Dorpskant Espel

Op de Wieken
Jaargang 30; no.154;
november 2005
Verspreid door:

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.

Voetbal

Beste dorpsgenoten,
hierbij alweer het één na laatste nummer van de krant. In deze krant kunt u
onder andere het laatste nieuws over;
het dorp, de kerstmarkt, Espel 50 jaar, sinterklaas en nog heel veel meer
lezen.
Graag wensen wij u weer heel veel leesplezier toe!
Redactie "Op de Wieken"

Dorpsleven!!!
Ons kent ons.
Is dat erg soms?
Nee, dat is ‘’sociaal’’
Controle voor ons allemaal.
Men let op de buren.
Niet om te gluren.
Maar om als er iets is
Gelijk denkt er is wat mis.
Men trekt dan aan de bel
En vraagt naar het hoe en wel
Of men kan helpen
Om eventueel leed, te stelpen
Een praatje maken op de stoep
Over koetjes en kalfjes, of hondenpoep
Over het mooie of slechte weer
Dat gebeurt, keer op keer
Men ontmoet elkaar overal
In de kerk of aan de bar
Op de club of op de baan
Men ontmoet elkaar spontaan
Daarom is het mooi, in een dorp te leven
Waar men laat zien om elkaar te geven
Tegen iedereen’’Goedemorgen’’zegt
Nee, het leven in een dorp, is nog niet zo slecht.
Roel Warmolts.
Op de Wieken
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Van de dorpsvoorzitter
Beste dorpsgenoten:
In het stukje van deze maand volgt een verslag van de zaken die ons de afgelopen maanden hebben
bezig gehouden.
In de eerste plaats zijn we blij met de beslissing van de zorggroep oude – en nieuwe land om een
inloopspreekuur m.b.t. tot “zorg – wonen – welzijn “ in Espel te realiseren. Om de 14 dagen houdt
een consulent van de kruisverenigingen op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur spreekuur in ons
Mozaïek. Iedereen met vragen op het gebeid van zorg ; wonen en welzijn kan bij haar terecht. De
eerste keer was op 20 september; en ze heeft zitting in alle even weken.
Daarnaast probeert het stichtingsbestuur van ’t Mozaïek het voor elkaar te krijgen dat ook de uitgifte
van medicijnen naar het Mozaïek te krijgen voor Espelnaren die patiënt zijn bij dr. Geboers. Zodra
daar meer duidelijkheid over is, zullen zij dat via de dorpskrant aan u melden.
Woensdag 5 oktober hebben we via de mail het volgende bericht ontvangen m.b.t. de bouwplannen
voor Espel:
- T.a.v. Espel – west is nog niet besloten welke route het bouwverkeer zal gaan nemen.
Dorpsbelang heeft erop aangedrongen dit verkeer buitenom – via de Bun en kavel van Bloois
– te leiden, maar dat weten we dus nog niet.
- Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de reacties uit het vooroverleg en probeert men
begin november het bestemmingsplan ter inzage te leggen en koerst men naar vaststelling in
de raadsvergadering van januari. Als alles voorspoedig verloopt en de goedkeuring van de
provincie afkomt in juli, betekent dit dat er in de tweede helft van 2006 gebouwd kan gaan
worden. Mijn voorspelling dat daar in 2007 waarschijnlijk gewoond wordt blijkt dus aardig
uit te komen.
- T.a.v. bestemmingplan “de Kaghe “ kan worden gemeld dat de inspraakavond inmiddels
heeft plaatsgevonden en dat het plan t/m 4 november bij de gemeente ter inzage ligt.
Donderdag 6 oktober kregen we ( ook via de mail ) antwoord op door ons gestelde vragen over
bestratingswerkzaamheden:
a. T.a.v. de Vaartweg: 31 oktober is de aanbesteding; daarna kan de schop de grond
in. Dit werk is waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling klaar.
b. Het fietspad Espel – Emmeloord wordt (is) in de herfstvakantie aangepakt.
c. De Westerrand staat nog steeds op de lijst om herstraat te worden, maar dat zal dit
jaar niet lukken omdat er keuzes gemaakt moesten worden. Hopelijk wordt het in
2006 aangepakt.
Maandag 10 oktober mailde ambtenaar Prins ons dat de (ten onrechte gedeeltelijk niet uitgekeerde)
oudejaarsbonus eindelijk is overgemaakt. We zullen maar denken: “alle goede dingen komen
langzaam”.
Ook de afwatering van de Keggehof is (weer) onder de aandacht gebracht van onze wethouder en hij
heeft dit doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling. Tot op heden is daar echter geen
antwoord van ontvangen.
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De fontein is weer dichtgeslibd en dorpsbelang is nu op zoek naar een vrijwilliger die het
regelmatige onderhoud van de fontein op zich wil nemen. U kunt zich hiervoor opgeven bij een van
de leden van dorpsbelang.
Verder hebben we op het voorlaatste10 dorpenoverleg van wethouder Ritsema begrepen, dat met
mogelijk is om op onze begraafplaats ook urnen bij te zetten als men aangeeft daar interesse voor te
hebben. Op de begraafplaats wordt dan voor dit doel een stukje gereserveerd als “urnentuin”.
Tot zover de berichten over bouw – en onderhoudszaken.
De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op vrijdag 6 januari 2006 in bowling –
party centrum “de Ducdalf “ en bij wijze van proef beginnen we deze keer om 20.30 uur.
Naast de nieuwjaarstoespraak proberen we weer een piratenkoor naar Espel te halen en is er meer
dan genoeg tijd om elkaar te ontmoeten en gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een
drankje en een hapje. We hopen op een zo groot mogelijke opkomst.
Bezoekt u ook regelmatig onze website www.espel.info? Daar staan wekelijks nieuwtjes en foto’s
op te lezen van ons nieuwsduo Kitty en Fokke! Ook staat er een agenda in (onderaan de home –
page) waar elke vereniging b.v zijn jaarvergadering in kwijt kan. Als dorpsbelang adviseren wij de
verenigingen met klem daar gebruik van te maken (ook m.b.t. hun planning); want op die manier
voorkom je dat vergaderingen gelijktijdig gepland worden.
En ook de activiteiten van het jeugdhonk zijn er allemaal opgezet zodat u precies weet wat er voor
uw kind(eren) allemaal door de jeugdhonkmedewerkers wordt georganiseerd.
Tot zover mijn stukje voor deze dorpskrant. Tot de volgende keer !!
Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter: John van Slooten.

Familieberichten:
Geboren:
15 september 2005: Matthijs zoon van Marga van Lent en Herman Zonderland
Westermeerweg 47
17 september 2005: Martijn zoon van Erik en Diane Oosterhuis Noorderrand 34
28 september 2005: Veerle, dochter van Jeroen van den Berg en Carolina Verhage Keggehof 6a
15 oktober 2005:
Tessa dochter van Laurens en Saskia Snippe Bredehof 2
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TE KOOP
Vouwwagen prijs: € 100,00 (niet goed, geld terug)
te bevr: Gert Dibbits. tel. 271218

INFO CV BEHEER ’T MOZAIEK
Als er problemen zijn met de verwarming zijn willen jullie dan in de volgorde zoals aangegeven
kontakt opnemen met:
1e Geesina Helmons, tel. 271801
2e Loes Egtberts, tel. 270147
3e Piet Blok, tel. 271448
4e Leen van Andel, tel. 271576

Aan alle Espelenaren met piratenbloed
Weet je het nog: tijdens het laatste dorpsfeest traden ze voor ons op: piratenkoor “De Vliegende
Hollander” uit Luttelgeest. En wat was het gezellig.
Dit 25 leden tellende piratenkoor kan nog wel wat landrotten gebruiken, zangers en accordeonisten
zijn van harte welkom. Zij oefenen elke maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in Luttelgeest. Voor
meer informatie kun je terecht bij Jacob Klomp uit Ens, tel. 253225.

Boek 50 jaar Espel
De inhoud van het boek over 50 jaar Espel begint steeds vastere vormen aan te nemen. En het wordt
zeer zeker de moeite waard. Wij beleven veel plezier aan het schrijven er van: met name de verhalen
van Espelenaren zèlf zijn erg leuk: informatief, herkenbaar, humoristisch en er worden veel namen
in genoemd. Heel veel namen! Wie weet die van u ook wel! Dat heeft wel wat: als je naam op die
manier aan het papier wordt toevertrouwd voor het nageslacht. Lijkt u dat ook wel wat, maar bent u
er niet zeker van dat u genoemd wordt, speel ons dan nog even die leuke anekdote of die oude foto
toe. Dit is echt uw allerlaatste kans op een plekje in het boek.
U kunt het boek ook al bestellen, dan weet u zeker dat er straks één of meerdere voor u klaarliggen.
En voor ons is het handig om bij benadering te weten hoeveel wij er kunnen laten drukken. Tijdens
het dorpsfeest hadden we een stand waar u zich kon aanmelden en datzelfde gaan we tijdens de
kerstmarkt, die op 10 december a.s. gehouden zal worden, ook doen. De richtprijs per boek is € 7,50.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerstmarkt te komen, dan kunt u altijd bij één van
ons terecht.
Roel Warmolts Kitty Hogeveen
Tel. 271727
tel. 271145
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van de feestcommissie
De voorbereidingen zijn in volle gang en het programma begint steeds vastere vormen aan te nemen.
Zeker is dat we de feestweek aftrappen op zaterdag 10 juni 2006 vanaf 14.00 uur met een gezellige
reünie. Om zoveel mogelijk oud-Espelnaren hiervan op de hoogte te brengen, hebben wij de
medewerking van alle dorpsgenoten nodig. De meeste van u zullen nog wel weten welke bewoners
voor u in het huis hebben gewoond en waar zij naar toe zijn verhuisd. Hierbij roepen wij u op deze
oud-bewoners te schrijven/bellen/e-mailen/faxen/sms-en, zodat zij de datum van 10 juni 2006
kunnen vastleggen in de agenda voor een bezoek aan ons en hun oude mooie dorp en een
hernieuwde kennismaking met ‘oude’ buren en andere bekenden. Contactpersonen voor zaken
aangaande de reünie zijn: Aalt Warmolts (0527 - 271535) en Heidi Rijpkema (0527 – 611345)
Op dit moment zijn er geen andere mededelingen over het dorpsfeest, maar wij raden u aan ‘Op de
wieken’ de komende maanden te blijven lezen.

Op zaterdag 26 november a.s. zullen Sinterklaas en zijn zwarte pieten weer hun jaarlijkse bezoek
aan Espel brengen, dus hou deze middag vrij. De goedheiligman wordt rond half drie verwacht in de
bowling voor alle kinderen tot en met groep 4. Voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 zal er
een film worden gedraaid. Uiteraard staat hem ook dit jaar weer een groots welkom in Espel te
wachten. Over enkele weken vinden jullie in je brievenbus het programma.

De feestcommissie wil graag een poging doen om als het dorpje Espel in het Quinness book of
Records te komen.
Hierbij roepen wij iedereen op ideeën hiervoor aan te leveren bij één van de leden van de
feestcommissie. Tot nu toe is er 1 suggestie binnengekomen, dus alles is nog mogelijk.
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KERSTMARKT
De kerstmarkt gaat zeker door. Wij zijn enthousiast met de voorbereidingen bezig en hopen op mooi
droog weer. Er zullen meer dan 25 verschillende kramen zijn. De kramen staan zowel binnen in ‘t
Mozaiek als buiten op de keggehof.
Wij verwachten o.a. lekkernijen, sierraden, handwerkspullen, kerststukjes, maquettes van
boerderijen met kleine landbouwwerktuigen, kerstbomen, kerstspullen, auto’s en motoren die
geshowd worden en nog vele andere dingen. Voor iedereen valt er wel wat leuks te beleven, wij
verwachten dan ook dat het hele dorp de kerstmarkt zal bezoeken.
De kerstverlichting in het centrum zal op 10 december voor de eerste keer branden. Vandaar ook
onze slogan ESPEL GLOEIT vanaf 15.00 uur
Dan zal ook de kerstman arriveren, hij zal veel aandacht aan de kinderen schenken. Wie wil mag
met hem op de foto.
Wij zorgen voor levende muziek, warme en koude dranken en zelfs een kop snert op het einde van
de middag. Rond 18.00 uur is het gedaan met de pret en moet alles weer opgeruimd worden.
Wij zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met de opbouw, de kerstmarkt zelf en het met
het opruimen. Telefoontjes graag naar Lia Jorritsma 271609
P.S. Het dorpsplein wordt ook in de hele opstelling betrokken, wilt u daarom zo vriendelijk zijn om
het plein zaterdagochtend 10 december al vrij te houden.
Vriendelijke groeten de kerstclub.

Ra-ra-ra wie is deze vreemde man die zo goed scheel kijken kan?????
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Peuterspeelzaal De Kruimel
De zomer is inmiddels voorbij en de peuterspeelzaal is alweer zo’n 1,5 maand bezig.
Dankzij het mooie weer kunnen de peuters lekker buitenspelen en zijn ze al een paar
keer naar het bos geweest om spulletjes voor de herfsttafel te zoeken.
We zijn dit schooljaar met een nieuwe juf gestart, ze zal zich even aan u voorstellen.
“Sinds 5 september werk ik, Fia Terpstra, als peuterleidster op maandagmorgen op de Kruimel. Een
nieuwe juf en collega dus. Op dinsdagmorgen werk ik in de Golfslag in Emmeloord. Daar doe ik het
project met ouderen en peuters. Jong en Oud.
De ouderen vermaken zich met de peuters en andersom. Wij beginnen dan om 9 uur en 11.15 uur is
de morgen afgelopen. Er zijn dan 6 peuters en hopen dan ook op 6 ouderen (bewoners van de
Golfslag). Wie nieuwsgierig is mag altijd komen kijken. Erg gezellig.
Op woensdag ben ik ook werkzaam als peuterleidster in Emmeloord op de Hasselbraam. Verder
woon ik zelf in Emmeloord en ben moeder van 4 kinderen. Ik werk al 12,5 jaar bij de SPN. Eerst als
invalleidster en toen de rest en nu op de Kruimel. Ik werk er met veel plezier in dit prachtige nieuwe
gebouw! Geweldig!”
Groetjes Fia.
De jaarlijkse schoonmaakavond is op 20 oktober geweest. We bedanken alle ouders die hebben
geholpen met het schoonmaken van het speelgoed en het lokaal.
Voor opgave van nieuwe peuters (vanaf 1 jaar) kunt u terecht bij Anja Beugels, tel. 651107.

Kunst- en doemarkt bij de Speelmuiter en de Buitenfluiter
Twee weken voor de kunst- en doemarkt hadden we het allemaal erg druk met kunstwerken maken.
We hebben heel veel gemaakt om te verkopen. Sleutelrekjes, placemats, mooie potjes waar een
kaarsje in kan, schort+pollepel en koekjes, memhouders, maskers, geverfde kleren en een heel gaaf
kleurenspel van de Speelmuiter! Al deze spullen waren ook allemaal in de voorverkoop voor de
papa’s en de mama’s zodat ze als allereerst konden kiezen. We zijn ook allemaal op de foto geweest.
Deze foto kan dan afgedrukt worden op een t-shirt, erg gaaf, heb je een t-shirt van al je vriendjes en
vriendinnetjes van de Speelmuiter en Buitenfluiter.
Zaterdag 17 september was het dan zover. Iedereen mocht kijken naar wat de kinderen hadden
gemaakt en natuurlijk kon er ook gekocht worden. Maar dat was niet het enige wat we hadden. Er
was een echte poppendokter, je kon mooie vlechtjes met draad in je haar laten maken, je kon lekker
cake versieren en natuurlijk opeten, schminken, pony rijden, grabbelen, loodjes kopen voor mooie
prijzen, iets moois maken van gips, bloembollen poten in een potje en versieren en er was een heel
gaaf springkussen!
Tussen alle leuke dingen door kon er ook nog gegeten en gedronken worden. Er waren lekkere
broodjes knakworst en broodjes met ham en kaas. Ook waren er moeders heel actief geweest in de
keuken en hadden lekker cake gebakken. Dit kon genuttigd worden op het terras die heerlijk in het
zonnetje stond! Het was een zeer geslaagde dag, met veel zon!
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TOWER TOYS IN COMBINATIE MET HOBBY DIER
BENODIGDHEDEN
Vanaf het begin van dit jaar is het bedrijf Tower Toys gevestigd aan de Vaartweg 30, waar voorheen
het mechanisatiebedrijf van de gebroeders Blok was. Tower Toys is het bedrijf van Henri en
Margriet Brands, zij verkopen speelgoed, woningdecoraties en kinderkleding. De klanten zijn
voornamelijk detaillisten. Vader Riekelt Brands heeft hier ook zijn bedrijf gevestigd. Hij verkoopt
voer voor hobbydieren en levert hokken voor huisdieren uit assortiment en op maat. Moeder Janny
Brands doet de boekhouding. Het bedrijf van Riekelt Brands is van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 17.00 uur open.
Henri en Margriet wonen nu nog samen met hun kinderen aan de Vaartweg. Eind november gaan ze
weer op Urk wonen. Dan gaan Riekelt en Janny Brands-Visser, aan de Vaartweg wonen. “Margriet
wil liever op Urk wonen”, legt Henri uit. “Ze mist haar familie. Vooral de kinderen en ik hebben het
hier goed naar onze zin. We vinden Espel en zijn bewoners heel vriendelijk. We merken dat mensen
hier ook nog tijd voor een praatje hebben, net als op Urk. Sinds 2001 handelen we in speelgoed.
Daarvoor hadden we een zeevishandel en op de top hadden we vijftig personen in dienst. Het liep
terug in de vis en we konden ons bedrijf verkopen.
Ik was ondertussen al begonnen om speelgoed te verkopen op markten en merkte dat het goed liep.
Nu is het zo dat ik 60 % via internet verkoop, 30 % is export en 10% verkoop ik hier aan ambulante
handel, vrije winkeliers, drogisterijen, benzinestations, markthandelaren, scholen, kinderopvang en
peuterspeelzalen. Ook verkoop ik op afspraak aan particulieren die bijvoorbeeld een bazar, bingo of
ander feest organiseren, waar artikelen uit ons assortiment toegepast kunnen worden. Het
goedkoopste artikel is hier te koop voor E 0,07. Zodat ook grabbeltonnen voor een klein bedrag
gevuld kunnen worden. De prijzen die bij de artikelen staan zijn exclusief b.t.w. We verkopen
hoofdzakelijk artikelen van onbekende merken, maar ook wel partijen van bekende merken, die uit
een assortiment gaan, of restpartijen.
Mijn vader verkoopt in de oude smederij alle soorten voer voor kippen, honden, katten, konijnen,
vissen, vogels en duiven. Daarnaast maakt hij op bestelling hokken voor hobbydieren, maar levert
ook uit assortiment. Hij is vooral in duiven gespecialiseerd, maar ook behuizing voor konijnen,
kippen en hondenhokken zitten in het assortiment. Hij is vijf werkdagen open, wanneer klanten
graag op zaterdag willen komen dan kan er een afspraak gemaakt worden via telefoon nummer
686185. Tower Toys is alleen op afspraak te bezoeken via telefoonnummer 06-54931385 of 686185.
Op internetpagina www.towertoys.nl is te zien welke artikelen we aanbieden”.
Willy Heukers
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Yoga “de blikopener”
Yoga “de blikopener” organiseert al weer voor het tiende jaar, yogacursussen op
dinsdagavond Overflakkee Emmeloord, woensdagavond in “De Marke” te Marknesse en
donderdagavond in “De Binkel” te Creil.
In de yoga krijgt men richtlijnen en technieken aangereikt voor een gezond en vitaal leven middels
stukjes wetenswaardigheden, lichamelijke, ademhaling en ontspannings oefeningen. De cursus
wordt in een klein gemengd groepsverband van alle leeftijden gegeven. Gedurende vijf kwartier kan
men naar eigen kunnen, vermogen en inzet meedoen.
Yoga kan worden gedaan ten behoeve van stress beheersing, zelfmanagement of voor pure
ontspanning. Men leert overbodige spanningen herkennen en los te laten, zodat er nieuwe
levenskrachten vrijkomen om stress situaties beter te kunnen beheersen, waardoor er innerlijke rust
ontstaat met opbouwende weerstand zodat men zich fysiek zowel geestelijker fitter voelt.
Men kan praktisch doorlopend instappen, een verzuimde les op een andere avond volgen en een les
die slechts alleen ter kennismaking wordt bijgewoond is gratis. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Verandering komt alleen door handeling.
Meer weten of aanmelden bel Herman Sneep, erkend yogadocent, tel. 0527-202745

A-team Diana gepromoveerd naar ere divisie !!
Afgelopen zaterdag (17 september ’05) organiseerde majorette vereniging
Diana haar tweede concours dit jaar in de Toernooihal te Creil. Alle meiden
van Diana deden mee en het beloofde een spannende dag te worden.
Rieke Heeringa mocht het spits afbijten in de 3e divisie. Met een beetje zenuwen behaalde ze toch
83 punten. Daarna mochten met dancetwirl een aantal meiden van Diana achter elkaar de
wedstrijdvloer betreden. Rosanna draaide haar show op muziek van de Dolly Dots, swingend
behaalde ze 67.4 punten en ook de medaille was voor haar. Dit gold ook voor Maud Weerden, zij
kwam uit in de Intermediate klasse, een medaille en 70.4 punten! Rieke mocht het in de dancetwirl
opnemen tegen Rian Pepping. Rieke werd 2e en Rian 1e met een promotie naar de Intermediate
klasse. Toch nog gelukt, Rian!
Daisy Jonker, Paula Sportel en Milou Sijtsma die al draaien in de Intermediate behaalden resp. 76,
72.2 en 74.6 punten. Het goud was voor Daisy! Berdien Pepping kwam uit in de senior klasse, ze
behaalde 70.7 punten en werd daarmee 2e.
In de categorie jeugd 3 mochten de jongere twirlsters van Diana hun show tonen aan de jury.
Manouk Sijtsma en Esmee Bakker die voor de tweede keer als solist de vloer betraden, behaalden
keurig 83 en 83.3 punten. Rosanna werd hier 5e met 84 punten en Maud verdiende de 2e plaats met
maar liefst 85.6 punten.
Ook deden Manouk en Esmee als duo mee, met hun nieuwe show op muziek van de Jantjes kregen
zij voor deze eerste keer 81 punten. Petra Remijn en Leonie de Zwart gingen samen voor de tweede
keer de vloer op. Zij straalden op hun leuke clownsmuziek en wij konden genieten van hun leuke
show, ze verdienden 78.2 punten.
Sherryl Cramer kwam uit in de 2e divisie, ze werd 4e met 83.5 punten.
In de 1e divisie mochten naast de 3 andere deelnemers Berdien Pepping en Milou Sijtsma het tegen
elkaar opnemen. De punten zaten dicht bij elkaar, Berdien verdiende 83.3 en Milou 83.4 punten!
Ook in de ere divisie deden er meiden van Diana mee, Rian Pepping, Paula Sportel en Daisy Jonker,
ze behaalden een puntenaantal van 81, 82.5 en zelfs 85 punten!
Ook de 4 teams gingen de vloer op.
Op de Wieken
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De leerlingen: Marjolein Top, Marijke Wakker, Mariëlle Merks, Inge Leune, Erika Wakker,
Saviënne Bunschoten, Martha Wisse, Marian Staal en Annelot From hebben op muziek van De 3
biggetjes hun show ontzettend goed laten zien. Het was mooi gelijk, alles op de juiste tel van de
muziek en ze dansten over de hele wedstrijdvloer. De jury vond het ook zo goed, dat de beker dik
was verdiend!
De meiden van het C-team: Astrid Meisner, Eline Keizers, Rian Meulendijks, Petra Remijn, Leonie
de Zwart, Esmee Bakker en Manouk Sijtsma verdienden ook een beker. Je kon goed zien dat ze veel
hadden getraind op hun ‘poppetjes’-muziek. Toen het B-team dat bestaat uit Diana Leune, Sherryl
Cramer, Rieke Heeringa, Rosanna Bovenkamp en Maud Weerden, ze werden heel netjes 2e met 82
punten!
Vrijdagavond moest er nog heel hard getraind worden en ook op de dag zelf werd er nog druk
geoefend, maar met resultaat. Berdien, Daisy, Milou, Rian en Paula gingen voor de 2e keer met deze
moeilijke show de vloer op. Het ging zo goed dat de promotie zeker was verdiend, zeer verrast maar
ontzettend blij mogen zij nu in de ere divisie gaan draaien! Super!!
Zo waren er weer een aantal kwalificaties, medailles en promoties voor Diana.
We willen alle vrijwilligers bedanken voor de organisatie van deze gezellige dag.
Renate Boons.

NOTEER AL VAST IN UW AGENDA: 31 MAART 2006
Op 31 maart organiseren LTO Noord en de Vrouwenverenigingen van Espel een gezellige avond in
’t Mozaïek, waar alle inwoners van Espel welkom zijn.
Kees Bolle komt op zijn eigen prettige wijze vertellen over het toelatingsbeleid van de
polderbewoners. Een stukje geschiedenis wat u niet mag missen.

Evenementen & Activiteiten
voor informatie en aanmeldingen 0527-621111
•
•
•

•

•

Vissers worden wevers
1 juli t/m 30 november 2005
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens 11-17.00 uur
Expositie EIGEN WERK
7 oktober t/m 10 november 2005
Muzisch Centrum, Harmen Visserplein, Emmeloord, Kosten: gratis
Expositie Marijke van Hove en Wiebren Bijlsma
1 sept. 2005 t/m 30 november 2005
HET SAALICON, Gr. Florislaan, Creil. Beeldhouwwerken van Marijke van Hove en aquarellen
van Wiebren Bijlsma. ma t/m vrij 8:00 tot 17:00 uur, di en do tot 21.00 uur, zat tot 12.00 uur.
(De ruimte voor Stilte is geopend tot 17:00 uur) Kosten: GRATIS TOEGANKELIJK
Duo expositie Rieke van der Gaast / Serijn Snijder
30 sept. 2005 t/m 10 november 2005
Galerie KIK, Moerasandijviestraat 28, Emmeloord Tel. 06-27523759 Fax: 0527-245577
e-mail: info@galeriekik.nl vrij 14.30 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur, zat 13.30 - 17.00 uur en
op afspraak
Jan Neven Schilderijen
13 oktober 2005 t/m 22 november 2005
Gemeentehuis, Harmen Visserplein 1, Emmeloord Werkdagen 08.30 - 17.00 uur, Kosten: gratis
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‘t Mozaïek
Bestuurssamenstelling:
Gert Dibbits
Voorzitter
John van Slooten
Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon Jeugdhonk
Okke Bijl
Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester
Ella Wijnia
Algemeen lid, notulist
Ineke v.d. Heijkant Algemeen lid, ledenadministratie
Sleutelbeheer en agenda:
Harry Maas
tel. 271410
Indien niet aanwezig is de sleutel af te halen bij de familie Gerding, Keggehof 3.
Contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart:
Jellie Westra
tel. 271773
Schoonmaak:
Loes Egtberts

tel. 270147

Technische storingen of schade:
Melden bij één van de bestuursleden of Harry Maas.
Catering:
• De catering mag men zelf verzorgen. Levensmiddelen kan men eenvoudig laten bezorgen
door de rijdende winkel van Slump tel. 261488.
• De catering kan men uitbesteden aan een vrijwilliger.
• De plaatselijke horeca kan worden ingeschakeld.
• Ook kan gebruik worden gemaakt van de geringe voorraad van het bestuur van ’t Mozaïek.
Instructies hiervoor staan in de map, die te vinden is in de keuken.
Breuk:
Bij breuk van servies of glaswerk dit opschrijven en minimaal 1 euro als vergoeding deponeren in
het daarvoor bestemde potje in de keuken. Bij overige schade dit melden bij één van de
bestuursleden.
Schoonmaak:
De tafels en stoelen terugzetten, zie hiervoor de foto in de ruimte. De tafels schoonmaken en de
vloer bezemschoon achterlaten. De keuken opgeruimd achter laten. Bij feestjes ook de toiletten
schoon achter laten.
Donateurs ’t Mozaïek:
Het gebruik van ’t Mozaïek is voor verenigingen afkomstig uit Espel en donateurs vrij. Alle overige
gebruikers betalen zaalhuur. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Ineke van den Heijkant of bij
één van de overige bestuursleden. De hoogte van de contributie is op basis van een vrijwillige
bijdrage, het richtbedrag is € 4,- per huishouden per maand.
Voor gebruik van de kerkzaal kan contact worden opgenomen met Okke Bijl, lid van het College
van Beheer Una Sancta.
Het aantal donateurs is 310. Doet u ook mee !!!!
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Programma Bantsiliek
Zondag 13 november 2005: 1000 vrouwen en wat smart
Unieke samenklontering van vrouwen uit de regio die bijna
bezwijken onder hun smart en dat met u willen delen. Immers
gedeelde smart is halve smart en dat is al erg genoeg. M.m.v.
smartlappenkoor "de Zwartlappen" uit Luttelgeest en Solid Ground uit Emmeloord en de
Huismuziekgroep Kraggenburg.
Smartlappen, ze zijn van alle tijden. Ook u heeft vast wel eens onder de douche gestaan en "de
vlieger" van André Hazes in de damp opgelaten of gezellig op een feestje "Patsy" in de rivier zien
verdrinken terwijl vaderlief belooft nooit meer te drinken…
Het zou toch jammer zijn als dit soort liedjes niet bewaard zouden blijven? Als "zwartlappenkoor"
uit Luttelgeest, vinden wij het gezellig om in onze vrije tijd een zwarte lap te dragen, opgefleurd met
een fout roze parelsnoer of boa en de smartlap vóór u en mèt u te zingen! Het lijkt ons geweldig om
samen met zoveel andere vrouwen een optreden te verzorgen in "de Bantsiliek". Wellicht dat
"Mario" geen weerstand kan bieden aan die geweldige akoestiek en hopelijk
zal besluiten terug te keren naar zijn wederhelft.
Solid Ground is een Ladies Barbershopchoir. Barbershop zingen is aan het
begin van de vorige eeuw overgewaaid uit Amerika. Oorspronkelijk een
echte mannenaangelegenheid. Iemand begon een liedje te zingen tijdens het
werk en een collega ging een 2e stem zingen. Al gauw kreeg je een 3e en
een 4e stem. Barbershopzingen is altijd a capella en altijd 4-stemmig. Bass
zorgt voor de stevige basis, vaak de beat,de lead-partij zingt de melodie, de tenors sprankelen overal
bovenuit en de baritones vullen het akkoord op.
Sport is om zo zuiver te zingen dat je een 5e toon hoort. De namen van de stemsoorten zijn bij
mannen en vrouwen gelijk. Mannen en vrouwen zingen in de Barbershopwereld niet samen. Het
repertoire bestaat uit ballads, popliedjes en oude Amerikaanse songs.
De Huismuziekgroep Kraggenburg is bijna 20 jaar geleden ontstaan met als doel het samen
musiceren, louter voor het plezier. De groep komt eens in de drie weken bij elkaar op
donderdagavond in Kraggenburg. De groep bestaat op dit moment uit 21 leden en er zijn veel
verschillende instrumenten vertegenwoordigd zoals:
cello, fagot, gitaar, mandoline, viool, blokfluit, dwarsfluit en accordeon. Ook maken een aantal
zangers deel uit van de groep, die als een soort extra instrument
tussen de instrumenten fungeren. Het repertoire is erg divers: volksliederen vanuit de hele wereld,
maar ook muziek uit de Renaissance, een uitgebreid kerstrepertoire alswel hedendaagse muziek.
Aanvang: 15.00 uur, kosten: € 7,50

Zaterdag 28 januari 2006: het theaterconcert "Thuis" door JELLE Amersfoort & band
Jelle Amersfoort (1980) is een muzikant/ componist en performer in hart en nieren. Met zijn band
speelt hij al sinds 1999 op plekken in heel Nederland en België en liet hij door zijn veelzijdige
theaterconcerten, optredens op grotere festivals en in voorprogramma’s van grote artiesten een
haast onwisbare indruk achter. Jelle was 1 van de 14 kandidaten in RTL4’s "Your Big Break",
won de maand- en jaarprijs op het open podium van de NCRV, plaatste zich voor de regiofinale van
de Grote Prijs van Nederland en werkte o.a. samen met Paul de Munnik, de Nits en Pater
Moeskroen. Daarnaast is hij een veelgevraagd zanger voor kinderrepertoire. Hij maakte liedjes voor
het populaire "Kids For Animals" van Yorin, maakte samen met Adje Grooten de therapie cd
"Peuters in beweging"en liet samen met rapper Coen Grooten kinderen kennis maken met
"Duurzame Energie. Uniek zijn Jelle’s zogenaamde "kinderpopconcerten", waarin de leukste liedjes
van Jelle’s kindercd’s en bekende kinderliedjes zijn verwerkt. In 2005 was Jelle meerdere malen te
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gast tijdens het theaterconcert "Het draagbare huis" van Henk Hofstede, de voorman van de Nits.
Het komende seizoen staat JELLE met "THUIS" (daar waar je woont, daar waar je je goed voelt)
zijn 4e theaterprogramma,meerdere malen op de planken. Een avondvullend concert over liefde,
knopen doorhakken, vriendschap en genegenheid. Over thuis komen en weer weggaan. JELLE
combineert blijdschap en melancholie,bouwt een brug tussen muziek en tekst. Hij weet zich hierbij
gesteund door 4 rasmuzikanten. Aanvang 20.15 uur, kosten: € 10,00

Zaterdag 11 februari: Hester Dam en Lazaro Tejedor zingen en spelen "Liefde is niet) alles"
Hester Dam, mezzosopraan en de Spaanse gitarist Lazaro Tejedor zingen en spelen "Liefde is (niet)
alles". Het is een aanstekelijk programma, waarin de liefde, in al haar facetten
door de eeuwen heen, gepassioneerd en soms met een knipoog ten tonele wordt
gebracht. Muziek van Henry Purcell, Benjamin Britten, Manuel Defalla, Joaquin
Roderigo afgewisseld met solostukken op gitaar, zorgen voor een inspirerende
avond. Aanvang 20.15 uur, kosten: € 9,00

Zaterdag 24 februari: ACTA Theaterprodukties speelt "het Koninklijk Banket"
Een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk gezelschap, speelt voor u een interactieve en
humoristischediner-komedie met als titel "het Koninklijk Banket". Géén themafeest maar een
geregisseerde produktie met een kop en een staart waarin het publiek een wezenlijk onderdeel vormt
van het verhaal, zonder dat er een verplichting bestaat om mee te doen. De produktie die zal worden
gespeeld is "het Koninklijk Banket" , een muzikale Monarchie Parodie, een originele geregisseerde
komedie. Een hilarische musical over het wel en wee binnen een koninklijke familie die volledig
van Lotje is getikt. Majesteit Regina Adrenalina heeft een verjaardagspartijtje
georganiseerd voor haar lelijke en snipverkouden dochter, kroonprinses Anne-Fleur. Maar wat
moederlief er niet bijvertelt is dat ze eigenlijk op zoek is naar een geschikte huwelijkspartner. Het
hof is te klein als alle vuile was wordt buiten gehangen en de monarchie bijna op het randje van de
afgrond balanceert. Het volk kijkt toe en zit er met de neus bovenop. De voorstelling wordt zowel op
het podium als tussen de gasten gespeeld. Tijdens deze komedie wordt een 5- gangen diner
geserveerd. Dit diner wordt door de spelers opgediend om de illusie compleet te maken.
De Bantsiliek wordt met bescheiden middelen omgetoverd tot een koninklijk paleis. Deze produktie
is origineel, onvergelijkbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Een onvergetelijk avondje uit.
Zorg dat u er bij bent (tijdig reserveren is verstandig)!
Aanvang: 18.30 uur (einde voorstelling om 22.30 uur) Kosten: € 49,00 p. p. (incl. 5-gangen diner)

17, 18, 25 en 26 maart 2006:
amateur theater collectief SPROET presenteert "de Graaf van Monte Christo"

Een zelfgeschreven theaterproductie, met medewerkers uit de hele polder. Zuid-Frankrijk 1813.
Edmond Dantes lijkt alles voor de wind te hebben. Hij heeft een goede baan met kans
op promotie en hij staat op het punt met zijn grote liefde Mercedes te gaan trouwen.Maar dan gaat
alles mis. Edmond wordt opgepakt en beschuldigd van landverraad. Zonder enige vorm van proces
komt hij terecht op Chatteau d’Iff, een staatsgevangenis voor landverraders. Veertien jaar zit hij
onschuldig gevangen, dan weet hij op een spectaculaire manier te ontsnappen en weet zijn handen te
leggen op een geheim fortuin. Edmond neemt, geholpen door zijn nieuwe fortuin, een nieuwe
identiteit aan: de Graaf van Monte Cristo. Als graaf neemt hij wraak, onvoorstelbaar wraak.
Kaartverkoop Algemeen: bij Troefmarkt Slump, VVV Emmeloord en telefonisch op 0527-161347
of 0527-261691.
NB: Houd Rondje Bant en de website www.bant-nop.nl goed in de gaten voor evt. aanvullende
informatie.
Tot ziens in de Bantsiliek !!
Met vriendelijke groeten, Werkgroep Bantsiliek Cultureel:
Sjoerdje van de Manacker, Bartha Tiesinga, Mellina Kuiper, Joos Vos en Fred Postma
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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
: Chantal van Breugel
Secretaris
: Jeanette Blok
Notuliste
: Marie-Carien Slootman-Claassen
Jeugdzaken
: Derkien Gerding-Schonewille
Lid
: Fons van der Heijden
Lid
: Louis Bramer

tel.nr: 271648
tel.nr: 271083
tel.nr: 271512
tel.nr: 271565
tel.nr: 271503
tel.nr: 271514
tel.nr. 271458

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
Louis Bramer
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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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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Belangrijke adressen:
Alg. Nederlandse Bond voor
Ouderen (ANBO)
Bejaardensociëteit Espel,
Avondvreugd
Bibliobus, parkeerplaats Kegg.
Bowling Centrum Espelo



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

Ma. 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
secr. Jeanette Blok
Dorpsbelang Espel
Feestcommissie
René Bos, Espelerweg 27, 8311 PN ESPEL
Dr. C.G.J. Geboers
Flevolaan 16, 8312 AN Creil Vrij. 17.00 uur in MFC
Gospelgroep Promise
secr. W. Punter, Medemblikpad 42, 8304 CX
Emmeloord info : info@gospelgroeppromise.nl
internet : www.gospelgroeppromise.nl
Hervormde Vrouwenver. “ Als secr. Mevr. M Klaver Bredehof 40 8311 AK Espel
zusters één”
Hoveniersbedrijf Hendrickx

℡
271216
271891

271683

271365
271512
613036
274365
614846

271866

Jongeren 19Nu Crespa

Espelerweg 43-1, 8311 PN Espel
www.crespa.nl, inl. Marloes Becker, Wrakkenpad 2,
8312 PW Creil

271680
0653149952

Jongeren 19Nu NET

www.neteffebeter.nl inl. Janneke Dekkers,
Vuurdoornstraat 32-3, 8923 AZ Leeuwarden

0610097738

Knipboetiek Tjitske Straatsma

Gullerie Lucidarts, Willem de
Wolf
Maas Tuinmachines
Rijwielhandel, Klein
postkantoor,Stomerij,
vloerbewerkingsmachines etc.

Bredehof 1, 8311 AH Espel
271298
di.-vrij. van 08.30-17.30u., do avond 18.00-20.00u.
zaterdag van 08.30-14.00u.
Keggehof 18, 8311 AV Espel
271759
elke zat. van 10.00-17.00u. door de weeks op afspraak.
Keggehof 14 , 8311 AV Espel
271410
Ma t/m vr. van 08.30 - 12.15u. en 13.30 - 17.30u.
Woe.mid. gesloten en zaterdags om 16.00u.
Stomerij di. voor 10.00u. brengen, do. na 16.00u. terug.

Majorettenver. Diana T’beek
Massagepraktijk GAEA Espel
Gea Beishuizen

secr. Mw. I. Jonker, Torenvalk 46, 8309 CP Tollebeek
Keggehof 18, 8311 AV ESPEL
Praktijk voor massage- en voetreflexzonetherapie

MFC

Uitleen op beperkte schaal van hulpmiddelen 24 u /dag:
Gert Dibbits
271218
Fokke Westra
271773

651230
271759

Maatschap voor Fysiotherapie Hans van Wognum
(MFC, ma. en do. morgen)
Rixtia Knip

637324
637313

Muziekver. De Zuiderzeesecr. Mw.F. Nijboer, Westerringweg 12, 8311 RG
echo’s
Espel
Ondernemersvereniging Espel secr. Mw. Ella Wijnia, Espelerringweg 15, 8309 RE
Tollebeek
Ouderenzangkoor Espel
secr. Mw. Balt, Westerrand 47, 8311 AL Espel
Parochie De Heilige Geest
Pastor A. Schothorst-Vos, Helmhout 11, 8502 AE
JOURE
’t Mozaïek, opgave peuters, vanaf 1 jaar bij Anja
Peuterspeelzaal De Kruimel
Beugels, Espelerringweg 19, 8309 RE Tollebeek

271230
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Pedicure (MFC, dinsdagmo.)
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:

Mevr. Janette Schultink
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

615063
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, Utrechtsestraat 52, 8312
BL Creil
Secr. Marijke de Vries Vaartweg 3 8311 AA Espel
secr. Mw. Verwijs-Marbus, Onderduikerspad 9, 8311
PX Espel
secr. M. van der Velde, Bredehof 7, 8311 AH Espel

271244
271638
0514564254
612734
271655
271841
271575
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 , E-mail cigenie@wanadoo.nl
• Spoednr. 0527-275170
• Receptenlijn 0527-274109
• 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, i.v.m., 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.
Op de Wieken

