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De Baanbreker verschijnt dit jaar 5x. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere 
advertentie plaatsen is mogelijk. Kan ook in kleur. 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.  
 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
1 Colofon 
2 Activiteitenkalender 
3 Van de voorzitter 
4 Aanmeldingsformulier lidmaatschap Dorpsbelang 
5 Wat is er te doen in het Steunpunt 
6 Buurtwerk 
7 Ensyfair 2017 
9 Studentenproject Nepal 
10 Hof van Schokland 
11 Feest in de kerk 
12 Programma feest in de kerk 
14 Bazar en rommelmarkt / Vrouwen van Nu 
15 Wij Actief / Peuterspeelzaal De Hummel 
17 Basisscholen Ens / Avondvierdaagse 
18 Tour de Ens 
19 Omloop Ens 
20 SVEns – van de voorzitter 
21 Ens goes Alpe d’Huzes –het zit erop 
22 Eventing Emmeloord / Het Kuinderbos, vlindertelling 
 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
  5 juli Tour de Ens   op het Bloemenplein vanaf 10.00 uur 
  8 juli feest in de kerk   PG De Zaaier vanaf 15.00 uur 
11 augustus prestatieloop Omloop Ens  kantine “de Seidelhorst” 
       inschrijving vanaf 18.15 uur 
       starttijd: 19.15 uur 
23 september inbrengdag rommelmarkt  loods Meine Kroes van 9.30 tot 15.30 uur 
30 september bazar en rommelmarkt  loods Meine Kroes  openingstijden: 
       9.30 – 16.30 en 19.30 – 23.00 uur 
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Van de voorzitter 

Er ligt weer een nieuwe Baanbreker voor u. De laatste voor de zomervakantie. Tot nu toe hebben 
we geboft met het weer. Laten we hopen dat dat doorzet voor de komende zomer. De ijsbloempjes 
onder de bomen op het bloemenplein zien er vrolijk uit. De mozaïekbakken langs de Baan zijn 
prachtig gevuld. Laat het zonnetje maar schijnen over Ens.  
 
Ook tijdens de Ensyfair hadden we niets te klagen over het weer, behalve misschien dat het af en 
toe flink warm was. Velen van u hebben weer genoten van de feestweek, en wat hebben veel 
mensen zich weer ingezet om het een onvergetelijke week te maken. De schitterende creaties 
door het hele dorp heen, de goed georganiseerde activiteiten tijdens de hele Ensyfair, en zelfs in 
het hofje kon men op de koffieochtenden aan het rad draaien om de prijs te bepalen van de koffie. 
Zonder die geweldige inzet zou er geen Ensyfair zijn. Allen hiervoor bedankt! 
 
Vanuit Dorpsbelang hebben we ook niet stil gezeten. Zo is er druk gewerkt aan het Mekkerhofje. 
Deze was hard aan een opknapbeurt toe, en ondertussen staan er nieuwe hekken en is het 
speeltuintje meer betrokken bij de kinderboerderij. De dieren zijn in de tussentijd even uit logeren, 
maar zodra alles klaar is mogen zij hun vernieuwde plekje gaan bewonderen. 
De nieuwbouw buiten het dorp schiet al lekker op, en ook de lege plekken aan de Baan staan op 
het punt om weer bebouwd te worden. 
 
De zogenaamde smileyborden die de snelheid aangeven zijn tijdelijk weggehaald. Dit omdat blijkt 
dat deze na een aantal maanden niet meer opvallen. Het is de bedoeling dat ze aan het eind van 
het jaar weer (tijdelijk) terugkomen. Binnenkort zullen de armaturen boven de zebrapaden 
aangebracht worden. Laten we hopen dat dat een stuk scheelt voor de veiligheid met oversteken. 
En op het Bloemenplein is de verlichting aangepast zodat het niet meer zo donker is ’s nachts. 
Bij Dorpsbelang waren er ook meldingen binnengekomen over berenklauw en de duiker die niet al 
te fris meer rook. Dit mag u aan ons doorgeven, maar het is ook mogelijk om dit rechtstreeks bij de 
gemeente te melden. Op www.noordoostpolder.nl ziet u rechtsboven een groene balk met 
“Melding doorgeven”. Als u hier de melding doet komt het rechtstreeks bij de gemeente binnen en 
krijgt u desgewenst ook bericht over wat er met de melding gedaan is.  
Er kwam ook een verzoek binnen om niet te parkeren op invalideplaatsen zonder daar recht op te 
hebben. En een idee om een fiets/wandelpad aan te leggen om vanuit de nieuwbouw makkelijker 
het bos in te kunnen. Dit idee nemen we mee in ons overleg met de gemeente. 
 
Dorpsbelang gaat ook actiever het facebook en de website bijhouden. Op die manier kunnen we u 
nog beter op de hoogte houden wat er in het dorp gaande is. 
Rest mij nog u allen een hele fijne zomer toe te wensen.  
 
Naila Tigchelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.noordoostpolder.nl/
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Hier een opsomming van enkele taken en contacten van Dorpsbelang Ens 

 Leefbaarheid in Ens 

 Avond voor nieuwe bewoners 

 Kerstmarkt 

 Baanbreker 

 Website:  www.ens-nop.nl 

 Kinderboerderij 

 Sinterklaas 

 5 mei viering 

 Dodenherdenking 

 Ensyfair 

 Koningsspelen  

 Nieuwjaarsborrel 

 De duim 

 Sportvereniging SV Ens 

 Scholen 

 Dorpenoverleg 

 Versiering Baan 

 Tulpenmozaïek 

 Commerciële Vereniging Ens 

 Onderhoud bloemenplein 

 Kabouterpad 

 Auto-puzzeltocht 

 Kleiduikers 

 

Voor € 9,00 per jaar steunt U en bent U lid van Dorpsbelang Ens  

Vul het formulier hieronder in en graag bezorgen bij:  

Herman Goes Noorderbocht 79 8307 DB Ens  

…………………………………………………………………………………………. 

Naam:  ________________________________________ 

Adres:   _______________________________________ 

Postcode:  ____________________________________ 

Plaats:  _______________________________________ 

Telefoon: (mobiel)  ___________________________  

E-mail:  _______________________________________ 

Bank/Gironummer (IBAN) : (hieronder één teken per vakje) 

                  

 
Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan vereniging Dorpsbelang Ens om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar Uw bank om een bedrag van Uw rekening af te schrijven wegens 
contributie en Uw bank om doorlopend een bedrag van Uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van vereniging Dorpsbelang Ens. Als U het niet eens bent met deze afschrijving kunt U dat laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met Uw bank. Vraag Uw bank naar 
de voorwaarden.  
 

Handtekening: ………………………………… Ens, ………………………….(datum) 
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WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT . 

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12 u     Samen eten 

    elke 2e maandag v/d maand een 3 gangen diner voor € 9,50  

    voor alle 65+ ( opgave 2 wkn vooraf ) 

  15u  Zingen : elke 2e maandag v/d maand om 15 uur 

 

Dinsdag 10-11u   Koffie drinken voor iedereen  

  9.30-10.30u Wandelen start bij Steunpunt. 

  14.30u  de ene week is er breien, andere week is er breien en crea 

 

Woensdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  9.30-11.30u  Spelletjes (kaarten en rummikub) 

  14u  Koersballen  

 

Donderdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  11-11:45u       Gymnastiek voor iedereen 

  14-16u  Mozaïeken  in de even weken 

  

Vrijdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  13.30u  Koersballen 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met : 

Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel : 0527-253900 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Gokken in Het Steunpunt 
 
Natuurlijk deed Het Steunpunt ook mee in de Ensyfairweek! Er werden slingers gemaakt van 

spelkaarten, de vlaggetjes wapperden vrolijk over het binnenplein van Het Hofje en van Moniek 

kregen we prachtige (grote) speelkaarten om er de ramen mee te versieren. 

Maar waar iedereen toch het meest van wakker lag, was het Rad van Fortuin. Slapeloze nachten 

kregen de Steunpunt bezoekers ervan, “wat moet ik morgen betalen voor de koffie????” Een flinke 

draai aan het Rad van Fortuin maakte gelukkig een eind aan de “spanning”. 
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Buurtwerk  

De Ongeziene gezien!   Deze uitspraak heb ik niet zelf bedacht maar komt van een project in 

Apeldoorn waarvoor mensen werden opgeroepen om een foto te maken voor een fotowedstrijd. 
Deze foto’s zijn gebruikt voor een tentoonstelling over armoede. Uiteindelijk heeft dit initiatief veel 
meer opgebracht dan de beoogde tentoonstelling of het boek met foto’s en de daarbij behorende 
verhalen.  

Ronald Dashorst, de organisator van dit project, heeft onlangs in een bijeenkomst in Emmeloord 
een presentatie gehouden over het verloop van het proces en de huidige ontwikkelingen van dit 
interessante project. Ik vond het bijzonder om te horen hoe er uit een aantal van de korte 
contacten, tussen de fotograaf met de gefotografeerde, verschillende vriendschappen zijn 
ontstaan. Dit heeft er toe geleid dat men als werkgroep zich op verschillende manieren is gaan 
inzetten voor vele kwetsbare mensen in Apeldoorn. Het was ook mooi om te horen dat zowel de 
vrager als de gever veel plezier beleven in hun samenwerking.  Als u het leuk vindt om het boek in 
te zien en de verhalen te lezen mag u deze van mij lenen. Info over het verdere project staat op 
www.santegidio.nl.  

Ook in Ens tref ik (nog te) vaak zeer kwetsbare mensen met verschillende hulpvragen waarvoor er 
niet direct een antwoord is. Veelal zit de oorzaak achter deze vragen, net als in Apeldoorn, vaak in 
een vorm van eenzaamheid. Helaas is eenzaamheid niet alleen als je weinig contacten hebt of 
weinig de deur uit komt. Het gaat er juist om dat je “wordt gezien” ongeacht wie je bent of hoe je 
leeft. Dat je jezelf mag zijn, dat je ergens voor nodig bent en wordt gemist(!) als je onbereikbaar 
bent. Dat je mogelijkheden krijgt om je ervaringen en kennis met anderen te delen. Maar ook dat je 
de kans krijgt om nieuwe kennis en ervaringen op te doen, zodat je je kan blijven ontwikkelen 
ongeacht leeftijd of “beperkingen’’.  

Om voor een specifieke vraag of ter voorkoming van een juist antwoord te vinden, probeer ik van 
alle initiatieven, werkgroepen, verenigingen, enz. in Ens een overzicht te maken. Dit overzicht is 
ook bekend in het sociale wijkteam Doen!. Het is immers vaak veel prettiger om mee te kunnen 
doen in je eigen woonomgeving met minder reistijd, waar je je eigen contacten kan onderhouden 
of nieuwe kan maken, dan dat je verder weg moet. Het is interessant om te zien dat de lijst blijft 
groeien door nieuwe initiatieven. En het is vooral bewonderenswaardig hoe vrijwilligers de 
uitdaging blijven aangaan om aan de vraag van de leden en of deelnemers te kunnen blijven 
voldoen. Dit vraagt veel doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Zoals bijv. bij het pas ontstane 
Taalproject. Deze is gestart met voornamelijk enthousiaste Poolse moeders die graag de 
Nederlandse taal (beter) willen leren. De vrijwilligers hebben zich aangepast aan de tijd en 
vragen van de deelnemers. Maar door de hoge werkdruk wat het seizoenwerk met zich 
meebrengt staat dit even op een laag pitje. Momenteel zijn er ook andere medebewoners in 
Ens die graag de Nederlandse taal en gebruiken willen leren kennen maar een andere 
invulling van de bijeenkomst en ‘lesmomenten’ nodig hebben. Ook daar proberen de dames 
van de Taalgroep weer een antwoord op te vinden. Het zou dan ook fijn zijn als ook hier nog 
een paar mensen willen meehelpen. Dus als u flexibel bent en het leuk vindt om iemand 
anders op weg te helpen kunt u zich vast wel ergen bij aansluiten. U mag mij benaderen 
voor evt. vragen.  

Ik wens u alvast een fijne zomervakantie en blijf juist nu naar elkaar omzien!!  

 

Wilma Metsemakers 

Buurtwerker Ens  │ Lid sociaal team Doen! 
t: 06 57313412 / 0527 630000 

e. wilma.metsemakers@carrefour.nu 
f: CarrefourNOP 
t: @CarrefourNOP 

i: www.carrefour.nu 

http://www.santegidio.nl/
http://www.carrefour.nu/
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Ensyfair 2017 | Las Vegas 
“Haal het eruit met Ensyfair ” 

 

We hebben weer een fantastische Ensyfairweek achter de rug. Misschien bent u ook een beetje 
vergeten wat er allemaal gebeurd is. Om u een handje te helpen hierbij een terugblik op een 
geweldige feestweek!  
 
Zaterdag 
De Ensyfair ging volgens traditie van start met een heerlijk verzorgde 
brunch, aangeboden door CVE. Er was voor ieder wat wils, van 
hotdogs, een heerlijke salade tot popcorn en kippenpoten. Na de 
brunch werd de Ensyfair officieel geopend met het presenteren van 
de teams van de buurtcompetitie. Door hun beschilderde fiche in het 
rad van fortuin te hangen waren ook gelijk de eerste punten voor de 
buurtcompetitie te verdienen! Publiek en deelnemers mochten 
vervolgens allemaal naar de Waterkant voor het Waterspektakel. 
Een spektakel was het zeker. Middels een kubus naar de overkant 
peddelen en zwemmen om vervolgens van grote hoogte op een 
bommetjeskussen te springen en je teamgenoot te lanceren. ‘Fifty 
shades of awesome’ lanceerden hun teamgenoot hoger dan negen 
meter, maar uiteindelijk ging de ‘Fruitloop’ met de hoogste score 
ervandoor.  
 
’s Avonds mochten de deelnemers laten zien wat voor show zij neer kunnen zetten. Voor een volle 
tent en van vele creatieve optredens beoordeelden de juryleden, team “Fifty shades of awesome” 
de grote winnaar van de Playbackshow met hun Las Vegas show. De playbackshow werd 
spetterend afgesloten met de Radje Platje Discoshow. 
  
Zondag 
Na een bomvolle 1e zaterdag mochten we zondag van start met een iets minder vol programma. 
De tent zat vol met basisschoolkinderen en personen die de kerkdienst bijwoonden. Ds Gerwin 
Timmer en pastor Magda Schilder zorgden voor een prachtige dienst. Ondertussen werden op het  
Ensyfairterrein de volleybalvelden klaargemaakt. Met 25 teams was het een drukte van jewelste op 
de velden. Deze sportieve middag werd uiteindelijk gewonnen door ‘De Stamgasten’.  
 
Maandag  
Op maandag ook geen tijd om bij te komen van het weekend want de kinderen van de basisschool 
mochten op vossenjacht. ’s Morgens mocht de onderbouw op zoek naar allerlei verklede  
personen en ’s middags was de bovenbouw aan de beurt. ’s Avonds was het tijd voor de 
buurtcompetitie om te gaan puzzelen! En niet alleen teams van de buurtcompetitie fietsten mee, 
meer dan 140 personen stapten op de fiets om met een eigen route naar de Palenweg bij 
Schokland te fietsen. Hier stond eten, drinken en een opdracht voor de jeugd op ze te wachten.  
 
Dinsdag  
Feest voor de allerkleinste Ensernaren: De Peuterkermis. Schminken, paard en wagen, bellen 
blazen en blikwerpen zorgden ervoor dat De Peuterkermis een groot feest was!   
Na maandenlang oefenen, schrijven, zingen en vooral lachen en hard werken met elkaar was het 
dan eindelijk zover; Cabaret 2017! Met enkele nieuwe gezichten, ervaren spelers en 
koor/bandleden mocht regisseur Piet Botman weer zijn invulling aan Cabaret geven. Geschreven 
en opgerakeld door de schrijversgroep werden de leukste, mooiste, meest memorabele momenten 
van afgelopen jaar, van ons dorpje, weer op een mooie en hilarische manier uitgelicht.  
 
Woensdag 
Woensdagmiddag stond de tent in het teken van muziek! Tijdens de 50+ middag trad het Koninklijk 
Enser Zeebodemkoor op. Vervolgens werd er olv de Pauwergirls een hilarische en nostalgische 
Swingo gespeeld en werd de middag verder gevuld met heel veel oude muziek. Woensdagavond 
was het tijd voor een inmiddels beroemde activiteit, verzorgd door de Kleiduikers; De Bingo! De 
tent was vol enthousiastelingen en het podium stond weer vol met mooie, leuke, grote en kleine 
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prijzen. Met diverse rondes, hier en daar een valse bingo maar vooral veel blije prijswinnaars was 
de bingo ook zeker weer een geslaagde avond!  
 
Donderdag 
Traditioneel is de donderdagavond voor de doeners in 
de Ensyfair week, een avond waarbij alle creativiteit en 
handigheid tevoorschijn gehaald moest worden. Dit 
jaar helemaal want de opdracht was natuurlijk geheim. 
De opdracht? Maak een bruidsjurk. Vervolgens 
mochten alle deelnemers hun creaties showen op het 
podium. De grootste creatievelingen deze avond waren 
de deelnemers van de Noorderbocht met hun mooie 
bruidspaar. Buiten de buurtcompetitie om was het ook 
een oergezellige ´Doe-avond’ met allerlei leuke 
spelletjes en lekkere hapjes voor de kinderen.   
 
Vrijdag 
De grootste vrijdagmiddagborrel van de polder!  
Met optredens van Stef Ekkel, Sander de zingende barman en vele Ensenaren op de karaoke-
installatie was de grootste vrijmibo een fantastisch gezellige middag. Nou middag, er is tot in de 
late uurtjes doorgefeest met bedrijven, buurten en vriendengroepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag  
De laatste zaterdag van Ensyfair begon met de Jaarmarkt en rommelmarkt. Iedereen kon hier de 
mooiste spullen kopen en verkopen. Tegen de middag mochten de deelnemende buurten laten 
zien hoeveel kennis zij in huis hadden met de Quiz, georganiseerd door Dorpsbelang. Pittig, na 
een week lang feesten. Hierna volgde een middag vol gekke spellen; De Te Gekke Zaterdag, 
helemaal in teken van Ensyfair, Las Vegas, waarbij de deelnemers mochten gokken hoe goed ze 
het die middag zouden doen! Spectaculair was het eindspel van de buurtcompetitie. Teams 
konden hun plekje op de ranglijst nog vergokken, waarna een helikopter en een dobbelsteen de 
eindstand bepaalden. Tot slot werd deze fantastische feestweek afgesloten door de Booming 
Pianos.  
 

Het dorp was dit jaar fantastisch in het teken van Las Vegas versierd door alle wijken en buurten. 
Om iedereen hiervoor te bedanken zijn er meerdere prijzen uitgereikt. De hoofdprijs is gewonnen 
door De Oudschokkerzandjes die een geweldig trouwkapelletje hadden gebouwd.   
 

De uiteindelijke winnaars van de buurtcompetitie: Rukbunder 2.0. Gefeliciteerd met jullie 
overwinning. De gehele eindstand is terug te vinden op onze website.  
 

Wij als bestuur van Ensyfair kijken terug op een geweldige feestweek! We willen onze commissies 
bedanken voor alle werk die zij verrichten voor Ensyfair. Maar wij willen vooral u bedanken, als 
bezoeker. Dat u er ook dit jaar weer voor gezorgd heeft dat het een geweldige Ensyfair is geweest. 
Op naar Ensyfair 2018!  
 
Foto’s en video’s kunt u bekijken op onze website; www.ensyfair.nl of op onze Facebook pagina.  
Bestuur Stichting Ensyfair 
 

Volg Ensyfair via: www.ensyfair.nl   Twitter: @ensyfair   Facebook 

https://www.facebook.com/stefekkelkampen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sander.meester.9?fref=mentions
http://www.ensyfair.nl/
http://www.ensyfair.nl/
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Hallo Ensenaren, 
 
Op de jaarmarkt in het kader van het feest Ensyfair, hield de stichting studentenprojectnepal een 
actie voor de wederopbouw van scholen in Nepal, die door de aardbeving verwoest werden. 
In de opstart ging ik naar de ondernemers met de vraag: zou U op de schijf die als rad van 
avontuur gaat fungeren uw bedrijfslogo willen plaatsen? Wat gaf dit een mooi resultaat, er werden 
4 schijven ingevuld wat op 35 plaatsingen uitkwam.  
Het vervolg was op zaterdag met het spel het rad van avontuur. Met het kopen van een lot 
maakten de deelnemers 
kans op het winnen van 
een prijs, die beschikbaar 
gesteld werden door de 
middenstand. Ook werden 
er handgemaakte produc-
ten uit Nepal verkocht. 
Met de hulp van Thomas 
die recht op zijn doel 
afging met de vraag aan 
de mensen, wilt u een lot 
kopen en meespelen voor 
een prijs, waren er weinig 
mensen die nee konden 
zeggen, een goede 
verkoper. (de kinderen in 
Nepal zijn ook blij met jou 
Thomas) 
Resultaat 1825 euro …… 
Beste mensen en lieve kinderen uit Ens, jullie hebben het volgende laten zien: 
 
Het gaat niet om het grote en het kleine  ….. Het gaat erom wat je hart je ingeeft!!!! 
 
Vanuit de stichting en de kinderen uit Nepal, Danjebat (Dank U wel) 
Informatie Stichting: www.studentenprojectnepal.nl 
 

Organisatie Noordoostpolder-Urk: 
Klaas Ferbeek 
0527-613741 
Emmeloord 
kferbeek@kpnmail.nl 

 

                   

http://www.studentenprojectnepal.nl/
mailto:kferbeek@kpnmail.nl
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Hof van Schokland: ontmoetingsplaats voor rust, 
genieten en gezonde voeding 

 
 

Ensenaren zijn bekend met het voormalige eiland Schokland en de situatie ter plekke, het 
Museum, de Gesteentetuin, Oude Haven en Vuurplaat. 
Aan de Oud Emmeloorderweg, tussen weelderig groen ligt ook een boerderij met een bijzondere 
bestemming: Zorgboerderij Hof van Schokland. 
Onlangs is er hard gewerkt aan de vernieuwing van restaurant/winkel en terras. In het restaurant of 
op het terras kunt u na een flinke wandeling of fietstocht in alle rust bijkomen met een heerlijk 
kopje koffie of thee (tweede kopje gratis) met iets lekkers, alles huisgemaakt. 
De bediening wordt verzorgd door jong volwassenen met een verstandelijke beperking die werken 
op het Hof. 
Naast het restaurant vindt u een Eko-winkel met een keur aan biologische producten, deels van 
erkende bio-landbouw leveranciers en deels van eigen bodem. In de aanloopperiode is het 
restaurant en winkel op werkdagen geopend van 10 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags. Voor 
groepen is het nu al mogelijk om ook te reserveren voor de weekenden. Gelieve contact op te 
nemen met Marjan de Smit 06-42243980. 
 
Met Zorgboerderij Hof van Schokland bieden wij een volwaardig en uitgebreid palet aan zorg voor 
jongeren en een grote keuze aan rust, genieten en gezonde voeding voor de bezoeker. 
 
U bent van harte welkom.    

 

 
 

 

 

 

 

          
        het restaurant ademt sfeer van gezelligheid en         vernieuwd terras met ruime parkeerplaatsen 
                                    gastvrijheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Eko-winkel met ruim assortiment aan regionaal 
                               geproduceerde producten 
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FEEST IN DE KERK 
Voor jong en oud op zaterdag 8 juli 
 
Dat Ens feest kan vieren hebben we gezien tijdens de Ensyfair.  
Op 8 juli is er opnieuw groot feest, dit keer in PG De Zaaier, Stallijnstraat 1. Vanaf 15.00 zijn 
er diverse workshops en activiteiten. Je hoeft je niet op te geven. Ter plekke kun je kiezen of je 
ergens aan mee doet of gewoon gaat kletsen, rondkijkt of ergens neerploft. Het programma staat 
in het teken van ontmoeting, ontspanning, workshops, spel en sport. 
 
Met o.m. bungeerunnen, touwtrekken, klaverjassen, springkussen en andere activiteiten op het 
kerkplein. 
 
Om 14.30 uur gaan de deuren open voor iedereen, de toegang is gratis! 
 
Van 14.30 tot 17.00 is er oppas voor de allerkleinsten (0-4)met een eigen programma.  
 
Voor iedereen zijn bij binnenkomst 2 gratis consumptiebonnen beschikbaar. Voor extra 
consumpties kunt u tegen een kleine vergoeding bonnen bijkopen, zo hopen we de kosten te 
dekken. Als u meer wilt bijdragen kunt u dit doen door middel van een gift in de bus in de hal. 
 
Workshops 
Bij binnenkomst kun je kiezen of en aan welke workshop je wilt deelnemen. Je haalt een ticket op 
voor de workshop(s) van jouw keuze. Als de tickets op zijn zit de workshop vol.  
 
Er is keuze uit de volgende workshops: 
 

 Cupcakes versieren  
Max. 10 pers. per keer 
15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30  
Verzorgd door Petra Nijkamp. 
 

 Handlettering  
Max. 12 pers. per keer 
15.00 - gericht op kinderen t/m 12 jaar 
16.15 - voor 12 jaar en ouder 
Verzorgd door Rineke Duijster. 
 

 Bloemschikken  
Max. 10 pers. per keer 
15.00/ 16.00 
Verzorgd door Hennie Klomp. 
 

 Bloemen maken van theezakjes 
Max. 8 pers.  
15.00 
Van theezakjes maken jullie bloemetjes waarmee je takken versierd. Van deze 
bloementakken ga je een boeket maken.  
Verzorgd door Willy Douma. 
 

 Zingen  
Met een groepje nieuwe liederen leren. Misschien lukt het wel om een klein koortje voor 
zondag te vormen. Voor wie dat wil, kan dan zondags één of twee aangeleerde liederen in  
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de slotdienst meezingen.  
Verzorgd door Paul Buijnink. 
 

 Speksteen bewerken.  
Max. 15 pers.  
Jullie gaan sieraden maken van speksteen.  
Aan deze workshop zijn kosten verbonden: € 7,50 p.p.  
(normaal € 12,50). De opbrengst is voor Stichting ISEE.  
Deze workshop wordt verzorgd door Stien Bos namens de stichting ISEE. 
 
 

Maaltijd 
We eten ‘american-style’: voor de maaltijd is het de bedoeling dat iedereen die mee wil eten een 
maaltijd voor zichzelf en de personen met wie hij komt meeneemt. Bij binnenkomst mag u deze 
maaltijd afgeven, van al het eten dat wordt meegebracht maken we één groot buffet. 
Om 17.30 uur gaan we aan tafel en is het een verrassing wat ‘de pot dan schaft’! 
 
Sport 
In de sporthal zullen diverse sportieve activiteiten georganiseerd worden. 
 
Kidssport 
18.45 – 19.45 
Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen zich lekker een uurtje uitleven in de sporthal, met voetbal, 
badminton en andere sporten. Doe je mee? 
 

Volleybal 
19.45 
Jongeren (vanaf voortgezet onderwijs) en ouderen (geen leeftijdsgrens!) kunnen lekker een potje 
volleyballen. Wil je meedoen? Zorg dan dat je om 19.45 uur in de sporthal bent. Ter plekke stellen 
we teams samen. Om 20.15 uur geven we het startsein. 
 
Voor de niet-sporters is er gelegenheid gezellig na te praten onder het genot van een drankje of de 
sporters aan te moedigen. 
 
Avondprogramma jeugd (vanaf groep 8) 
Als de kinderen naar bed zijn en de volleyballers naar de sporthal zijn vertrokken is het tijd om 
lekker te chillen op het grote grasveld. Kampvuurtje aan, marshmallows roosteren en wie weet, 
sterke verhalen vertellen en liedjes zingen? Neem in ieder geval je slaapzak en tandenborstel 
mee, want we mogen blijven slapen in de kerk!  
’s Morgens ontbijten we gezellig met elkaar. De broodjes krijgen we van de Spar, waarvoor alvast 
hartelijk dank! 
 
Ook willen we hier alvast sportcafé Time Out bedanken, zij stellen voor ons gratis hun allergrootste 
feesttent beschikbaar. Geweldig!  
En ook Henry’s kaas en broodhuys heeft toegezegd te willen sponsoren. 
GURB zal voor ons een mooi filmpje in elkaar draaien, kijk eens op zijn YouTube-kanaal om te 
zien wat hij zoal maakt.  
Allemaal bedankt! 
 
In het kader van het jaarthema ‘een goede buur’ dat we dit weekend afsluiten een aantal mooie 
voorbeelden van verbinding binnen het dorp, samen ervoor zorgen dat dit feest voor iedereen 
mogelijk gemaakt wordt.   
 
Op de hoogte blijven? Volg ons via Facebook -like PG de Zaaier- en hou de website 
www.dezaaier-ens.nl in de gaten. Of stel je vragen aan ons via de mail! 
 
Hartelijke groet, namens PG De Zaaier 
 
Rineke Duijster, rinekeduijster@hotmail.com  
 
en Karin Steiginga, ksteiginga@gmail.com   

http://www.dezaaier-ens.nl/
mailto:rinekeduijster@hotmail.com
mailto:ksteiginga@gmail.com
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59ste Bazar/rommelmarkt  Protestantse gemeente “de Zaaier” te Ens. 
 
 

Wanneer : 30 september 2017 
Waar  : Loods Meine Kroes Waterkant 25 
    Openingstijden:  9.30 - 16.30 uur 

                  19.30 - 23.00 uur 
    Entree kinderen tot 12 jaar € 1,-- met  glas limonade 
    Volwassenen € 2,-- met kopje koffie/thee  
Doel  : Investering in duurzame energie  “Zonnepanelen”. 
September : Lotenverkoop van de grote verloting in september 
    Loten kosten € 1,25 

 

Inbrengdag : 23 september 2017 van 9.30 tot 15.30 uur 
 

Gevraagd : Vrijwilligers om te helpen op de bazar. 
           Goede bruikbare spullen, boeken, puzzels, 

  speelgoed etc. 
 

Als u al eerder goede bruikbare spullen kwijt wilt, dan kunt u contact 
opnemen met Arend Batterink tel. 0622659744 
 

Namens Bazarcommissie 
Willemien Houter tel. 253094 
 

 
 
 

Programma 2017 Vrouwen van Nu Ens 
 
Dinsdag 4 juli en 1 augustus – gezamenlijke fietsavonden 
Dinsdag 12 september                                                Doe avond                                                                                           
Vanavond komen we meer te weten over vilten, als oudste vorm van textiel maken. 
Dinsdag 10 oktober                                                          Reizen met een containerschip  
Vanavond zal de heer Klein uit Staphorst zijn ervaring met u delen. Veertig jaar geleden reageerde 
hij op de advertentie van de KJCPL in de NCRV bode. Dit bleek de start van zijn loopbaan bij de 
grote vaart.  
Dinsdag 24 oktober                                                                                          Koffieochtend 
Lezing Energetische Numerologie door Maike Rabba. 
Energetische Numerologie - een manier om te ontdekken wie je bent. Je geboortedatum als basis 
voor een verrassende ontdekkingstocht naar (verborgen) talenten en kwaliteiten.  
Aanvang: 09.30 uur. 
Dinsdag 14  november                                     Down Under 
Maja Bakker-de Dreu en Koos Bakker nemen u graag mee, met een door hen zelfgemaakte film, 
naar de binnenlanden van Australië en Nieuw Zeeland.  
Dinsdag 21 November                                                                              Gezamenlijk avond 
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief 
Gastvrouw: Wij Actief  
Locatie: Het Wapen van Ens.  
Aanvang 20.00 uur  
Introducés zijn welkom, zij betalen € 3,00 entree.  
Eva Vriend beschrijft in haar tweede boek “De helpende hand” de geschiedenis van de gezinszorg 
in Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen.  
Dinsdag 19 december                                                Kerstavond 
Deze avond wordt door eigen leden verzorgd. 

 
Zie ook: www.vrouwenvannu.nl/ens 

Aanvang afdelingsavonden: 20.00 uur, Locatie het Roefje te Ens 
( tenzij anders staat aangegeven) 

Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken.                              

http://www.vrouwenvannu.nl/ens
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Activiteiten voor de komende periode    

 
Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. 
Wij gaan voor gezellig samenzijn. 
  
Na de vakanties beginnen we weer met onze bijeenkomsten. 
 
Op 4 juli en 1 augustus hebben we met de gezamenlijke vrouwen een fietstocht.  
Start om 19.00 uur vanaf het bloemenplein. 
 
26 augustus. Wandeldag.  
Opgeven bij Leny Heineke. Vertrek vanaf ’t Gebouwtje om 9.00 uur.  
 
12 september. Van Boxtel Hoorwinkels.  
Bij gehoorverlies is het belangrijk om op tijd actie te ondernemen. Gastvrouw is de wijk van 
Anneke Pastoors.  
 
17 oktober . Rijschool Arie Stolte.  
De veranderingen in het verkeer en de verkeersregels op vrouwvriendelijke wijze.  
Gastvrouw is de wijk van Nel Zuidberg .  
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654    
 

 

Peuterspeelzaal De Hummel       
 

Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 
Tel: 06-25205477   8.45 uur t/m 11.45 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 afgelopen weken hebben alle peuters het boek ‘Kas bij opa 
en oma’ te leen gehad. Samen met een “boekje“ waarin ze 
konden tekenen en plakken en met een liedje en versje erin. 
Dit boek stond op de speelzaal ook centraal. De opa’s en 
oma’s konden ook een kijkje komen nemen in de klas, daar is 
veel gebruik van gemaakt. Zo hadden we heel wat gezellige 
uurtjes samen. We vonden het fijn dat er zoveel opa’s en oma’s 
zijn geweest. 
In het boek gaat opa pannenkoeken bakken en dat leek ons 
een leuke afsluiting van het thema. 
Een aantal moeders en een vader hebben samen met de 
kinderen pannenkoeken gebakken en die waren heerlijk. De 
kinderen hebben er van gesmuld. 
De laatste weken tot aan de vakantie is het thema: ‘Vakantie’. 
We gaan kamperen, naar het strand en een dagje uit naspelen in de klas. We sluiten het thema af 
met een uitje voor alle kinderen. Waarheen is nog een verrassing. 
Dan wensen wij iedereen een hele mooie zomer toe en een fijne vakantie. 
 
Vriendelijke groet van juf Marlon, juf Anne-Wil en juf Ria 

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
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Afgelopen schooljaar zijn heel wat activiteiten de revue gepasseerd in samenwerking van alle drie 

de basisscholen te Ens. We sommen deze nog eens op: 

- Bijna maandelijks overleg tussen de directeuren van de basisscholen uit Ens  

- Gezamenlijk artikel plaatsen in bijna elke uitgave van de Baanbreker 

- Inoefenen en uitvoering geven aan het leerorkest van groep 5 t/m 8  

- De gezamenlijke viering met Koningsdag op de sportvelden 

- De sponsorloop specifiek t.b.v. de actie vanuit de groep ouders uit Ens    

- Een kennismakingsspel voor leerlingen van groep 8 ‘van Basisschool naar Brugklas” 

- Een openingsviering op zondag tijdens de Ensyfair 

 

We zijn met zijn allen trots dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd. Tevens zijn we voornemens 

dit in het komende schooljaar te continueren en waar mogelijk meer gezamenlijke activiteiten uit te 

voeren. Heeft u als ouder of lezer van de Baanbreker ook nog waardevolle en leuke suggesties 

dan horen wij deze natuurlijk graag.   

Ook al gaan we nog een aantal weken naar school toe, graag maken wij direct van de gelegenheid 

gebruik om u, namens de leerlingen en teams van de 3 scholen, alvast een welverdiende 

zomervakantie toe te wensen.  

Misschien zien we u nog in Ens of elders en anders leest u in het nieuwe schooljaar weer een 

verhaaltje van onze basisscholen in de Baanbreker. 

Francien Soeter  - directeur OBS De Regenboog  
Heleen Langenbach  - directeur CBS Het Lichtschip  
Fred Lübbers   - directeur RKBS De Horizon  

 

 
AVONDVIERDAAGSE 

 

Tessa, Jessie, Jolijn, Calvin en Youri hebben de 15 kilometer gelopen. Ze hebben zelf ook een 
stukje geschreven over hun belevenissen tijdens het wandelen. 
Wat zijn we trots op ze. 
 
Avondvierdaagse de 15 kilometer 
We hebben met de avond 4 daagse met een groepje de 15 kilometer gelopen. We liepen met: 
Tessa, Jessie, Jolijn, Calvin en Youri en de ouders!!!!!!!!!! Er gebeurde van alles onderweg: 
Dag 1: We waren aan het wandelen, toen moesten we de Zuiderringweg oversteken. En daar 
stonden we 30 centimeter van een vrachtwagen af die best wel hard reed. 
Dag 2: We waren aan het wandelen, toen lag er een dode haas op de weg. Zijn kop was er af. Hij 
lag er al best wel lang. En we kregen 3 ijsjes onderweg. 
Dag 3: We waren aan het wandelen op Schokland en we kwamen een ree tegen. Daarna lag er 
een poot op de weg. 
Dag 4: We waren aan het wandelen en toen roken de ouders een gaslucht. Daarna hebben ze de 
brandweer gebeld en toen kwam de brandweer met sirenes aanrijden en de politie kwam ook. 
Daarna kwamen we in Ens en toen waren we klaar met de avondvierdaagse. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh5pmasLDUAhUJPFAKHdgdC5UQjRwIBw&url=http://www.obsregenboog.nl/&psig=AFQjCNFVYU35Kupn33ccKQE6zw0vJKbTSA&ust=1497084419317518
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Tour de Ens 

Feestje!! 

 

Op woensdagmorgen 5 juli vanaf 10.00 uur op het bloemenplein! 

1 jaar later!! 

De duofiets heeft een eigen plek! Achter “het Roefje” staat nu een mooie berging. 

Dit is mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers. En dat willen wij met U vieren! 

Iedereen van harte uitgenodigd om de duofiets eens gratis uit te proberen. Dit 

wordt een gezellige ochtend met muziek, leuke activiteiten, en lekkers en drinken . 

Het lijkt ons leuk om met pannenkoeken af te sluiten in ’t Gebouwtje om 12.00 uur. 

(hiervoor vragen wij een kleine vergoeding van 3,00 euro p.p.) 

U komt toch ook? 

       

 De Duofiets van Ens 
  

                    Wie?      :  iedere Ensenaar ( die niet meer zelfstandig   

                   kan/durft/mag fietsen) mag de fiets gebruiken 

                    Wat?  : wat kost het ? ?      € 2,- per keer (onderhoud) 

                      : afspraak maken voor gebruik en info. :  

                                                   Marijke Hollewand tel: 06-22588343 

                        Jolien Haagsma       tel: 06-28310139  

 

 U mag fietsen op alle fietspaden. (actieradius is 50 km) 
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16
e
 Prestatieloop Omloop Ens 

Onderdeel van de dorpenloop competitie AV nop. 

 

Waar:                    Kantine " de Seidelhorst " 
                           E.P. Seidelstraat 4a te Ens 
 
Wanneer:             Vrijdag 11 augustus 2017                                

 Inschrijving vanaf 18.15 uur. 
                       

 

              Inlichtingen:   Jopie van Berkum   Tel: 0527251734 
                  Harry Spekschate   Tel: 0527251918 
 
Starttijd:              19.15 uur 
                            Loopafstand maximaal 10 km                 
                            Lengte van de ronde 2545 meter 
 
Inschrijfgeld:       tot 12 jaar            € 1,50 
                           12 jaar en ouder  € 3,00  
 
Kleedruimte aanwezig 
 

Beloning:             Badhanddoek 
 

De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid. 
 

Sponsoring door: 
PBsound en tv                               P. Bruijnes             Baan 31                     0527253044 
Bouwbedrijf van Egmondbouw      K. van Egmond     Het Noord 10     0527256236           
Zuidberg Frontline                         J. Zuidberg        Buitenveld 5        0527253550         
Seidelhorst                                                                  E.P. Seidelstraat 4a      0527253100 
Flevo – Calc                                   E. Leene             Drietorensweg 17-1   0527253470 
Loopgroep Ens  

Wij zien u graag op vrijdag 11 augustus 2017 om te lopen of om te kijken 

Wil je een keer meelopen, dat kan elke dinsdag en donderdagavond vanaf de sportkantine. Met 
elke loopsnelheid wordt rekening gehouden. Dus ook de sporters die pas begonnen zijn met lopen. 
Interval en duurloop. Samenlopen is veel leuker. 
 

Kijk ook eens op    http://www.xs4all.nl/~spekscha     voor uitslagen en info of Google "omloop ens" 
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Beste Dorpsgenoten,  

 

 

Na een sportieve en gezellige Ensyfair 

week maakt het hele dorp zich op voor 

de zomervakantie. In de feestweek 

hebben onze bestuursleden zich weer 

van hun beste kant laten zien tijdens het 

Ensyfair volleybal toernooi. Wat 

traditiegetrouw resulteerde in een halve 

finaleplaats. Stamgasten gefeliciteerd 

met jullie overwinning!  

 

 

 

 

Voor onze zaalsporten en 

voetbal zit het seizoen er al 

weer op. Ook is er weer een 

prachtig mooie avondvier-

daagse geweest. Jong en 

soms iets ouder hebben weer 

door Ens en ommelanden 

gewandeld. Ook dat was weer 

gezond en gezellig.  

 

 

 

De tennissers zijn echter nog volop in het wedstrijdseizoen. Deze zomer spelen er ook een flink 

aantal zomer-gastleden mee. Dat zijn leden van de andere afdeling die in de zomermaanden hun 

conditie op peil houden op de gemalen bakstenen aan de Seidelstraat.  

 

Ondertussen wordt er bij de andere clubs hard gewerkt aan het organiseren van trainingen, maken 

van teamindelingen en het organiseren van de nodige vrijwillige hulp op de sportclub.  

 

Wil jij komend seizoen iets doen voor de club? Zoek je nog een leuke manier om actief en 

betrokken te zijn bij sport bewegen en gezelligheid in ons dorp? En weet je niet precies bij wie je 

daarvoor kunt melden? Stuur dan mij gewoon een berichtje of bel. We hebben altijd nog helpende 

handen nodig.  

Met sportieve groet, 

 

Marien van der Slikke 

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

mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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Alpe d’HuZes 2017 
Team Ens 

 

Ens goes Alpe d’HuZes – Het zit erop 

Donderdag 1 juni was het zover: 18 dames en heren uit Ens (en omstreken) samen met nog 

duizenden anderen deelnemend aan Alpe d’HuZes: een sportieve actie waarbij wij fietsend in 

teamverband geld hebben ingezameld voor onderzoek naar kanker.  

De meesten van onze groep waren in het laatste weekend van mei al afgereisd naar de camping 

aan de voet van de Alpe. Samen met partner, gezin of andere supporters. Met zijn allen op een 

groot veld op de camping in campers, caravans en tenten en voorbereiden op de grote dag. Het 

weer was schitterend: zon en heet. Voorbereiden betekende beetje fietsen en chillen op de 

camping. En natuurlijk stapelen (veel eten en drinken) om voldoende energie te hebben voor de 

donderdag. 

De dag! 

Om 3.00 uur met ons team naar de start om maar lekker vooraan te staan. En dat stonden we: op 

de 1e rij bij het vertrek om 4.30 uur. Iedereen vol gezonde spanning en vol vertrouwen om er een 

prachtige dag van te maken. En een prachtige dag werd het. Gelukkig qua weer minder heet dan 

in de voorgaande dagen. De 1e beklimming in het donker was zeer indrukwekkend. Door de dag 

heen was het ieder voor zich om zijn of haar eigen doelstelling te halen, variërend van 2 tot 6 keer 

de Alpe beklimmen. Na elke afdaling weer even langs onze camping voor een kleine stop om wat 

te eten en de bidons weer te vullen. Elke klim gaf meer energie: de sfeer langs het parcours werd 

met het uur indrukwekkender. Ieder van ons heeft een sportieve topprestatie geleverd. Helaas was 

het noodweer aan het eind van de dag spelbreker, zodat de laatste beklimming noodgedwongen 

moest worden gestopt. De massale inhaal bij de finish ging hierdoor helaas niet door, maar de 

support gedurende de dag was ook overweldigend. 

Het resultaat! 

Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ was onze doelstelling uiteraard om geld in te zamelen 

voor de strijd tegen kanker. Wij als team Ens hadden een doelstelling om minimaal EUR 40.000 

binnen te halen. Inmiddels staat de teller ruim boven de EUR 70.000: een overweldigend resultaat. 

Voor de totale actie is de huidige tussenstand ruim EUR 10 mio.  

Ens bedankt! 

De ruim EUR 70.000 is bijeen gebracht door circa 25 sponsoren en door de nodige activiteiten die 

wij hebben georganiseerd, variërend van een feestavond, oud-ijzeractie, kapstokacties, een 

sponsorloop van de basisschooljeugd tot een collecte tijdens de Ensyfair kerkdienst. Eigenlijk bij 

alle acties hebben de opbrengsten onze verwachtingen overtroffen. Wij willen middels deze weg 

dan ook een ieder die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan dit fantastische resultaat heel 

hartelijk bedanken.  

En uiteraard ook voor al onze supporters die in Frankrijk dan wel van afstand ons hebben 

gesteund heel veel dank. Deze actie heeft maar weer eens aangetoond waar een klein dorp groot 

in kan zijn. Als team hebben wij het een schitterende ervaring gevonden en gaan nu weer lekker 

fietsen over de vlakke polderwegen: bergen zijn prachtig maar stoempen tegen de wind in blijft ook 

fantastisch.  

FACEBOOK: Ens goes Alpe d’HuZes 
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EVENTING EMMELOORD 
 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli 2017 is de derde editie van Eventing Emmeloord (CIC 1* en CIC 
2*). Een internationaal evenement waar topsport centraal staat: bekende ruiters uit binnen- en 
buitenland verschijnen aan de start in het uitgestrekte Kuinderbos, dat uitermate geschikt is voor 
eventing door de combinatie van open landschap, bos, brede zandpaden, natuurwater en vooral 
de goede bodem. Als toeschouwer staat u dicht op het parcours en  kunt dus optimaal genieten 
van de spectaculaire sprongen en de harmonie tussen paard en ruiter. 
 
BuitenZinnig 
Op zaterdag kunnen bezoekers ook de hele dag genieten van Eventing BuitenZinnig: van 10.00 tot 
19.00 uur is er een landleven-markt met standhouders die op eigen wijze hun invulling geven aan 
de toevoeging ‘BuitenZinnig’. Daarnaast zijn er demonstraties van zandsculturen bewerken in het 
kader van 75 jaar Noordoostpolder droog, diverse outdooractiviteiten voor jong en oud, 
kunstschilderij routes en niet te vergeten jachthondendemonstraties, touwtrekwedsrijden en een 
heuse 4 x 4 landrover trial. Diverse horecatentjes, food- & coffeetrucks zorgen voor de inwendige 
mens. Voor gezelligheid en spektakel gaat u dus naar Eventing Emmeloord!  
 
Kijk op www.eventingemmeloord.nl voor meer informatie over Eventing Emmeloord. Standhouders 
die willen deelnemen aan Eventing BuitenZinnig kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier 
op eventingemmeloord.nl/buitenzinnig  

 

 
Het Kuinderbos, grootste wilde vlindertuin van Nederland 

 
Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer 
organiseert voor de tweede keer een grote vlindertelling in 
het Kuinderbos (Noordoostpolder) tijdens de landelijke 
tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. Hij zoekt daarvoor 
mensen die het leuk vinden om op zondagmiddag 
6 augustus vlinders te komen tellen. Je hoeft hiervoor geen 
speciale vlinderkennis te hebben. Wel een gemotiveerde 
instelling. Zowel ervaren vlinderaars, als leken en kinderen 
zijn welkom om mee te doen.  
 

De dag wordt afgetrapt door Kars Veling van de Vlinderstichting, die je laat zien welke 
vlindersoorten er in het Kuinderbos voorkomen en waar je op moet letten om ze te herkennen. 
Vervolgens gaan we in kleine groepjes de telling doen. Dit gebeurt op 30 telroutes, verspreid over 
het gehele Kuinderbos. Ervaren vlinderaars worden gekoppeld aan mensen die minder 
vlinderkennis hebben. Iedereen krijgt een vlinderzoekkaart die je mag houden om thuis verder te 
speuren. Na afloop van de telling is er een kampvuur waar de kinderen broodjes mogen bakken. 
Ondertussen worden de telgegevens verzameld zodat de telresultaten meteen bekend gemaakt 
kunnen worden.  
 
Boswachter Harco doet veel om het Kuinderbos voor vlinders aantrekkelijk te maken en te houden, 
zoals bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren en de begrazing afstemmen op 
vlinders. Dat heeft zijn uitwerking, want het Kuinderbos is inmiddels vele vlindersoorten rijk. Er zijn 
bijna 30 soorten dagvlinders in het Kuinderbos gevonden. Tijdens de vlindertelling in 2016 telden 
we met ruim 85 vrijwilligers 584 vlinders van 22 verschillende soorten. Help ons mee om van het 
Kuinderbos weer de grootste wilde vlindertuin van Nederland te maken en meld je aan bij 
boswachter Harco Bergman! 
 
De telling vindt plaats op zondag 6 augustus van 13 tot ca. 16 uur in het Kuinderbos 
(Noordoostpolder). Vooraf aanmelden via h.bergman@staatsbosbeheer.nl, vermeld het aantal 
volwassenen en kinderen en of je veel of weinig vlinderkennis hebt. Na aanmelding krijg je een 
bevestigingsmail. Circa 2 weken voorafgaand aan de telling ontvang je een mail met nadere info 
over de telling. 

http://www.eventingemmeloord.nl/
mailto:h.bergman@staatsbosbeheer.nl

