvallend dat mensen
zich goed inzetten. Het is blijkbaar echt Flevolands om aan te pakken, de mensen zien het zitten en
gaan aan de slag. Het is heel belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland om samen iets op
touw te zetten. De mensen van Espel kunnen echt trots zijn op wat hier bereikt wordt. Voor dit
gebouw is echt een hele goede oplossing bedacht. Het is ook zo mooi dat de allerkleinste kinderen
hier contact gaan maken met de mensen met de hoogste leeftijd. Maar ook alle groepen die
ertussen liggen krijgen een plekje in het nieuwe MFC. Het Europeese geld wordt goed besteedt,”
besluit Mireille.
“Het giert van de vrijwilligers uren”, zegt Gert Dibbits. “We komen rond 3.500 uren, dat is meer
dan we vooraf dachten. Het is gelukt om iedere dag mensen op de been te krijgen. We mogen zelfs
met gesloten beurs gebruik maken van kranen en een heftruck. Een vrachtwagenchauffeur brengt
zand en rijdt in zijn eigen tijd. De tegels hebben we van de gemeente gekregen voor een minimaal
bedrag. Die lagen voorheen bij basisschool De Kaghe. We hebben het enorm opgehoogd, zodat het
gebouw ook toegankelijk is voor rolstoelers. Al menig maal reden er boeren met trekkers. Binnen
zijn steeds een grote groep vrijwilligers bezig met rechterhanden. Het is mooi om te zien dat zo
veel mensen meewerken en dat alles op tijd klaar gaat komen”, besluit Gert.
Willy Heukers-ten Bosch

Sint in Espel
Als u deze dorpskrant leest zit hij al weer hoog en breed in het zonnige Spanje, maar hij is
tijdens zijn bezoek in Nederland Espel niet vergeten.
De hoofdpiet had Espel op zaterdag 27 november in zijn agenda gezet. Het was de bedoeling dat
Sint met maar liefst 7 zwarte pieten aan de Keggehof zou arriveren, maar o jé, hij raakte het spoor
volledig bijster.
De Espeler kinderen werden opgeroepen om hard te zingen terwijl de pieten hun baas gingen
zoeken. Het dorp werd tot in de uithoeken doorzocht en waar denk je dat sint gevonden werd? In
ons nieuwe MFC. En dat kon natuurlijk niet, want hij betaalt geen bijdrage. Dus hij werd snel naar
de bowling gebracht, alwaar het feest kon beginnen.
Alle kinderen hadden prachtige tekeningen gemaakt. Sinterklaas kon ze niet allemaal zelf bekijken
dus heeft de hoofdpiet ze allemaal bewonderd en een paar hele mooie kregen zelfs een prijsje. Ook
mochten de kinderen moppen vertellen, nou, we hebben ons echt een hoedje gelachen, hoor.
Ondertussen kregen de kinderen chocolademelk en speculaas en na afloop een cadeautje.
De iets oudere kinderen konden film kijken in pin-dek. Sint vertrok tegen vieren, want u begrijpt
dat er in Nederland nog veel meer kinderen op hem zaten te wachten. Druk, druk, druk, die man.
Hij beloofde dat hij, voordat hij weer naar Spanje terugging, de kinderen nog op school zou
bezoeken en op pakjesavond kunnen we hem voor de laatste keer dit jaar verwachten.
Dag sinterklaasje….tot volgend jaar!
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Toneelvereniging ‘De Ducdalf’
Toneelvereniging ‘De Ducdalf’ presenteert voor u op

vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 2005 het blijspel

TE VROEG GEJUICHT
Geschreven door Bernd Gombald

U bent op beide avonden van harte welkom vanaf 19.00 uur in Party Bowlinghouse ‘De Ducdalf’
te Espel. Het toneelstuk begint om 20.00 uur. U komt toch ook?!

Graag tot ziens op één van de beide toneelavonden.
Toneelvereniging ‘De Ducdalf’

KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN
MET EIGEN FOTO

25

Ook dit
jaar:

verkoop

PRIJS PER STUK:
ct (incl. envelop)
Keuze uit:
 10 standaard teksten (Levertijd: +/- 5 werkdagen)
 Eigen tekst tegen een meerprijs van € 11,35 per tekst
(Levertijd: +/- 7 werkdagen)
 Glans of mat
Formaat kerstkaart, incl. tekstdeel : 9 x 18 cm. Min. bestel aant.: 10 st.

en

slijpen
van

Schaatsen

Wat levert u in?
 kleinbeeld negatief (geen afgeknipte!) of digitaal bestand op CD-rom
(0,99 ct opstartkosten)
 voor eigen tekst een getypte tekst bijleveren
Kerstkaarten bestellen tot 11 dec., Nieuwjaarskaarten bestellen tot 15 jan.

Denkt u aan uw kerstkaarten
(per doosje € 1,50 / 4 doosjes voor € 5,00!) en kerstzegels?
Deze zijn ook dit jaar bij ons te verkrijgen!
Keggehof 12-14 Espel tel.nr. 0527-271410
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Espel online??
Natuurlijk wist u allang dat ook Espel bereikbaar is via het world wide web (ofwel internet). Onze
internetsite www.espel.info wordt steeds beter bezocht. Over de maanden september tot en met
november hebben we pas de statistieken geanalyseerd en hieruit blijkt dat we ons mogen
verheugen in een steeds groter wordende populariteit. Dit leiden we af uit de stijgende
bezoekersaantallen.
Op dit moment heeft de website www.espel.info zo’n 800 bezoekers per maand (aantal hits:
gemiddeld 35.000 per maand). Die 800 bezoekers bekijken zo’n 2400 pagina’s per maand. Dit is
gemiddeld per bezoeker 3 pagina’s . Dat houdt dus in dat mensen niet direct weer weg gaan als ze
op onze website komen, maar daadwerkelijk belangstelling hebben en verder kijken.
Dat laatste kon ook al afgeleid worden uit het aantal mensen dat iets in ons gastenboek schrijft.
Van heinde en verre komen de gasten.
Opmerkelijk is ook, zo blijkt uit de statistieken, het grote aantal bezoekers van over zee, uit de
Verenigde Staten en Canada. Maar ook vanuit Europese landen worden we regelmatig bezocht
(België, Duitsland, maar ook Polen en Turkije).
De redactie is erg verheugd met deze gegevens en onze doelstelling is om ook vooral steeds meer
mensen uit Espel te bewegen eens een kijkje op Espel online te gaan nemen. We hebben voor elk
wat wils. Iedere week wordt de nieuwspagina ververst en voorzien van prachtige foto’s, maar ook
alle oude nieuws items kunt u nog steeds bekijken. Ook is er informatie beschikbaar over de
verenigingen en de bedrijven uit ons dorp en is de geschiedenis van Espel na te lezen (deze wordt
nog uitgebreid met “historische” foto’s).
Op dit moment zijn we bezig met het uitbreiden van de site met o.a. een virtuele rondleiding door
Espel, ook weer verfraaid met prachtige foto’s.
Heeft u zelf iets te melden dan kunt u dat doorgeven aan de redactie (mailadres:
redactie@espel.info).
Kortom voor jong en oud is er wel wat te vinden op www.espel.info, wij hopen u daar snel te
ontmoeten.
Redactie Espel online
Ealze de Boer en Kitty Hogeveen
Fotograaf: Fokke Westra

Boek 50 jaar Espel
Hoe gaat het eigenlijk met het boek 50 jaar Espel?
Het gaat heel goed met het boek 50 jaar Espel! We hebben al heel wat interviews in de computer
opgeslagen en ook over het uiterlijk van het boek zijn we het eens geworden. We zijn een
enthousiast groepje, vastbesloten om er iets moois van te maken. Maar daar hebben we uw hulp bij
nodig. Het boek is een verzamelwerk van verhalen en foto’s van en over Espel en haar inwoners,
dus: heeft u op zolder nog een oud fotoboek of ander materiaal, of weet u nog zo’n ontzettend leuk
voorval te vertellen, laat het ons dan weten, want als het boek in 2006 gedrukt wordt, is het echt te
laat en gaat er misschien een historisch stukje Espel verloren.
Roel Warmolts Kitty Hogeveen Willy Heukers Gilbert Bastiaanssen Jannie de Jong
Tel. 271727
tel. 271145
tel. 271255
tel. 271685
tel. 271605
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw/jouw medewerking
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Oost Europa commissie
Deze brief ontving de Oost Europa commissie.
Blijde kinderen,
Europese commissie.
Wat is dit voor commissie en wat doet deze commissie.
In 2002 bracht deze commissie grote vreugde in Salasuri. Vooral de kinderen waren erg blij!
Blij met de komst van alle schoolspullen: schoolbanken, tafels, schoolbord, stoelen, kapstokken en
een kast. Dit was allemaal uit Nederland gekomen. In Nederland zijn veel goede mensen, die de
Europese commissie hebben gevormd. Deze commissie helpt Roemenië en ook het dorp Sal. In
september van dit jaar hebben ze de kinderen en de school geholpen.
De kinderen hebben vloerbedding gekregen zodat het in de winter niet zo koud zal zijn. Ook kreeg
de school een projectiescherm voor didactische films.
De jeugd uit Salasuri was erg blij! Ze hebben voor het sportveld basketbalspullen gekregen en ook
hockeyspullen. Op het schoolplein is een klein huis voor de kinderen gebouwd. Hier kunnen de
kleine kinderen uit het dorp spelen of voorstellingen geven voor de ouders.
De klaslokalen zijn licht en mooi. Ik heb de leraren gevraagd: “wat hebben de kinderen aan het
begin van het schooljaar gezegd? Zijn ze blij?. Hij heeft mij geantwoord: “Ja de kinderen zijn heel
blij. Ze hebben met veel emoties op het begin van het schooljaar gewacht. Het leukste vonden ze
om aan het eind van de lesuren met een voetbalspel (voetbaltafel) en biljard te spelen”.
Een man uit de commissie heet Henk Koops.
Wat wilt u nog meer voor Salasuri doen?
Hij antwoordde: “In de toekomst willen we 2 computers voor de kinderen brengen. Ons doel is iets
voor de jeugd van Salasuri te doen. De eerste stap is dat ze met computers leren werken;
informatica; voorbereiden op een beroep. De kinderen moeten iets van Europa weten”. Ik was
verwonderd. Het is een heel mooi project. Een dorp waar maar 65 families wonen, wordt de jeugd
steeds minder, zal misschien in de toekomst binnen 1 of 2 jaar betrekkingen met Europa hebben.

Geschreven door Mathilde Kacso.

Kerststukken

kerststukken

kerststukken

Help de mensen in Roemenië door het kopen van een kerststuk
Zaterdag 11 december vanaf 9.00 uur in de Ontmoetingskerk te Creil
Ten bate van het verbeteren van sanitair en de ramen van het ziekenhuis in
St. George de Padure
Ervaren bloemschiksters hebben hun hulp toegezegd dus u mag wat moois verwachten!

11 december
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JUBILEUM SCHOW BIJ MECHANISATIEBEDRIJF BLOK
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Mechanisatiebedrijf gebroeders Blok is er op 5
januari van 13.00 tot 17.00 uur, 6 en 7 januari van 10.00 tot 17.00 uur een jubileumshow in hun
bedrijf aan de Vaartweg op nummer 70. In 2004 zijn zij verhuisd naar deze nieuwe locatie.
“Andere jaren hebben we altijd een show in december, maar nu willen we zeker zijn dat het
jubileum gehaald is voordat we dit gaan vieren”, zegt Henk Blok [45]. “Vijfentwintig jaar geleden
begonnen we dit bedrijf. Doordat de machines van boeren steeds groter worden hadden wij
ruimtegebrek. Nu heeft ons bedrijf voldoende ruimte om er weer een kwart eeuw tegen te
kunnen”, zegt Dik Blok [52].
Een opmerking als grap bedoeld was vijfentwintig jaar geleden de aanleiding om het
mechanisatiebedrijf van de familie Tubben over te nemen. “Ik werkte in de tachtiger jaren voor het
loonbedrijf van mijn broer Ab en schoonzus Trijntje”, vertelt Henk. “We hadden wel eens
onderdelen nodig op rare tijden. Dat was wel eens moeilijk. Ik zei toen als we het bedrijf
overnemen, dan is dat probleem weg. Later kwam Jan Tubben naar ons toe en vroeg of wij het
bedrijf wilden kopen. Dat hebben we gedaan. Het leek me leuk om in de smederij te werken. Ik
kon toen niet vermoeden dat ik nu al weer jaren de verkoop doe en veel met mijn neus in een
enorme berg papieren zit.” Dik vult aan: “Ik ben begonnen als storingsmonteur en dat werk doe ik
nog steeds. Ik vind het ook nu nog heel leuk om te doen, vooral op het gebied van elektriciteit.
Soms duurt het even voor ik de werkelijke oorzaak van de storing heb gevonden. Maar het lukt
bijna altijd om de storing op te lossen. Ik vind het een uitdaging om de boel weer aan het draaien
te krijgen. Binnen ons bedrijf zijn inmiddels drie jongens die me kunnen vervangen elk op hun
eigen terrein.”
Het nieuwe bedrijf telt in totaal tien werknemers, Dik en Henk meegeteld. In januari 1980 gingen
zij van start met vijf personen. Mieke de Ridder verzorgt al 25 jaar de boekhouding. Henk begon
als monteur in de werkplaats en Dik staat wijd en zijd bekend om zijn geweldig goede inzicht bij
storingen op elk uur van de dag en nacht. In het begin werkte Wim Tubben ook in de werkplaats
en was Rink de Jong de vertegenwoordiger van het bedrijf. “We zijn in februari 2004 verhuisd
naar dit pand wat door Poland als aardappelbewaarplaats gebouwd is. Later was het van Nico van
der Voort. Toen werd er groente in verwerkt en opgeslagen. Door maatregelen van de overheid
voldeed het gebouw niet meer aan de eisen en kwam het te koop. We hadden meer ruimte nodig.
Onze grootste buitenruimte was 30 meter. Een spuit voor gewasbeschermingsmiddelen is
tegenwoordig uitgeklapt al 45 meter. Dat werkte niet. Nu hebben we 75 meter buitenruimte tot
onze beschikking. Binnen zijn er twee werkplaatsen. Eén voor reparatie van tractoren, heftrucks en
machines en één voor constructie werkzaamheden. We construeren zelf machines zoals
kistenvullers, kantelaars voor cubskisten, transportbanden en grondbunkers. Ook worden hier
machines groter, breder of langer gemaakt. In de andere werkplaats kunnen we lassen, zagen,
snijden, branden, knippen en zetten”, legt Dik uit.
“Het magazijn bevat nu veel,” zegt Henk. “We hebben veel gangbare onderdelen van machines op
voorraad. Wij zijn gericht op de landbouw. Maar verkopen ook aan mensen uit het dorp. We
bieden sinds we op onze nieuwe locatie zitten meer aan zoals: landbouwverf, verdunner, kwasten,
TL verlichting, spijkers, schroeven, boormachines, industriegereedschap. Het gereedschap moet
boerbestendig zijn. Er zit nog wel eens wat vastgeroest en dan moet het materiaal heel blijven.
Ook als er met alle geweld iets wordt losgewrikt. Natuurlijk is er een kantoorruimte en een
showroom, waar altijd nieuwe en gebruikte machines staan.”
Willy Heukers-ten Bosch
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10 dorpen toernooi zaalvoetbal
Beste mensen,
via dit bericht informeren wij U over het
‘10 dorpen toernooi zaalvoetbal’.
Dit evenement zorgt al jaren lang voor een dag vol zaalvoetbal
plezier. Het toernooi trekt dan ook steeds meer toeschouwers uit
Emmeloord en de dorpen. Ook dit jaar doet er een afgevaardigd
zaalvoetbalteam uit uw dorp mee.
De 10 dorpen uit de Noordoostpolder nemen het op zondag 2 januari 2005 tegen elkaar op. Het
toernooi vindt plaats in de twee centraal gelegen sporthallen te Emmeloord: De Bosbad hal en de
Prins Willem Alexander hal.
De voorronden worden van 10.00 uur tot 14.30 uur gehouden in beide hallen. Vanaf 15.00 uur
vinden de finale wedstrijden plaats in de Prins Willem Alexander hal.
De loting voor het toernooi moet nog plaatsvinden, zodat U hier nog geen gegevens kunt vinden
over de plaats en de tijd waarop het zaalvoetbalteam uit uw dorp moet spelen. Deze informatie
kunt U eind december in de regionale kranten terugvinden.
Het is voor de spelers van uw eigen zaalvoetbalteam uiteraard zeer welkom, steun te krijgen van
supporters uit het eigen dorp. Misschien mag uw dorp zich dan een jaar lang ‘zaalvoetbal
kampioen Noordoostpolder’ noemen.
We hopen U samen met vele andere sportieve dorpsgenoten te zien op het ‘10 dorpen toernooi
zaalvoetbal’.
Met vriendelijke groeten,
De organisatie.

Nieuw outfit voor Volleybalteam Creil/ Espel 2
De dames van het 2e team van Volleybal
Vereniging Espel / Creil hebben nieuwe
trainingspakken gekregen van hun sponsor
FRANKEMA MULTIVLOEREN te Espel.
Het zijn super pakken want we hebben de 1e
winst er al meegeboekt tegen de koploper. Wij
draaien nu goed mee in de sub top en hopen er
een goed en gezellig seizoen van te maken.
Staand: Ina Lammers, Caroline Maas, Katja
Grootjans, Rian Becker
Zittend: Carla v.d. Vlies, Bea Nijboer, Wies
Voesten, Rina Sesing
Liggend: namens de sponsor; Stefan Frankema
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IJSCLUB ESPEL
Op1 dec.j.l. hebben we weer onze jaarvergadering gehouden in de sportkantine in Espel. Iedereen
die lid is is van harte welkom.Ook kunt u deze avond nog lid worden. Er werd o.a. besproken dat
de ijsbaan er prachtig bij ligt, mede door de verbeterde opgang en het nieuwe hekwerk. Ook zijn
de lampen op de baan bijgesteld, zodat er nog meer licht op de baan schijnt.Bij de
bestuursverkiezing werden Jan Stevens,Ton Dekker en Cijriel Steyaert herkozen, zodat het betuur
naast deze 3 bestaat uit: Willem Homan, Martin Kurvink, Ludolf Pepping, Evert Ziel, Jorien Bijl,
Gerarda Keetman, Rien Dijkstra en Jack Wijnia.
Aan het einde van de vergadering worden altijd 3 leuke prijzen verloot; vlees-en levensmiddelen
pakketten. Deze werden deze keer gewonnen door Romke Keetman, Jack Wijnia en Wim Jansen.
Als vereniging zijn wij aangesloten bij de KNSB zodat we de mogelijkheid hebben om kaarten te
bestellen voor bepaalde schaatsevenementen. Deze keer heb ik nog enkele kaarten voor de EKafstanden in Heerenveen voor zat.8 januari. Het zijn staanplaatsen van 20 euro per stuk.Wie het
eerst komt (belt), wie het eerst maalt . Het betreft dames 1500m, heren 1500m en dames 3000m.
Vele groeten namens de ijsclub en een fijn schaatsseizoen toegewenst!
Secr Ton Dekker.

Majorette vereniging Diana Tollebeek
Leerlingen van Diana winnen zilver
Zaterdag 30 oktober waren de Druma Kampioenschappen NFCM voor teams te Elburg. Daar
mochten drie teams van Diana aan deel nemen. Op dit kampioenschap deden de zes beste teams
mee van de NFCM-bond. Het C-team beet rond de klok van half 5 de spits af. Deze meiden, Petra
Remijn, Anne Engelhardt, Ayella Cramer, Manouk Sijtsma, Esmee Bakker en Maud Weerden,
draaiden hun show heel netjes en mooi gelijk. Ze moesten als allereerste van alle teams en dat was
natuurlijk wel spannend. Het C-team mocht naar voren komen voor een plaatsje op het podium en
om daar een beker in ontvangst te nemen voor de derde plaats.
Een klein uurtje later mochten ook de leerlingen de vloer betreden. Inge Leune, Mariëlle Merks,
Astrid Meisner, Eline Keizer en Annelot From, stonden te popelen om hun show te laten zien. Het
ging heel goed, de jury vond dat ook en ze stonden blij verrast op het podium. De leerlingen
werden hier tweede in de jongste categorie. Ontzettend goed, meiden! Nog een uurtje later waren
ook de dames van het A-team er klaar voor. Ze wilden de jury wel wat laten zien. Helaas, ging het
niet helemaal naar wens. Toch vond de jury dat ze de tweede plaats hadden verdiend. Verbaasd
stonden Rian Pepping, Milou Sijtsma, Paula Sportel, Berdien Pepping en Daisy Jonker op dat
podium.
Paula Sportel wint goud op bondskampioenschappen
Zaterdag 13 november waren de bondskampioenschappen voor solisten. Wij mochten hier elf
shows verzorgen. De concurrentie wasuiteraard groot op zo’n kampioenschap. Het beloofde een
lange dag te worden. Esmee Bakker en Manouk Sijtsma beten de spits af.
Ze draaiden hun show heel keurig en werden hiermee vijfde. Maud Weerden draaide haar show
heel netjes, ze werd tiende. Rosanna Bovenkamp, Maud Weerden en Berdien Pepping draaiden
mee in de dancetwirl categorie. Zij werden respectievelijk derde, tweede en vijfde, alle drie in een
andere categorie.
Rian Pepping, Milou Sijtsma en Paula Sportel zaten bij elkaar in de categorie en stonden alledrie
keurig samen op het podium. Rian kreeg de bronzen plak, Milou de zilveren en Paula mocht goud
in ontvangst nemen. Rian Pepping kreeg daarnaast nog een bronzen medaille voor haar show in de
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tweede divisie. Daisy Jonker draaide in de eredivisie haar routine. Ze was blij verrast dat ze vierde
werd tussen deze hoge concurrentie.
Ook het dancetwirl-team van Diana liet haar show zien. Nog nooit zo ontzettend goed gedraaid,
met 71,1 punten mochten ze de beker in ontvangst nemen.
We gaan nu trainen voor het Nederlands Kampioenschap in december en januari.
Renate Boons.

Infopagina Sportverenigingen:
Sportclub Espel - afd. Gymnastiek
Secretariaat: mw. Adriaan Veeke
Westerrand 31
8311 AL Espel
tel.: 271373

Sportclub Espel - afd. Tennis
Secretariaat: mw. Anita Muller - Dibbits
Zuidermiddenweg 11
8311 PJ Espel
tel. 271951

Sportclub Espel - afd. Volleybal
Voorzitter: dhr. Gerard ten Dam
Pilotenweg 26
8311 PL Espel
tel.: 271308

Sportclub Espel - afd. Voetbal
dhr. Frank van Hooff
Vaartweg 6
8311 AA Espel
tel.: 271700
Website: www.scespel.com

Sportclub Espel – afd. Jeu de Boules
Secretariaat: Sietske Goslinga
Zuiderrand 37
8311 AD Espel
tel.: 271199

Volleybal Vereniging Creil/Espel
Secretariaat: mw. Ina Lammers
Graaf Florislaan 42
8312 AX Creil
tel.: 274376

Bowlingvereniging Espel
Secretariaat: mw. Ingrid Zoutenbier
Buitenom 14
8313 AS Rutten
tel.: 262617

Klaverjasclub Espel
Voorzitter: dhr. J. Klaver
Bredehof 40
8311 AK Espel
tel.: 271866

IJsclub Espel
Secretariaat: dhr. Ton Dekker
Espelerweg 43 – 2
8311 PN Espel
tel.: 271269

Dartsvereniging "The Bouncers"
Secretariaat:dhr. Ronald van het Hof
Bredehof 33
8311 AV Espel
tel: 271119
Website: www.bouncers.tk

Hebben er wijzigingen plaatsgevonden? Gaarne doorgeven: meamaas@hotmail.com of 613550
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Evenementen & Activiteiten
voor informatie en aanmeldingen 0527-621111
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kerstconcert Emmeloords Vocaal Ensemble / Vox Laeta
10 december 2004
De Hoeksteen, Emmeloord, 20.30 uur € 4,00
Me – Galili Dance en Percossa
10 december 2004
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur € 15,00 / 12,75
KerstInn Emmeloord
11 december 2004
Centrum Emmeloord, 09.00-17.00 uur GRATIS
The Return (Vozvrashcheniye)
11 december 2004
Paspartoe, Noordzijde 5, Emmeloord, 20.30 uur € 6,00
Kerstconcert Roder jongenskoor & Flevobrass
11 december 2004
De Hoeksteen, Emmeloord, 20.00 uur (Deuren open: 19.15 uur)
€15,00 / €12,50 (Pas 65+/CJP) Met bon uit bonnenkrant resp.: €12,50 / €10,00 (Pas 65+/CJP)
12 december 2004
Klassiek op zondag - kerstconcert – Musica Vocalis
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens, 16.30 - 17.30 uur € 7,50
Postzegel- en muntenbeurs
12 december 2004
De Marke, Oudeweg, Marknesse, 13.30 – 17.00 uur GRATIS
Autocentre Van Staveren Bosbaanloop
12 december 2004
Atletiekaccomodatie AV NOP, De Bosbaan, Emmeloord,
start 11.00 uur (inschrijven vanaf 10.00 uur) € 1,50
Irish Christmas
17 december 2004
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur € 25,00 / 22,75
Weihnachtsoratorium
18 december 2004
Nieuw Jeruzalemkerk, Emmeloord, 19.30 uur
Kerstbingo
18 december 2004
Revelhuis, Pallasstraat 65a, Emmeloord, 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur, 6 rondes van € 0,50 per lot, 1 ronde van € 1,00 per lot
Purper BV: Revue
18 december 2004
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur € 20,25 / 18,00
Christelijk Mannenkoor Emmeloord – 3 kerst open deur diensten
19 december 2004
15.00 uur:
De ontmoeting, Europalaan, Emmeloord
17.00 uur:
Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. Dirkszplein, Emmeloord
19.15 uur:
De Hoeksteen, Nagelerstraat, Emmeloord
GRATIS (collecte
Kerstbrunch
26 december 2004
Restaurant De Voorst, Kraggenburg, 11.00 uur
Kerstbuffet
26 december 2004
Restaurant De Voorst, Kraggenburg, 17.00 uur
Kerstconcert Elly & Rikkert
29 december 2004
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 14.30 uur € 8,50 / € 6,25 / € 5,00
De doorbraak – Jeroen Zijlstra
30 december 2004
Theater 't Voorhuys, Emmeloord, 20.15 uur € 14,00 / € 11,75
Overzichtstentoonstelling Michel Bongertman en Cor Sonke 7 november t/m 30 januari
Scholen in een nieuwe samenleving, Museum Nagele, do. t/m zo. 13.00-17.00 uur
Mineralen uit Limburg / Groet uit de Noordoostpolder
1 november t/m 31 maart
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens, vrijdag, zaterdag en zo. 11.00-17.00 uur
Wilma Kuijper-Anneveldt: engelen, madonna’s e.d.
16 november t/m 22 december
Muzisch Centrum, Harmen Visserplein, Emmeloord, werkdagen 08.30-21.00 uur GRATIS
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Belangrijke adressen:
Alg. Nederlandse Bond voor
Ouderen (ANBO)
Bejaardensociëteit Espel,
Avondvreugd
Bibliobus, parkeerplaats
Keggehof
Bowling Centrum Espelo



secr. Mw. R. Balt – Terpstra Westerrand 47,8311 AL
Espel
secr. G.J. Bakker,Westerrand 62,8311 AP Espel

Maandag van 18.00-18.45u.
Donderdag van 15.00-15.45u.
Westerrand 38, 8311 Espel
ma.-vr. 11.00u.-sluit, uitzonderingen daargelaten
za.-zon. 15.00u.-sluit, “
“
“ “
Carnavalsver. De
Secr. Martijn Dekkers, Onderduikerspad 6, 8311 PV
Vloertrappers
Espel
Dorpsbelang Espel
secr. Jeanette Blok
Adri van Dun, Turbine 20, 8311 BB Espel
Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers
Flevolaan 16, 8312 AN Creil
Vrijdags om 17.00 uur in het MFC
secr. W. Punter, Medemblikpad 42, 8304 CX
Gospelgroep Promise
Emmeloord info : info@gospelgroeppromise.nl
internet : www.gospelgroeppromise.nl
Hervormde Vrouwenver. “ Als secr. Mw.H. van Andel ,Windmolenhoek12, 8311 AC
zusters één”
Espel
Hoveniersbedrijf Hendrickx
Jongeren 19Nu Crespa
Jongeren 19Nu NET
Knipboetiek Tjitske Straatsma

Gulleri Lucidarts, Willem de
Wolf
Maas v.o.f.
Rijwielhandel, Klein
postkantoor,
Stomerij, Tuinmachines etc.
Majorettenver. Diana,
Tollebeek
MFC

Espelerweg 43-1, 8311 PN Espel
secr. K. Hermans, Espelerpad 10, 8311 PS Espel
inl. R. Boerema, Westermeerweg 29, 8311 PE Espel
Bredehof 1, 8311 AH Espel
di.-vrij. van 08.30-17.30u., do avond 18.00-20.00u.
zaterdag van 08.30-14.00u.
Keggehof 18, 8311 AV Espel
elke zaterdag van 10.00-17.00u.
door de weeks op afspraak.
Keggehof 14 , 8311 AV Espel
Ma t/m vr. van 08.30 - 12.15u. en 13.30 - 17.30u.
woensdagmiddag gesloten en zaterdags om 16.00u.
Stomerij dinsdag voor 10.00u. brengen, donderdags na
16.00u. weer terug.
secr. Mw. I. Jonker, Torenvalk 46, 8309 CP T’beek

Uitleen op beperkte schaal van hulpmiddelen 24 uur per
dag:
Gert Dibbits
Fokke Westra
Maatschap voor Fysiotherapie Hans van Wognum
MFC
Rixtia Knip

Muziekver. De Zuiderzeeecho’s
Ondernemersvereniging Espel
Ouderenzangkoor Espel
Parochie De Heilige Geest
Peuterspeelzaal De Kruimel
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secr. Mw.F. Nijboer, Westerringweg 12, 8311 RG
Espel
secr. Mw. C. Wieringa, Het Laantje 14, 8311 AL Espel
secr. Mw. Balt, Westerrand 47, 8311 AL Espel
Pastor A. Schothorst-Vos, Helmhout 11, 8502 AE
JOURE
Het Laantje
opgave peuters, vanaf 1 jaar bij Carlien Hendrickx,
Espelerweg 41-II, 8311 PN Espel

℡
271216
271891

271683

271365
271512
271970
274365
614846

271576

271680
271338
271393
271298

271759

271410

651230

271218
271773
637324
637313
271230
271279
271216

271703
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Samen op Weg gemeente
Creil / Espel
Stichting Welzijn Ouderen
Espel:
Sportclub Espel, Omnisport
(Gym, tennis, voetbal en
volleybal, jeu de boulle)
Toneelver. De Ducdalf
Ver. Oecumenische scholen
NOP De Ark
Volkstuinvereniging Espel
Werkgroep Weidevogelbescherming Espel
Zij Actief Flevoland
Zij-Actief afd. Espel
Passage, ( NCVB)
De Zonnebloem. afd.
Creil/Espel:

ds.W. Kok Gr. Florislaan 20, 8312 AX Creil
scriba: dhr. B.S. Hogeveen, Turbine 5, 8311 BB Espel
Mw. M. Blok, Noorderrand 26, 8311 AX Espel

274355
271145
271448

alg. secr. Annemarie Beenders, Westerrand 4l,
8311 AL Espel

252996

secr. H. de Raat, Keggehof 21, 8311 AD Espel
Het Laantje 6, 8311 AZ Espel
Mw. T. Bruin, Staartweg 9, 8531 HE Lemmer
secr. D. Legemate, Duiveland 48,8202 PK E’oord
Coordinator: A. Reijneveld, Bredehof 37, 8311 AJ
Espel
Secr. Marijke de Vries Vaartweg 3 8311 AA Espel

271244
271638
0514564254
612734
271655

secr. Mw. Verwijs-Marbus, Onderduikerspad 9, 8311
PX Espel
secr. M. van der Velde, Bredehof 7, 8311 AH Espel

271575

271841

271669

Hebben er wijzigingen plaatsgevonden? Gaarne doorgeven: meamaas@hotmail.com of 613550
Praktijkinformatie dr. CGJ. Geboers, apotheekhoudend huisarts
• openingstijden van maandag t/m vrijdag: 08.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur
• Telefoonnr. 0527-274365, Faxnr. 0527-274118
• Spoednr. 0527-275170
• Receptenlijn 0527-274109
• e-mail cigenie@wanadoo.nl
• inspreken van, uitsluitend, herhaalrecepten, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dagelijks om
09.30u. worden deze medicijnen besteld. Indien uw bestelling voor die tijd opgegeven is, kunt u
tussen 15.30u. en 16.30u. uw medicatie ophalen.
• Voor 09.30u. kunt u ook bellen voor:
1. het maken van een afspraak, ivm, tijdsplanning zal de assistente u naar de reden hiervan vragen
2. het aanvragen van een visite, spoedvisites zijn natuurlijk hiervan uitgezonderd
3. het opvragen van uitslagen, dus niet meer om 13.00u. Bij afwijkende uitslagen, dus niet meer om
13.00 uur. Bij afwijkende uitslagen zal de assistente u naar het telefonisch spreekuur verwijzen.
Telefoonnr. na 17.00 uur en in het weekend 0900-3336333. Bij spoedgevallen toetst u bij het horen van een
stem een "1". U wordt dan direct te woord gestaan door de Telefoonpost assistente.

Busstation Espel vanaf de Rotonde
Van Espel naar Emmeloord:
Maandag t/m Vrijdag: ( buiten de vakanties)
06.51, 07.48, 08.48, 09.51, 10.51, 12.51, 13.51, 14.51, 15.51, 16.51,
17.51, 18.51, 19.49, 21.49, 23.49.
Maandag t/m Vrijdag: (tijdens de vakanties)
07.51, 09.51, 11.51, 13.51, 15.51, 17.51, 19.49, 21.49, 23.49.
Zaterdag:
08.51, 10.51, 12.51, 14.51, 16.51, 18.49, 20.49.
Zon- en feestdagen:
11.49, 14.49, 16.49, 18.49, 20.49.
Van Espel naar Sneek:
Maandag t/m Vrijdag: ( buiten de schoolvakanties)
07.05, 07.35, 08.35, 09.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35,
20.35, 22.35.
Maandag t/m Vrijdag: ( tijdens de schoolvakanties)
06.35, 07.05, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 20.37, 22.37.
07.35, 09.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35, 19.37, 21.37.
Zaterdag:
Zon- en feestdagen:
09.37, 13.37, 15.37, 17.37, 19.37.
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