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Van de dorpsvoorzitter
Beste mensen:
Op de dag dat ik dit stukje schrijf, is het inmiddels 09.45 uur en nog is het buiten schemerig. Het is
duidelijk: we naderen het einde van 2005 met rasse schreden en zitten we in de welbekende
“donkere dagen voor kerst “. En zo aan het einde van het kalenderjaar is het altijd goed om eens
even achterom te zien en te kijken wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht:
-

In de eerste plaats was daar de feestelijke opening van ons Mozaïek in januari en inmiddels
hebben velen de weg naar ons multi – functionele gebouw weten te vinden: Vergaderingen //
buurtfeesten // verjaardagen // bruiloften // etc. etc. zijn er door velen van ons gehouden. Het is
dan ook een aantrekkelijke “deal “ : je wordt ( voor minimaal € 50 , -- per jaar ) lid van MFC ’t
Mozaïek en vervolgens mag je om niet gebruik maken van de ruimtes. Dat deze formule
aanslaat , blijkt wel uit het aantal dorpelingen dat inmiddels lid is geworden : we zijn de 300
gezinnen inmiddels gepasseerd en als u nog geen lid bent : geen nood ! U kunt zich ten allen
tijde opgeven bij ondergetekende of bij Gert Dibbits. Een andere voorziening van ’t Mozaïek is
helaas ook al regelmatig in gebruik geweest : onze rouwkamer. Het is verdrietig dat daar al zo
vaak gebruik van is gemaakt, maar aan de andere kant zijn we blij met een voorziening die er
eerder niet was en waarvoor men voorheen het dorp uit moest. Voor beide manieren van gebruik
( voor fijne / en minder fijne gebeurtenissen ) is een protocol opgesteld dat gepubliceerd is
geweest in eerdere dorpskranten ( Op te halen via www.espel.info ). Daarnaast wordt ook de
voor - / tussen en naschoolse opvang inmiddels vormgegeven via de “Speelmuiter “ , “de Buiten
fluiter “ en psz “de Kruimel”. Menigeen maakt daar inmiddels gebruik van en wij – als
Stichtingsbestuur – onderzoeken de mogelijkheden voor ons als de wetgeving in dezen ook de
scholen hiertoe verplicht.
Daarnaast maken de pedicure , de fysiotherapeut en de dokter ook wekelijks gebruik van ons
Mozaïek : elk 1 maal in de week. De weg naar fysiotherapie en pedicure in eigen dorp is nog niet
door iedereen gevonden zodat ik u wil oproepen van deze faciliteiten gebruik te maken mocht u
ze nodig hebben ( voor je het weet ben je het weer kwijt als de mensen met verlies moeten
draaien !). Dr. Geboers is verzocht om ook in Espel meerdere malen per week medicijnen uit
geven zodat u daarvoor niet meer naar Creil moet, maar hij heeft geantwoord dat dit voor hem –
gezien het geringe aantal patiënten die hiervan gebruik zouden moeten maken – geen optie is.
Wij vinden dat jammer en we hopen hem nog op andere gedachten te kunnen brengen.
En dan natuurlijk het Jeugdhonk : wekelijks maken 10 – tallen jongeren op vrijdag- en
zaterdagavond gebruik van de ruimte die speciaal voor hen is ingericht. Ze worden daarbij
begeleid door een enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van Derkien Gerding . Wij
( dorpsbelang en stichtingsbestuur waarderen dat enorm !!!) .
Kortom : Tot nu toe is ons Mozaïek een schot in de roos gebleken! [ En wie weet ….. misschien
komen we eens een keer in aanmerking voor de titel “kern met pit “]. We rekenen er in 2006 dan
ook op dat we de weg naar het Mozaïek blijven vinden en dat de successtory een feit blijft.

- Dorpsbelang heeft zich het afgelopen jaar ook op velerlei manieren voor het dorp ingezet:
a. Onze inspanning om de infra structuur in het dorp verbetert te krijgen hebben geleid tot de
volgende feiten :
• Het fietspad tussen Espel en Emmeloord is opgeknapt en hoewel het geen
schoonheidprijs verdient is er toch een beetje gedaan . Wij proberen het in elk geval
nog beter te krijgen.
• Het onderhoud van de begraafplaats is door ons aangekaart en daardoor is o.a. de
bestrating opgeknapt. Nu de groenvoorziening nog !
• Ook de loswal is opgeknapt en hoewel we niet helemaal tevreden zijn over het
onderhoud, is er in elk geval een beginnetje.
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•

De dorpsvijver : er is regelmatig contact met vertegenwoordigers van de gemeente
hieromtrent maar de fontein is helaas weer stuk. We blijven hiermee bezig !
• De wateroverlast aan de achtertuinen van de Keggehof : eindelijk zal er in december
een vergadering met de gemeente en de bewoners plaatsvinden. Hopelijk met een
positief resultaat !
• Etc.etc.
b. Er is in het voorjaar een info – avond geweest voor nieuw – ingekomen Espelnaren. Deze
avond vonden wij zeer geslaagd en zal in 2006 zeker een vervolg gaan krijgen . Adressen
van nieuw ingekomen mensen krijgen we via de gemeente.
c. Dit najaar is het openbaar vervoer naar en van de dorpen geminimaliseerd en rijden er geen
bussen meer tussen 19.00 ’s avonds en in het week end. Gelukkig hebben we – in overleg
met de provincie – de regiotaxi gekregen die gedurende de tijdvakken dat de bus niet meer
rijdt u van deur tot deur vervoert tegen O.V. - tarief. Folders met de “spelregels” hiervan
liggen in ’t Mozaïek / de sportkantine en de Ducdalf. Hopelijk wordt deze voorziening in
2006 uitgebreid.
d. Daarnaast zijn wij vertegenwoordig geweest bij alle vergaderingen van het 10 –
dorpenoverleg / het platform zorggebruikers NOP / e.d Dorpsbelang zelf heeft in 2005 10
keer vergaderd.
Tenslotte: Espel is ook maandelijks op de radio met de agenda van het dorp in het programma van
Leo Schouwenaar ( meestal op maandag of dinsdag ). De agenda wordt door Leo doorgenomen met
de radiocorrespondent John van slooten , die dan even geen dorpsvoorzitter is. Alle activiteiten die
die maand in het dorp komen ( of geweest zijn ) worden dan langsgelopen. In dat licht bezien is ook
de informatieavond die de P.U. 30 november in de Bowling heeft gehouden besproken en is er
antwoord gegeven op vragen van de journalist. Het is dus absoluut niet zo dat er reclame is gemaakt
voor een of andere partij. Jammer is , dat dit door sommigen wel zo is opgepakt en dat er vragen zijn
gesteld aan de fractievoorzitter van het C.D.A. en aan de secretaris van dorpsbelang. ( Waarom de
radiocorrespondent niet even gebeld ?? ) Het was beter geweest als men de radiocorrespondent
zelf even had benaderd, dan had deze u direct en zonder schroom kunnen antwoorden. [ Misschien
wil iemand dit baantje van me overnemen ? Dan komen dergelijke misverstanden niet meer voor ].
Tot zover deze keer; ik wens u heel goede feestdagen en ( nu al ) een voorspoedig 2006 met allen
die u lief zijn !!!
Met vriendelijke groet : John van Slooten , dorpsvoorzitter.

Kijk op: ESPEL ONLINE
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Inleverdata kopij dorpskrant (voor 18.00uur)
Bij de redactieleden / e-mail: Marja Hoorweg

Datum:
27 januari 2006
31 maart 2006
26 mei 2006
8 september 2006
13 oktober 2006
1 december 2006

jahoi@yahoo.com

Verspreid door:
IJsclub
Gymnastiek
Tennis
Dorpsbelang
Voetbal
Volleybal Espel

Weten wij het…..???
----------------------------.
We weten het leven is geen lolletje
Al houden we allemaal wel van een dolletje
Maar wat maken we soms een ander het leven zuur
Terwijl we weten het is zo van korte duur
We denken allemaal te weten
Hoe het moet,maar zijn vergeten
Dat een ander,anders denkt en doet
Dat weten we maar al te goed
We zeggen dan,dat moet niet zo
En roepen dan,hoezo,hoezo
Kon hij of zij dat doen
Dat geeft geen pas,dat is geen fatsoen
Als we allen zouden gaan proberen
Iets meer van elkaar te accepteren
Dan zou het leven hier op aarde
Zijn ,van veel meer waarde.
Maar ik weet dat is een utopie
iets dat ik ook wel zie
Maar als we allen doen ons best
Krijgen we vast geen ‘’nul’’ op ons rekest!
Roel Warmolts.

Familieberichten:
Geboren:
1 november 2005:

28 november 2005:
Op de Wieken

Sanne Roelina, dochter van Adri en Nicole Koomen,
Noorderrand 35 Espel
Niels, zoon van Jeroen en Anita Muller-Dibbits,
Zuidermiddenweg 11 Espel
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Verhuisbericht
Al weer bijna 15 jaar met plezier aan de Espelerweg 31 te hebben gewoond,
gaan we nu naar de Dwarsstraat nummer 1 te Bant.
Tevens bedanken wij voor alle lidmaatschappen.
Met vriendelijke groeten.
Auke en Dirkje
Stoffelsma Vekkes.

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.

Fotowedstrijd ‘Sportief Flevoland’
De Creiler Flora heeft dit keer als thema ’Sportief Flevoland’. Voor een sportieve omlijsting van de
bloemenshow nodigen wij u uit om uw sportiefste polderkiekjes in te zenden.
De mooiste foto’s zullen tijdens de Creiler Flora worden tentoongesteld, waar ook de prijsuitreiking
zal plaatsvinden. De beste inzending zal worden beloond met een rondvlucht per vliegtuig over
Flevoland.
Zowel zwartwit- als kleurenfoto’s zijn welkom. Een minimumformaat van 20cm x 30cm is gewenst.
Deelnemers kunnen hun inzending(en) tot 27 januari 2006 sturen naar:
Fotowedstrijd ’Sportief Flevoland’
Espelerpad 10
8311 PS Espel
NB: Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam en adres.

CREILER FLORA 2006
Datum: donderdag 2 tot en met zondag 5 februari 2006
Locatie: Profyto hallen, Graaf Florislaan 42, Creil
Entree: €3,Meer informatie: www.creilerflora.nl
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TPG Post servicepunt bij Maas uitgebreid!
Onlangs is het assortiment van het servicepunt bij Maas aan de Keggehof uitgebreid. U kunt nu bij
ons terecht voor onder andere:

Postzegels

(Nu ook KERSTZEGELS)

Strippenkaarten
Versturen van binnenlandse zendingen:
Brievenbuspost
Pakketten tot en met 30 kg (ook rembours)
Pakketten aan antwoordnummers
Aangetekende zendingen tot en met 1 kg (zonder of met handtekening retour)

Versturen van buitenlandse zendingen:
Brievenbuspost
Pakketten binnen de EU tot en met 30 kg
Pakketten buiten de EU tot en met 20 kg
Aangetekende zendingen tot en met 2 kg

KERSTKAARTEN

per pakje (10 stuks)
per 3 pakjes

€ 1,50
€ 4,00

Ook dit jaar: verkoop en slijpen van schaatsen
Tenslotte wensen wij u prettige feestdagen en een gezond 2006 toe!
Fam. Maas

Toneel vereniging “De Ducdalf”presenteert voor u het blijspel
Het Complot
Geschreven door Walter G. P Faus.

Datum vrijdag 27 januari 2006 en zaterdag 28 januari 2006
Aanvang om 20.00 uur
Wij Wensen u Veel plezier.
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Weten jullie wel wat de THUISZORG/ZORGGROEP te bieden heeft?
Elke 2 weken , dat zijn de even weken, ’s morgens om 10 uur in zaal 3 van ons ’t Mozaiek hebben
wij als dorpelingen de mogelijkheid informatie te krijgen over alles wat we met maatschappelijke
ondersteuning nodig zouden kunnen hebben. Die bezoeken daar lopen op dit moment nog niet zo
geweldig. Daar verbaas ik me over. Als je wat overkomt ben je eigenlijk al te laat. Meestal weet je
dan niet wat je op dat moment kunt/moet doen. Bijv. Weet je wel wanneer je wel of niet hulp in de
huishouding kunt krijgen bij ziekte of een ongeval? Wat je wel zelf of niet moet betalen? Welke
hulpmiddelen er zijn voor wat voor lichamelijk ongemak dan ook? Wanneer je eventueel voor enige
tijd in de Schakel of Talma Hof opgenomen kunt worden? Wat de Mobimax (taxi) eventueel kost?
Waar je moet zijn aanvraag en vergoeding van bijv. gehoorapparaten? Zo kan ik nog wel enige tijd
doorgaan. Het is voor jong en oud.
De medewerkers van de thuiszorg/zorggroep ontmoeten U graag in een persoonlijk gesprek in zaal 3
van ons ’t Mozaïek. Ga er gerust van uit dat er geen nee te koop is bij hun. Ik heb gemerkt dat zij
zeer gespecialiseerd zijn.
Bovendien snijdt het mes voor ons als dorp aan 2 kanten. Enerzijds krijgen wij daarvoor ook nog
een huurvergoeding en anderzijds U de info.
Dus schroom U niet om er heen te gaan.
Met vriendelijke groet, Gert Dibbits

Vanaf januari starten weer de nieuwe lessen bij de muziekvereniging!
Wil je graag een instrument leren bespelen of een oude hobby weer nieuw leven in
blazen? Pak de telefoon en meld je aan bij Elien Meisner ( 271219).
Twijfel je nog, kom dan eens langs op een van de open dagen.
Muziekvereniging Zuiderzee echo’s
Secretariaat : Elien Meisner, Pilotenweg 32-2, 8311 PL Espel
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van de feestcommissie

De feestcommissie geniet op dit moment even van een kleine winterstop, maar de voorbereidingen
voor Espel 50 jaar verlopen voorspoedig. Zoals al eerder gemeld trappen we de feestweek af op
zaterdag 10 juni 2006 vanaf 14.00 uur met een gezellige reünie. Komt allen! Het is ondoenlijk
gebleken om oud-Espelernaren op te sporen en persoonlijk aan te schrijven, daarom hebben wij de
medewerking van alle dorpsgenoten nodig. De meeste van u zullen nog wel ergens contacten hebben
met oud-Espelernaren of weten wie de vorige bewoners van uw huis waren. Hierbij roepen wij u op
deze ‘oude’ contacten cq bewoners te schrijven/bellen/e-mailen/faxen/sms-en, zodat zij de datum
van zaterdag 10 juni 2006 kunnen vastleggen in de agenda.
Contactpersonen voor zaken aangaande de reünie zijn: Aalt Warmolts (06 – 23 781 481) en
Heidi Rijpkema (611345)
Maandagmiddag vindt de jurering plaats van de straatversiering en ’s avonds kunnen de
buitenwegen, verenigingen en andere belangstellenden zich presenteren tijdens de
praalwagenoptocht. Voor vragen hierover kan men terecht bij Allie van Breugel (271245).
De stratencombinatie competitie start dit jaar niet zoals gewoonlijk met Koninginnedag, maar met
de Carnaval. Dus zowel met Carnaval, als met Koninginnedag en uiteraard tijdens de feestweek zelf
vinden er activiteiten plaats t.b.v. de stratencombinatie competitie. Meer details hierover worden zo
snel mogelijk bekend gemaakt via de captains.
Rest ons u

FIJNE KERSTDAGEN en
EEN GEZOND en FEESTELIJK 2006
toe te wensen enne….

‘Make love not war’ in 2006.

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 zijn er enkele suggesties binnengekomen,
dus alles is nog mogelijk.
Op de Wieken
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COMPUTERLESSEN
In samenwerking met de SeniorWeb Noordoostpolder, de SeniorWeb is een landelijke organisatie,
heeft U de mogelijkheid om computerlessen te volgen in ons ’t Mozaiek. Wij gaan starten met een
basiscursus van 7 lessen op donderdagmiddag 12 januari t/m 23 februari van 14 tot 16 uur. Bij
meerdere belangstelling is er een eventuele 2e cursus ingepland vanaf donderdag 9 maart.
De kosten zijn € 40,00 pp (in Emmeloord € 60,00 doordat wij eigen ruimte en apparatuur hebben) en
er kunnen per cursus 6 deelnemers meedoen.
In dit cursusbedrag is inbegrepen:
•
•
•
•

kosten docent en assistent
lesmateriaal
apparatuurkosten (beamer en laptop)
certificaat en afdracht landelijke vereniging

Bij interesse kunt U zich opgeven bij Gert Dibbits tel. 271218. Indeling op volgorde van opgave.

Peuterspeelzaal De Kruimel
Het is een mooie tijd voor de peuters. De meeste van hen hebben voor het eerst op
11 november met hun zelfgemaakte lampion langs de deur gelopen.
Daarna was het tijd voor Sinterklaas, gezellig samen de liedjes van Sinterklaas
zingen bij de schoorsteen en zelfs je schoentje mogen zetten. Ook hebben de
peuters zelf pepernoten gebakken en deze tijdens de inloopochtend in 't Mozaiek uitgedeeld. Dit was
een groot succes.
Op 5 december heeft de Sint met zijn Pieten een bezoekje gebracht aan de peuterspeelzaal. Dit was
toch wel erg spannend, maar de Sint is nu weer terug naar Spanje en voor je het weet is het weer
kerst en het jaar weer voorbij.
We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2006!
Voor opgave van nieuwe peuters vanaf 1 jaar kunt u terecht bij Anja Beugels Tel: 651107
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DE ALPHA-CURSUS
Waar leef ik eigenlijk voor? Wat heeft Jezus met ons leven te maken?
Voor mensen met dit soort vragen is de Alpha-cursus, die werd ontwikkeld in de wijk Brompton in
Londen en sindsdien al in 140 landen door 7 miljoen mensen is gevolgd.
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.
De cursus is ook geschikt voor mensen die pas op weg zijn met het christelijk geloof en voor
mensen die de basisthema’s van hun geloof opnieuw willen doordenken. Op dinsdag 17 januari
2006 start Alpha weer in Creil. Deelnemers uit Creil en Espel, Rutten en Bant, van harte welkom.
Iedereen kan meedoen.
Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd.
Daarna volgt een inleiding op een basisthema van het christelijk geloof. Enkele thema’s die aan de
orde komen zijn: Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Hoe
leidt God ons leven?
Aansluitend is er elke avond de gelegenheid om in kleine groepen vragen te stellen en van gedachten
te wisselen. Geen enkele vraag wordt als te simpel of bedreigend beschouwd.
In onze dorpen is de cursus al meermalen gehouden, ook in versies speciaal voor jongvolwassenen
en jongeren, en de deelnemers zijn enthousiast. De cursus duurt 10 weken, elke week één avond,
plus een weekend (vrijdagavond tot en met zaterdagmiddag). Alpha wordt door een team
vrijwilligers gegeven. Er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de kosten van het cursusboekje,
de maaltijd en het weekend.
Deze keer wordt de cursus gehouden in het gebouw bij de Ontmoetingskerk in Creil. Het Alphateam heet u graag welkom aan de gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur op dinsdag 17 januari. Op de
eerste avond kunt u komen kijken of de cursus iets voor u is.
Algemene informatie over Alpha is te vinden op www.alpha-cursus.nl
Wie meer wil weten over of zich wil opgeven, kan terecht bij
Sofie de Wolf (Rutten, 262823) > Mieneke Gros (Creil, 274797) > Oane Noordhuis(Espel 271692).
Per e-mail: fam.wever@hetnet.nl. Opgave graag voor 7 januari 2006.

Kerstdiensten in
Una Sancta
18 december:

Kinderkerstfeest van de kindernevendienst
thema: Feest als Hij komt
aanvang: 16.30 uur
m.m.v. Maarten Hogeveen, keyboard en Alie Kramer, gitaar en
diverse andere kinderen

24 december:

Kerstnachtdienst
thema: Gods boodschap; onze verwachting
voorganger: ds W. Kok
aanvang: 22.00 uur
m.m.v.: Vocal Expression o.l.v. Menno Hakvoort
orgel: Teun Bakker

25 december:

Gezinsdienst
voorganger: ds. W. Kok
aanvang: 10.45 uur
orgel: Ineke Ellen
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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 !!!!

Op de Wieken

Dorpskant Espel

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
zaalvoetbalplezier. Het toernooi trekt dan ook steeds meer
toeschouwers uit Emmeloord en de dorpen. Ook dit jaar doet er
een zaalvoetbalteam uit Espel mee.
Het toernooi vindt plaats op zondag 8 januari 2006 in de twee centraal gelegen sporthallen te
Emmeloord: 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 Alexanderhal.
Via loting zijn de volgende ploegen aan elkaar gekoppeld.
Poule A Bosbadhal: Kraggenburg, SVM, Bant, Tonego, Tollebeek
Poule B PWA hal: Espel, RKO, SC Emmeloord, Ens, Creil
Het is voor de spelers van uw eigen zaalvoetbalteam uiteraard zeer welkom, steun te krijgen van
vele dorpsgenoten. De volgende spelers zijn geselecteerd: Paul Keetman, Roan Hadders, Mark Jol,
Anne Dijkstra, Hans Langedijk, Arjen Bastiaan, Gert Jan Hazenberg, Pieter Bijl, André Langedijk.
Coach is Huub Maerman.
We hopen U samen met vele andere sportieve dorpsgenoten te zien op zondag 8 januari.
Met vriendelijke groeten,
De organisatie.

Leerlingen Diana winnen zilver op bondskampioenschappen
Majorette vereniging Diana was uitgenodigd voor de bondskampioenschappen 2005 te Elburg. De
leerlingen en het A-team waren gekwalificeerd, en zo gingen we op zaterdagmiddag naar Elburg toe.
Op deze kampioenschappen waren de 5 teams met de hoogste punten gedurende het afgelopen jaar
uitgenodigd. Het was dus een hele eer om er te staan.
Het liep allemaal in, dus we moesten snel alle knotjes en make-up doen. Gelukkig was er nog wat
tijd over om nog even te oefenen. De leerlingen van Diana: Inge Leune, Marjolein Top, Martha
Wisse, Saviënne Bunschoten, Marian Staal, Mariëlle Merks, Erika Wakker, Annelot From en
Marijke Wakker deden hun uiterste best. Op muziek van ‘de 3 biggetjes’, maakten ze er een echt
biggetjesfeest van.
De meisjes moesten het opnemen tegen 4 andere teams. De jury vond het zo goed dat zij de tweede
plaats kregen. Ook de beker was zeker verdiend!!
Bij de meiden van het A-team, Berdien Pepping, Milou Sijtsma, Paula Sportel en de 2 invallers Lian
Koenraadt en Stéphanie Boons, ging het minder goed. Zij werden dan ook vierde in de 1e divisie.
Over twee weken zullen de bondskampioenschappen voor solisten en duo’s zijn, Diana is ook daar
van de partij!
Renate Boons.
Op de Wieken
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Berdien Pepping wint goud op bondskampioenschappen
Afgelopen zaterdag was majorette vereniging Diana met 7 meiden uitgenodigd voor
de bondskampioenschappen 2005 te Elburg. Het beloofde een lange dag te worden
met maar liefst 213 deelnemers en de prijsuitreiking was gepland om 20.30 uur.
Maar toch vol goede moed gingen we ’s ochtends naar Elburg.
We begonnen met de dancetwirl. Rosanna Bovenkamp beet het spits af van Diana
in een nieuw tenue. Ze behaalde 65.55 punten en verdiende daarmee brons. Ook Paula Sportel die
draaide in de junior-klasse, kreeg ook brons. Maud Weerden, die haar nieuwe indianenshow liet
zien, verdiende goud. Dit goud was er ook voor Daisy Jonker die scoorde met maar liefst 75.35
punten.
Berdien Pepping die uitkwam in de senior-klasse, waar 7 deelnemers in zaten, werd ook eerste. Zij
kreeg vol trots de gouden medaille om.
Deze medailles werden uitgereikt in een tussentijdse prijsuitreiking, we gingen blij het
middagprogramma in.
Milou Sijtsma die gelijk na de middag aan de beurt was draaide haar show lekker. Ze behaalde
83.93 punten en werd 7e. Sherryl Cramer die eigenlijk nog ziek was maar toch haar show draaide
voor deze bondskampioenschappen, werd 6e met 81.53 punten. Rosanna en Maud mochten in het
middagprogramma hun majorette-show laten zien, ze scoorden 82.88 en 83.33 punten. Berdien die
hier uitkwam in de 1e divisie verdiende 82.5 punten en werd 5e. Paula en Daisy hadden in de ere
divisie zware concurrentie. Het niveau lag heel hoog. Ze behaalden 80.93 en 82.33 punten.
Majorette vereniging Diana maakt zich nu klaar voor het NK in december en de 2-jaarlijkse
uitvoering op zaterdag 28 januari in Creil.
Renate Boons.
Foto:Berdien Pepping
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Bowling Vereniging Espel
De redactie van de dorpskrant heeft gevraagd of wij als bowlingvereniging ook wat willen schrijven
in de dorpskrant. Wij willen proberen om dit regelmatig te gaan doen.
De onderlinge competities van de bowlingvereniging draaien op dit moment weer op volle toeren.
Op maandag,- dinsdag- en donderdagavond spelen de senioren en op woensdagavond is de jeugd
aan de beurt. Woensdag- en donderdagmiddag spelen de recreatiebowlers. Deze woensdag- en
donderdagmiddag groepen kunnen nog wel enkele deelnemers gebruiken. Ga gerust eens kijken, ze
spelen van 14.00 tot 16.00 uur.
Op 15 en 16 oktober j.l . hadden wij het Ducdalf toernooi. Het was een spannend en gezellig
toernooi.
De winnaars bij de duo’s:
1. Janneke Wijnia en Carla de Raat ....................... 2302 Pins
2. Christiaan en Arnold Veendorp ......................... 2288 pins
3. Nancy van Stuivenberg en Richard Andeweg ... 2288 pins
4. Jeroen en Siegrid Postma ................................... 2196 pins
Individueel Dames:
1. Nancy van Stuivenberg ...................................... 1393 pins
2. Carla de Raat ...................................................... 1320 pins
3. Janneke Wijnia ................................................... 1310 pins
4. Miranda Reyneveld ............................................ 1285 pins
Individueel Heren:
1. Thijs Rasing (14 jr.) ........................................... 1408 pins
2. Jeroen Postma (14 jr.) ........................................ 1343 pins
3. Arnold Veendorp................................................ 1341 pins
4. Frans Jansen ....................................................... 1315 pins
U ziet het, de jeugd van bowlingvereniging Espel verslaat de senioren!
7 en 8 januari a.s. wordt het Tulp Espel B.V. Nieuwjaarstoernooi gespeeld. Dit is een handicap
toernooi, waaraan iedereen kan deelnemen en dat ook door iedereen gewonnen kan worden. Dit
toernooi is speciaal ook voor niet leden van de bowlingvereniging. U kunt zich opgeven in het
bowlingcentrum.
Van 17 tot 22 januari a.s. zijn de voorronden van de verenigingskampioenschappen, met op zondag
22 januari de finales. Om 15.00 uur beginnen de pupillen en wij eindigen om 19.00 uur met de
finales van de senioren. Wilt u topbowlen in Espel zien, kom dan kijken.
Mede namens de leden van de bowlingvereniging wensen wij u prettige kerstdagen en een gezond
en sportief 2006 toe.
Evert Ziel
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Evenementen & Activiteiten
voor informatie en aanmeldingen 0527-621111
Zwemdisco
9 december
Zwembad Het Bosbad, Emmeloord, 19.00 – 20.00 u t/m 8 jr, 20.00 – 21.30 u t/m 13 jr, € 2,70
Kerst-Inn Emmeloord
10 december
De Lange Nering, Emmeloord, 10.00 – 17.00 uur, gratis
Postzegel- en Muntenbeurs
11 december
De Marke, Marknesse, 13.30 – 17.00 uur, gratis
Ophelia Trio
11 december
Museum Schokland, Middelbuurt 3, Ens, 16.30 – 17.30 uur, € 7,50
Rondwandeling door de Gesteentetuin
18 december
Gesteentetuin Schokland, tussen Ens en Nagele, 14.30 uur
Kerst-opendeurdienst
18 december
De Ontmoeting, Europalaan, Emmeloord, 15.00 uur, gratis, er is een collecte
Kerst-opendeurdienst
18 december
Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. Dirksplein, Emmeloord, 17.00 uur, gratis, er is een collecte
Kerst-opendeurdienst
18 december
De Hoeksteen, De Smeden/hoek Nagelerstraat, Emmeloord, 19.15 uur, gratis, er is een collecte
Zwemmen bij kaarslicht met hapje en drankje
20 december
Zwembad Het Bosbad, Emmeloord, 20.00 uur, € 2,70
Kerstdisco
23 december
Zwembad Het Bosbad, Emmeloord, 19.00 – 20.00 u t/m 8 jr, 20.00 – 21.30 u t/m 13 jaar, € 2,70
Workshop Buutreednen
25 december
Restaurant Van Saaze, Dam 16, Kraggenburg, 20.30 uur, gratis
Huppel-in van Stichting Vakantie-activiteiten NOP
28 en 29 december
Bosbadhal, Emmeloord, 10.00 gaat het zwembad open, 12.00 gaat het zwembad dicht en de
activiteitenzaal open, 16.00 is het weer tijd om naar huis te gaan.
Zwembad + zaal € 2,Alleen de activiteitenzaal € 0,75
Duotentoonstelling Kees Hund & Vincent Wigbels, Expositie Janneke Rottier 6 nov. t/m 29 jan
Museum Nagele, Ring 23, Nagele, do t/m zo 13.00 – 17.00 uur
Marjan Rozeboom en Boeddha
18 november t/m 5 januari
Galerie KIK, Moerasandijviestraat 28, Emmeloord,
vr 14.30 – 18.00 en 19.00 – 21.00 uur, za 13.30 – 17.00 uur

Programma Bantsiliek
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
gast tijdens het theaterconcert "Het draagbare huis" van Henk Hofstede, de voorman van de Nits.
Op de Wieken
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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

Carnavalsver. De
Vloertrappers



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, “
“
“ “

℡
271216
271891

271683

Secr. Martijn Dekkers, Bredehof 5,8311 AH Espel 0622732861

Dorpsbelang Espel
Feestcommissie
Dr. C.G.J. Geboers
Gospelgroep Promise

secr. Jeanette Blok
René Bos, Espelerweg 27, 8311 PN ESPEL
Flevolaan 16, 8312 AN Creil Vrij. 17.00 uur in MFC
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”

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

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.

Hoveniersbedrijf Hendrickx

Gullerie Lucidarts, Willem de
Wolf
Maas Tuinmachines
Rijwielhandel, Klein
postkantoor,Stomerij,
vloerbewerkingsmachines etc.
Majorettenver. Diana T’beek
Massagepraktijk GAEA Espel
Gea Beishuizen

secr. Mw. I. Jonker, Torenvalk 46, 8309 CP Tollebeek
Keggehof 18, 8311 AV ESPEL

651230
271759

MFC

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

Praktijk voor massage-, shiatsu- en voetreflexzonetherapie.

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
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
Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Emmeloord
Maandag t/m vrijdag: 06.48, 07,48, 08,48, 09,48, 10,48, 11.48, 12.48, 13.48, 14.48,
15.48, 16.48, 17.48
Lijn 42, haltetijden Espel (rotonde)  richting Sneek
Maandag t/m vrijdag: 06.38, 07,38, 08,38, 09,38, 10,38, 11.38, 12.38, 13.38, 14.38, 15.38, 16.38,
17.38, 18.38
Meer informatie: www.connexxion.nl of Connexxion Klantenservice 0900-2666399.
Regiotaxi Flevoland
’s Avonds en in het weekend kunnen reizigers gebruik maken Regiotaxi Flevoland. De Regiotaxi
haalt u thuis op en brengt u tegen normaal openbaar vervoertarief naar elke gewenste bestemming in
de regio.
Maandag t/m vrijdag: 19.00u – 23.00u
Zaterdag en zondag: 08.00u – 23.00u
Informatie: 0527-619 393 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).
Reserveren van een rit (minimaal een half uur van tevoren): 0900-22 288 77
Op de Wieken

