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COLOFON 
         
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - eind juni - september – december 
Oplage  : 1300 
Bezorging  : Gratis huis aan huis                                
Informatie  : 251260                                     
E-mail adres  : debaanbreker@hotmail.com  
Redactie  : Jannie de Lange  
Drukwerk  : Catherien Jansen 
Aanleveren  : per email, in Word, lettertype Arial 11 pt 
 
 
BESTUURSLEDEN DORPSBELANG.  
Gerda de Jong (voorzitter)      tel. 253406 
Koos Sturm (vice-voorzitter)      tel. 251395 
Gerhard Grijsen (secretaris)      tel. 06-22958676 
Dorothy van Drongelen (penningmeester en ledenadministratie) tel. 251098 
Bert Scholten        tel. 06-38909094 
Joost Kreulen        tel. 06-20493608 
Amy Blaauw        tel. 06-21224231  
 
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:  22 juni 2015 

Verschijningsdatum rond 2 juli 2015 

 

     

    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 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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4 65 en 60-jarig huwelijk 
5 Koningsspelen / Koningsdag / tulpenmozaïek 
6 JOEK autocross / 4 mei herdenking / level one steptocht 
7 Even voorstellen: Amy Blaauw / “Gewoon anders zijn” 
8 Even voorstellen: Knutselclub ‘de Paddestoel’ 
9 Wandelpad Ens / wandelpuzzeltocht 
10 Alpe d’HuZes / oproep collectanten Prinses Beatrix Spierfonds 
11 10-jarig lustrum ‘Smart en Zo’ 
12 advertentie: Gewoon anders zijn 
13 Taeke’s versboetiek stopt 
14 Ensyfair: pimp je wijk / 40 jaar Dijkfeest 
15 Programma Ensyfair 
16 Activiteiten steunpunt Ens / rollatorkeuring 
17 Peuterspeelzaal De Hummel / 10 jarig bestaan SPN  
18 Verhuurproces Mercatus 
19 Mercatus / buurtwerker Ens 
20 Uitvoering toneelgroep Ens 
21 Kennedymars / TC Ens  
22 Biljart Vereniging Ens 
23 SVEns: sportdorp - wielrennen - steppentocht 
25 LaDanza / Frans Hoek keepersdag 
26 Luchtwachttorens 
27 Kom in de kas / natuurmoment 
28 Het Polderspel / kampioenschap eiergooien 

 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
23/24 april  tulpenmozaïek maken 
24 april  koningsspelen 
26/27 april  Kennedymars 
27 april  Koningsdag 
26 april  pré- autocrossfeest 
27 april  JOEK autocross 
27 april  “After Autocrossparty” 
28 april  inschrijfavond avondvierdaagse 
  3 mei   Level one steptocht - start en finish bij het Wapen van Ens 
  4 mei   4 mei herdenking 
12 mei   meditatieve avond in het Roefje -  meer info: dittyvdberg@planet.nl 
16 mei   Taeke’s versboetiek stopt - afscheidsreceptie 
  1 t/m 4 juni  avondvierdaagse 
11 juni   rollatorkeuring 
13 t/m 20 juni  Ensyfair 
17 juni   feestelijke opening vernieuwde wandelpad  

 
   
OUD PAPIER 
Bij basisschool “Het Lichtschip” wordt oud papier ingezameld. Dit schooljaar komt de oud 
papiercontainer op donderdag 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 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. 

mailto:dittyvdberg@planet.nl
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Door de voorzitter... 
 

'April doet wat hij wil', luidt het gezegde. 
Een mooie maand, waarom? 

 Hij begint met een grap 

 Het weer wordt warmer, we komen naar buiten en uit onze winterslaap 

 De natuur loopt uit, er komt wat kleur 

 We plannen onze vakantie 

 en we bereiden ons voor op koningsdag 
 

Een koningsdag, en dit jaar geen vooruitzicht hebben op een koninklijk bezoek. Dit voelt een beetje 
kaal en saai. Afijn, vanuit dorpsbelang doen wij er weer alles aan een mooie ochtend te organiseren 
met aansluitend door Joek de autocross. 
 
Afgelopen zaterdag was er ‘Kom in de kas’ in Ens. Een mooi evenement welke zeker Ens op de 
kaart heeft gezet. Veel bezoekers trokken naar Ens en genoten van de groei en bloei in de kassen 
aan de Enserweg. Zelf had ik de eer het te mogen openen en als 'Greta de Jong' heb ik mijn best 
hiervoor gedaan. 
 
Misschien was het u al opgevallen, maar het dorpsplein is opgeknapt door de klusgroep, de 
bloemen in de bestrating zijn schoongespoten en de fontein is opnieuw geverfd. Het ziet er goed uit. 
Ik wil graag nog wel een oproep plaatsen met de vraag of iemand de bloembakken in het centrum 
van water zou willen voorzien. Hiervoor is een 
geschikte kar met waterreservoir achter de auto 
beschikbaar. Dus bent u iemand die altijd al graag 
de bloemetjes wilde buiten zetten? Meldt u zich 
dan aan bij het dorpsbelangens@hotmail.com. 

 
Inmiddels hebben wij de jaarvergadering achter 
de rug, de duim ging naar Peter Bruijnes, welke 
hij welverdiend in ontvangst nam. We hebben 
afscheid genomen van Rinette Snoek die zich 7 
jaar lang op een bewonderenswaardige manier 
heeft ingezet voor het belang van het dorp. Amy 
Blaauw werd verwelkomd als nieuw lid. Verder is 
de website succesvol gelanceerd en gaf de 
provincie info over het traject verbreding N50. 
Ook spraken we over schaliegas. Er werd een film 
getoond maar of we hier als dorp een standpunt 
over in zouden moeten nemen, bleef in het 
midden. 
 
Op 31 maart is er een avond geweest over de planvorming voor huisvesting van arbeidsmigranten. 
Deze aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging geldt voor de Enserweg 16. In eerste instantie 
wordt gestart met een opvang voor 150 plaatsen in unitbouw, welke na een jaar mogelijk uitgebreid 
kan worden naar 300 plaatsen. De avond werd door de gemeente georganiseerd voor de bewoners 
van de Enserweg, de CVE, dorpsbelang en Stichting Revitalisering Tuinbouwgebied Ens. In de krant 
was hier het een en ander over te lezen. Het was een avond welke op zich goed verliep. Er was 
ruimte voor opmerkingen en vragen. Een klankbordgroep is nu gevormd welke intensiever 
betrokken wordt. Ook staat er in de hele procedure straks nog een inspraak/ info avond voor het 
dorp gepland. Dorpsbelang is niet tegen huisvesting van 150 migranten maar bij de grootschaligheid 
van 300 hebben wij vragen. Ens wil gastvrij zijn voor migranten, een groep welke bijdraagt aan het 
economisch belang voor het dorp. 
 
Tot slot wil ik graag een ieder die zich alweer voorbereidt op de komende Ensyfair hier veel succes 
mee wensen. 
 
Gerda de Jong 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-koninklijke-koningskroon-image29152381&ei=xmszVcLVBtDXas6tgMgO&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNHzOOfSZZQzgqMZB7wenV7SVUbhwQ&ust=1429519642071627
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65 jaar getrouwd 
 

12 april 1950 – 12 april 2015 
 

Cees en Marie van Stee 
 

Familie van Stee komt van oorsprong uit Zeeland. Cees 
is geboren in 1920 en Marie in 1925. Cees is in 1942 
naar de Noordoostpolder gegaan om daar een toekomst 
op te bouwen. Op het moment dat ik aankwam waren 
alleen nog maar de randen van de polder 
drooggevallen. In 1949 heb ik de mogelijkheid gekregen 
om een boerderij te pachten aan de Oud 
Emmeloorderweg. Deze mogelijkheid heb ik met beide 
handen aangegrepen. 
Op 12 april 1950 ben ik, Cees, getrouwd met Marie en 
zijn we op de boerderij gaan wonen .  
In 1988 zijn we verhuisd naar Ens De Singel 1. We 
wonen hier met veel plezier in een heel fijne buurt. 
Afgelopen zondag 12 april 2015 waren we 65 jaar 
getrouwd. Met de familie en de buurt hebben we dit 
gevierd in het Wapen van Ens. De buurt heeft een hele 
mooie poort gemaakt, en een rode loper neergelegd, ter 
ere van dit feest. 
Maandag 13 april hebben de burgemeester met zijn 
vrouw ons, Cees en Marie, met een bezoek vereerd. 

Tevens hebben we de felicitatie van de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland 
gekregen en ook de felicitatie van de vertegenwoordiger van Koning Willem Alexander. 
Maandagavond 13 april heeft de Enser blaaskapel een concert gegeven aan De Singel 1. 
Wij, Marie en Cees, willen jullie allemaal bedanken voor de vele attenties, in welke vorm dan ook, en 
alle mooie bloemen. Het is overweldigend om dit mee te mogen maken. Iedereen bedankt! 
 
 
 
 

 
 

60 jaar getrouwd 
 

27 april 1955 – 27 april 2015 
 

Janis en Riet de Witte 
 

 
Janis en Riet de Witte zijn 27 april a.s. 60 jaar 
getrouwd. Zij wonen nog steeds op de boerderij 
aan de Zwijnsweg en ze hebben het alle dagen 
druk. Druk met de tuin, zowel bloemen als 
groenten. Druk met alles bezoeken, markt, open 
dagen, visites etc. Ook is Riet druk met crea in het 
dorp en andere zaken aangaande de ouderen. 
Koffie schenken etc. Al met al, nog geen mensen 
die achter de geraniums zitten. 
 
Janis en Riet van harte gefeliciteerd. 
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Koningsdag 

 
Maandag 27 april  
 

10.00 uur Aubade op het dorpsplein 

  Toosten op de Koning met oranjebitter en ranja voor de kleintjes. 

  Aansluitend is er bij mooi weer een gezellig terras met koffie en 

  een springkussen voor de kleintjes 

10.30 uur Koersbalwedstrijd in het Hofje van Ens voor de ouderen 

16.00 uur Bingo en broodmaaltijd ( € 5,00 p.p. opgave in het Steunpunt, vanaf 65+)  

 

Tulpenmozaïek : thema “circus” 

Donderdagavond 23 april: tulpen koppen om 18.15 uur (verzamelen bij de 

fam. Broersen, Drietorensweg 38-II). Om 20.00 uur wordt er begonnen met 

het steken en op de vrijdagmorgen 24 april gaan we om half 9 weer 

verder. Mozaïek wordt gemaakt bij de fam. Broersen. 

Let op: Zijn er (tijds)wijzigingen dan staat dat vermeld op www.ens-nop.nl. 

Lijkt het je leuk om ook te helpen, dan kun je altijd langs komen. Het is wel fijn als je aan Mirjam 

Leene laat weten dat je komt : 8307pb17@hetnet.nl of tel. 253470.  

 
 

 

Op vrijdag 24 april zijn in Ens de Koningsspelen / sportdag 

 
U bent van harte welkom om te komen aanmoedigen. 

10.00 – 12.00 uur: groep 1 en 2 in de sporthal 

9.00 – 12.00 uur: groep 3 t/m 6 op de sportvelden 

12.00 – 13.00 uur : groep 1 t/m 8 picknick op het veld 

13.00 – 15.00 uur: groep 7 en 8 op de sportvelden 

 

                                                       
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kleurplatenenzo.nl/kleurplaten/leeuwen/74&ei=uRIwVYqLIYLUPaPmgYAN&bvm=bv.91071109,d.bGg&psig=AFQjCNFbqH7oEFLDKYd6H6tJemKxboCU9g&ust=1429300238888079
http://www.ens-nop.nl/
mailto:8307pb17@hetnet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youropi.com/nl/deventer/evenementen/koningsdag-3-12925&ei=MR0wVcXQL4ipOsKDgagJ&bvm=bv.91071109,d.bGg&psig=AFQjCNFGBkOpG3vfafY9yPC-oDY8zo84LQ&ust=1429302935783826
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JOEK AUTOCROSS 
 

Op 27 april aanstaande gaat om 11:30 de jaarlijkse JOEK Autocross 

weer van start. Het is na veel moeite gelukt om weer een geschikt 

stuk land te vinden in de omgeving van Ens. Dit jaar heeft Kwekerij 

Wouters het land beschikbaar gesteld aan de Drietorensweg.  

 

De jaarlijkse cross zal dit jaar voor extra veel spanning en sensatie zorgen door een smalle en 

lange baan op zanderige grond. Ondanks het kleine terrein hoopt de Autoco van JOEK op een 

gezellige cross waar een lekker biertje gedronken kan worden bij de Kleiduikerstent.  

 

Nieuw dit jaar is de bromfietsklasse, afgekeken van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. In deze 

klasse zal er niet worden gestreden om de snelste te worden, maar wie het origineelst de baan 

op durft.  

 

De entree bedraagt € 3,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis. Op de Drietorensweg geldt deze dag 

eenrichtingsverkeer. Rijrichting vanaf Ens naar de Zwartemeerweg. 

 

De JOEK Autocross Commissie hoopt u te kunnen verwelkomen op de 27
ste 

 

In het Wapen van Ens: 

 

26 april – pré-autocrossfeest aanvang 21:00 

m.m.v. “De Rockstieren”, entree: € 5,00 

 

27 april – “After Autocrossparty” met sparerib buffet € 9,00 p.p. 

 
 

4 mei herdenkingsdag
  

Wij hopen dat u allen weer aanwezig bent, het programma is als volgt: 
  

19.30      Verzamelen bij de vlaggenmast op het dorpsplein 

19.45      Vertrek stille tocht met fakkels 

19.55       Aankomst in het hofje 

19.58       Taptoe 

20.00      Twee minuten stilte 

 Het Wilhelmus 

 Woordje van de dorpsvoorzitter 

 Spelen koralen 

 

 

 

3 mei Level One 11-dorpen Steptocht 

 

Dit jaar is de start en finish van de steptocht bij het Wapen van Ens. 

De steppers vertrekken om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het 

Wapen van Ens richting Kraggenburg. De finish is rond 17.30 uur. 
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Hallo Ensmensen, 

Sinds afgelopen maart zit ik in het bestuur van dorpsbelang, 
daarom zal ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Amy 
Blaauw en ik ben 23 jaar oud. Ik studeer HBO Pedagogiek en 
ben daarnaast werkzaam in de gehandicaptenzorg.  
Ik woon mijn hele leven al met veel plezier in Ens en ik ben graag 
betrokken met het dorp. Zo zien jullie mij al een aantal jaren op 
het podium bij cabaret (Ensyfair) en zet ik mij bij de huurders-
werkgroep van Mercatus in voor en met de huurders van Ens. 
Dorpsbelang Ens is voor mij een nieuwe en geweldig leuke 
uitdaging en ik zal mij met veel enthousiasme inzetten! 
 
Groeten Amy Blaauw 

 

 

 

Even voorstellen …… 

“Gewoon anders zijn” 
Coaching en begeleiding van kinderen en volwassenen 

 
Bent u op zoek naar begeleiding of coaching van uw kind, uw gezin of uzelf. Dan kunt u terecht bij 
een speciale praktijk in Ens. Nienke van Buren is met haar coachingsbedrijf “Gewoon anders zijn” 
als geen ander in staat u of uw kind bij te staan in de (persoonlijke) ontwikkeling en opvoeding.  
 
Naast de algemene vorm van coaching kunt u “Gewoon anders zijn” ook inschakelen bij de 
begeleiding van huiswerk, dyslexie en dyscalculie. Daarnaast is Nienke van Buren gespecialiseerd 
in de coaching en begeleiding van chronisch Siemen, hoogbegaafden en kan ze helpen bij 
(h)erkenning van jezelf , re-integratie en psycho-educatie.  
Daarmee helpt “Gewoon anders zijn” kinderen en volwassenen die vastlopen, faalangst hebben of 
op zoek zijn naar zichzelf.  
Gewoon anders zijn geeft ook de trainingen “Ik leer leren” aan kinderen van groep 7/8 en clash 1/2/3 
van het VO. 
 
De afspraken kunnen gemaakt worden in de praktijk in Ens, of als u dat prettiger vindt ook, na 
overleg, bij u aan huis. Iedereen is anders, daarom zijn individuele aandacht en maatwerk voor 
iedereen bij “Gewoon anders zijn” standaard!. 
 
Wilt u meer weten. Kijk dan op de site www.gewoonanderszijn.nl of bel met  
Nienke van Buren: 06-12585498. 

 

 

http://www.gewoonanderszijn.nl/
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Even voorstellen… 

Wij, Moniek en Annemiek, zijn 2 moeders die veel thuis zitten met onze kinderen. Als je veel alleen 

bent met je kinderen, kom je soms in een bepaalde sleur van alleen maar mama zijn. Via de 

peuterspeelzaal kwamen we met elkaar in contact. Moniek had al een tijdje het idee in haar hoofd, 

maar zocht nog iemand die haar mee kon helpen de club op te starten. Annemiek vond het een 

mooi idee om met moeders bij elkaar te gaan zitten, de kinderen lekker te laten knutselen, en een 

mooie gelegenheid om wat meer moeders te leren kennen uit het dorp. Zo is het idee begonnen en 

gingen we met z’n tweeën aan de slag.  

Inmiddels hebben we onze eerste knutselmorgen gehad! We hadden een gezellig klein groepje, en 

hebben bloempotjes geverfd. Na een half uurtje lekker kliederen, vonden de kinderen het mooi 

geweest, en zijn we gezellig met z’n allen naar buiten gegaan. We hebben met de bal gespeeld en 

in het zand. Rond de klok van 11 uur, hebben we alles opgeruimd en kregen de kinderen een zakje 

met potgrond mee en een aardbeiplantje, die ze thuis in het inmiddels opgedroogde bloempotje 

konden doen. Het was mooi om te zien dat de moeders op elkaars kinderen letten!  

Ons plan is om in het Roefje elke vrijdagmorgen te knutselen, en af en toe iets met koken of bakken 

te doen. De morgen start om 10:00 uur. Tussen 11:00 en 11:30 sluiten we de morgen af.  

Wilt u graag mee doen met onze knutselclub? U kunt zich per knutselmorgen opgeven, liefst een 

week van tevoren. Zo kunt u zelf bepalen wanneer u komt, en zit u nergens aan vast! Opgeven kan 

via onze mail: knutselclubdepaddestoel@hotmail.com 

De kosten van een knutselmorgen zijn € 3,50 per gezin. Dit kunt u aan het begin van de 

knutselmorgen bij ons inleveren. De knutselclub is voor kinderen van 0-4 jaar. Als ze niet mee 

kunnen knutselen, hebben we ook speelgoed, om zo ook de allerkleinsten te vermaken! 

Bent u enthousiast geworden? Kom dan snel een kijkje nemen!  

Tot de eerstvolgende knutselmorgen!  

Groetjes Moniek en Annemiek 

 

 

 

 

 

 

mailto:knutselclubdepaddestoel@hotmail.com
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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.  

Wie zijn wij? 
Piet Baars, Martin Koeslag, Harnita Jansen, Ad Kragtwijk, Sjouke Veldhoven, Coriene Campmans 
en Gert van Oosten. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we dit graag. 
 
Tijdens NL Doet op zaterdag 21 maart is het survivalparcours gerealiseerd. De harde werkers waren 
Piet Baars, Henk Jansen, Arend de Gorter, Ad Kragtwijk, Gert van Oosten en Martin Koeslag. Het 
was helaas erg regenachtig, maar het eindresultaat is prachtig geworden. 
 

 
 

Groepen kinderen van alle 3 de basisscholen uit Ens hebben hard gewerkt om mooie nestkastjes te 
timmeren. Het eindresultaat kunt u bewonderen in het Enser bos, het wandelpad richting Tuinrand 
richting kerkhof en het wandelpad achter de P.A.straat.  

Er zijn inmiddels palen in de grond gezet voor de route, bewegwijzering wordt binnenkort 
gerealiseerd. Prachtige maanstanden zijn verwerkt in tegeltableaus bij de zonnewijzer. Ad Kragtwijk 
en zijn vrouw Elly hebben samen hiervoor diverse mozaïektegels geplakt. 

Al met al is er al veel werk verzet en wordt het wandelpad zeer de moeite waard om eens te 
wandelen. Wij wensen u al vast veel wandelplezier! 

 

 

Wandelpuzzeltocht 
 

Dit jaar wordt tijdens Ensyfair het vernieuwde wandelpad in Ens geopend én meteen uitgeprobeerd! 
Vanuit de dorpsvisie is er gewerkt aan het vernieuwen en verbeteren van ‘het rondje dorp’. Het 

wandelpad wordt op de woensdagavond feestelijk geopend en het pad kan meteen worden 
uitgeprobeerd tijdens de wandelpuzzeltocht, welke ook meetelt voor de buurtcompetitie. De 

wandelpuzzeltocht wordt georganiseerd door dorpsbelang. 
 

Dus allemaal de wandelschoenen aan en ‘een rondje dorp’ doen! 
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ALPE D”HUZES 4 JUNI 2015!  DANK U WEL!! 

Toen Saskia vertelde, dat ze met haar Oncologie/Hematologie-team van de Isala Klinieken mee 
gaat doen aan de Alpe d ’HuZes was ik meteen enthousiast….ik vond het GEWELDIG!! En ik wilde 
hen graag gaan aanmoedigen. 

Later dacht ik, waarom ga ik ook niet zelf mijn steentje bijdragen en ja hoor….. Marjolijn en ik zijn 
hard aan het trainen en gaan hem 2-3x te voet beklimmen. En boven op de berg steken we een 
kaarsje op voor alle zieken en overleden dierbaren. 

Ik ken zoveel lieve familie, vrienden en kennissen die strijden tegen kanker en…….ik zie dat het 
dankzij nieuwe behandelingen en nieuwe medicijnen toch beter gaat, ondanks een mindere 
prognose!! Ik ben daar zo heel erg blij mee!! Dat komt mede door de vele onderzoeken en daar is 
véél geld voor nodig. 

Er wordt van me verwacht, dat ik  €2500,-  inzamel door sponsoring en acties!!!   

En het gaat goed! 

EN DAARVOOR WIL IK IEDEREEN ALVAST HEEL HARTELIJK BEDANKEN!!! 

Want…bij de Spar is er al een mooi bedrag binnengekomen door het inzamelen van lege 
flessen en bij Cindy’s Bloemen is er ook al goed gedoneerd. Met de wandelclubs lopen we 
extra voor dit goede doel en bij het Wapen van Ens is er een Alpe d’Huzes broodje te 
bestellen. 

Ik ga ervoor en zo moet het toch gaan lukken? Alle kleine beetjes helpen! 

Voor meer informatie, zie de site: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/ansbakker/ans-
bakker/ 
 

Nogmaals Hartelijk Dank,  

Met vriendelijke groet Ans Bakker. 

 

 

 
 
 

Vrolijk, sportief, doortastend, gezellig; 
collectanten komen in allerlei soorten en maten.  

 
WELK TYPE U OOK BENT, WIJ HEBBEN U NODIG! 

In Ens zoeken we nog een paar extra collectanten voor de collecte van het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Bent u in de SPIERWEEK van 14 tot en met 19 september beschikbaar en vindt u 
een wandeling van één à twee uurtjes geen punt, dan bent u diegene die we zoeken. Met een paar 
uurtjes van uw tijd kunt u echt verschil maken.  

Dankzij de collecte heeft het Prinses Beatrix Spierfonds de afgelopen jaren baanbrekend  
wetenschappelijk onderzoek kunnen doen naar spierziekten, waaronder ALS, SMA, Duchenne, MD. 
Hierdoor zijn er nieuwe medicijnen gekomen, betere  behandelmethoden ontwikkeld en is de kwaliteit 
van leven van mensen met een spierziekte verbeterd. Helaas is er voor veel spierziekten nog geen 
behandeling. Een spierziekte tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. De 
meeste spierziekten zijn progressief en een groot deel van de mensen komt in een rolstoel terecht. Zelfs 
al op hele jonge leeftijd. Een levensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van leven verhoogt, 
hoop voor ouders en een beetje meer begrip in het dagelijkse leven, daar doen we het voor. En met uw 
hulp kunnen we dat blijven doen. 

Kom ons team van gedreven en gezellige collectanten versterken, meld u aan bij mevr. Buynink, 
Noorderbocht 71, tel. 253415 of bij mevr. Buynink , Petrus Aemiliusstraat 13, tel. 251676. 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/ansbakker/ans-bakker/
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/ansbakker/ans-bakker/
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10 jarig lustrum Smartlappenkoor ´Smart en Zo´  

op 18 april bij H.C.R. van Saaze te Kraggenburg 

 

Het was 16 april 2005 toen het eerste bestuur naar de notaris ging en de vereniging officieel liet 
vastleggen als ´smartlappenkoor Smart en Zo´. 

Nu, 10 jaar, 1 CD en 87 optredens verder is er reden voor een feest. In die tien jaar hebben de 
dames veel meegemaakt. Ze repeteerden, breidden hun repertoire uit, gingen optreden, nog een 
keer optreden en van het één kwam het ander. Binnenkort komt zelfs de tweede CD uit! 

Smart en Zo staat bekend als ‘de roze dames’. Voor het eerste optreden hebben een aantal dames, 
de kleding commissie, in overleg met het bestuur besloten dat de kledingkleur roze/wit ging worden. 
Wat een succes! 

Op 18 april j.l. werd het 10-jarig bestaan groots gevierd bij H.C.R. Van Saaze in Kraggenburg. Alle 
leden, oud leden en betrokkenen werden met een introducé uitgenodigd om dit mee te vieren. 
Natuurlijk was er muziek en….. een spectaculaire verrassing! 
Het aanleveren van deze kopij was voor de 18e april, dus helaas kan er nog niets verteld worden 
over de avond en de naam van de nieuwe CD die op de feestavond gepresenteerd wordt.  Vanaf 18 
april kan de nieuwe CD via de website van SmartenZo gekocht worden. 

Het motto van Smart en Zo is: passie, hoog meezinggehalte en veel gezelligheid. Zingen en 
gezelligheid is de bindende factor van het koor. De dames bezitten een flinke dosis enthousiasme 
en zorgen voor een gemoedelijke en ongedwongen sfeer tijdens hun optredens. Het repertoire 
bestaat uit smartlappen en levensliederen, zowel van vroeger als van deze tijd. Lekker meedeinen 
en meezingen of neuriën gaat automatisch, herinneringen van vervlogen tijden komen naar boven. 
Zing mee, geniet en lach! 

Smart en Zo bestaat uit 40 zangeressen, 4 accordeonisten, één gitariste en één slagwerker. De 
leden komen uit Kraggenburg, Ens, Marknesse, Vollenhove, St. Jansklooster en omstreken. Het 
koor staat onder de bezielende leiding van dirigente Lineke Ruiter uit Ens.  

Meer informatie: www.smartenzo.nl 

 

http://www.smartenzo.nl/
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Afscheid van Taeke’s Versboetiek 
 

Taeke van der Meulen woonde met zijn jonge gezin in 1985 in Rijssen, hier was hij werkzaam als 
bedrijfsleider bij Supermarkt “Unigro”. Altijd heeft Taeke de ambitie gehad om een eigen bedrijf te 
starten. Via een collega bij Unigro, hoorde hij van het vrijkomen van een winkel in het plaatsje Ens. 
Voor de bakkerij van de heer Fuite was in eerste instantie geen opvolger. 
 
Taeke greep de kans met beide handen aan en heeft de heer Fuite samen met een 
vertegenwoordiger overtuigd om de bakkerij in Ens te heropenen. In februari 1985 is Taeke ook 
enthousiast gestart en is in die zomer met het hele gezin naar Ens verhuisd. 
 
De naam Taeke is een Friese voornaam.  Het grappige is dat Taeke dacht dat er een groot gedeelte 
van de Ensenaren een Friese achtergrond zou hebben. Na het openen van de winkel bleek het 
natuurlijk niet zo te zijn en kwam hij er achter dat Ensenaren uit alle hoeken van Nederland 
afkomstig zijn. Een grappige anekdote op de voornaam is dat een vaste klant na jaren op een dag 
vraagt aan Taeke: “zeg bakker, nou moet je mij toch is vertellen…. zijn die kinderen van jou wel echt 
jouw kinderen?? Jij heet Taekes en je kinderen Van der Meulen??? Door deze naamspeling werd 
de vrouw van Taeke, Gré van der Meulen ook vaak aangesproken als mevrouw Taekes. 
 
In de beginjaren was alleen Taeke te vinden in de winkel, na verloop van een aantal jaren is Gré 
stiekem weg ook meegaan helpen in de winkel en is er nu ook niet meer weg te denken! Ook zij 
heeft een ieder heel wat brood, banket, kaas en vleeswaren verkocht. 
 
Nu na 30 jaar komt de dag dichtbij dat Taeke’s Versboetiek zijn deuren gaat sluiten. 
16 mei aanstaande is de laatste open winkeldag, Taeke en Gré willen deze dag graag afsluiten met 
een receptie. Hieronder worden klanten, belangstellenden en bekenden hiervoor uitgenodigd. 
Taeke en Gré van der Meulen zijn vanaf die dag niet meer te vinden aan de Baan 36, maar blijven 
een bekend gezicht in Ens. 
 
 

 

 

Beste Klanten, Ensenaren, 
 
Samen met mijn vrouw hebben wij u 30 jaar lang met veel plezier voorzien van brood, banket e.d. 
Het sluiten van de winkel willen we dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
 
De laatste winkeldag is 16 mei aanstaande  
en we sluiten deze graag samen met u, klanten,  
bekenden en belangstellenden af. Dit uiteraard  
onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Datum  : 16 mei 2015 
Locatie  : Baan 36 
Tijdstip  : 16.00 uur tot 18.00 uur 
 
Mocht u verhinderd zijn, dan willen wij u via 
deze weg bedanken voor uw jarenlange 
trouwe klandizie. 
 
Groeten, 
 
Taeke’s Versboetiek 
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Veertig jaar Dijkfeest, veertig jaar herinneringen  
 
ESPEL – Dijkfeest bestaat dit jaar maar liefst veertig jaar! Voor de organisatie alle reden om een 
feestelijk tintje aan aankomende editie te geven. Daarom pakken zij 27 juni uit met voorafgaand aan het 
jaarlijkse feest een reünie en enkele special acts tijdens het feest zelf. Want veertig jaar Dijkfeest 
betekent ook veertig jaar vergaderen, opbouwen en opruimen, mooie, goede en leuke herinneringen en 
bovenal: feest! 
 

Dijkfeest is ontstaan als jaarlijks eindfeest van de toenmalige Katholieke Plattelands Jongeren (nu 
Jongeren19nu). Dit eindfeest werd gehouden in het toenmalige openlucht theater in Marknesse. Toen 
door de gemeente werd besloten dat het theater gesloopt zou worden, werd er gezocht naar een nieuwe 
locatie. Het was Jos Becker (destijds kringvoorzitter van de KPJ) die eind 1975 zijn oog liet vallen op de 
IJsselmeerdijk.  
 

Een idee dat aansloeg en toen is ook de naam ‘Dijkfeest’ ontstaan. Vanaf het eerste Dijkfeest in 1976 
vindt het Dijkfeest iedere keer plaats op de laatste zaterdag van juni. Voorafgaand aan de eerste editie 
rekende de organisatie op zo’n 700 bezoekers maar wat bleek, het werden er wel 1400! Vanaf het begin 
af aan was het Dijkfeest toegankelijk voor iedereen en niet alleen voor leden, dit had een positief effect 
op het bezoekersaantal en is altijd zo gebleven.  
 

Voor het 40-jarig jubileum is er een speciale reünie commissie in het leven geroepen. Voorafgaand aan 
het Dijkfeest zal er op zaterdag 27 juni een heuse Dijkfeest reünie georganiseerd worden voor iedereen 
die ooit zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de organisatie van dit feest. Op dit moment is de 
commissie druk bezig met het verzamelen van namen, adressen en foto’s van de afgelopen veertig jaar. 
Heeft u speciale herinnering aan Dijkfeest of bent u in het bezit van mooie foto’s? Laat het de organisatie 
weten door contact op te nemen met Annemarie Huizinga, e-mail: annemariehuizinga@hotmail.com.  

mailto:annemariehuizinga@hotmail.com
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Ensyfair 2015  “Ens over de grens” 
 

Ens gaat internationaal! Niet alleen zijn er nu Ensernaren en bedrijven uit Ens over de hele wereld 

te vinden, de samenleving in Ens wordt ook steeds multicultureler. Ensyfair kan natuurlijk niet 

achterblijven, daarom: Ens gaat over de grens! Voor de buurtcompetitie een spannende uitdaging. 

Elk team vertegenwoordigt een eigen land, van Koeweit tot België tot Jamaica. We verwachten 

natuurlijk weer een heleboel creativiteit.  

Ook hebben we weer ons uiterste best gedaan voor de muziek, een leuke band die de week gaat 

openen is De Euro’s ( voorheen 30EUROLIVE) maar helemaal trots zijn we op de afsluiter van 

Ensyfair: Memphis Maniacs met in het voorprogramma ’n Keer wat anders!  

Het (concept) programma: 

Zaterdag 13 juni 2015 
10.00 Opening 
10.00 Start Kermis 
10.15 Brunch 
11.30 Quiz        (Enser competitie)  
12.30 De Te Gekke Zaterdag    (Enser competitie)  
21.00 Feestavond met coverband The Euro’s  
 
Zondag 14 juni 2015 
10.00 Interkerkelijke dienst 
14.00 Volleybaltoernooi 
 
Maandag 15 juni 2015 
09.30 Kinderactiviteiten onderbouw 
13.30 Kinderactiviteiten bovenbouw 
20.00 Cabaret 
 
Dinsdag 16 juni 2015 
09.30 Peuterkermis 
20.00 Bingo 
 
Woensdag 17 juni 2015 
18.00 Wandelpuzzeltocht       (Enser competitie)  
18:30 Het grote Enser darttoernooi  
 
Donderdag 18 juni 2015 
18.30 Doe Avond      (Enser competitie)  
 
Vrijdag 19 juni 2015 
20.00 Playbackavond     (Ensercompetitie)  
 
Zaterdag 20 juni 2015  alles speelt zich overdag af rondom de Waterkant 
10.00 Rommelmarkt 
10.00 Jaarmarkt 
12.30 Waterspektakel     (Enser competitie)  
20.00 Feestavond met Memphis Maniacs en NKWA 
 

 
Samen met u gaan we er weer een fantastische week van maken!  
Bestuur Stichting Ensyfair 
 
Volg Ensyfair via:   www.ensyfair.nl      Twitter: @ensyfair  Facebook  
 

http://www.ensyfair.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 16.00 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 het Dorpsloket of de Zorggroep Oude en Nieuwe Land.  
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

       

       Thuiszorg Ens  
 

Thuiszorg Ens en Max vitaal Emmeloord organiseren samen een :   

Rollator  Keuring 

Waar   : Het Steunpunt, Baanhoek 21 in Ens 

Wanneer  : Donderdag 11 juni 2015 

Hoe laat  : Vanaf 9:30 uur tot 11:00 uur 

Voor wie  : ALLE rollator gebruikers in Ens en omgeving 

Kosten   : Keuring   : gratis 

: Reparatie   : afhankelijk van defect, reparaties worden zoveel 

    mogelijk direct uitgevoerd                                                                                                       

Aanmelden  : niet nodig 

Informatie  : Thuiszorgens@zorggroep-onl.nl 

                         : tel. 253901 

    : bij medewerkers van Thuiszorg Ens 

 

 

mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
mailto:Thuiszorgens@zorggroep-onl.nl
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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. 
 
In het kader van het 10 jarig bestaan van de SPN zijn we op dinsdag 31 maart met de peuters naar 
een voorstelling geweest van clowntje Pedro in het Muzisch centrum. Het was erg leuk en de 
peuters hebben genoten. Dit clowntje is zelfs een bekende pop geworden want hij was te zien in het 
programma’ popster’ op vrijdag 10 april bij SBS 6 en mag zelfs naar de finale.  
Op de speelzaal zijn we druk aan het bouwen met grote legoblokken, houten blokken en de duplo 
van Bob de bouwer. We schilderen en / of knutselen ons eigen huis en we kunnen elkaars huizen 
bekijken op de foto’s. De peuters zijn ook druk met allerlei gereedschap op de werkbank of uit de 
gereedschapskist van ‘papa’.  
Het wordt al echt lente en het mooie weer komt eraan. Dat betekent dat ook de ensyfair al weer in 
zicht komt. Traditiegetrouw is de peuterkermis op dinsdag 16 juni op het plein van basisschool de 
Regenboog. Deze ochtend zijn alle kinderen van 0-4 jaar samen met hun ouder/verzorger tussen 
9.30 uur en 11.30 uur welkom om gezellig een spelletje te doen, wat te drinken en vooral veel 
plezier te hebben. 
 
 
 
Vriendelijke lentegroeten van alle 
peuters, juf Claudia en juf Ria. 
 
 
 

 

Peuterspeelzalen Noordoostpolder vieren feest 
 

Dit jaar bestaat Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder 10 jaar. Bestuur, directie en 
medewerkers hebben er alles aan gedaan om vooral voor de persoontjes waar het omdraait, de 
peutertjes, een feestprogramma te bedenken. Het resultaat is een aantal activiteiten, die het motto 
van de speelzaal volledig onderstrepen. ‘Stimulerend in ontwikkeling’ is de afgelopen 10 jaar het 
uitgangspunt geweest. De actie die organisaties en winkeliers ter ere van het 10-jarig bestaan 
samen met de stichting hebben bedacht, onderstreept het motto op alle fronten. 
 

Alle ouders/verzorgers ontvingen in de maand maart een strippenkaart. De bonnen op deze kaart geven 
recht op fikse kortingen bij 12 verschillende winkeliers en evenementenorganisaties voor de activiteiten 
en / of de artikelen die zij aanbieden. De deelnemende winkeliers en organisaties bieden een gevarieerd 
scala aan mogelijkheden: van sport en spel, natuur en milieu-educatie, workshops of bezoek aan 
zwembad, dierentuin of speelpark tot voorleesboekjes. Niet alleen gelden de kortingen voor de peuters, 
ook hun begeleiders profiteren ervan. 
Behalve stimulans in de ontwikkeling, kregen alle 500 peuters een stimulans in de vorm van interactief 
poppentheater. Op 30 en 31 maart gingen alle groepen in plukjes van 50 kinderen naar het Muzisch 
Centrum om te genieten van het gezelschap Trollemor. Ook de ouders/verzorgers krijgen volop de kans 
om een lang seizoen te genieten van het feestjaar. Iedereen met een kindje ontving een pakketje met 
Bambino’s! Gladiolenbollen met een toepasselijke naam voor peuters. De Bambino’s zullen er garant 
voor staan dat het feest van de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder doorgaat in de tuin of op het 
balkon van alle Pappa’s en Mamma’s of Opa’s en Oma’s. 

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
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Op zoek naar een huurwoning bij Mercatus? Hoe doet u dat? 
 
Bent u nu op zoek naar een woning? Of wilt u in de toekomst misschien verhuizen? Dan is het 
belangrijk om u zo snel mogelijk via onze website in te schrijven als woningzoekende. Op die manier 
bouwt u wachttijd op en maakt u meer kans op een woning. Wanneer dan uw ideale woning 
aangeboden wordt, kunt u reageren. 
Voor meer informatie over inschrijven, kunt u terecht op www.mercatus.nl/ik-zoek-een-
huurwoning/inschrijven. Of zoek op YouTube naar ‘Mercatus Woningzoekende’. 
 

Wat moet u nog meer weten als u op zoek gaat naar een woning? 
 
De doelgroep van Mercatus is woningzoekenden met een (gezins)inkomen tot € 34.911,--. 
De kosten voor het inschrijven zijn voor het eerste jaar € 25,--. Verlengingskosten voor het volgende 
jaar zijn € 15,-- per jaar. 
De gemiddelde zoektijd* voor een woning is op dit moment 16 maanden. 
Welke woning past het beste bij u?  Op onze website op de pagina ‘inschrijven’, kunt u in een paar 
klikken te weten komen welke huurprijs het beste bij uw inkomen past.  
Huurtoeslag. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, kijk dan op www.toeslagen.nl. 
 

*Zoektijd is vanaf dat u gaat reageren op een woning totdat u een woning aangeboden krijgt. 

 

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN… 

als  uw  Buurtwerker in Ens. Wellicht ken ik u al of heb ik u in de afgelopen maanden ontmoet of 
kom ik u binnenkort tegen…… 
 
Ik ben Wilma Metsemakers, opgegroeid in de Noordoostpolder en woonachtig in Luttelgeest. 
Ik ben getrouwd met Hans en we hebben samen 2 kinderen. De afgelopen 13 jaar ben ik bij 
Stichting Carrefour met veel plezier werkzaam geweest bij het team ‘Opvoeden en Opgroeien’ en 
sinds begin dit jaar mag ik de uitdaging bij dezelfde organisatie aangaan als Buurtwerker bij u in uw 
dorp en het buitengebied van Ens.  
Als buurtwerker wil ik verbindingen leggen tussen bewoners, organisaties en instanties waarbij ik 
ruimte zoek / maak voor ontmoeting om samen te zorgen voor een prettige leefomgeving.  
Ik zou dan ook graag met zoveel mogelijk inwoners van Ens in contact willen komen, werkend of 
werkzoekend, werknemer of ondernemer, man of vrouw, jong of ouder, hier of elders geboren, enz.  
U mag mij altijd benaderen met een vraag of gewoon voor een persoonlijk gesprek. Maar ook als u 
bijv. iets wilt organiseren of wat voor een ander wilt betekenen. Ik wil graag met u meedenken of 
gewoon luisteren naar uw verhaal en als het nodig is u helpen met het zoeken naar een passende 
oplossing bij problemen. Uiteraard ga ik hierbij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. 
 
Als buurtwerker ben ik tevens onderdeel van één van de vier sociale Teams Doen! Er zijn twee 
teams werkzaam in Emmeloord en twee teams in de dorpen.  
Doen! bestaat uit een netwerk van medewerkers van welzijns- en zorgorganisaties en de gemeente 
Noordoostpolder die elke week bij elkaar komen. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.noordoostpolder.nl/doen 
 
Als u mij persoonlijk wilt spreken of vragen heeft kunt u mij  
op onderstaand telefoonnr. bereiken.  
 
Graag tot ziens bij u thuis of in de buurt! 
 
Wilma Metsemakers 
buurtwerker  Ens 
t:  0527 630000  /  06 57313412  
 

e: wilma.metsemakers@carrefour.nu     
        

i: www.carrefour.nu 

 

 BUURTWERK 

 

 

http://www.mercatus.nl/ik-zoek-een-huurwoning/inschrijven
http://www.mercatus.nl/ik-zoek-een-huurwoning/inschrijven
http://www.toeslagen.nl/
mailto:wilma.metsemakers@carrefour.nu
http://www.carrefour.nu/
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Uitvoering Toneelgroep – Ens 6 en 7 maart j.l. 
 

Op het programma stond de klucht - EEN LEKKER STELLETJE - geschreven door Bert Peets. 
 

Deze klucht gaat over Niek, een jonge acteur, treffend gespeeld door Frans Koeslag, die samenwoont 
met Emmy, een nog iets jongere actrice, knap en volledig ingespeeld neergezet door Rianne Sikma. 
Beiden worden financieel ondersteund. Niek door zijn oom, Harry Groenendaal, kapitein op een 
cruiseschip, gespeeld door Bertus Ritsema en Emmy door haar tante, Jeanne Doreland, type oude 
vrijster, gespeeld door Janny Buijnink. Zowel oom als tante leven in de veronderstelling dat hun neef en 
nicht hardwerkende studenten zijn. Niek voor advocaat en Emmy voor arts. In werkelijkheid zijn beiden 
bezig als beginnende acteurs bij een toneelgezelschap. Dat gaat van een leien dakje, totdat oom en 
tante afzonderlijk van elkaar aankondigen op bezoek te komen. Tante om het pension te inspecteren, en 
oom o.a. om kennis te maken met de vriend van Tom. Beiden willen niet dat ze omgang hebben met het 
andere geslacht, want dat leidt af van de studie. Dat het stel samenwoont en niet in een pension moet 
daarom voorlopig geheim blijven. 
Er moet dus een hospita, een vriend van Tom en een vriendin van Emmy ten tonele verschijnen om oom 
en tante in de juiste waan te laten. Niek wordt omgebouwd tot hospita en Emmy kruipt in de rol van 
vriend Tom. Het buurmeisje Mia wordt de vriendin van Emmy. Dit in wisselende rollen, want als tante er 
is, speelt Niek voor hospita en Mia voor vriendin. Maar zodra oom ten tonele verschijnt is Niek weer 
zichzelf, Emmy de vriend en Mia het buurmeisje. 
Dit gaat ogenschijnlijk goed zolang oom en tante niet gelijktijdig aanwezig zijn. Daarvoor is dan wel de 
hulp van het buurmeisje Mia, speels neergezet door Carla Rijk, en de bootsman van de kapitein, op een 
natuurlijk zeewaardige wijze neergezet door Antoon Ziel, noodzakelijk. Voeg daarbij de kleurrijk 
Antilliaans geklede collega actrice Loes Nijhof, treffend gespeeld door Jenny Houter en Maria Bartels, 
vriendin van tante Jeanne, van oorsprong Limburgse en dat was goed te horen, gespeeld door Marian 
van Niel en de klucht is compleet. De hilariteit werd extra versterkt door de opbloeiende liefde tussen Mia 
en de bootsman. Daarbij kwam nog dat de kapitein, oom Harry en de actrice, Loes Nijhof elkaar eerder 
ontmoet hadden op een cruise in de Nederlandse Antillen. En passend in een klucht gaan deze twee ook 
een liefdesrelatie aan. Pikant detail is dat oom er al eerder achter is gekomen dat neef geen 
advocatenstudie volgt maar aan het toneel is. Hij speelt het spel dus mee wat vooral de vriend van Niek, 
door Emmy gespeeld, moet ontgelden. Oom zet haar aan de bols en laat haar zelfs een stevige sigaar 
opsteken. Dat dit niet goed gaat laat zich raden. Als vervolgens ’s avonds iedereen elkaar tegenkomt in 
het appartementje van het stelletje, komt het tot een uitbarsting als blijkt dat oom Harry en tante Jeanne 
elkaar van vroeger kennen omdat ze een relatie hebben gehad die, zacht gezegd, op onprettige wijze is 
beëindigd. Op dat moment speelt de bootsman voor hospita omdat Niek in het bijzijn van oom gewoon 
Niek moet zijn. Niek moet dan wel met de waarheid boven tafel komen, wat bij tante bijna tot een 
hartverzakking leidt. 
Kortom een klucht waarmee de spelers van Toneelgroep Ens opnieuw hebben laten zien dat ze in staat 
zijn de zaal te laten genieten van een heerlijk toneelavondje in het eigen dorp. Ze oogstten daarmee een 
welverdiend applaus. Zeker als we in aanmerking nemen dat de klucht gespeeld werd met vier 
debutanten: Carla Rijk als Mia buurmeisje/vriendin, Antoon Ziel als bootsman/hospita, Jenny Houter als 
Loes Nijhof en Marian van Niel als Maria Bartels, in een smaakvol ingericht decor, mede dankzij de 
medewerking en inzet van Ad van Oosten. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: de uitbarsting na het bekennen van de waarheid door Niek 
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Durft u de uitdaging aan?  
 
Op zondag 26 april om 22.00 uur ’s avonds wordt het startschot weer gegevens voor de Van Saaze 
Kennedymars. Binnen 20 uur een wandeltocht van 80 kilometer lopen langs o.a. de 11 dorpen en 
tulpenvelden die de Noordoostpolder rijk is. Voor hen die dit te ver vinden is er de mogelijkheid om 
40 kilometer te lopen. Dit kunnen de eerste 40 km zijn in de nacht of de 2e 40 km bij daglicht. 
 
Bent u enthousiast geworden en denkt u: ‘deze uitdaging wil ik aangaan’ of wilt u meer informatie 
over de tocht. Kijk dan op www.stepnop.nl/kennedymars. 
 
Uiteraard zal ook Ens worden aangedaan. Tussen 0:15 en 03:00 uur zullen de wandelaars de 
controle-rustpost in het Sportcafe Time Out passeren. Wij hopen u op welke manier dan ook te 
mogen ontmoeten tijdens de Van Saaze Kennedymars 2015. 
 

 

 

Zin in tennissen? Aan de slag! 

 
Wat heeft tennis dat veel andere sporten niet hebben? 

 Tennis kan op elk moment van de dag, ook ’s avonds 

 Je hebt er maar twee mensen voor nodig 

 Je kunt het op iedere leeftijd beoefenen 

 Tennis is weinig blessuregevoelig  

 De contributie is laag 

 Tennisclub Ens is een gezellige vereniging 

 Aan de E.P. Seidelstraat, midden in het dorp, ligt een mooi tennispark met drie banen 

 

Tennis beoefenen is voor iedereen van kind, vader, moeder tot opa of oma. 
Wie lid wordt kan een jaar lang onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Dat kan zeven dagen 
in de week en op ieder moment van de dag en avond en desnoods ‘s nachts. Er zit dus geen limiet 
aan het aantal keren dat er getennist wordt.  
 
Iedere donderdag is er een tossavond waar elk lid op de bonnefooi heen kan om te tennissen met 
andere aanwezigen. Daarnaast worden er voor de jeugd en senioren diverse (open) toernooien 
georganiseerd. Deze zijn zowel van 
recreatieve- als competitieve aard. 
 

Lid worden 
Durft u het aan om te laten zien over 
welke verborgen talenten u beschikt? 
Meldt u zich dan aan als lid! Een jaar 
lang tennissen kost voor senioren 
zeventig euro. Jeugd die per 1 
januari nog geen zeventien is betaalt 
vijfenveertig euro.  
 
Alle informatie en een 
aanmeldformulier is te vinden op 
www.tcens.nl en voor meer 
informatie kunt u 06-49120132 bellen 
of mailen naar voorzitter@tcens.nl. 

http://www.stepnop.nl/kennedymars
http://www.tcens.nl/
mailto:voorzitter@tcens.nl
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Biljart Vereniging Ens  
 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart j.l. was het eerste biljart toernooi van Biljart Vereniging Ens een 

feit. 

Na twee middagen met een hoop gezelligheid en natuurlijk ook met elkaar de strijd aangaande om 

de titel werd zaterdag de ontknoping een feit en mochten de winnaars zich voor het eerst in de BvE 

geschiedenis met beker en medailles op de foto vereeuwigen. 

Jacob Buijsman bleek dit eerste toernooi het sterkste uit de strijd te komen op de voet gevolgd door 

Jos Beekman en Arend Batterink. Theo Koning en Bernard Dudink waren eerste en tweede van de 

verliezers ronde. 

Het was weer reuze gezellig, helaas geen aanmeldingen buiten de vereniging gehad maar zeker 

voor herhaling vatbaar. 

In de maand mei zal er iedere woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur inloopavond zijn voor 

niet leden om kennis te maken met de biljartsport. Op de woensdagavond is er begeleiding 

aanwezig welke je graag op weg helpt kennis te maken met deze leuke ontspanning. Het materiaal 

is natuurlijk aanwezig, heb je zelf geen keu, geen probleem. 

Voor de leden onder ons welke nog wat bij willen scholen in het biljartspel is deze woensdagavond 

ook zeer geschikt zeker omdat de begeleiding je nog wat bij kan brengen om het spel beter te 

kunnen beheersen. 

We hopen dat de bewoners van Ens van de gelegenheid gebruik maken om kennis te maken met 

deze leuke vorm van ontspanning, voor jong en oud en natuurlijk is biljart al lang geen mannensport 

meer, dus dames! 

Tot ziens bij Biljart Vereniging Ens aan de Gillotstraat! 

 

 

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

 

http://www.biljartverenigingens.nl/
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Beste Dorpsgenoten, 

 

Het is doorlopend druk aan de E.P. Seidelstraat. Op het voetbalveld is niet alleen op 

trainingsmomenten en wedstrijddagen wat te doen er zijn ook regelmatig jongelui een balletje aan 

het trappen. Op de Tennisbanen wordt ook weer druk gelest en verschillende competities gespeeld. 

In onze sporthal is ook voortdurend van alles te doen en wil je eens een keer wat organiseren dan 

moet je er op tijd bij zijn om een plekje te reserveren. Volleyballers, Badmintonners, Gymnasten en 

Zaalvoetballers zijn de hoofdbewoners van de hal. En voor een drankje weet de dorpsgenoot de 

weg naar Sportcafé Time-Out te vinden. Ens is sportief en toch kan het altijd meer en beter.  
 

Sportdorp 

Het project Sportdorp Ens loopt nu bijna af. Er zijn nog groepen aan het Nordic Walken met Ans 

Bakker, aan het Rugbyen met Arjan Schreve en aan het Skeeleren met Gerrit Buitenhuis. Er volgen 

ook nog lessen wielrennen verzorgd door de Wielrenschool en Harmen Schotalbers. En tegen de 

zomervakantie volgt er nog een slotevenement. Maar Sportdorp stopt niet. We hopen nog allerlei 

nieuwe sporten op te kunnen starten, de frequentie zal alleen wat lager liggen en de ideeën en het 

enthousiasme moeten van jullie als dorpsgenoten komen. Dus meld je als je een goed idee hebt!   
 

Wielrennen 

Veel mensen zullen denken 'wielrennen dat kan toch iedereen?' Je koopt een fiets, een helm en 

gaan. Helaas is dit allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom gaat de wielrenschool clinics 

geven aan beginnende wielrenners. 
 

In Ens zijn er verschillende mensen die een racefiets bezitten maar nog niet mee kunnen komen 

met de wieler vereniging Ens. Voor deze mensen heeft de wielrenschool het programma: starter met 

fiets. 

Tijdens de cursus worden alle basisstappen zoals handig worden met klikpedalen, technische 

controle van de fiets en de fietshouding behandeld. Na deze basis wordt er verder gegaan met 

gevorderd aanbod zoals veilig in een groep fietsen, noodstoppen, staandfietsen en sprinten. 

Dit programma zal plaatsvinden op de volgende momenten: 

Zondag 26 april  13:30 – 16:00 

Zondag 3 mei   13:30 – 16:00 

Woensdag 6 mei  19:00 – 21:30 

Zondag 10 mei  09:30 – 12:00 

Er zal elke keer verzameld worden bij het Wapen van Ens. 

De kosten voor het programma ‘starter met fiets’ bedraagt € 50,- per persoon. 
 

Het 2e programma: ‘starter zonder fiets’ is voor fietsers die helemaal nog geen ervaring hebben.  

Tijdens deze clinics worden de deelnemers opgeleid zodat ze zelfstandig kunnen gaan fietsen. 

Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn bijvoorbeeld opstappen, veiligheid en de 

fietshouding. 

Op de volgende momenten zal dit programma plaatsvinden: 

Zaterdag 2 mei   09:30 - 12:00 uur 

Zaterdag 9 mei   09:30 - 12:00 uur 

Zaterdag 16 mei   09:30 - 12:00 uur 

Ook hier zullen de cursisten verzamelen bij het Wapen van Ens. Mochten er veel deelnemers voor 

deze groep komen dan komt er ook een middaggroep van 13:30 tot 16:00 uur. 

Deelname aan ‘de starter zonder fiets’ clinics kost € 15,- per keer en de fietshuur kost € 25,- per 

keer (mocht u een eigen fiets hebben dan vervallen deze kosten). 

Bent u enthousiast geworden of wilt u nog wat extra informatie? Stuur dan even een mailtje naar 

Harmen@wielrenschool.nl  

mailto:Harmen@wielrenschool.nl
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Steppen 

Zondag 3 mei is weer de 11 dorpen steptocht. Dit jaar zijn de spectaculaire start en finish van deze 

traditionele tocht in Ens. De organisatie zoekt echter nog een Team dat Ens wil vertegenwoordigen. 

Dat team moet bestaan uit 1 teamcaptain en 10 teamleden. Van de teamleden moeten er tenminste 

2 dames bij zijn en 1 deelnemer van 45+. Wil jij teamcaptain zijn? Of wil jij met jouw vriendengroep 

een hele leuke dag lekker actief bezig zijn?  

In Ens zal omstreeks 10.30 uur de start zijn. De 1e etappe zal van Ens naar Kraggenburg zijn. Rond 

17.00 uur is de finish van de laatste etappe in Ens. Na afloop is er voor de steppers en begeleiders 

weer een stampottenbuffet. Neem dan via onderstaande maar even contact op met Marien van der 

Slikke dan krijg je de aanmeldingsgegevens van de organisatie.  
 

Vervolg Sportdorp 
Na het slotevenement zal de stuurgroep een eindevaluatie schrijven. Met het komende aflopen van 

de subsidieperiode zijn wij ook bezig met het opmaken van de balans. Hoeveel mensen hebben wij 

aan het bewegen gekregen? Hoeveel van de mensen zijn ook blijven bewegen na een activiteit van 

Sportdorp Ens? Om deze vragen te beantwoorden krijgt u binnenkort een enquête toegestuurd. Wij 

zouden het erg waarderen als u deze enquête zou willen invullen!  
 

Uit onze eigen gegevens kunnen we zien dat we tot nu toe al meer als 200 opgaves hebben gehad 

voor verschillende sporten. Deze gegevens zijn dan ook nog eens zonder evenementen als 

schoolactief en de kerstmarkten. Bootcamp was één van de populairste sporten die wel 3x is 

teruggekomen! Ook het mountainbiken deed het goed met 32 deelnemers.  
 

Ook zullen wij de gegevens vanuit de sportclubs gaan meten. De stuurgroep Sportdorp Ens is erg 

trots dat boogschutters van Ens vier nieuwe opgave hebben gekregen vanuit ons sportpakket ‘blue’. 
  

Alle sportaanbieders en trainers die zich met het project hebben bemoeid zullen daarna ook weer 

uitgenodigd worden voor de eindevaluatie op maandag 14 september om 20:00  in de Seidelhorst.  

Hopelijk kunnen we dan ook goed nieuws geven over het vervolgplan dat we samen met de 

Commerciële Vereniging Ens en het Dorpsbelang hebben ingediend, “Bedrijfssport in Sportdorp 

Ens”. Hierin kunnen alle werknemers van bedrijven in Ens en ZZP’ers gaan sporten op het moment 

dat het in hun drukke werkweken past. Een aantal Enser werkgevers heeft al heel positief hierop 

gereageerd. Aan de hand van een uitgebreide test krijgen alle werknemers een persoonlijk 

sportadvies. Deze sporten worden dan in overleg met de werkgevers aan de werknemers 

aangeboden. Wij hopen zo samen met werknemers en werkgevers te werken aan een gezonde 

beroepsbevolking die (zeker met de telkens hogere pensioenleeftijd) gezond en fit kan werken en 

sporten. Op dit moment wordt gewerkt aan de financiering van het plan, we hopen in de zomer met 

goed nieuws hierover te komen.  
 

Tot ziens op 1 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: 

 

mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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BIKINIFIT met BODYFIT 
 
Ook zo’n zin om lekker te sporten in je eigen dorp? Werken aan je conditie en kracht om de zomer 
topfit in te gaan?  
 

Danssportcentrum La Danza verzorgd al jaren lang leuke intensieve Bodyfit lessen in vele dorpen in 
de Noordoostpolder en daarbuiten. Luttelgeest, Ens, Blokzijl, Bant, Nagele, Espel en Creil.  
Bodyfit is een intensieve, gevarieerde Aerobic & Fitness training. Tijdens deze trainingen wordt er 
gewerkt aan je conditie, kracht en doorzettingsvermogen. De bodyfit lessen zijn voor iedereen 
toegankelijk omdat er geen moeilijke pasjes worden gedaan en iedereen op zijn eigen niveau de 
oefeningen kan uitvoeren. 
 

De opzwepende muziek en de professionele sportdocente staan garant voor een pittige training 
waarin iedereen op z’n eigen niveau mee kan doen! 
 

Kortom: Bodyfit is dé Total Workout voor een Bikiniproof Body! 
Bodyfit volwassenen Ens: Iedere donderdag van 19.00 – 20.00 uur in Sporthal ‘Evert van 
Benthemhal.’  
 

Dansen in je dorp 
 

Al enkele jaren verzorgd Danssportcentrum La Danza in de dorpen vrolijke kleuterdans en stoere 
streetdancelessen voor de basisschoolleeftijd. Niet alleen de danslessen zelf, maar ook de 
optredens waren en zijn steeds weer een groot succes! Wat is er een hoop talent in de dorpen! 
 
Dansen in je eigen dorp met al je vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt, leuk! Wegens het succes 
kunnen wij gratis proeflessen aanbieden! Kom een keertje mee swingen en beleef zelf hoe leuk het 
is! Meer info? www.la-danza.nl  
 

Knip onderstaande bon uit voor een gratis proefles in eigen dorp! 

 

 

6 mei Frans Hoek Keepersdag bij Flevo Boys 
 

Woensdag 6 mei organiseert Flevo Boys de regionale Keepersdag samen met Frans 
Hoek Sports en de KNVB. De winnaars in Emmeloord mogen daarna op 15 mei 
strijden om de titel Beste keeper van Nederland op het sportpark VVOG in 
Harderwijk. Per leeftijdscategorie trainen en spelen keepers met elkaar onder 

begeleiding van professionele keepertrainers. Alle keepers vanaf 6 jaar t/m 16 jaar en ouder zijn 
welkom. Bij de F-pupillen zijn alle spelers welkom (vaak is een eigen keeper nog niet aanwezig). 
In elke leeftijdscategorie wint een keeper een beker. Verschillende keepers uit de regio en keepers 
van Frans Hoek Sports verzorgen aan het einde van de dag een keeperdemonstratie.  
 

Alle keepers zijn welkom 
Lokale, regionale en nationale keepers (jongens en meisjes) zijn van harte welkom op woensdag 6 
mei (10.00 tot 16.00 uur) in de meivakantie op sportpark Ervenbos in Emmeloord. Opgeven kan  via 
de website www.flevoboys.nl of via het mailadres keepersdag@flevoboys.nl. Deelname kost €19,90. 
De gehele dag krijgen de keepers professionele keeperstraining per leeftijdscategorie vanuit de 
Frans Hoek Sports organisatie. Naast de onvergetelijke ervaring ontvangen de deelnemers een shirt 
en een promotiepakket. Ook voor een gezonde lunch wordt gezorgd.  

  

 Bon ter waarde van 1 gratis les in eigen dorp!  
   Knip deze bon uit en neem deze mee voor een gratis proefles. 

   ( Deze bon is geldig t/m 26 juni 2015 ) Meer info? :  www.la-danza.nl   

    

http://www.la-danza.nl/
http://www.flevoboys.nl/
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Luchtwachttorens  

 
 
 

 
 
 

 

 

Hoewel de Koude Oorlog voorbij is, 

het IJzeren Gordijn is weggeschoven 

en stukjes Berlijnse Muur als souvenir 

voor veel geld te koop zijn. De Koude 

Oorlog is niet aan Nederland voorbij 

gegaan. Het waren spannende tijden 

na de Tweede Wereld Oorlog. Vooral 

in Oost - Europa, toen de Sovjet Unie 

de beschikking kreeg over de 

atoombom. 

Om op alles degelijk voorbereid te zijn, 

besloot de Nederlandse regering een 

waarnemingsnetwerk van 140 

luchtwachttorens op te zetten. Dat had 

de taak vijandelijke laagvliegers op te 

sporen en landingen van Russische 

parachutisten door te geven. 

Ook in het Enserbos heeft een 

luchtwachttoren gestaan, een 

gelijksoortige als op foto 1. 

Op foto 2 staat de toren, als een witte 

pilon in het bos. Als u vanaf de 

Drietorensweg het hoofdpad inloopt, 

ziet u op 80 meter een fundering 

rechts van het pad. 

Op foto 3 ziet u deze fundering. De 

wachttoren is in 1955 gebouwd een 

(z.g. raatbouwtoren), hij was 10.50 m 

hoog en torende toen nog hoog boven 

het pas aangeplante bos. De 

wachttoren is in 1965 afgebroken. 

Vele miljoenen guldens zijn aan dit 

systeem besteed, maar het heeft nooit 

als zodanig gewerkt. 

 

Ben Maas 
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Op zaterdag 11 april waren er een vijftal glastuinbouwbedrijven in Ens 
geopend i.v.m. de 38e editie van “Kom in de Kas”: 
ABL Quality Growers, Kwekerij A. Baas, Kwekerij Ruud van Schie BV, 
Kwekerij Wouters en P.J. Kooij en Zn.  
Het thema dit jaar: Tuinbouw, daar zit muziek in! 
 
Om 10.00 uur werd de officiële opening verricht door onze dorpsvoorzitter 
Gerda de Jong. Deze opening was bij Kwekerij Wouters, waar we 

ontvangen werden met koffie/thee en gebak. Op alle bedrijven waren activiteiten voor jong en oud, 
en was er ook aan de inwendige mens gedacht. Kortom een dag waar je een kijkje achter de 
schermen kon nemen bij de bedrijven en waar je kon genieten van alles wat groeit en bloeit. 
 
Aansluitend vond er een veiling plaats van producten die door tuinders uit de Noordoostpolder 
waren geleverd. De opbrengst van de veiling was dit jaar voor de Voedselbank Noordoostpolder-
Urk. Zij zijn aan het sparen voor een koelwagen om de gekoelde producten op te kunnen halen.  
 
Wilt u meer weten over de deelnemende bedrijven ga dan naar www.komindekasnoordoostpolder.nl 

 
 
 

Natuurmoment  april  2015 

Een paar dagen een wat hogere temperatuur en het hele bos is groen: de meidoorns schieten in 
blad net als de hazelaars en ook de eerste beuken vouwen hun bladeren al uit. Kortom, het voorjaar 
is nu echt begonnen en de vogels die in Afrika hebben overwinterd komen een voor een weer terug: 
tjiftjaf, fitis, zwartkop en gekraagde roodstaart. Vanaf eind april is ook de wielewaal weer voor een 
paar maand in ons land. In het Voorster- en Waterloopbos en langs het Zwarte Meer is genoeg te 
beleven. Geniet er van.  

Festival van Oerrr 

Zondag 17 mei organiseert Natuurmonumenten met Netl, de Wildste tuin, het Festival van Oerrr. 
Kom de hele dag boogschieten, theaterkijken en vies worden.                                                         
Kijk op: www.natuurmonumenten.nl/festival-van-oerrr. 

Rietherstelproject Zwarte Meer 

Dit najaar start Natuurmonumenten met een meerjarig project voor het herstel van riet aan de 
Overijsselse kant van het Zwarte Meer. Dit project wordt met Europese subsidie uitgevoerd onder 
de naam : A better LIFE for Bittern. De Bittern is de Engelse naam voor Roerdomp. Juist voor deze 
reigerachtige maar ook voor de grote karekiet wordt dit rietherstel uitgevoerd. Kijk op onze website 
voor meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/zwartemeer. Vanaf de Ramspoltoren is het 
Zwarte Meer trouwens prachtig te beleven. Deze toren is dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur 
toegankelijk.  

http://www.komindekasnoordoostpolder.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/festival-van-oerrr
http://www.natuurmonumenten.nl/zwartemeer
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Kikkers en padden 

Afgelopen voorjaar hebben vrijwilligers weer kikkers en padden overgezet bij het Voorsterbos, zowel 
bij de Leemringweg als bij de Voorsterweg. Er zijn maar liefst 40.000, vooral bruine kikkers en 
padden overgezet, een fantastisch resultaat. Sinds enkele jaren plaatst Natuurmonumenten in het 
vroege voorjaar schermen langs deze wegen. Dit om te voorkomen dat deze amfibieën oversteken 
en massaal worden dood gereden. Dat oversteken van de weg doen deze dieren omdat ze dan van 
hun overwinteringsplaats in het bos op weg zijn naar sloten, plassen en poelen in het Leemringveld 
(bij de Leemringweg). In deze wateren zetten de kikkers en padden hun eieren af.  

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 over het Zwarte Meer 
naar het Vogeleiland. Kijk voor alle informatie en data op onze website: www.natuurmonumenten.nl. 

Wil 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 

 

GEZELLIG WIJS OVER DE N.O.P. 

Wij, studentenbedrijf Play-Wize, hebben dit schooljaar een educatief en gezellig bordspel op de 
markt gebracht, namelijk het Polderspel! Ons doel is dat iedereen op een gezellige manier wijs 
wordt over de buitengewone geschiedenis van de Noordoostpolder. 

Het spel dat wij ontwikkeld hebben is een kruising tussen Party&Co en Ganzenbord, door middel 
van dobbelen verplaatst u zich over het bord en gaat u vanuit Emmeloord langs alle andere dorpen 
in de Noordoostpolder. Onderweg komt u vragen tegen, deze bestaan uit twee categorieën, namelijk 
moeilijke en makkelijke vragen. De makkelijke zijn gericht op kinderen vanaf 8 jaar en zijn meestal 
meerkeuze vragen. De moeilijkere vragen zijn vaak open vragen en zijn bedoeld voor de wat 
gevorderde polderkenner. Zo kunt u zelf kiezen welke het beste geschikt zijn voor de groep of 
perso(o)n(en) in kwestie. Verder komt u ook tekenopdrachten tegen en “verboden woord”-
opdrachten betreffende de Noordoostpolder, de geschiedenis tot het heden. Wie als eerste weer 
terug is in Emmeloord, mag zich de Polderkenner van de groep noemen! 

Wij zijn nu beland in de verkoopfase van ons afstudeerproject, en willen zoveel mogelijk aandacht 
voor ons geweldige spel. Het spel kost € 24,99 en u kunt deze op afspraak afhalen bij ons op 
school, wij zijn ook iedere donderdag te vinden op de weekmarkt in Emmeloord en het spel is 
onderhand ook te verkrijgen bij: Boekhandel Marsman, Welkoop, Nieuwstad, Willem's Noten en 
Kaashandel in Emmeloord. Verder ook bij Renne Streekproducten in Nagele, Blok Mechanisatie in 
Espel, Intertoys Emmeloord en Urk en Tourist Info op Urk. 
Wilt u meer informatie kunt u ons ook vinden op Facebookpagina onder de naam: Het Polderspel 
SC, op Twitter @hetPolderspel, of e-mailen naar hetpolderspel@gmail.com. 
 

 

Tollebeek: Op Hemelvaartsdag begint vanaf 13.00 het jaarlijkse kampioenschap 
eiergooien.  
 

Dit jaar wordt het een ultieme strijd! Houd daarvoor de website in de gaten. Naast de pogingen die 
gedaan kunnen worden om het ei heel te vangen zijn er genoeg andere activiteiten te doen op de 
ijsbaan. Zo kunnen kinderen zich in de huifkar  laten schminken en spelen op het springkussen. 
Aansluitend volgt na het eiergooien een mega barbecue en een afterparty in de feesstent met live 
muziek van The Rousers. Deze eiergooi afterparty vind plaats van 18.00 tot 22.00 uur. De prijzen 
zullen dan worden uitgereikt. Consumpties zullen tegen scherpe prijzen worden aangeboden. Het 
meenemen van eigen consumpties zijn dan ook niet toegestaan. Entree bedraagt € 2,- en is onder 
de 12 jaar gratis. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/eierengooienJ19nuNET. 

http://www.natuurmonumenten.nl/
mailto:hetpolderspel@gmail.com

