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 COLOFON         
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BESTUURSLEDEN DORPSBELANG.  
Rinette Snoek        tel. 253830 
Bert Scholten        tel. 06-38909094 
Koos Sturm (vice-voorzitter)      tel. 251395 
Gerhard Grijsen (secretaris)      tel. 06-22958676 
Dorothy van Drongelen (penningmeester en ledenadministratie) tel. 251098 
Gerda de Jong (voorzitter)      tel. 253406 
Joost Kreulen        tel. 06-20493608 
 

E-mail Dorpsbelang     dorpsbelangens@hotmail.com 
 

Website Ens  : www.ens-nop.nl 
Contact website : redactie@ens-nop.nl 
 

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
 
 
 
 
 
 
 

De Baanbreker verschijnt dit jaar 5x. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere 
advertentie plaatsen is mogelijk. In principe alleen in zwart/wit. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de redactie. 
Tarief éénmalige advertentie zwart/wit: 1/4 pagina - € 20,00; 1/2 pagina - € 35,00; hele pagina - € 60,00 
De vaste advertentiepagina’s zijn in januari voor het hele jaar gedrukt. 
 

ONDERNEMERS IN ENS OPGELET! 
Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, bedrijf 
etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te bieden! Dus 
schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie. 
Een artikel is éénmalig kosteloos.  

Sluitingsdatum volgende Baanbreker:  13 april 2015 

Verschijningsdatum rond 23 april 2015 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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INHOUDSOPGAVE 
 
1 colofon 18 Steunpunt Ens / uitleenmagazijn gesloten 
2 activiteitenkalender / oud papier 19 uitnodiging De Tocht / 11-dorpenloop 
3 van de voorzitter 20 biljartvereniging Ens 
4 ‘Doe mee en maak elkaar sterk’ 21 A4Daagse / volleybaltrainers gezocht / 
5 uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang  klaverjassen 
6 strip 22 SV Ens 
7 jaarverslag Dorpsbelang 23 Wij actief / Vrouwen van Nu  
10 wandelpad Ens / NL Doet 24 Even voorstellen: gastouder Jolanda 
11 provincie Flevoland 25 psx De Hummel / veilig thuis 
12 RWS – start werkzaamheden N50 / 26 De Kleiduikers 
 nieuwbouw in het centrum van Ens 27 natuurmoment 
13 nieuwbouw kavel Braaksma is mogelijk 28 notulen jaarvergadering Dorpsbelang 
14 toneelgroep Ens 30 historie: solliciteren naar een bedrijf 
15 kledingbeurs / kom in de kas  in de NOP: fam. Rops 
16 Con Brio / autocross / kinderdisco 32 uit de krant van 28 maart 1969: 
17 tulpenmozaïek / rommelmarkt  Dokter Iwema 25 jaar ‘polder-arts’ 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
   
  6 en 7 maart  toneeluitvoering: “Een lekker stelletje” 
20 en 21 maart NL Doet 
25 maart  jaarvergadering Dorpsbelang    
27 maart  kledingbeurs  
27 en 28 maart biljarttoernooi 
30 maart  jaarvergadering IJsclub “De Tocht”, aanvang 20.00 uur in ijsclubgebouw 
11 april  Kom in de kas 
11 april  kinderdisco 
16 april t/m 5 mei tulpenfestival met o.a. tulpenmozaïek 
18 april  11-dorpenloop 
18 april  concert Con Brio 
24 april  koningsspelen 
27 april  autocross 
28 april  inschrijfavond avondvierdaagse 
  1 t/m 4 juni  avondvierdaagse 
 
 

OUD PAPIER 
 
Bij basisschool “Het Lichtschip” wordt oud papier ingezameld. Dit schooljaar komt de oud 
papiercontainer op donderdag 19 maart, 30 april, 28 mei en 2 juli. Vanaf 8.00 uur kan het papier 
zelf worden gebracht tot uiterlijk 14.00 uur. Het papier goed gebundeld aanleveren en zover 
mogelijk in de container plaatsen. 
 
Ouders van Wereldschool “De Regenboog” halen dit schooljaar op zaterdag 7 maart, 25 april en 
27 juni tussen 9.00 en 12.00 uur oud papier op in Ens. Papier voor 9.00 uur aan de weg zetten. 
Papier dat later neergezet wordt, blijft anders staan, omdat de ouders al langs geweest zijn op hun 
ronde. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Word lid van Dorpsbelang Ens!!    De contributie bedraagt € 9,00 per jaar. 
 
Vul het aanmeldingsformulier in dat in de Baanbreker vermeld staat. Inleveren of opsturen naar: 
D. van Drongelen, Enserweg 5, 8307 PJ Ens 
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Beste dorpsbewoners, 
 
Februari 2015, ik moet zeggen dat het mij meevalt hoe snel we ons weer aanpassen aan een 
nieuw jaar. In al mijn schrijven zet ik met het grootste gemak weer 2015 in plaats van 2014. 
Vandaag, een mooie dag met mooi weer alhoewel... , het zonnetje is vooral lekker achter het glas. 
Buiten is het nog lekker fris. Voorjaarskriebels heeft u ze al? 
  
Ik nog niet, wel heb ik de kriebels voor de op handen zijnde jaarvergadering. Toch altijd een 
beetje spannend, de voorbereidingen vragen tijd en aandacht. Wij hopen ook dit jaar weer een 
invulling aan deze avond te geven die het voor u de moeite waard maakt om te komen. 
Ik kan u vertellen, dat gaat weer lukken dus ik hoop u zeker op deze avond te zien. 
 
Op 23 februari mocht ik bij de start van de werkzaamheden aan de verbreding N50 zijn. Het 
traject houdt in: Emmeloord-Ens wordt 2 x 2 baans en er komt een viaduct ter hoogte van de 
Bomenweg zodat hier weer een oprit op de N50 komt. We waren te gast op het bedrijf van de 
familie Leber aan de Bomenweg. Dit zijn wel de leuke dingen die de functie dorpsvoorzitter met 
zich meebrengt. Minister Melanie Schultz heb ik gesproken, zij vroeg aan mij wat wij in Ens van dit 
traject vonden. Nu, voor Ens is dit een positieve ontwikkeling kon ik haar zeggen. De doorstroom 
van Ens naar Emmeloord wordt vlotter. Ook zullen wij zeker merken dat het ons de nodige 
kilometers scheelt als wij vanuit Emmeloord weer via de oude route naar Ens kunnen. Interessant 
voor vestiging is Ens met deze snellere verbinding en centrale ligging. 
Ik kon aan het gezicht van de minister zien dat ze me herkende van onze vorige ontmoeting bij de 
opening van de Ramspolbrug. Knap hoor, want zij ziet en spreekt zo enorm veel gezichten. Ze zei 
nog net niet gelijk: 'hoi Gerda, spreken we elkaar weer'. Ik heb alle bewondering voor haar 
toegankelijke karakter, maar ook haar professionele opstelling tijdens de toespraak. Zij nam de tijd 
om de familie te spreken waar we te gast waren. Toentertijd had de afsluiting van de Bomenweg 
de nodige gevolgen voor de relatie van hun dochter met het buurmeisje wat aan de andere kant 
van de N50 aan de Bomenweg woonde. De doorgang wordt nu weer hersteld want ook komt er 
een fietspad over het aan te leggen viaduct. Naar verwachting zal het over een jaar klaar zijn.  
 
Ook vordert de nieuwe brug naar het industrieterrein. Mei/juni '15 zal het naar verwachting 
gereed zijn. Andere zaken die het dorpsbelang momenteel bezig houden zijn de website en het 
schaliegas, waar wij tijdens de jaarvergadering aandacht voor hebben. De ontwikkeling van de 
nieuwe website verloopt goed. Zoals beloofd willen we deze tijdens de jaarvergadering 
presenteren. We zijn aan het onderzoeken om hier een vrijwilligersbank op te plaatsen welke het 
mogelijk maakt vraag en aanbod van diensten (evt. materiaal) op elkaar af te stemmen. We 
realiseren ons wel dat de Baanbreker naast de website zal blijven bestaan. Verder wordt er volop 
gewerkt aan het wandelpad rondom Ens. Een hele actieve commissie zet zich in verbeteringen 
aan het wandelpad toe te passen, maar ook nieuwe elementen toe te voegen. Zij maken hiervoor 
gebruik van gelden vanuit de dorpsvisie welke aan Ens zijn toebedeeld. Maar ook via 'NL Doet' zijn 
gelden verkregen. Informatie over Nieuwbouwmogelijkheden Ens vindt u elders in deze 
Baanbreker. 
 

3 februari is er een appeltaartbijeenkomst geweest. 
(naamgeving Marijke Hollewand: omdat wij als losse 
taartpunten meer kracht ondervinden door een taart te zijn.) 
Vanuit de dorpsvisie werd de wens uitgesproken dat er 
behoefte was aan een gezamenlijk overleg met 
verschillende verenigingen allen gericht op sociale 
(ontmoetings-) activiteiten. Verenigingen welke aan tafel 
zaten waren de Zonnebloem, de diaconie van de PKN kerk, 
zo ook van de Ireneusparochie, de vrijwilligers van het 
Hofje, Sociaal Team Doen, Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land, de Omni vereniging en het dorpsbelang. Doel van de 

avond: netwerken met elkaar. Kunnen we van elkaars ervaringen leren, elkaar helpen en of 
versterken. Maar ook niet onbelangrijk, activiteiten op elkaar afstemmen. 
We willen dit 2 keer per jaar een vervolg geven, mogelijk met uitbreiding van verenigingen. Wat wij 
op deze avond beseften was dat er in Ens enorm veel vrijwilligers actief zijn. 
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Onderstaand stukje welke ik kreeg van Marien v.d. Slikke wil ik u niet onthouden. 
 
Tweeënveertig procent van alle Nederlanders boven de achttien is vrijwilliger. Er zijn dus minimaal 

5.4 miljoen vrijwilligers, want ook beneden de achttien laten Nederlanders zich niet onbetuigd. Vier 

miljoen vrijwilligers geven aan altijd plezier te hebben in hun werk. Niet zo vreemd dat vrijwilligers 

langer leven (echt waar!). Niet onwaarschijnlijk dat anderen ook langer en beter leven dankzij 

vrijwilligers. Er zijn een aantal redenen waarom het vrijwilligerswerk en vrijwilligers waardering 

verdienen. Er zijn flink wat statistieken maar vooral zorgt vrijwilligerswerk ervoor: 

 dat sporters kunnen sporten en zelfs topsporter kunnen worden   

 dat we extra vrienden en bekenden hebben, die ook nog eens iets voor ons over hebben  

 dat ouden van dagen buiten komen  

 dat we een veilig gevoel hebben doordat er goede EHBO is, dat er vrijwillige brandweer is  

 dat we een hoop gezelligheid hebben in dorpshuizen, sportkantines, bij verenigingen etc. 

 en nog veel meer! 

Het geeft de hele maatschappij kleur. Veel mensen weten niet dat ze vrijwilliger zijn en veel 

mensen weten niet van hun buurvrouw of neef dat zij of hij vrijwilligerswerk doet.  

Hoeveel vrijwilligers in welke sector? 

Het gaat om bijvoorbeeld 1.5 miljoen vrijwilligers in de sport, 1.2 miljoen in onderwijs en educatie, 

1.1 miljoen in religieuze instituten, 1 miljoen in de zorg, 650.000 in wijk of buurt, 630.000 in kunst- 

en cultuur, 580.000 in hobby- of gezelligheidsverenigingen, 550.000 voor de jeugd. Vrijwilligers 

maken dus het echt verschil! 

70% heeft altijd plezier in zijn vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers leven langer 

Vrijwilligers doen 3,7 uur per week vrijwilligerswerk 

20 miljoen uur vrijwilligerswerk per week 

Meer dan 1 miljard uur vrijwilligerswerk per jaar 

Slechts 6,5 % ontvangt onkostenvergoeding. 

93% legt er zelfs geld op toe. 

Ik kan u wel zeggen dat ik ervaar dat wij in Ens deze landelijke cijfers nog overstijgen. De kracht 

van ons dorp zit hem voor een groot deel in deze vrijwilligers die een zeer belangrijke bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid in Ens. 

Gerda de Jong 

 

Dank aan uw buren, familie en vrijwilligers 

Wilt u uw buren bedanken omdat zij uw boodschappen doen of 
u naar het ziekenhuis brengen? Verdient de vrijwilliger die uw 
kinderen voorleest een extraatje? Of bent u blij dat uw familie u 
helpt in het huishouden? Meld u dan aan voor de campagne 
‘Doe mee en Maak elkaar sterk’. Uit de aanmeldingen wordt 
een aantal inwoners gekozen die de kans krijgt zijn of haar 
ondersteuner te bedanken op billboards, posters, filmpjes en de 
website van de gemeente 

Aanmelden voor de campagne kan tot 13 maart 2015 via e.degelder@noordoostpolder.nl 

mailto:e.degelder@noordoostpolder.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 
 
 

*** Uitnodiging *** 
 
 

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van 

Vereniging Dorpsbelang Ens. 

 
 
Datum:  woensdag 25 maart 2015 
Locatie:  Wapen van Ens 
Ontvangst vanaf 19.45 
 
 
Agenda: 
      
20.00 1.   Opening en vaststelling agenda. 

 2.   Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen jaarvergadering 19 februari 2014 (verslag in Baanbreker). 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2014 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de 

voorzitter. 

5. Rekening en verantwoording van de penningmeester, tevens verslag van de 

kascommissie. Benoeming nieuw lid kascommissie. 

6. Bestuursverkiezing: 

Statutair aftredend en herkiesbaar:   Gerda de Jong (voorzitter) 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:    Rinette Snoek. 

Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor:  Amy Blaauw. 

(Tegen)kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot uiterlijk 24 uur voor 

aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden. 

7. Ensyfair 2015. 

8. Vrijwilliger van het jaar. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting jaarvergadering. 

 

21.00 Pauze 

 

21.15 - Presentatie nieuwe website Ens. 

- Het verhaal achter Schaliegas. 

 

21.45 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting. 

 

Na afloop is er de mogelijkheid om u te laten informeren door Rijkswaterstaat, over de 

werkzaamheden, planning en mogelijke hinder omtrent de N50. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Gerhard Grijsen 
Zwijnsweg 3a 
8307PP Ens 
06-22958676 
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2014  

Woensdag 19 februari werd de jaarvergadering gehouden in het Wapen van Ens. 
We hebben afscheid genomen van secretaris Mirjam Leene. Gerhard Grijsen is 
gekozen als nieuw bestuurslid, en heeft haar taken overgenomen. Tijdens de 
jaarvergadering werd er voor de achtste keer een vrijwilliger van het jaar 
benoemd: Marien van der Slikke. Hij ontving “de Duim” voor zijn inzet om 
Sportdorp Ens op de kaart te zetten. Na de pauze kwamen de voortgang van de 
dorpsvisie en de werkzaamheden van de provincie t.b.v. de ontsluiting bij het 
industrieterrein, aan de orde. De bestuurssamenstelling zag er het afgelopen jaar als volgt uit: 

Gerda de Jong  voorzitter 
Koos Sturm   vicevoorzitter 
Dorothy van Drongelen penningmeester, ledenadministratie 
Gerhard Grijsen  secretaris 
Rinette Snoek, Bert Scholten , Joost Kreulen 
 
Amy Blaauw heeft vanaf mei aan de bestuursvergaderingen deelgenomen, en wordt komende 
jaarvergadering voorgesteld als nieuw bestuurslid. Het bestuur kwam 11 keer bij elkaar voor een 
bestuursvergadering, waarvan 1 keer samen met de partijen van het Integraal Gebiedsgericht 
Werken. Dit zijn: Gemeente NOP, politie, Mercatus en Carrefour. Ook is deelgenomen aan het 10-
dorpenoverleg, om over onderwerpen mee te praten die de gezamenlijke dorpen betreffen. 

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

01  JANUARI 

 De jaarwisseling 2013/2014 is rustig verlopen. De plotseling aanwezige auto op het Ensyfair-
terrein is al op even mysterieuze wijze weggehaald. Hierdoor kwamen we in aanmerking voor 
een bijdrage van de gemeente. 

 De nieuwjaarsreceptie op 5 januari, werd door ongeveer 180 man bezocht. Deze werd 
georganiseerd in samenwerking met: Het Wapen van Ens, Commerciële Vereniging Ens, 
Carnavalsvereniging de Kleiduikers, S.V. Ens (Omni), Jongerenvereniging JOEK en de 
Stichting Ensyfair. De aanwezigen konden genieten van Thomasvaer en Pieternel, en een 
stampottenbuffet. 

 Het college van burgemeester en wethouders, bracht op 4 januari een bezoek aan Ens. Een 
informele bijeenkomst waar onder andere: onderwijs, sport en meldingen over openbare ruimte 
zijn besproken. Ter afsluiting een rondje door Ens, om op de hoogte te worden gebracht van 
de actualiteit in het dorp. 

02  FEBRUARI 

 Na ontvangst van de uitnodiging om mee te doen met 
het tulpenmozaïek, besloot Mirjam Leene dit project 
voor Ens te blijven coördineren. Het eindresultaat 
werd in april beloond met de 1e prijs van de 
dorpenjury. 

 Begin februari startte de sloop van 14 woningen aan 
De Baan. Deze moesten plaats maken voor 13 
levensloopbestendige huizen; teruggezet door 
Mercatus. 

03 MAART 

 Eigen initiatief werd getoond door bewoners die in actie kwamen tegen het verdwijnen van 
speelplaatsen op locatie Kerkstraat en kinderboerderij. Overleg met bewoners en gemeente 
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heeft er voor gezorgd dat de speelplaatsen kunnen blijven. De uitwerking van de plannen die 
hier bij hoort, is tot op de dag van vandaag nog in volle gang. 

 Carnavalsvereniging De Kleiduikers bestond 44 jaar. Op vrijdagavond 28 maart werd er in de 
tent op het Ensyfair-terrein een groot circus opgevoerd. Alle basisschoolkinderen van de 3 
basisscholen deden mee aan deze 3 uur durende voorstelling. 

04 APRIL 

 Op de begraafplaats werden de heggen langs de 
middenpaden verwijderd. Dit geeft een meer open 
karakter en de bomenrij komt nu veel mooier tot zijn 
recht.  

 Vrijdag de 25e werden de Koningsspelen geopend 
door Koning Willem Alexander. Een evenement 
georganiseerd door de 3 basisscholen. Dorpsbelang 
droeg z’n steentje bij aan het versieren van het dorp.  

 Zaterdag de 26e vierden we Koningsdag met een 
aubade op het dorpsplein, met oranjebitter, een quiz 
en springkussen voor de kinderen. 

05 MEI 
 Zondag 4 mei was dodenherdenking met stille 

fakkeloptocht. Afsluitend in het Hofje, onder begeleiding 
van De Enser Blaaskapel. Ds. Menkveld uit 
Wanneperveen sprak over het thema: “Vrijheid geef je 
door.” 

 Dorpsbelang maakte kennis met de Alderstafel. De heer 
H. Alders verzorgde een presentatie over de ontwikkeling 
van Lelystad Airport. In de maanden hierna werd duidelijk 
welke routevariant werd gekozen en wat de impact 
hiervan is op ons dorp. 

 Op 28 mei was de Enserweg klaar. De weg kreeg een 
nieuwe asfalt laag, met aan beide zijden een fietsstrook. 
Hierdoor werd de weg verbreed van 5,75 meter naar 6 meter. Naast de weg is ook alvast een 
lege buis aangelegd waar later b.v. een glasvezelkabel door getrokken kan worden. 

06 JUNI 

 Tijdens de Ensyfair Doe-avond, hebben we een ledenwerfactie gehouden. Bezoekers konden 
aangeven wat ze goed en/of niet goed aan het dorp vinden. Dit heeft veel reacties en enkele 
nieuwe leden opgeleverd. Ook organiseerde Dorpsbelang de quiz voor de Enser competitie. 

07/08 JULI/AUGUSTUS 

 Om de entree van seniorencomplex ‘het Hofje’ op te fleuren, kregen we in samenwerking met 
Marijke Hollewand een flinke subsidie toegezegd van het Oranjefonds en de SBBK (Stichting 
Beheer Bezit Kruisvereniging). Een mooi project, waar jong en oud hun steentje aan kunnen 
bijdragen. 

09 SEPTEMBER 

 Zaterdag 6 september organiseerde Dorpsbelang de Zomeravond & autopuzzelrit. De 
aanwezige dj en biertap waren niet voldoende om publiek te trekken. De autopuzzelrit werd 
uitgezet door de winnaars van vorig jaar: familie Snoek en Schilder; en was met ongeveer 17 
inschrijvingen geslaagd. 
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 Provincie legde een by-pass aan, zodat fietsers tussen Ens en Emmeloord veilig langs de 
werkzaamheden t.b.v. de ontsluitingsweg industrieterrein kunnen fietsen. Zo hoeven ze niet 
een half jaar om te fietsen via de minder veilige Drietorensweg.  

 Eind september ging de eerste paal voor de 
nieuwbouw aan de Baan de grond in. Wethouder 
Suelmann gaf symbolisch een eerste klap als 
startschot voor de bouwwerkzaamheden. Samen met 
de toekomstige bewoners werd stilgestaan bij dit 
officiële moment. 

10 OKTOBER 

 Vrijdag de 10e werd het nieuwe kunstgrasveld van S.V. Ens officieel geopend. 

 Het samenwerkingsverband Tegengas werd opgericht. De overkoepelende Vereniging van 
Dorpsbelangen (10-dorpen) maakt hier ook deel van uit. Dorpsbelang Ens neemt vooralsnog 
een neutrale positie in en wil middels onafhankelijk onderzoek geïnformeerd worden over de 
voor- en nadelen van schaliegasboringen. 

 De 23e presenteerden we onze dorpsvisie 2014-2015 getiteld: 
‘Energiek & Baanbrekend’. Na een korte presentatie, werd de 
visie overhandigd aan wethouder Suelmann. 

11 NOVEMBER 

 Donderdag de 20e organiseerde Dorpsbelang een 
kennismakingsavond voor bewoners die in de afgelopen 2 jaar, in 
Ens zijn komen wonen. Aanwezigen maakten kennis met het 
verenigingsleven en kregen een rondleiding van Hester Kuper 
door het dorp. 

 Tevens organiseerde Mercatus een avond waar uitleg werd 
gegeven over het CPO-project A. van Bockholt en Anthony Colijnstraat. Deze werd goed 
bezocht en er zijn al genoeg geïnteresseerden die zich hebben aangemeld, om het project te 
laten doorgaan. 

 Zaterdag 22 november was de intocht van Sinterklaas. De Sint en zijn Pieten kwamen op 
steppen en in een mooie auto aan op het Bloemenplein. 

12 DECEMBER 

 Op 18 december kregen de nieuwe bewoners aan de Baan, de sleutel van hun nieuwe woning. 

 Ook dit jaar vond de kerstmarkt weer plaats op het dorpsplein, georganiseerd door de 
kerstmarkt-commissie. 

Tot slot  

 Dorpsbelang heeft zich ingespannen om nieuwbouw op kavel Braaksma te realiseren. Na 
intensief contact met de gemeente, lijkt het erop dat belangstellenden zich binnenkort kunnen 
inschrijven. 

 Dorpskrant De Baanbreker verscheen dit jaar 5 maal. De dorpskrant wordt huis aan huis 
bezorgd. Veel van deze informatie is ook te vinden op de site van Ens, www.ens-nop.nl. Als u 
iets wilt melden, een nieuwtje heeft, of een activiteit wilt organiseren? Geef het gerust door via 
redactie@ens-nop.nl. 

 
Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met CVE, Omni vereniging, de Kleiduikers, 
JOEK en Ensyfair. Tevens ervaren wij de contacten met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat 
als constructief. Zonder de hulp van deze personen was het niet mogelijk de bovengenoemde 
punten te realiseren en te organiseren. Bedankt en tot ziens in Ens! 
 
Gerhard Grijsen. 

http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl


10 
 

Wandelpad Ens 

 
een 4,5 kilometer lange sportieve, recreatieve, culturele en educatieve route rond en door het dorp. 
 
Het Wandelpad Ens is in 1999 op initiatief van de Vereniging Dorpsbelang Ens ontstaan.  
 
In oktober 2014 zijn een aantal dorpsbewoners benaderd om mee te werken het wandelpad weer 
in orde te maken. Want door de jaren heen zijn er dingen verdwenen, routepaaltjes zijn te oud, 
nestkastjes kapot etc etc. 
 
Wie zijn wij? 
Piet Baars, Martin Koeslag, Harnita Jansen, Ad Kragtwijk, Sjouke Veldhoven en Coriene 
Campmans. 
 
Waar zijn wij mee bezig? 
 Er zijn 50 pakketjes voor het maken van nestkastjes afgeleverd bij de 3 basisscholen. 
 
 Er zijn contacten geweest met medewerkers van de gemeente om diverse wijzigingen in het 
    groen aan te brengen       
    Wijzigingen zullen onder ander zijn het  aanbrengen van notenbomen aan de waterkant, 
    verandering van de groenstruiken bij de kinderboerderij. 
 
 Bestellen van mozaïek tegels. 
 
 Schoonmaken van kunstwerken en zuilen. 
 
 Nadenken, regelen van materiaal voor nieuwe dingen die het pad verder opwaarderen. 
 
 Uitbreiding van het kabouterpad. 
 
 Aanleg van survival parcours. 
 
 

We werken aan nog meer zaken maar dit is eerst een up date om een ieder bij te praten over het 
wandelpad. 
 

 

NL DOET 
 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart organiseert het Oranje Fonds NL DOET. 
Tijdens NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, steekt heel Nederland de handen 
uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties. 
 
In Ens zijn er twee klussen: 
 
Het Roefje op vrijdag 20 maart : 
- opknappen tegelplein 
 
Wandelpad Ens op zaterdag 21 maart : 
- aanleg survival parcours in het bospad naast het Roefje 
 
Realisatie is alleen mogelijk als we over vrijwilligers beschikken. Meer informatie en aanmelden 
voor deze klussen kan via de website van NL Doet of voor de klus bij Het Roefje bellen naar Kees 
van Koulil 06-83083017. Mede door de financiële bijdrage van het Oranje Fonds kunnen deze 
klussen uitgevoerd worden. 
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Voortgang project ontsluitingsweg bedrijventerrein 
 
Twee bushaltes in Ens zijn gedraaid, zodat wachtende reizigers minder last van regen en 
wind hebben. Het voetpad met verlichting bij de bushaltes is ook klaar. Er wordt gebouwd 
aan de brug. De voorbelasting voor de ontsluitingsweg is aangelegd. Dit zand moet nog 
even liggen. 
  
Brug 
De onderbouw van de brug en het dek 
zijn bijna klaar. Hierna start de provincie 
met het aanbrengen van de bovenbouw 
van de brug: leuningen, geleiderail, 
verharding en het afwerken van de brug. 
 
Ontsluitingsweg 
Na het verwijderen van het overtollige 
zand start de provincie met het 
aanbrengen van de fundering en het 
asfalt van de ontsluitingsweg. Tot slot 
worden in de bermen  verkeersborden, 
geleiderail en grote en kleine 
bermplanken geplaatst.  
 
Carpoolplaats 
In april en mei  wordt de carpoolplaats ingericht. Er komt een grondwal, verharding en beplanting. 
De vormgeving is een bijzonder ontwerp dat past bij het dorp Ens. Er worden onder andere 
rozenheesters geplant in cortenstalen bloemvakken en de grondwal krijgt bovenop een bekleding 
van bodembedekkers met krenteboompjes.  
 
Hop-over 
Om de vleermuizen te kunnen geleiden over de ontsluitingsweg worden op de helling van het talud 
bomen geplaatst. Hierdoor blijft de bestaande vliegroute langs de Enservaart intact. De bomen 
worden geplaatst na het weghalen van het overtollig zand.  
 
Planning 
Maart verwijderen voorbelasting/ zand 
April asfalteren, straatwerk en carpoolplaats inrichten 
Mei einde van de maand alle werkzaamheden klaar 
Juni opening 
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Start werkzaamheden N50 voor vlottere en veiligere doorstroming  

Om te zorgen dat het verkeer vlot en veilig over de N50 tussen Ens en Emmeloord kan 
blijven rijden, wordt de Rijksweg verbreed en komt er een nieuwe oprit voor het verkeer van 
Emmeloord-Zuid naar Kampen/Zwolle en een fietsoversteek. Vandaag onthulde minister 
Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met hoofdingenieur-directeur Theo 
van de Gazelle (RWS), gedeputeerde Jaap Lodders van de provincie Flevoland en 
wethouders van de gemeenten Noordoostpolder en Urk een nieuw bewegwijzeringsbord. 
Hiermee gaven zij het startsein voor de werkzaamheden aan de N50 tussen Ens en 
Emmeloord. 

Rijkswaterstaat verbreedt de N50 van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Met deze extra rijstrook in beide 
richtingen kan veiliger worden ingehaald en stroomt het verkeer beter door. Daarnaast wordt een 
viaduct aangelegd over de N50 ter hoogte van de Bomenweg bij Emmeloord. Voor fietsers vormt 
het viaduct een veilige overgang over de Rijksweg en ook is het een oprit waarmee verkeer vanuit 
Emmeloord sneller richting Kampen en Zwolle kan. 

“Voor de bereikbaarheid van de regio is de N50 van grote waarde. Het is goed nieuws dat de 
lokale bestuurders zich samen sterk hebben gemaakt voor de wegverbreding en het nieuwe 

viaduct, zowel voor de 
verkeersveiligheid als voor de 
lokale economie. Door de aanleg 
van 2x2 rijstroken kunnen auto’s 
elkaar weer veilig inhalen en 
stroomt het verkeer vlotter door”, 
aldus minister Schultz van 
Haegen. 

De werkzaamheden aan de weg 
beginnen dit voorjaar. De 
wegverbreding is naar verwachting 
eind 2015 afgerond. Het nieuwe 
viaduct wordt waarschijnlijk begin 
2016 in gebruik genomen. 

 
 

 

NIEUWBOUW IN HET CENTRUM VAN ENS 

Door de aangekondigde sloop van een 11-tal huurwoningen van Mercatus is er een mogelijkheid 
ontstaan om nieuwe woningen te bouwen in het centrum van Ens. De woningen die worden 
gesloopt zijn de Arnoldus van Bockholtstraat 12 t/m 20 en Anthony Coolijnstraat 11 t/m 21 

Mercatus heeft samen met de gemeente Noordoostpolder twee ontwikkelaars benaderd die 
potentiele kopers willen helpen bij de ontwikkeling van deze locatie. Dit zijn Nieuwbouw Advies 
Flevoland (NAF) uit Dronten en Oost & van Tilburg Ontwikkeling (OVT) uit Ens/Urk. 

Beide partijen hebben in gezamenlijkheid reeds twee keer een informatieavond gehouden in het 
Wapen van Ens om daar de diverse mogelijkheden te bespreken. Het is de bedoeling dat dit twee 
CPO projecten worden, wat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat 
u als koper mee kan denken met de ontwikkeling van uw eigen woning. Hierbij zal binnen de door 
de gemeente vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden en regels van het vigerende 
bestemmingsplan worden gebleven. Toch is er veel mogelijk! Er kunnen rijwoningen worden 
gerealiseerd maar ook twee- of drie-onder-één kapwoningen. Ook levensloopbestendige woningen 
met een slaap- en badkamer op de begane grond behoren tot de mogelijkheden.   
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In totaal hebben 16 mensen zich ingeschreven en hebben de eerste gesprekken met 
geïnteresseerden inmiddels plaatsgevonden. Mocht u interesse hebben om ook deel te nemen aan 
één van de twee CPO projecten, meldt u zich dan aan bij: 

Robbert Boer (NAF) als u aan de A. Van Bockholtstraat wilt wonen.  

Willem van Tilburg (OVT) als u aan de A. Coolijnstraat wilt wonen.   

In totaal kunnen er op beide locaties samen circa 10 tot 12 woningen gerealiseerd worden. Eén en 
ander is afhankelijk van de wensen die u als koper heeft. De bouw van de woningen staat gepland 
voor januari 2016. Tot die tijd is het dus mogelijk om samen met u een mooie woning in het 
centrum van Ens te ontwikkelen.  

De verkoopprijzen zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt vanaf circa € 140.000,- vrij op naam.  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

Robbert Boer (NAF)  tel: 06 52148923  r.boer@nieuwbouwadviesflevoland.nl 

Willem van Tilburg (OVT)  tel: 06 57310614 willem@ovtontwikkeling.nl 

  

 
 

 

Nieuwbouw op de kavel Braaksma is mogelijk! 

 

Dorpsbelang heeft zich in de dorpsvisie uitgesproken om, naast de CPO projecten van Mercatus 

(rijwoningen), ook mogelijkheden te creëren voor twee- en drie- onder éénkappers. Ook hebben wij 

aangegeven dat wij graag mogelijkheden wensen voor bouwkavels t.b.v. vrijstaande woningen. 
 

Om die reden hebben wij een aantal schetsen laten maken om ook kavels aan te kunnen bieden 

langs de Drietorensweg. Deze schetsen zijn onderstaand bijgevoegd. Nadrukkelijk stellen wij dat 

aan de schetsen geen rechten ontleent kunnen worden. Hierover zijn wij met de gemeente in 

gesprek. Gemeente zal dit planologisch nog in moeten passen en er zal een gewijzigd plan 

moeten worden gemaakt en goedgekeurd. 
  

Indien u interesse heeft, kunt u een aanbieding vragen bij t.vanaarle@noordoostpolder.nl 

Wij krijgen dan ook inzichtelijk of er 

belangstelling is om de plannen verder uit 

te werken. Bij twaalf belangstellenden zal 

het plan opgestart worden. Eerste evaluatie 

is in september 2015 dus meldt u snel aan. 

Bij gemeente is ook een zeer voorlopige 

schets van de kavelindeling te verkrijgen. 
 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige schets (hier kunnen geen 
rechten aan ontleend worden) 

mailto:r.boer@nieuwbouwadviesflevoland.nl
mailto:willem@ovtontwikkeling.nl
mailto:t.vanaarle@noordoostpolder.nl
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Opvoering Toneelgroep Ens op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart  
 
Zij zet de volgende klucht op de planken: 
 

EEN LEKKER STELLETJE 
 
Deze klucht gaat over Niek, een jonge acteur, die samenwoont met Emmy, een nog iets jongere 
actrice. Ze staan nog aan het begin van hun carrière en hebben dus nog financiële ondersteuning 
nodig. Hiervoor zorgen de oom van Niek en de tante van Emmy. Die denken beiden dat ze 
hardwerkende studenten zijn en dat zij de opleiding van hun neef en nicht financieren. Tevens 
willen zij niet dat ze samenwonen met iemand van het andere geslacht. Alles gaat goed tot dat 
oom en tante onafhankelijk van elkaar besluiten gelijktijdig op bezoek te komen en te in formeren 
naar de voortgang van de studie. Dan dreigt een catastrofe en de jongelui zullen dan toch het een 
en ander uit te leggen hebben. Dat nooit, dus er wordt een “list” verzonnen om het dreigende 
gevaar van het verspelen van de financiële toelage te voorkomen. 
Ze graven een kuil,  ….. maar vallen er uiteindelijk zelf in. Alles wordt geprobeerd en verzonnen 
om er uit te komen, maar het gat wordt steeds dieper. 
Extra gecompliceerd wordt het doordat oom en tante oude bekenden van elkaar zijn. Een 
verbintenis die geen al te beste afloop had en de ontmoeting van die twee, voor het eerst na jaren, 
leidt tot een uitbarsting. 
Maar als alle stofwolken zijn opgetrokken kan het publiek bijkomen van dit schitterende, 
spetterende, verwarrende en soms wat ondeugende spel. 
 
Locatie: Het Wapen van Ens 
 
Aanvang:  19.45 uur - zaal open 19.00 uur. 
  
Er wordt entree gevraagd. 
 
In de pauze verloting met leuke prijzen mede  
dankzij onze middenstand. 
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Kledingbeurs Ens 

We hebben er weer zin in. Op vrijdag 27 maart van 18.30-20.30 uur 
hebben we weer een voorjaar- en zomerkledingbeurs in de 
sportkantine aan de EP Seidelstraat. 

We hebben hier beschikking over alle ruimtes, zowel kantine als 
kleedkamers, waar we ingebrachte kleding verkopen voor kinderen 
vanaf maat 50 t/m 176 en dameskleding maat S t/m XXL. Ook is er 
speelgoed en aanverwante zaken te koop.  

Wilt u inbrenger zijn op de beurs, meldt u dan aan op onderstaand emailadres. Voor meer 
informatie kunt u kijken op onze website, leest u eerst de regels eens door. 

Vriendelijke groeten Team Kledingbeurs Ens. 

Email : kledingbeurs.ens@gmail.com       www.kledingbeurs-ens.webklik.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zaterdag 11 april is het in Ens Kom in de kas! 
 

Een leerzame dag uit langs 5 bedrijven die hun deuren open zetten. 

Thema dit jaar is:     ER ZIT MUZIEK IN DE TUINBOUW ! 

 

 

 

 

De bedrijven aan de Enserweg die u die dag kunt bezoeken zijn: 

 Kwekerij Wouters  -  Pot- en Perkplanten 

 Kwekerij Baas   - Pot- en Tuinplanten 

 Ruud van Schie BV  - Tomaten en Paprika’s 

 ABL Quality Growers   - Pioenen 

 P.J. Kooij    - Nertera 
 

Alle bedrijven zijn geopend van 10.00 – 16.00 uur en om 15.30 uur zal er een veiling van 
producten zijn bij Kwekerij Wouters voor het goede doel. 

Voor de kinderen zijn er vele activiteiten, o.a. een clown en springkussens, knutselterras en op alle 
bedrijven zullen er muzikale optredens zijn. 

Catering is aanwezig. 
 

Kom genieten van alles wat groeit en bloeit ! 

mailto:kledingbeurs.ens@gmail.com
http://www.kledingbeurs-ens.webklik.nl/
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Concert op zaterdag 18 april 2015 

Op zaterdag 18 april a.s. geeft Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio uit Ens een concert 
voor alle donateurs en andere belangstellenden. 
 
Dit jaar is gekozen voor een bijzondere opzet van het concert. Een aantal oud-leden heeft zich 
aangemeld om mee te doen met een zogenaamde play-in op de zaterdagmiddag, om vervolgens 
‘s avonds, tijdens het concert, het geleerde te laten horen. 
  
Toeschouwers kunnen rekenen op een gevarieerd programma. Zo spelen enkele jonge leden,  
speelt het A-orkest van Con Brio muziek van de musical “de west side story” en zijn er feestelijke 
klanken van  opzwepende Klezmermuziek. Ook het gelegenheidsorkest speelt muziek van een 
bekende musical.  
 
Nieuwsgierig geworden, kom dan vooral luisteren! 
 
Het concert vindt plaats in het kerkgebouw van de PKN gemeente “de Zaaier”, Stallijnstraat 1 te 
Ens. In deze kerk zal, vanwege haar akoestiek, de muziek zeker tot zijn recht komen. Aanvang 
concert om 19.30 uur.  
 

 

JOEK AUTOCROSS 
  
Beste Ensmens, 

Op maandag 27 april a.s. wordt de 32ste editie van de JOEK Autocross verreden. De commissie is 
sinds oktober druk aan het vergaderen en regelen om ook dit jaar weer een mooi evenement neer 
te zetten.  

Afgelopen 1 februari zijn de inschrijvingen geopend voor de normale klasse, de 250 euro klasse 
die dit jaar wederom verreden gaat worden, en een nieuwe BROMMERKLASSE. Deze klasse 
wordt dit jaar voor het eerst verreden in Ens, brommers tot 70cc zijn toegestaan en gekke kleding 
is verplicht! Inschrijven voor de Polderklasse en de 250 euro klasse kan via onze site: 
www.joekautocross.nl. Voor degenen die zich willen inschrijven voor de brommerklasse mogen 
een mailtje sturen naar antoonziel@joekautocross.nl. Het inschrijfgeld voor deze klasse bedraagt 
slechts 5 euro en meedoen is mogelijk vanaf 16 jaar! 

De autocross commissie is op dit moment nog op zoek naar land. Mocht u plaats hebben, neem 
dan contact met ons op via het bovenstaande e-mailadres. Mocht u het trouwens leuk vinden om 
op de 27ste te helpen als vrijwilliger, dan kunt u ook een mail sturen naar dit adres. 

Wij hopen jullie allen te zien op de zonnige 27ste van april!  

De JOEK Autocrosscommissie.  
 

 

 Kinderdisco in het Roefje 
  
 Voor alle basisschoolkinderen uit Ens!! 
 

 Zaterdag 11 april van 19.00 tot 21.30 uur 
  

 Entree en ranja gratis. 
 

 Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

http://www.joekautocross.nl/
mailto:antoonziel@joekautocross.nl
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Tulpenmozaïek Ens 2015 
 
Voor de tweede achtereenvolgende keer is Ens eerste geworden 
met het tulpenmozaïek. De dieren uit de dierentuin stonden er 
duidelijk op. 
De ontwerper is al aan de slag met het thema voor dit jaar: 
Circus. Dat wordt ook dit jaar een kleurrijk plaatje. Onze inzet is 
weer de eerste plek. 
 
Veel vrijwilligers zijn er nodig om er iets moois van te maken. 
Lijkt het je leuk om te helpen, neem dan contact op met Mirjam 
Leene 253470. 
Het tulpenfestival is van 16 april t/m 5 mei. 
 

 
 

Spullen voor de Bazar/rommelmarkt 2015 
 
Gaat u komend jaar verhuizen, bent u de zolder aan het opruimen, staat 
het schuurtje overvol. Voor goede bruikbare spullen zoals meubels, 
servies, boeken, puzzels, speelgoed enz. hebben wij belangstelling voor 
de volgende  rommelmarkt. 
Wilt u het kwijt? U kunt contact opnemen met Arend Batterink tel 06-
22659744 of Leo Buijnink tel. 06-41909047. In overleg kunt u het dan 
brengen of wordt het opgehaald. 
 
De Bazar commissie Protestantse gemeente De Zaaier Ens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
                                                                         

 
 
 
 
 

 

Atelier Jonker 

Tekenen en  

schilderen 

€ 11,00 per les 
 

Tel. 06-17565890 

www.margreetjonker.nl 

Kampen 

 

Home Start 

Nieuw project in de NOP 

Nieuwe gezinssituatie? Gescheiden? 

Jong gezin? Peuterpuber? Moeite met 

combineren van al je taken? 

Kinderen opvoeden en een gezin draaiende 

houden gaat niet altijd even makkelijk.  

Mocht je wel een steuntje in de rug, of een 

luisterend oor kunnen gebruiken en is er ten 

minste 1 kind onder de 7 in je gezin, twijfel 

niet en neem contact op met Astrid de Vries 

06-35118877 of mail naar 

hs.noordoostpolder@humanitas.nl 

Home-start werkt met getrainde vrijwilligers 

(allen moeder en in bezit van VOG) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://darkbrownhairs.org/kleurplaten/kleurplaten-circus.html&ei=UEvnVPfEI4PWPPeggdgM&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNEWP2jYiUI9P5LAwhtZPVGQNmmwwA&ust=1424530562351027
http://www.margreetjonker.nl/
mailto:hs.noordoostpolder@humanitas.nl
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Activiteiten in het Steunpunt Ens 
 

Vaste activiteiten in het Steunpunt 
Open Inloop   : Van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur  
Samen eten : elke 2e maandag v/d maand een 3 gangen diner voor € 7,00 voor alle 65+ers en  
    alleengaanden van 55+ (opgave 2 weken vooraf, aanvang 12.00 uur) 
Zingen  : elke 3e maandag v/d maand 14.30 uur 
Wandelen : dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur verzamelen bij het Steunpunt 
Brei/Creaclub : dinsdag om 14.30 uur  (om de 3 weken is er een creatieve middag, de andere 2  
    weken een brei middag)               
Koersballen : woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 14.00 uur. 
Spelletjes : woensdag van 09.30 tot 11.30 uur  (kaarten, rummikub, sjoelen) 
Diëtist  : Anja Vis (op afspraak  0521-515017 of e-mail: info@dietistenpraktijkanjavis.nl  
Consultatiebureau: iedere 2de en 4e woensdag van 8.00 -14.00 uur.  
 

Samen de DAG door voor 65+ers : samen bezig zijn, eten en elkaar ontmoeten. 
Dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.30 uur.  
U kan mee doen met de activiteit en aanschuiven bij de warme maaltijd tegen een vergoeding van 
6,50 euro. Vraag naar de voorwaarden bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land.  

 
Kledingverkoop fa. Bekkema 
Donderdag 26 maart om 14.30 uur houdt de Fa. Bekkema  een kledingverkoop. 
 

Bingo en broodmaaltijd 
Maandag 27 april Bingo met aansluitend een broodmaaltijd. (Opgave in het Steunpunt.) 
 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onderstaand adres. 
 
Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel.: 0527-253900 

 

 
 

 
 

Uitleenmagazijn Ens gesloten 
 
Per direct is het uitleenmagazijn in Ens gesloten. 
 
Voor uitleenmogelijkheden kunt u terecht in ons 
magazijn in Emmeloord: 
 
Magazijn Emmeloord 
Kometenlaan 1 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur          www.zorggroep-onl.nl 
Tel. (0527)  630300 
 

mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
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Uitnodiging jaarvergadering IJSCLUB De TOCHT 
 
Datum: Maandag 30 maart 2015 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  IJsclubgebouwtje 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester 
7. Bestuursaangelegenheden 
8. Nog te ondernemen activiteiten 
 - Techniek  
 - Terrein  

- Overige 
9. W.v.t.t.k. 
10. Afsluiting 
 

 

 

11-dorpenloop 

De Voorhuys 11-dorpenloop 
wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 18 april. De starttijd is 
10 minuten eerder als andere 
jaren en zal om 8.30 uur zijn 
voor de eerste etappe naar 
Luttelgeest, zo volgen we met 
de wijzers van de klok mee de 
dorpen van de polder. 

De finishtijden van de ploeg 
worden bij elkaar opgeteld, de 
tijden van de loopsters worden 
met 10% verminderd. Een 
loper(ster) mag 1 etappe lopen 
en de planning is gericht op 10 
km/h. Afgelopen jaar hadden 

86 ploegen zich ingeschreven, bij het uitgaan van deze kopij, hebben 47 ploegen zich aangemeld. 
Veel werk is al weer verricht voor het organiseren van deze loop, vergunningen, politie, 
begeleiding, EHBO en dan alle vrijwilligers, nodig voor de beveiliging van kruispunten en het 
binnen komen en vertrekken uit het dorp. Allemaal voor de veiligheid van loper(sters) en 
begeleidende fietsen. Tussen 11.15 uur en 11.30 uur zal de karavaan Ens aandoen. Komt allen 
naar de Waterkant(loswal) om de binnenkomende atleten met applaus te begroeten en natuurlijk is 
de loopgroep Ens ook van de partij. Wij, als organisatie, hopen op een prachtige en sportieve dag. 
Wij zien u graag aan de Waterkant, tot dan. 

Ben Maas 
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Biljart Vereniging Ens  
 

Biljart Vereniging Ens organiseert een biljarttoernooi op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 

aanstaande in ’t Roefje, aan de Gillotstraat. 

Natuurlijk voor onze eigen leden, maar ook niet leden afkomstig uit Ens mogen hier aan meedoen. 

Een leuke manier om bekend te raken met het biljarten. Het maakt niet uit of u ervaring heeft of 

helemaal geen ervaring heeft met biljarten, voor iedereen zijn de kansen gelijk. Meedoen dus!!! 

Meer info over dit toernooi (voor niet leden), neem contact op met Jacob Buijsman tel nr                 

06-30096866 of Jos Beekman tel nr 06-51354119. Onze leden worden geïnformeerd via het 

prikbord in de biljartzaal. 

Wilt u kennis maken met de biljartsport, maar is meedoen net een drempel te hoog, kom gerust 

even binnen en ervaar de sfeer van onze biljartvereniging. Er staat koffie of een drankje voor u 

klaar. 

Buiten het toernooi om is er iedere dag recreatie biljart in het clubgebouw en iedere 

dinsdagmiddag worden er wedstrijden gespeeld. Dus genoeg te doen en zeker de moeite waard 

om eens naar de Gillotstraat te komen, we zien u graag. 

Wedstrijdschema voor de komende tijd: 

 Datum/tijd  Ens         Tegen       Plaats 

24-2-2015 13:30 Ens 1 De Ghesellen 3 Emmeloord 

3-3-2015 13:30 Ens 1       Reijersdam 1 Kampen 

10-3-2015 13:30 Ens 2       Reijersdam 2 Kampen 

17-3-2015 13:30 Ens 1 De Ghesellen 4 Emmeloord 

24-3-2015 13:30 Ens 2       Steenwijk 2 Steenwijk 

31-3-2015 13:30 Ens 1       Tholen Emmeloord 
 

Zie ook onze website: http://www.biljartverenigingens.nl voor meer informatie over BvE. 

 

http://www.biljartverenigingens.nl/
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A4Daagse 2015 voor jong en oud 
een gezellig wandelevenement 
 
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De Avondvierdaagse 
2015 wordt deze keer gelopen van 1 t/m 4 juni. De inschrijfavond in de 
kantine van SV Ens is op dinsdag 28 april 2015. 
  

A4D Commissie interesse voor deelname? 
 
We hebben Peter bedankt voor zijn inzet en Geertje en Roos mogen 
verwelkomen. Daar zijn we zeker blij mee! 
 

Mocht u dit lezen en het ook leuk vinden om  in een bepaalde periode van het jaar, u in te zetten 
voor de A4D commissie? Dan vernemen we dat graag i.v.m. aftreden twee andere leden na de 
A4D van 2015. 

 

 

        Gezocht volleybal trainers 
 
Wij zijn opzoek naar trainers voor: 
 

   Dinsdag van 16:00 tot 18:00 
   ● CMV Jeugd (Leeftijd +/- 11/12 jaar) 
   ● C-Jeugd (+/- 15 jaar) 
 

   Donderdag van 20:00 tot 21:15 
   ● Dames 1 (2e Klasse) 
   ● Dames 2 (3e Klasse) 
  

Ben of ken jij die sportieve, gemotiveerde trainer?  
Neem dan contact met ons op 
 

mail@svensvolleybal.nl 
 

Uiteraard krijgt u een vergoeding voor het geven van de trainingen.   
 

 

Klaverjassen 
 

Zaterdag 17 januari was weer onze jaarlijkse Klaverjas Marathon. De opkomst was goed, maar 
meer was beter. Mede dankzij onze sponsors konden wij er een geslaagde dag van maken. 
Daarvoor onze hartelijke dank. 
 

Sponsors uitslagen 
SVE – Omni J. Brink 22135 
Pedicure Hennie J. Rebel 21026 
Drogisterij Sylvia C. Bruynes 21022 
SVE veldvoetbal L. Ras 21016 
Tegelhandel Soepboer E. Ebbink 20645 
Autoschade Schilder R. Tromp 20634 
’t Gebouwtje H. Bosch 20516 
Loonbedrijf G. de Lange H. Cohen 20514 
PB Sound en TV A. Kasper 20443 
Vishandel Buter A. Garritsen 20422  
Sportcafé Time Out 
 

Hopende om ook in 2016 weer een klaverjasmarathon te doen. Met dank aan allen. 

 

Groetjes Roelie Tromp-Weggen 
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Beste Dorpsgenoten, 
 

Op zaterdag 24 januari was het erg druk aan de E.P. Seidelstraat. Een sporthal vol met gymnasten 
deed mee aan de wedstrijd van de Gymnastiek vereniging. Een perfect verlopen dag en een mooi 
voorbeeld van hoe sport gezelligheid en topprestaties weet te combineren. Wegens de sneeuw is 
het een paar zaterdagen wat rustiger geweest op het voetbalveld. Maar nu de lente in aantocht is, 
zal er de komende tijd weer genoeg te doen zijn op het veld. Bij slecht weer hebben we ook al een 
paar keer de voetballers van Nagele en Kraggenburg te gast gehad die op hun eigen sportparken 
dan niet uit de voeten kunnen. Ook weer een mooi voorbeeld van samenwerking en elkaar helpen 
waar dat kan.  
 

Dat thema is ook besproken tijdens de appeltaartbijeenkomst die door dorpsbelang is georga-
niseerd. Wij gaan er als sportclub voor om sport voor iedereen in het dorp aan te bieden. Voel jij 
een drempel om te gaan bewegen? Spreek dan gewoon één van de bestuursleden aan of bel mij. 
Wij kunnen je helpen om die activiteit te vinden die bij jou past. Er is namelijk genoeg te doen voor 
iedereen die wil in het dorp. Een goede gezondheid is onbetaalbaar, dus sporten is nooit duur. 
 

Het enthousiasme om te sporten wordt door de clubs vergroot met de sport voor competitieve 
sporters en recreanten. In het project sportdorp proberen wij gezamenlijk ook nog eens het 
enthousiasme voor nieuwe sport aan te wakkeren. En dat lukt goed!   
 

Eerste trainingen pakketten voorbij  
De eerste sporten van de pakketten gold, blue en pink zijn voorbij. Bij elkaar hebben 24 mensen 
deelgenomen aan de sporten zumba, kickboksen en pilates. We gaan nu verder met yoga mild 
55+, handboogschieten en met hardlopen (ook voor starters). Hierna komen de sporten nordic 
walking (door Ans Bakker), rugby en skeeleren (door Gerrit Buitenhuis) nog aan bod. Opgeven 
voor deze sporten kan nog steeds. Kijk voor meer informatie op onze site. 
 
Maak kennis met rugby! 
Zoals u in het stukje hierboven al kon lezen is rugby 
de derde sport van pakket blue. We kunnen alleen 
voor deze trainingen nog wel wat deelnemers 
gebruiken! Op 10, 17 en 24 april, 15 en 29 mei 
komen er trainers van de rugbyclub uit Zwolle 
trainingen geven.  
 

Altijd al een keertje kennis willen maken met rugby?  
Dit is uw kans: Roep uw vrienden, familie, 
dorpsgenoten of andere kennissen op om met u 
mee te gaan! 
 

School actief 
Ook dit jaar gaan de basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 uit Ens kennismaken met de sporten 
die we in Ens te kiezen hebben. Dit jaar krijgen de leerlingen onder schooltijd schaats-, volleybal-, 
gymnastiek-, tennis- en voetbaltrainingen. Voor ouders en geïnteresseerden volgt nog een digitaal 
informatieboekje.  
 

Tot ziens op één van de sportclubs!  
 

Met sportieve groet, Marien van der Slikke 
 

voorzitter@svens.eu     |     www.svens.eu  |  www.sportdorp-ens.nl  

Sportdorp-Ens is powered by: 

 

http://www.sportdorp-ens.nl/
mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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Programma van maart t/m juni 2015 
 

17 maart. Workshop Glasfusing.  
Info-avond door Margret Takken over het atelier Glass@Home. 
Aansluitend in 2 groepen werkstukjes maken.  
Deze avond is aan de Uiterdijkenweg te Marknesse.  
 

14 april. Eéndagsbestuur.  
Deze avond wordt ingevuld door de wijk van Anneke Pastoors. Deze wijk is tevens gastvrouw.  
 

12 of 19 mei. Fietsdag.  
Ook dit jaar zullen enkele leden weer een mooie fietsroute uitzetten. 
 

Excursie 25 juni naar aardbeienteler Schwering.  
19.10 uur verzamelen bij ’t Gebouwtje. Graag opgeven bij Wilmien Hilhorst voor 22 juni. 
 

 

 
 
Programma t/m zomer 2015        
 
Dinsdag 10 maart          “Beren op de weg of onderweg 
Ons lid Ria Davids heeft samen met haar man deelgenomen aan de “Indian Trail”, van 
Panamericana 2014. Het grote avontuur in je eigen Volvo Klassieker. 
 
Dinsdag 24 maart Doe avond 
Vanavond gaan we samen met de tuin/hobby club een voorjaarsstuk maken. 
 
Dinsdag 14 april Lezing “Mijn verloren familie” 
Vanavond is Dhr. Wayne Dieleman uit Zwolle onze gast. 
De lezing gaat over de zoektocht naar zijn familieleden die in de Tweede Wereldoorlog zijn 

vermoord. Dhr. Dieleman heeft hier ook een boek overgeschreven.  
 
Dinsdag  21 april Koffieochtend 
Dhr. Herman Sneep is onze gast vanochtend. Hij zal ons uitleg geven over de Hatha Yoga sessies 
die hij geeft. Aanvang: 09.30 uur 

 
?? mei                                  Jaarlijkse reisje 
Elk jaar gaan we samen met de dames van Passage een dagje uit. 
 
We fietsen deze zomerperiode op dinsdag 2 juni, 7 juli en 4 augustus samen met de vrouwen van 
Passage en Wij-Actief uit Ens.  
Aanvang 19.00 uur vanaf het Bloemenplein. 
 
De afdelingsavonden/ochtenden worden gehouden in “Het Roefje” tenzij anders staat vermeld. 
Kijk voor meer informatie op onze website www.vrouwenvannu.nl/ens  of neem contact op met 
onze secretaris Jenny Paulus tel.nr.0527 251394. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Oproep: 
 

Wie heeft voor mij het routeboekje van de eerste verlichte BoerderijrouteNOP 2012? 
  

Jenny Paulus 0527 251394 of j.paulus@home.nl 

 

http://www.vrouwenvannu.nl/ens
mailto:j.paulus@home.nl
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Even voorstellen ….. 
 

Gastouder Jolanda 

 
Hallo Ensenaren, ik ben Jolanda de Vogel-Otten, 
48 jaar, geboren en getogen Ensenaar.  
Ik ben getrouwd met Gerrit en we hebben een 
dochter, Jorieke, van 7 jaar. 
Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de 
kinderopvang is het nu tijd voor een nieuwe start. 
Ik ben nu een half jaar gastouder wat ik heerlijk 
werken vind. Ik heb op elke dag nog plek voor 
kinderen, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar kinderen 
van 0-4 jaar waarbij oudere broertjes en zusjes ook 
van harte welkom zijn. 
Ik heb een mooie afgesloten speelplaats achter het 
huis met een echt houten kinderspeelhuis. Hier 
kunnen ze heerlijk in zitten spelen en eten koken op het fornuisje, ook kunnen ze lekker buiten 
fietsen achter het huis. We spelen in het speeltuintje bij ons op de hoek en gaan de geitjes voeren 
in de kinderboerderij. Binnen is voldoende speelgoed om lekker in de kamer te spelen en gaan we 
knutselen, tekenen, puzzelen, kleien en nog veel meer, zelfs koekjes bakken is reuze leuk. 
Gezellig samen op de bank boekjes voorlezen en liedjes zingen, kortom keuze genoeg overdag 
om te doen. 
 
Ben je ook op zoek naar een gastouder of wil je informatie neem dan contact met mij op.   
 
Jolandaotten36@hotmail.com  of tel. 253005 
 

 
 
 

mailto:Jolandaotten36@hotmail.com
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Peuterspeelzaal De Hummel       
 
Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m donderdagmorgen 
Tel: 06-25205477   8.30 uur t/m 11.30 uur  
  
 
Peuterspeelzaal “De Hummel” is één van de locaties binnen de  
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder ( SPN ) 
De Duit 3P 
8305 BB Emmeloord 
tel. 0527-618700     www.psz-nop.nl    info@psz-nop.nl  
 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via het kantoor in Emmeloord, op de speelzaal of rechtstreeks 
via de website. 
 
Van de leidsters. 
 
De SPN bestaat dit jaar 10 jaar. Daar zal in de maand maart aandacht aan worden besteed. De 
peuters gaan op dinsdag 31 maart naar een voorstelling van een poppentheater in het Muzisch 
Centrum in Emmeloord.  
 

Wij hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema ‘brrrrr… wat is het koud’. Het werd 
zowaar toch nog een beetje winter met vorst en sneeuw, dus dat kwam goed uit. De peuters 
hebben samen met hun vader, moeder of opa een mooie weerklok gemaakt. Het boek 
‘de giraf heeft het koud’ stond centraal. We hebben dan ook een sjaal gebreid voor de giraf, elke 
dag een stukje en dan steeds meten of die al lang genoeg 
was. Een oma heeft in de klas laten zien wat je allemaal kunt 
breien en ook zij heeft een stuk van de rode sjaal voor de 
giraf gebreid. 
 

De komende periode gaan we het hebben over huizen 
bouwen. We hebben zoals vermeld een echte werkbank 
aangeschaft en een prachtige legiotafel. Deze tafel heeft 
legio mogelijkheden, hij kan als zand- of watertafel worden 
gebruikt of voor het bouwen met blokken, spelen met de 
knikkerbaan etc. Deze is ook aangeschaft van het actiegeld 
waarvoor onze dank voor uw bijdrage. 
 
Vriendelijke groet van alle peuters, juf Claudia en juf Ria 
 

 
 

 
 

Veilig thuis  
 
Vermoedt u dat er bij vrienden, buren, kinderen of ouderen sprake is van huiselijk geweld of 
kindermishandeling? Aarzel niet en bel met Veilig Thuis. Veilig thuis is een nieuwe organisatie. Het 
bundelt sinds begin dit jaar Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK).  
 
Aarzel niet en kom in actie. Bel met 0800-2000.  
Als u dat wilt, blijft u anoniem. Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. Kijk ook op 
www.veiligthuisflevoland.nl  
  

Geweld in huiselijke kring stopt niet vanzelf.  

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
http://www.veiligthuisflevoland.nl/
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Beste Ensenaren,                                         

De carnavalsfestiviteiten zijn weer achter de rug en allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw 

steun aan onze actie voor de voedselbank. De eerste donatie mochten we al op woensdag, tijdens 

de trofee uitreiking, ontvangen van onze dorpsvoorzitster Gerda de Jong. Vervolgens kregen wij 

tijdens het gehele carnavalsweekend vele producten aangeleverd. Auto’s vol goederen konden wij 

aanbieden aan de voedselbank NOP. De kuubskisten met aardappelen, peen en ui  zijn door  

voedselbank NL opgehaald en verwerkt tot kleine porties. De portieverpakkingen zijn vervolgens 

terug naar de NOP gekomen. En zo hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren voor al die 

mensen die het op dit moment niet zo breed hebben. Nogmaals dank daarvoor.                 

                                                                 

Verder kijken wij terug op een geslaagd carnavalsweekend dat voor ons begon met de uitreiking 

van de ‘Welkom op de zeebodemtrofee’ , die dit jaar welverdiend is ontvangen door Johan 

Koomen. Het hele weekend door hebben we velen van u gezien in ons Kleiduikershof waar het 

steeds weer een feestje was. Gezellige mensen, spetterende playbackacts, feestende bands, vele 

polonaises, super dansmariekes en prachtige optredens tijdens het Smartlappenfestival met zelfs 

een spontaan optreden van De Kleeboois maakten het tot een geslaagd carnaval. Als laatste wil ik 

nog even de optocht benoemen met steeds meer mooie wagens. Als prins doet het je goed dat 

men zo zijn best doet om het tot een mooie optocht te laten komen. Met dit jaar Bob de Bouwer 

natuurlijk als mijn favoriet. Hopelijk heeft u net zo genoten als wij en wij zien u dan ook graag 

volgend jaar weer terug. 

3x alaaf 
prins Gerrit de 3e, adjudant Rik en de raad van elf. 
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Natuurmoment  februari 2015 

 

Het klein hoefblad bloeit en de kamperfoelie groeit. In het bos zijn 

koolmees, vink en merel al zingend te horen. Nog even en de tjiftjaf 

komt terug uit zijn overwinteringsgebied. Oftewel, als de winter verder 

wegblijft, zitten we zo volop in het voorjaar. Een prachtig seizoen 

waarin de natuur zich iedere dag verder ontwikkelt en wie weet welke 

verrassingen de natuur dit jaar voor ons in petto heeft. Ik nodig jullie in 

ieder geval van harte uit om het voorjaar in het Voorster- en 

Waterloopbos te komen beleven.  

Speelbos Kraggenburg 

In samenwerking met de school in Kraggenburg en ouders en bewoners wordt gewerkt aan een 

speelbos bij de ingang van het Voorsterbos (bij de haven). Door een aannemer is grondwerk 

verricht en zijn er bomen omgeduwd. Het wordt een heel stoer speelbos in de geest van Oerrr van 

Natuurmonumenten. In maart wordt het bos geopend en kan er heerlijk gespeeld worden. Maar 

pas op, je kunt vies worden 

Recordaantal bezoekers in BC Waterloopbos 

Het Bezoekerscentrum Waterloopbos heeft in 2014 ruim 12.000 bezoekers getrokken. Dat is meer 

dan tweemaal zoveel als voorgaande jaren. Dit is vooral te danken aan de volledig nieuwe 

inrichting die in 2014 gereed kwam. Maar ook aan de nog steeds toenemende belangstelling voor 

het Waterloopbos. Dit voorjaar hopen we officieel de Rijksmonument-status te verkrijgen en dat zal 

hopelijk ook weer goede publiciteit opleveren. De combinatie van het mystieke van de oude 

waterloopkundige modellen en de prachtige natuur wordt steeds bekender in Nederland.  

Kikkers en padden 

Als de nachttemperatuur ruim boven 0 is, verlaten ook de kikkers en padden hun winterverblijf. Ze 

zoeken dan plasjes en sloten op om hun eieren af te zetten. In het Voorsterbos worden sinds 

enkele jaren paddenoverzetacties georganiseerd. Bij de Leemringweg werden zo vorig jaar meer 

dan 10.000 bruine kikkers en padden overgezet, en ook een paar honderd kleine 

watersalamanders. Voor het overzetten dit jaar zoeken we nog enkele vrijwilligers. Het overzetten 

vindt globaal plaats tussen begin maart en half april. Neem voor meer informatie contact op met 

Boswachter Klaas Althuis (0527 252570, k.althuis@natuurmonumenten.nl).   

Activiteiten en informatie 

Natuurmonumenten organiseert in het Waterloopbos regelmatig excursies onder leiding van oud-

medewerkers van het Waterloopkundig laboratorium. Ook kun je met de boot met over het Zwarte 

Meer naar het Vogeleiland. Kijk voor alle informatie en data op onze website: 

www.natuurmonumenten.nl. 

Wilt je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het Voorsterbos volg ons dan op twitter via 

@de_boswachters of facebook/Voorsterbos.com. Ook kun je op de website van 

natuurmonumenten kijken onder Voorsterbos of Waterloopbos. U kunt ook bellen met ons 

beheerkantoor: 0527 252570.  

Boswachter Norbert Kwint 

 

mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Notulen algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 19 februari 2014 
 
Aanwezig: 7 bestuursleden en 125 leden en genodigden. 
 
1. Opening en vaststellen agenda. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom: dorpsbewoners, ereleden, afvaardiging van de 

politiek, IGW en de sprekers van na de pauze: provincie, adviesbureau Kars (voor de dorpsvisie) 

en Mercatus. 

De benaming ‘rondweg’ van het project van de provincie is niet helemaal juist, ‘ontsluiting 

industrieterrein’ moet het zijn. 

Na de huishoudelijke mededelingen worden de bestuursleden voorgesteld. 

Aanpassing van de agenda: extra sprekers: Sander Eijsing van Mercatus en Arno Meijer van de 

carnavalsvereniging De Kleiduikers. 

Hiermee is de agenda vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Er is een email binnengekomen over het speeltuinenbeleid van de gemeente. De gemeente gaat 

hierover nog in gesprek met de bewoners en met het bestuur van Dorpsbelang. Als er nog vragen 

over zijn, kunnen deze tijdens de rondvraag gesteld worden. 

 

3. Notulen jaarvergadering 6 maart 2013 

De notulen stonden in de Baanbreker. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden 

goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

4. Jaarverslag 2013 en presentatie door de voorzitter. 

Het jaarverslag werd gepresenteerd door de voorzitter. Het hoogtepunt voor de voorzitter was het 

bezoek van de Koning en de Koningin aan Ens. Trots was ze op de onthulling van de social sofa. 

Verdere mededelingen:  

- Het 40-jarig bestaan van de Ensyfair met een optreden van de Ens band. 

- De bloemen op het dorpsplein met de gevulde mozaïekbakken, met dank aan de firma 

Baas en Wouters. 

- Deze maand komt de nieuwe pinautomaat. 

- De Enserweg is geasfalteerd. 

- We krijgen 500 euro van de gemeente om volgend jaar te besteden aan oud en nieuw, 

omdat de afgelopen jaarwisseling schadevrij was. 

- De bibliobus is gestopt. Als er ideeën zijn, hoort Dorpsbelang dat graag. 

- Er komt een uitbreiding van vliegveld Lelystad met vliegroutes over Ens. 

 

5. Rekening en verantwoording penningmeester. Verslag kascommissie. 

Aan de hand van een diagram laat Bert Scholten de jaarcijfers zien. (Hij doet namens Dorothy van 

Drongelen, de penningmeester het woord)  

De kascommissie: Jolanda Jongerius en Arno Meijer hebben de boeken gecontroleerd. De 

penningmeester wordt decharge verleend. Johan Fuite volgt Jolanda op.  

 

6. Bestuursverkiezing 

Rinette Snoek en Gerda de Jong worden door de vergadering herkozen. 

Mirjam Leene, de secretaris is aftredend en niet herkiesbaar. Zij wordt bedankt met bloemen en 

enserbonnen. 

Als nieuw bestuurslid wordt Gerhard Grijsen gekozen. 

 

7. Ensyfair 

Johan Koomen, de voorzitter geeft een toelichting over de feestweek.  
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Het thema is: “Wild West Ens”. Het is van zaterdag 14 juni t/m zaterdag 21 juni.  

 

8. Sportdorp Ens 

Marien van der Slikke vertelt over ‘sportdorp-Ens’.  

Er zijn nu al lessen bootcamp. 

Er worden open trainingen gegeven en er komt een combilidmaatschap. 

Informatie is te vinden op de website van sportdorp Ens. 

 

Extra sprekers. 

Mercatus: Sander Eijsing. 

Er worden 14 woningen aan de Baan gesloopt. Op deze locatie vindt nieuwbouw plaats. Er komen 

13 multifunctionele woningen. 

 

Carnavalsvereniging ‘De Kleiduikers’: Arno Meijer. 

De Kleiduikers bestaan 44 jaar. Dit betekent groot feest op 28 en 29 maart, er komt een tent op het 

Ensyfair terrein en een groot circus voor en door de basisschoolkinderen. Ook komt er een reünie 

voor genodigden met een feest als afsluiting. 

 

9. Vrijwilliger van het jaar 

Marien van der Slikke ontvangt dit jaar de duim voor vrijwilliger van het jaar 2013. 

Hij zet zich vol enthousiasme in voor sportdorp Ens. 

 

10. Rondvraag.  

- Mevrouw van Buuren: graag verlichting achter het hofje van Ens. 

Reactie Mercatus: we nemen het mee. 

- Gerda van Domburg: er is geen klaverjassen meer tijdens Ensyfair, waarom niet? 

Reactie voorzitter Ensyfair: er kwamen reacties binnen dat de mensen het te druk vonden 

gelijktijdig met de bingo, daarom is er voor een andere locatie gekozen. 

 - Nieuwe Kamperzandweg: verblinding door de koplampen van de N50.  

Reactie Dorpsbelang: Dit wordt actief met de gemeente opgepakt. 

- Buslijn 141: erg druk.  

Reactie Dorpsbelang: Hier zijn geen andere meldingen over binnengekomen. We weten dat de 

gemeente hier ook aandacht voor heeft. 

- Bij het nieuwe busstation staan nu 4 abri’s. Kunnen er 2 gedraaid worden i.v.m. de wind? De 

provincie gaat hier mee aan de slag en komt hier na de pauze op terug. 

 

11. Sluiting. 

 

Na de pauze licht Provincie Flevoland het project “Ontsluiting industrieterrein Ens” toe. 

- Er komt een brug over de Enservaart voor auto’s. 

- Er komt een carpoolplaats voor 24 auto’s. 

- Busstation Ens: er komt een voetpad met verlichting. Het draaien van de abri’s zal eerst 

onderzocht moeten worden of dit haalbaar is. 

De start van de werkzaamheden is mei 2014. Het asfalt komt in april 2015. 

 

Dorpsvisie: Martin Jansen van Kars Advies geeft een toelichting over de dorpsvisie, deze is voor 

nu en in de toekomst. Er komt een dorpsdebat op 3 april. 

 

Notuliste: Mirjam Leene-van Dijk 
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Toon Rops in Ulicoten ziet eind jaren veertig geen mogelijkheid 
te kunnen blijven boeren in Noord-Brabant. Hij solliciteert in een 

hand geschreven brief naar een pachtbedrijf in de 

Noordoostpolder. Dat wordt 10 januari 1951 toegewezen. 

Solliciteren naar een bedrijf in de Nop 
Het is eind jaren veertig van de vorige eeuw. Mijn opa en oma Toon en Mina Rops-van Exsel boeren 
op een pachtbedrijf in het Brabantse Ulicoten.  

Op het bedrijf op de zandgrond worden koeien, jongvee en varkens gehouden. Hun gezin bestaat uit 
negen kinderen: Trees, Jo, Ria, Ad, Henk, Gerda, Toos, Nettie en Corry. Dan  krijgt Rops de mededeling 
dat het 12-jarige pachtcontract, dat afloopt in november 1951, niet wordt verlengd.  

De eigenaar  heeft het bedrijf bestemd voor eigen naaste bloedverwanten. 
De zoektocht naar een ander  bedrijf wordt ingezet. In een brief naar een adviseur rept Toon Rops over 
'zeer moeilijke omstandigheden' als hij het bedrijf moet opgeven.  
Het besluit wordt genomen te solliciteren naar een bedrijf in de Noordoostpolder. Die polder is in 1942 
drooggevallen en wordt in fasen ontgonnen. 
De eerste drie uitgiften, voor pioniers zijn in 1947, '48en '49·Opa hoopt op een bedrijf in de vierde uitgifte, 
dat is een 'vrije uitgift', voor boeren die bijvoorbeeld elders in Nederland in het nauw zijn gekomen 
met hun bedrijf. Ook daarvoor biedt de nieuwe polder ruimte. Maar er moet wel worden 
gesolliciteerd . Er is meer vraag dan aanbod van nieuwe bedrijven. 
Toon Rops, dan 45 jaar, solliciteert op 24 mei 1950 in een brief naar een 'gemengd bedrijf met 
overwegend bouwland' in de Noordoostpolder. De directeur van de plaatselijke melkfabriek helpt hem bij 
het opstellen van de brief. Rops beschrijft de situatie waarin hij met zijn gezin terecht is gekomen. Ook 
vermeldt hij in de brief zijn bestuurlijke activiteiten bij de plaatselijke Boerenleenbank, fokvereniging 'De 
Eendracht' en de onderlinge Paardenverzekering. Want voor de opbouw van de nieuwe polder is 
behoefte aan mensen met ervaring, die actief zijn in het organisatieleven. 
Een gesprek in Zwolle volgt, met de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Dochter Ria 
Borrenbergs Rops herinnert zich dat afgevaardigden van de directie vanuit Zwolle een bezoek zouden 
brengen om een indruk van het bedrijf te krijgen. Ook in huis zou het een en ander worden 
bekeken. "Dus je snapt", zegt Ria, "dat moeder wel wat gespannen was en dat er flink gepoetst 
moest worden om een goede indruk achter te laten. Of dit doorslaggevend is geweest, zullen we nooit 
weten." 
 

KAMPERZANDWEG 

Net in het nieuwe jaar 1951 komt er een brief uit Zwolle. Een brief betreffende de toewijzing van het 
bedrijf P64 aan de heer A.C. Rops. Een bedrijf aan de Kamperzandweg bij Ens. Juist ja, op het zand. 
"We gingen er heen met 100 procent inzet van ons allen", weet Henk Rops nog, die toen 10 jaar was. 
Hij weet nog hoeveel koeien het eerste jaar op de boerderij in de polder waren en hun namen. 

Zijn broer Ad Rops: "Alleen tbc-vrije koeien  mochten mee naar de Noordoostpolder, in  Nederland  waren 
alleen Friesland en de Noordoostpolder  'vrij'. Na controle bleken  van  onze beesten  maar  enkele 
'vrij' te zijn. De rest mocht niet mee en werd verkocht. Om toch voldoende koeien te hebben, heeft pa 
achttien beesten in Friesland gekocht." 
Op 28 apri1 1951 verhuist het gezin Rops, inclusief de vaste medewerker en zijn vrouw, naar Ens, een 
kleine emigratie. De dag ervoor, zo herinneren de broers en zussen zich, is er een afscheidsfeest in 
Ulicoten. "Ons pa en moeke werden op een boerenkar door het dorp gereden", weet Gerda van 
Domburg-Rops nog. 
De vrachtwagens met machines, materialen en overgebleven vee beginnen op 27 april om half 10 's 
avonds aan de reis naar de polder. Achter in de eerste vrachtwagen is wat ruimte overgehouden voor 
Trees, de oudste van de kinderen, Ad en Henk en enkele familieleden en bekenden die zouden helpen 
bij het uitladen en inrichten van het huis. 
De reis duurt tot 7 uur de andere morgen, dan is de karavaan in Ens. De rest van de familie komt op 28 
april met een taxi aan in de polder. Dochters Jo en Ria maken de verhuizing niet mee, zij zitten op 
kostschool in Etten-Leur. Pas in de zomervakantie in augustus zijn zij voor het eerst 'thuis' in Ens. 

"Het was erg behelpen op de boerderij in het eerste jaar", weet Ad nog. "Het materiaal was op 
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verschillende plaatsen ondergebracht en de gebouwen konden maar gedeeltelijk worden gebruikt. 
Verder was het op het erf nog een wildernis met bulten zand en bouwmateriaal." Het  werk  op het land 
ging, maar wel anders dan in Brabant.  

Mooie rechte stukken, maar andere grond en andere problemen: onkruid en stuifgevoeligheid. De 
veestapel op 1 mei 1951: twee werkpaarden, vier melkkoeien, zeven pinken, vier kalveren, een zeug en 
een big. 

Het gezin Rops settelt zich snel in de nieuwe polder. In 1953 wordt Ada geboren, waarmee het 
gezin met tien kinderen compleet is. De kinderen doorlopen diverse scholen: noodgebouwen, stenen 
gebouwen, openbare en katholieke scholen. "Toen er in Kraggenburg een katholieke lagere school 
werd .geopend, gingen wij daar met de bus heen", vertelt Nettie Korte·Rops. Een jaar later gaat in een 
noodgebouw de katholieke lagere school in Ens van start, een stuk dichter bij huis. 

 

ETEN IN TWEE GROEPEN 

In de grote vakantie is er een grote toeloop van neefjes en nichtjes uit Brabant. Erg gezellig, zoals 
ook de zondagen de gezellige hoogtepunten zijn van de week. Met veel jongens uit het dorp en 
ander bezoek om tafel, die bijna altijd mee blijven eten. Dan wordt er vaak kip gegeten. "Toen de 
oudsten verkering kregen, aten we zondags in twee groepen", zegt Trees Weevers-Rops. Daarvoor 
was het gezin op zondag meestal al twee keer naar de kerk geweest. 's Morgens naar de Heilige Mis en 
's middags naar het Lof. 
Naast de zorg voor eten en drinken en de tuin is moeder Mina Rops druk met het opbouwen van 
contacten, vooral met de buren. De kinderen helpen volop mee op het bedrijf met melken, 
aardappels rooien en hooien, allemaal handwerk. De dochters hebben ook in het huishouden hun 
taken. 
In een krantenartikel uit de jaren vijftig, over de opbouw van de polder, staat geschreven: "In de 
tijd vóór dat er gezinszorg bestond, ging je naar moeder Rops. Die had altijd wel een dochter om je uit 
de brand te helpen." 
Toon Rops zet zijn bestuurlijke activiteiten voort in de NOP. Zo zat hij onder andere in de commissie 
voor de aankoop van stieren voor de KI. "Pa zette zich ook erg in voor de leefbaarheid van het dorp, 
voor de kerk en de school", vertelt Trees. "Wij werden gestimuleerd om naar clubs, avondschool, 
toneel en muziek te gaan." 
Zo vindt het gezin Rops zijn plek op de bodem van de voormalige Zuiderzee, aan .de 
Kamperzandweg bij Ens. Het is een verhaal, zoals er vele geschreven kunnen worden. Van 
pioniers; van boeren met hun vrouw of soms al met een gezin, die hun streek verlieten en zich, ver 
weg van de naaste familie, vestigden in de Noordoostpolder. Een verhaal, dat begint met een brief ... 
 

 
 

 

Het gezin van Toon en Mina 
Rops-van Exsel dat in 1951 
van Ulicoten naar Ens 
verhuisde. 

 

Op de foto uit 1947 van 
links naar rechts boven: 

 

Ria, vader Rops(Toon), 
Trees, moeder Rops(Mina) 
en Jo. 

 

Midden: Toos, Nettie en op 
schoot Corry. 

 

Onder: Ad, Gerda en Henk. 

 

 

 Ben Maas 
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Uit de krant van 28 maart 1969 

 

 

 

 


