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COLOFON         
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april -  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 
Manfred van ’t Erve -  vicevoorzitter    tel. 06-53755426 
Gerhard Grijsen  - secretaris     tel. 06-22958676 
Judith van Wieren - penningmeester    tel. 06-14023992 
Amy Blaauw       tel. 06-21224231 
Harnita Jansen      tel. 253506 
Joost Kreulen       tel. 06-20493608 
 
E-mail Dorpsbelang : dorpsbelangens@hotmail.com 
 
LEDENADMINISTRATIE van Dorpsbelang wordt verzorgd door: 
Herman Goes : hjagoes@ziggo.nl   tel. 251758 
 
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. 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.  
 

 
OUD PAPIER 
In eerste instantie zou per 2016 de papierinzameling gaan veranderen, maar de gemeente heeft 
aangegeven dat het nog niet rond is. De scholen blijven tot de zomervakantie het papier 
inzamelen. 
Op de volgende data staat de papiercontainer bij “Het Lichtschip”: op donderdag 2 juni en 14 juli. 
Vanaf 8.00 uur tot ongeveer 14.00 uur kunt u het papier brengen. Het papier goed gebundeld 
aanleveren en zover mogelijk in de container plaatsen. 
Ouders van “De Regenboog” halen op zaterdag 21 mei en 9 juli tussen 9.00 en 12.00 uur oud 
papier op in Ens. Papier voor 9.00 uur aan de weg zetten anders blijft het staan, omdat de ouders 
al langs geweest zijn op hun ronde. 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 20 juni 2016 

Verschijningsdatum rond 30 juni 2016 

 2016 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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INHOUDSOPGAVE 

1 Colofon / oud papier 
2 Activiteitenkalender  
3 Van de voorzitter 
4 Aanmeldingsformulier lidmaatschap Dorpsbelang 
5 Koningsdag / autocross / tulpenmozaïek 
6 4 mei herdenking / level one steptocht 
7 Even voorstellen: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang 
8 Dorpsbelang … waarom lid? / Fiberflevo 
11 Vul je plantendag-bak 
12 Ensyfair / oproep foto’s Ens 70 jaar 
13 Peuterspeelzaal De Hummel / volkstuinvereniging  
14 Activiteiten Steunpunt Ens / rotzooi in het bos 
15 Even voorstellen: Marry van der Sar  
16 Handboogsportvereniging 
17 SVEns 
18 Uitnodiging Fly Up Ens 
19 11-dorpenloop loopgroep Ens / koningsloop 
20 Viervoetersdag / toneelgroep Ens / gevonden: trouwring 
21 Wij Actief / insectenhotel 
22 Boswachternieuws 
23 Vrouwen van Nu / Stichting Present 
24 Persbericht: energiebespaarlening / kampioenschap eiergooien 

 
ACTIVITEITENKALENDER 
 

27 april Koningsdag 
27 april JOEK autocross 
27 april “After Autocrossparty” 
26/27 april Kennedymars 
27 april poldermars 20 km 
27 april koningsloop AVNOP 
28/29 april tulpenmozaïek maken 
30 april plantenbak-dag 
  8 mei Level One steptocht 
  9 t/m 12 mei  avondvierdaagse 
15 mei Little Pinkpop Party  
11 t/m 18 juni Ensyfair 
12 november 30 jarig jubileum Fly Up Ens 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Ensyfair 1976: optocht van versierde wagens 
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VAN DE VOORZITTER 

Gisteren zat ik met mijn dochter aan tafel, ik vertelde haar dat ik gevraagd ben om te tennissen 
met de wethouder. 'Nou mam, ik weet niet of dat nou wel zo'n promotie zal zijn voor de nieuwe 
tennisbanen. Jij kan er niks van en dat zal toch niet leuk zijn voor de mensen om te kijken'. (oké, 
van je dochter moet je het dus maar hebben.) Ik, nog een beetje dapper reagerend: 'Ja maar ik 
hoef niet een heel potje te spelen en mama heeft vroeger op de lagere school wel eens een paar 
lessen gehad hoor!'. 'Ik zou Petra Sleurink nog maar vragen of ze je nog een lesje wil geven', was 
haar reactie. Mooi is dat, daar heeft ze je dan weer aan het twijfelen gebracht, was het wel zo'n 
goed idee om ja te zeggen.... Zal het haar puberleeftijd zijn, of moet ik mij toch wat meer afvragen 
bij alles wat ik doe of dit verstandig is en wat een ander hiervan zal denken/vinden? Ik zal het op 
het eerste houden want ik ben toch wel iemand die uit wil dragen dat je vooral moet doen wat je 
leuk vindt, ongeacht wat een ander daarvan vindt. 

We mogen terugkijken op een goede jaarvergadering, de opkomst 
was goed. De presentatie 70 jaar Ens van Kees van Koulil viel goed 
in de smaak onder de aanwezigen, nogmaals bedankt Kees. Ook 
kwam Hans Meijer met een kado, een windvaan (wapen van Ens) 
voor op de volière. Deze lag nog ergens opgeslagen en is nu weer 
tevoorschijn getoverd. Afijn Hans, het zal zeker een mooie plaats 
gaan krijgen. Afscheid hebben we in de vergadering genomen van 
Bert Scholten en Dorothy van Drongelen en we mochten nieuwe 
bestuursleden aan u introduceren: Manfred van 't Erve, Harnita 
Jansen en Judith van Wieren. Elders in deze baanbreker zullen zij 
zich voorstellen. Ook zijn wij enorm blij met Herman Goes welke 
een taak van onze nieuwe penningmeester Judith van Wieren over 
wil nemen, nl. de ledenadministratie. Herman, succes hiermee. 
 
Na de jaarvergadering… het voelt vaak weer als een nieuwe start voor het jaar wat komen gaat. 
Een mooi jaar wat ons toelacht. Ens volop in beweging, wat houdt ons bezig? 
De voorbereidingen voor de koningsdag, tulpenmozaïek en 4 mei herdenking. 
De lat voor het tulpenmozaïek ligt hoog, dit jaar met het thema 'mandela'. Een aantal jaren 
achtereen de eerste prijs binnenslepen is niet niks. Ik wens het team vrijwilligers hier dan ook dit 
jaar veel succes mee. De Ensyfair staat voor de deur, dit jaar in het kader van 70 jaar Ens. Een 
mooi programma op de vrijdagmiddag voor de ouderen en 's avonds 'Ens doe een wens'. Ik wil 
vragen aan de oproep gehoor te geven en in uw omgeving na te gaan wie volgens u een 
wensinvulling zou verdienen. 
 

Leadergelden. 
Er liggen ideeën op ons pad om te kijken of deze voor een mogelijke Leader subsidie in 
aanmerking zouden kunnen komen. Dit zijn Europese gelden die beschikbaar gesteld worden voor 
de plattelandsontwikkeling en de pot gaat dit jaar weer open. Goed om te bewegen, want als wij 
zelf niet trachten hiervan mee te profiteren, gaan anderen het wel doen. 
Een idee, naast een idee op het gebied van sport, is het 'digitaal dorpsplein'. Wij zijn 
onderzoekende in het opzetten van informele zorg in het dorp. Is er een hulpvraag? We denken 
van wel, maar wordt deze dan gesteld en durft men deze te stellen? Hulp bieden is vanuit een 
goede positie en vaak ben je zelf gezond. Hulp vragen niet, het vraagt een kwetsbare opstelling. 
Het mooist is natuurlijk de wederkerigheid, iets vragen maar vervolgens toch ook iets kunnen 
bieden of iets bieden en vervolgens ook iets durven vragen. Met elkaar, als buren of vrijwilligers en 
dorpsgenoten ons in te zetten voor de leefbaarheid in ons dorp. Hulp te kunnen bieden aan 
degene die dit nodig heeft, al is het maar voor een praatje, is mooi. Het vraagt van ons de ogen 
open te houden naar elkaar. 
Afijn, maar in welke ruimte kunnen we elkaar dan vinden, een kaartje aan het prikbord in de 
supermarkt, het aanspreken op straat.? Een digitale omgeving zou een aanvulling hierin kunnen 
zijn. Buurtwerker Wilma Metsemakers is op dit moment al een verbindende factor. 
Maar ook 'Samen in Nop' (www. Sameninnop.nl) biedt hier nu mogelijkheden.  
Blijft wel staan dat bij het dorpsbelang gerust vragen mogen binnenkomen. Graag zelfs, zodat wij 
weten dat wij met iets bezig zijn dat voorziet in de behoefte. Ook mensen die hier ideeën in 
hebben, voelt u zich vrij contact met ons op te nemen. 
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Woonontwikkelingen 
Het lijkt op sommige plaatsen wat kaal in het dorp, alhoewel er flink bedrijvigheid aan de Anthony 
Colijnstraat plaatsvindt. Maar eind dit jaar is het de verwachting dat alle gaten weer bebouwd zijn. 
Rest ons nog een sloop aan de Baan nabij de sporthal, hiervoor komen eengezinswoningen terug. 
Het dorp gaat hier in zijn uitstraling zeker op vooruit en daarbij het wooncomfort voor de huurders. 
Dorpsbelang is hier zeer positief over, zo ook in de te verwachten nieuwbouw ontwikkelingen op de 
kavel Braaksma. We hopen dat hier binnenkort meer nieuws over komt. 
 

Boerderijenboek 
Er is in het 10 dorpenoverleg een idee voorgelegd of er mogelijk interesse zou zijn om een 
boerderijenboek te gaan maken over de Noordoostpolder. De dorpen zijn allen positief. 
Oostelijk Flevoland heeft al boerderijenboeken en kan ons hierin adviseren. Het zijn prachtige 
boeken die de geschiedenis van de boerderijen weergeven, mooie foto's en verhalen van 
bewoners. 
Spreekt u dit aan en zou u hieraan mee willen werken, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit 
door wilt mailen aan dorpsbelangens@hotmail.com 
 
Een hartelijke groet, Gerda de Jong 
 

 
 
   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Word lid van Dorpsbelang Ens, wij zijn er voor u! 

Doorlopende machtiging (SEPA) aan Dorpsbelang Ens, p/a Zwijnsweg 3a, 8307 PP Ens 

NAAM: ………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: ……………………………………………………POSTCODE:………………………….. 

BANK/GIRONUMMER (IBAN) :…………………………………………………………………….. 

Kenmerk : Jaarlijkse contributie bedraagt € 9,00 (debiteurennummer ………………………) 

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 deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Handtekening:……………………………………    Ens, …………….… 2016 

          

(Inleveren of opsturen naar: Herman Goes, Noorderbocht 79, 8307 DB Ens) 

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Koningsdag 

 
Woensdag  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 

 
 
 

JOEK AUTOCROSS WEDEROM OP TERREIN WOUTERS 
 
Ook deze koningsdag zal de jaarlijkse autocross van JOEK worden verreden op het terrein van 
Wouters, exact dezelfde locatie als de vorige editie, aan de Drietorensweg 42-2. Tussen het bassin 
en de kassen van de kwekerij.  
Vanaf 11.30 uur worden de eerste ritten verreden. Naast de polderklasse is er ook weer de 250 

euro klasse welke het publiek weer een mooie middag moet vermaken. Het mooie weer is 

gereserveerd onder voorbehoud en het bier van de kleiduikers staat vanaf 11.00 uur koud. De 

entree bedraagt dit jaar € 5,-. Kinderen tot 13 jaar mogen het terrein gratis betreden.  

Ook dit jaar verzoekt de autocrosscommissie van Joek om zoveel mogelijk per fiets naar het 

terrein te komen, zeker voor de dorpsbewoners van Ens. Het is slechts een klein stukje en 

waarschijnlijk beter bereikbaar met de fiets dan met de auto. Daarnaast wordt de Drietorensweg de 

gehele koningsdag eenrichtingsverkeer, vanaf Ens richting Zwartemeerweg.  

Voor meer informatie: www.joekautocross.nl of info@joekautocross.nl  

  

Op Koningsdag in het Wapen van Ens: 

Vanaf 17.00 uur “After Autocrossparty” met Spare Rib buffet € 7,50 p.p. !!!! 

 
 
 

Tulpenmozaïek : thema “mandela”  

Donderdagavond 28 april: tulpen koppen om 18.15 uur 

(verzamelen bij de fam. Broersen, Drietorensweg 38-II).  

Vrijdag 29 april: om half 9 beginnen we met het steken. 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.  

 

http://www.joekautocross.nl/
mailto:info@joekautocross.nl
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
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJk86r04vLAhWKAxoKHemZBegQjRwIBw&url=http://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/ontspanning/mandalas-kleuren-pagina-5/&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNGm2j7xX4O2BY1Ps2K2BZWs7oZjfw&ust=1456240115578480
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4 mei herdenking
  
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 

 
 
 
 
 
 
 

8 mei Level One 11-dorpen steptocht 
 
 
Ook dit jaar is Ens weer fanatiek aan het oefenen voor de 
jaarlijkse Level One Steptocht die op zondag 8 mei zal plaats 
vinden. De coördinatie is in handen van Jildou Snoek en 
Floortje Ruijter. De steppers zullen starten in Espel. Om 
15.00 uur vertrekken de steppers vanuit Kraggenburg naar 
Ens. Om 15.35 uur zullen zij vanuit Ens richting Nagele 
steppen. De start/finish vindt plaats op een versierd 
Bloemenplein.  
 
Door sponsoring van Kwekerij Baas, CVE, Kwekerij 
Wouters, Bloemengroothandel Thom Slootman en Kapsalon 
Jolanthe, zal er dit jaar weer een bus meerijden om alle 
steppers te supporten. Opgeven voor de bus is mogelijk bij 
Floortje Ruijter via floortjeruijter@hotmail.com. De kosten 
hiervoor zullen ongeveer € 10,- zijn en hierbij is drinken 
inbegrepen. 
 
Voor Ens doen de volgende mensen mee: 
 

Plaats Starttijd Finishplaats Afstand Stepper Fietser 

Espel 45+ 10.30  Creil 4.7 Jos Ruijter Ylva Snoek 

Creil 11.05 Rutten 6.0 Gijs Sturm Ylva Snoek 

Rutten 11.40  Bant 7.1 Jeroen Bijman Ylva Snoek 

Bant 12.20 Emmeloord 6.7 Max Sturm Adriaan van der Veen 

Emmeloord 13.00 Luttelgeest 12.2 Nick Ruijter Adriaan van der Veen 

Luttelgeest 13.50 Marknesse 4.4 Larissa Wouters Adriaan van der Veen 

Marknesse 14.25 Kraggenburg 6.0 Sander Jansen Adriaan van der Veen 

Kraggenburg 15.00 Ens 6.1 Erwin Pol Joey de Bruin 

Ens 15.35 Nagele 7.4 Jeroen v. Schie Joey de Bruin 

Nagele 16.15 Tollebeek 5.1 Demi v. Benthem Joey de Bruin 

Tollebeek 16.50 Espel 7.4 Gerben v. Wijk Joey de Bruin 

 
 

mailto:floortjeruijter@hotmail.com
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NIEUWE BESTUURSLEDEN DORPSBELANG 
 
Even voorstellen: 
 
Sinds maart ben ik nieuw in het bestuur van Dorpsbelang. En dat vraagt natuurlijk om een kort 

voorstelrondje. Mijn naam is Judith van Wieren en woon sinds 2008 in Ens. Een beetje "import" 

dus.  Ik woon samen met Karel en onze 2 meiden Isa en Emma. De Noordoostpolder is mij niet 

vreemd, geboren en getogen in Emmeloord. Ik ben werkzaam als personeelsadviseur bij de 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De eerste jaren dat wij in Ens woonden waren we nog erg 

gericht op Emmeloord, maar sinds onze dochters naar school gaan raken we wat meer betrokken 

bij het dorp. Het afgelopen jaar heb ik meerdere keren gedacht dat het tijd werd om ook in het 

bestuursleven in Ens wat actiever te worden. Ik vind het leuk om naast gezin en werk ook in het 

verenigingsleven wat te doen. En zeker ook belangrijk, want hoe actief zou een dorp nog zijn als er 

geen vrijwilligers zijn die tijd en energie erin stoppen. Ik hoefde dus ook niet heel lang na te denken 

toen ik gevraagd werd om in Dorpsbelang te komen. Op dit moment heb ik nog maar één 

vergadering en de jaarvergadering meegemaakt dus wel heel benieuwd wat er allemaal op me af 

gaat komen. De eerste ervaring is positief, het is een leuke enthousiaste groep mensen.  

Ik heb er in ieder geval zin in!!! 

 

Hallo, mijn naam is Manfred Van ’t Erve 41 jaar samenwonend met Carla Spekschate, samen 

hebben wij twee kinderen Nick en Danny. Wij wonen al weer 18 jaar in Ens, eerst in een 

arbeiderswoning en nu alweer acht jaar op een boerderij beide aan 

de Oud Emmeloorderweg. Vier dagen werk ik buitenshuis en op de 

resterende dagen ben ik werkzaam op het akkerbouwbedrijf, dat ik 

samen met mijn vader run. Jarenlang ben ik actief geweest bij de 

Ensyfair daarna een aantal jaren niks gedaan, ik miste toen toch de 

betrokkenheid bij het dorp en zocht wat nieuws. Na een aantal keren 

aanwezig te zijn geweest op een vergadering van dorpsbelang heb ik 

besloten om hier mee door te gaan. Ik verbaasde mij er over welke 

taken er bij het dorpsbelang horen en hoe belangrijk ook deze groep 

is voor ons dorp. Ik hoop dat ik de komende jaren nog veel voor het 

dorp kan en mag betekenen.    

 

 

 

 

Hallo, ik ben Harnita Jansen 49 jaar, getrouwd met Henk en heb twee 

kinderen Sander en Lisa. 

Ik woon al 26 jaar in Ens en ik werk bij Zuidberg. 

Sinds september 2015 heb ik met het Bestuur van Dorpsbelang 

meegedraaid en in maart dit jaar als lid gekozen . 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het Wapen van Ens: 1e pinksterdag 15 mei 
‘LITTLE PINKPOP’ PARTY 2016 

m.m.v. van 2 te gekke bands 
Hoofdact: THE HEINOOS!!! 

Binnen en buiten podium 
Aanvang 21.00 uur  Entree € 7,50 
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VERENIGING DORPSBELANG….WAAROM LID? 

Vereniging Dorpsbelang Ens is opgericht op 23 mei 1946. 
Doelstelling: Het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp en haar inwoners naar 
gemeente en provincie. 
Verder maken we vele activiteiten (mede) mogelijk om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. 
Lidmaatschap: Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Ens en directe omgeving kan lid worden. 
De contributie is 9,00 euro per jaar.  
In de maandelijkse bestuursvergadering worden alle zaken die Ens aangaan besproken. Eens per 
jaar is er een algemene ledenvergadering.  
 
Wij zouden graag zien dat alle Ensenaren lid zijn van de dorpsvereniging omdat: 
 
We ons zonder uw bijdrage niet in kunnen zetten voor de: 

 
* Intocht van Sinterklaas  
* de Koningsdag viering 
* de herdenking van 4 mei 
* de kinderboerderij het Mekkerhofje 
* de autopuzzelrit 
* de multifunctionele sportkooi 
* de dorpsborrel 
* de dorpskrant 
* de Enser website 

 
Onze bijdrage aan: 
* de Ensyfair 
* de kerstmarkt 
* het tulpenmozaïek 
* de klusgroep en het onderhoud aan het dorpsplein 

 
Onze prioriteit ligt bij het bevorderen van de leefbaarheid binnen het dorp. 
Dorpsbelang vervult een verbindende rol binnen het dorp maar ook naar buiten, dit waar mogelijk 
in samenwerking met de andere dorpen. 

 

Het bestuur van dorpsbelang komt dit jaar voor de zomer met een deur 

aan deur ledenwerfactie. Indien u dit ook belangrijk vindt, 

deze oproep aan u: vul nu alvast uw lidmaatschap formulier in (voorin 

deze Baanbreker) en leg het klaar voor ons. 

U doet uw deur toch zeker open?     

 

 
 

 

FiberFlevo 

Het merendeel van het buitengebied heeft op dit moment een trage internetverbinding. FiberFlevo 

is een regionaal initiatief dat zich inzet voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de 

Noordoostpolder. Om het glasvezelnetwerk te kunnen realiseren, is een deelnamepercentage van 

60% nodig. Dat is een hoog percentage, maar wij zijn ervan overtuigd dat we dat met z’n allen 

kunnen bereiken. Tot en met maandag 16 mei 2016 heeft u, de bewoners en ondernemers in het 

buitengebied, de mogelijkheid om zich aan te melden. Op maandag 16 mei wordt de balans 

opgemaakt; hebben we de 60% gehaald? Alleen dan zal er glasvezel komen. Kijk voor meer 

informatie op www.fiberflevo 
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Vul je plantenbak – dag! 

Zaterdag 30 april is het zover: vul je plantenbak-dag! Kan jouw tuin ook wel wat kleur gebruiken? 

Dit is het ideale moment om gemakkelijk je tuin op te vrolijken! All In Ingrid en Festival Colours 

organiseren samen Vul je plantenbak-dag! Heb je thuis nog leuke plantenbakken? Neem deze dan 

mee, want van 10.00u tot 17.00u worden jouw plantenbakken ter plekke geplant met de gekochte 

plantjes. Wij zullen je adviseren met het uitzoeken van de mooiste combinaties en geven natuurlijk 

ook verzorgingstips. De potgrond en het planten van de plantjes wordt gesponsord door Kwekerij 

Wouters. Plant je de plantjes liever zelf of samen met ons? Ook dat is geen probleem!  

Wat is er te koop tijdens Vul je plantenbak-dag bij All In Ingrid?  

* Kant- en klaar producten (Festival Colours schalen, terras- en hangpotten) 

* Eenjarige zomerbloeiers (Festival Colours, die worden geplant in jouw plantenbak) 

* Leuke plantenbakken voor het geval je die zelf nog niet hebt!  

Wij zullen je adviseren, de plantjes planten en kunnen de plantenbakken zelfs bij jou thuis 

bezorgen!  

Kom zaterdag allemaal naar All In Ingrid! Zo kunnen we samen Ens omtoveren tot het kleurrijkste 

dorp van de polder! 

 

 

 

VPutten 
machinaal & timmerwerk 

voor alles op houtgebied 

 
Het maken en plaatsen van kozijnen, 

deuren, ramen en draaikiepramen. 
 

Tevens verkoop van schroeven, 

 spijkers, sloten, deurkrukken, 

scharnieren, pluggen, 

pvc, tuinhout, schuttingen, 

palen, poortdeur, 

hang- en sluitwerk, etc. 

 
Voor meer info: 

Tel: 06- 19 19 39 04 

vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl 

www.vputten.blogspot.com 

het Noord 10B 8307AA Ens 

 

 

mailto:vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl
http://www.vputten.blogspot.com/
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Ensyfair 2016 “Een wereld vol wonderen” 

Er was E(e)ns… Een wereld vol wonderen in een klein dorpje op de bodem van de zee. Elk jaar 
vierden alle inwoners van dit dorpje groots feest, een week vol festiviteiten, avontuur maar ook 
strijd. Strijd tussen de verschillende buurten in dit prachtige dorpje. Een jaar geleden werd deze 
strijd gestreden tussen maar liefst 15 teams. Deze strijd werd gewonnen door Dames Ens.  
 

Dit jaar zal de feestweek in het teken staan van ‘Een wereld vol wonderen’. Voor de 
buurtcompetitie een spannende uitdaging. Elk team vertegenwoordigt een sprookje, van 
Sneeuwwitje tot Roodkapje tot Alibaba en de 40 rovers. We verwachten natuurlijk weer een 
heleboel creativiteit. Er doen maar liefst 16 teams mee met de buurtcompetitie. Wil je jouw team 
nog opgeven? Doe dit dan snel door een mail te sturen naar marchel-rinette@planet.nl  
 

Heel trots zijn wij op het onderdeel van de feestweek: Ens doe een Wens! Een actie bedoeld om 
mensen een hart onder de riem te steken of een blijk van waardering te geven. Voor een ieder die 
wel een steuntje in de rug kan gebruiken of een oppepper na een moeilijke tijd. 
 

Het (concept) programma: 
Op vrijdag 10 juni start de kermis! 
 

Zaterdag 11 juni 2016 
10:00 Opening 
10:15 Brunch/ Presentatie buurtcompetitie teams  
13:00 Waterspektakel (BC) 
20:00 Playback (BC) 
        

Zondag 12 juni 2016 
10:00 Interkerkelijke dienst 
14:00 Volleybaltoernooi 
 

Maandag 13 juni 2016 
18:30 Autopuzzelrit (BC) 
 

Dinsdag 14 juni 2016 
09:30 Peuterkermis 
20:00 Cabaret  
 

Woensdag 15 juni 2016 
09:30 Kinderactiviteiten 
20:00 Bingo 
 

Donderdag 16 juni 2016 
18:30 Doe Avond (BC) 
 

Vrijdag 17 juni 2016 
13:00 50+ middag 
20:00 Ens Doe een Wens – muzikale omlijsting met NKWA 
 

Zaterdag 18 juni 2016 
10:00 Rommelmarkt, rondom de tent  
10:00 Jaarmarkt, rondom de tent  
10:00 Oude tractoren en machines 
11:30 Quiz (BC) 
13:00 De Te Gekke Zaterdag (BC) 
21:00 Feestavond met LIJN 7, voorprogramma Open Mind  
 

Samen met u gaan we er weer een fantastische week van maken!  
 

Bestuur Stichting Ensyfair 
 

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

 

Gezocht: foto’s van 70 jaar Ens! 
 

Dit jaar bestaat Ens 70 jaar. Tijdens Ensyfair 

willen wij hier natuurlijk ook bij stil staan! 

Hiervoor zijn we op zoek naar foto’s van uw 

herinneringen aan 70 jaar Ens. Heeft u nog 

zulke foto’s? We zouden het leuk vinden deze 

te ontvangen, mét jaartal en uw verhaal via 

het email adres: info@ensyfair.nl. Ook kunt u 

contact opnemen via telefoonnummer: 

 06 - 44010349 

 
 

 

mailto:marchel-rinette@planet.nl
http://www.ensyfair.nl/
mailto:info@ensyfair.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. 
 
Tot aan de meivakantie wordt er bij Peuterspeelzaal De Hummel 
veel muziek gemaakt!  
Dit thema ‘Wij maken muziek’ zijn we gestart met het boekje ‘Een 
fluit voor Nijntje’. In dit verhaal maakt Opa Pluis van een stok uit 
het bos, een fluit voor Nijntje. Onze peuters hebben een 
bamboestokje gekregen en daar hebben we samen een mooie 
fluit van gemaakt. 
In onze muziekhoek liggen heel veel verschillende instrumenten 
en daar wordt samen veel muziek gemaakt. Vaak ontstaat daar 
spontaan een echt orkest! 
We hebben al verschillende instrumenten geknutseld, zoals een trommel en een gitaar. Ook zijn er 
een paar mensen in de klas geweest om een instrument te laten zien en te laten horen. We 
hebben genoten van het geluid van een accordeon en binnenkort gaan we met elkaar trommelen 
op een kleine jambé. Het thema sluiten we af met een muzikale optocht door de school en over het 
plein. 
 

 
Volkstuinvereniging Ens 

 
De Volkstuinvereniging Ens heeft nog een paar 
perceeltjes grond over voor nieuwe liefhebbers van 
tuinieren. De tuintjes hebben een grootte van 0.5 
tot 1.5 are. 
Denkt U aan tuinieren, zelf groenten en fruit 
verbouwen op “eigen” grond, meldt U zich dan bij 
de Volkstuinvereniging te Ens, bij Wim van Boven; 
tel: 251941. U zult worden voorzien van alle 
benodigde informatie.  
 
Elk najaar zijn er enkele leden die hun tuincomplex 
graag willen inkrimpen/verkleinen of opzeggen 
vanwege leeftijd, waardoor in het voorjaar weer 
enkele tuinen beschikbaar komen. 
De volkstuinvereniging streeft naar een minimale 
leegstand.  
 
Heeft U plannen om op een eigen tuin diverse 
groeten te kweken, schroom niet en meldt U aan. 
 

Op de foto: Wim v. Boven, secr. Volkstuinvereniging  

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.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 2e 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  (de ene week is de breigroep actief en de andere week is   

                         de creagroep actief) 

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.  

 

Thuis in Optiek 

Donderdag 24 mei, 22 september en 6 december van 10.00 – 10.30 uur is Leone Lourens in het 

Steunpunt aanwezig. 

 

Een middag op stap 

Donderdag 28 april is er een middagreisje georganiseerd naar de museumboerderij op 

Kampereiland. De kosten zijn 10,00 euro p.p. (incl. consumpties en reiskosten). 

De opgavedatum (21 april) is al voorbij, maar wilt u ook graag mee informeer vandaag (26 april) in 

het Steunpunt of dit nog mogelijk is. 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onderstaand adres. 

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

 

 
 

 

 Eén grote schande al 

die rotzooi. 
.....Na me niet langer te kunnen beheersen, ben ik 

onlangs met mijn kleinzoon Bram het bos ingegaan om 

daar de rotzooi op te ruimen die anderen zo makkelijk 

laten slingeren. 

Het resultaat na een half uurtje prikken....... 28 lege 

blikjes (voornamelijk bierblikjes) 

Jongelui, een pilsje drinken in het bos is leuk en 

misschien ook spannend maar er staan vuilnisbakken.... 

Laten we het bos schoon houden. 

mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
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Ik wil mij even voorstellen, ik ben Marry van der Sar en geef op 

vrijdagmorgen les aan een groep 60 plussers. Man en vrouwen. 

Dit doe ik met veel inzet en plezier, ik geniet van mijn werk en de resultaten. 

Om onze groep meer bekendheid te geven hierbij een foto van de meeste deelnemers en reacties 

van enkele deelnemers. 

 

Hoe waarderen de deelnemers deze “ gymles”. 

Myriam:  Het is goed om soepel te blijven. 

Chris:   Ontspanning door inspanning en lol met elkaar. 

Dora:  Omdat ik het leuk vind. 

Marietje:  Omdat het goed voor me is. 

Nel:  Bezig blijven. Alle spieren komen aan bod en er wordt gelachen. 

Kathe:  Gymmen is ontspanning en goed voor je lijf. 

Til en Piet:  Bij gym blijf je jong en lenig en wij vinden dansjes leuk. 

Trees:  Het is vooral gezellig. 

Klaasje:  Ik kijk elke week weer uit naar het uurtje gym, gezellig en goed voor het lichaam. 

  Al je spieren weer even losmaken geeft een heerlijk gevoel. 

Hetty:  Niet achter de geraniums maar naar de ouderengym op vrijdagmorgen, lekker  

  bewegen. 

Egbertje:  Gym is goed voor alle spieren, zelfs de lachspieren. 

Jo:   Je gaat je spieren goed gebruiken, let meer op je houding, en het is heel gezellig met  

  z’n allen. 

 

Wat kan ik hier nog aan toevoegen? 

Een opmerking: waarom zitten er niet nog meer mensen op? 

Tot half mei is er nog les op 22 april en 13 mei en op 2 september start de les weer in de Van 

Benthem hal om 9.00 uur. 
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Beste mededorpsbewoners, 
 
Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn Handboogsportvereniging HBS Emmeloord. Wij zijn een 

kleine vereniging met zeer enthousiaste leden in alle leeftijdscategorieën. 

Wij noemen ons zo omdat de oprichting in 1994 in Emmeloord was, en in 1996 zijn wij bij de 

Nederlandse Handboog Bond ingeschreven. Later zijn wij verhuisd naar de boerderij van Nico 

Kamp op Schokland. Toen zijn boerderij verkocht was, zijn wij neergestreken in Ens. 

 

Sindsdien schieten wij in het indoorseizoen in de sporthal en in het outdoorseizoen buiten op het 

veld achter de sporthal. Wij doen dit inmiddels al een behoorlijk aantal jaren, eerst op het oude 

oefenveld en sinds een paar jaar op de stroken langs en achter het kunstgrasveld. Wij schieten 

buiten op de vrijdagavond en op de zondagmorgen. Ook is het incidenteel mogelijk dat wij voor de 

grote afstanden en/of een toernooi, op het tweede veld actief zijn. 

In de sporthal schieten wij over de afstanden 18 en 25 meter, en buiten op het veld schieten we de 

afstanden 25, 30, 40, 50, 60, 70 en 90 meter. 

Het niveau van onze vereniging is vrij hoog in de handboogsportwereld, en dan met name in Noord 

Nederland. 

Wij doen dan ook mee aan diverse competities en andere wedstrijden op diverse plaatsen in het 

land, waarbij we regelmatig in de prijzen vallen. 

 

We hebben een verharding aangelegd langs onze gele container voor een betere toegang naar het 

schietterrein, en we hebben daar ook een hek geplaatst. 

Omwille van de veiligheid zetten we, als we gaan schieten, waarschuwingsborden uit en sluiten wij 

de toegang naar het schietterrein af. 

Handboogschieten is geen gemakkelijke, maar wel een veilige sport. Er zijn echter wel een aantal 

veiligheidsregels, en die worden door ons vanzelfsprekend nageleefd. 

Wel is het daarbij van belang dat voorbijgangers en kijkers de waarschuwingsborden in acht 

nemen en niet negeren en zich zeker niet in onze schietlijn ophouden, want we willen het graag 

voor ons allemaal veilig en leuk houden. 

 

Wij willen met dit berichtje onze sportactiviteiten wat meer bekendheid geven in Ens. Mocht u 

geïnteresseerd zijn in onze sport, en een keer bij ons willen komen kijken en/of informatie 

inwinnen, dan bent u van harte welkom. Wel zou het dan fijn zijn als u dit van tevoren even 

aangeeft. 

 
Met vriendelijke groet, 
Gerrit Boerman  
secr. HBS Emmeloord 
boerman@ziggo.nl 
 

mailto:boerman@ziggo.nl
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Beste Dorpsgenoten,  

 

Maandag 11 april heeft een extra algemene ledenvergadering 
ingestemd met een investering in zonnepanelen voor ons 
clubgebouw. Mede door een subsidie op de aanschafprijs 
blijven we dus ook in de toekomst in staat om het licht te laten 
branden. Jelle de Jong van AgriEnergie zal al op korte termijn 
samen met vrijwilligers met de installatie van de panelen 
beginnen.    
 
 

 
 
16 april heeft de Volleybal haar 50 
jarig jubileum gevierd. Op deze mooie 
avond werd er eerst door leden en 
oud-leden een potje “blind” 
gevolleybald. Vervolgens was er een 
gezellig feest voor die deelnemers en 
sponsors in de Time-Out. Er bleven 
zelfs nog mensen nadat het om 00.00 
uur exact de datum was dat er in 1966 
S.V. Ens Volleybal werd opgericht. 
 
 
Foto: 2e damesvolleybalteam is 19 

april kampioen geworden 
 
De nieuwe tennisbanen zijn opgeleverd. 
Voortaan kan er bijna het hele jaar rond (met 
uitzondering van vorstdagen) onbeperkt worden 
getennist op het gerenoveerde park. Om hier 
nog meer mensen van te laten genieten heeft 
de tennisclub een aanbieding voor iedereen die 
toch al lid van S.V. Ens is. 

Zomerstop? Even geen voetbal, volleybal, gym, 
badminton, tafeltennis?? Van 15 mei tot 15 
augustus kunnen leden van andere OMNI 
afdelingen onbeperkt gebruik maken van de 
nieuwe banen op ons tenniscomplex. 
Volwassenen betalen voor 3 maanden € 30,- en 
jongeren t/m 16 jr € 20,-. Met een borg van       
€ 3,50 krijg je een sleutel van het park en 
bovendien kun je meedoen aan alle zomeractiviteiten van TC Ens! Geef je snel op via het 
aanmeldingsformulier via onderstaande link! 

http://tcens.nl/nieuws/zomerabonnement/ 
 
Op de hoogte blijven van al het sportnieuws? Houd dan de websites in de gaten.  

Met sportieve groet, Marien van der Slikke 
 
voorzitter@svens.eu     |     www.svens.eu  |  www.sportdorp-ens.nl  

http://tcens.nl/nieuws/zomerabonnement/
mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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10-11-1986                      12-11-2016 
 

 

 

 

Badmintonvereniging “Fly Up Ens” bestaat dit jaar 30 jaar. 

Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

 

Daarom nodigen wij alle (oud)badmintonleden uit om dit op een sportieve en 

gezellige manier te komen vieren. 

 

Op zaterdag 12 november 2016 heten wij iedereen van harte welkom. Zowel jeugd- 

als senioren (oud)leden. 

Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom in de kantine “Time Out” voor een kop koffie. 

Om 14.00 uur willen we dan starten met een toernooi. Dit zal een gemengd toernooi 

worden met oud-leden/leden/jeugdleden. 

Rond 17.00 uur zullen wij het toernooi afsluiten met een drankje in de kantine met 

aansluitend een buffet. 

 

Dus (oud)badmintonleden laat deze dag niet aan je voorbij gaan en geef je op voor  

27 oktober 2016. Wij vragen van een ieder die zich opgeeft een kleine eigen bijdrage 

van € 7,50. 

 

Opgeven kan via: flyupens30jaar@gmail.com. Graag het bedrag overmaken op 

rekeningnummer NL30 RABO 0346 5948 71 t.n.v. Sportvereniging Ens.  

Bij betaling graag vermelden: "jubileum badminton” en je naam. 

 

Graag bij opgave vermelden of je: 

() mee wilt doen aan het toernooi en deel wilt nemen aan het buffet. 

() alleen mee wilt doen aan het toernooi. 

() niet mee wilt/kunt doen aan het toernooi, maar wel wilt deelnemen aan  

    het buffet. 

 

               
 
 
 

mailto:flyupens30jaar@gmail.com.%20Graag
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11-dorpenloop 2016 Loopgroep Ens 

 

Zaterdag 16 april was voor de 22e keer de `t Voorhuys 11-dorpenloop. Voor deze estafetteloop 
langs de dorpen hadden 79 ploegen zich ingeschreven. Om 8.30 uur ging de eerste etappe naar 
Luttelgeest, op deze afstand van 11.3 km zal de ploegleider zijn of haar beste raspaardje inzetten, 
want de Kuinderweg met veel wind is erg lang en dan vanaf de rotonde Oosterringweg is het nog 
een hele afstand naar het centrum van Luttelgeest. Wat erg mooi is als er bij aankomst in de 
dorpen voor de loper(sters) een attentie is: bloemetje, flesje drinken, fruit ter beschikking gesteld 
door winkels, bedrijven en dorpsbelangen. Bij de start naar het volgende dorp gaat er een lint van 
kleuren op pad. De ploegen komen uit de polder, verenigingen, kerken, scholen, sportzaken, 
verzekeringen, families, fitness, vele bedrijven en natuurlijk de dorpsploegen. Heel veel 
loper(sters)kennen elkaar wel en er worden bij de start en finish ervaringen uitgewisseld. Van de 
79 ploegen is de Loopgroep Ens op de 39e plaats geëindigd, een mooie prestatie. Het kunnen en 
mogen meedoen is voor ons belangrijker dan winnen. 
 

Deelnemende loper(sters) Loopgroep Ens: 
Emmeloord - Luttelgeest  Piet Schleper 
Luttelgeest - Marknesse  Larissa Wouters 
Marknesse - Kraggenburg  Riekus Nijmeijer 
Kraggenburg - Ens   Tialda van Ginkel 
Ens  - Nagele   Erwin Leene 
Nagele  - Tollebeek  Mirjam Leene  
Tollebeek - Espel   Frans Schleper 
Espel  - Creil   Ko van Egmond 
Creil  - Rutten   Theo Weultjes 
Rutten  - Bant   Sjoukje Bonnema 
Bant  - Emmeloord  Annelies van Schie  
 

Begeleidende fietsers: Harrie Spekschate en Jan van Berkum. 
Allen bedankt voor jullie inzet en tot volgend jaar. 
 
Ben Maas 
 

                

  
Koningsloop 
AVNOP organiseert woensdag 27 april de Koningsloop. De start is om 11.00 uur bij de 
atletiekbaan: een kleine ronde van 2.5 km en een ronde van 5 km. Er kan maximaal 10 km worden 
gelopen. Het parcours gaat over verharde en half verharde paden door en om het Emmelerbos. 
Het is een afwisselend parcours om de geheel gerenoveerde kinderboerderij, gedeelte langs de 
Lemstervaart, de manege en een stukje woonwijk. Een mooi tijdstip op de Koningsdag, even een 
uurtje sporten en dan naar het feestgedruis, markt, kinderspelen, of in je eigen dorp, waar vast wel 
wat georganiseerd wordt en er is altijd een leuke herinnering. Veel loopplezier.              Ben Maas 



20 
 

Viervoetersdag 
 
Woensdag 13 april was het zover. 
Vier studenten van AOC de Groene Welle in 
Zwolle organiseerden dit evenement. Ze 
wilden een leuke dag organiseren voor de 
honden en hun baasjes. Het was een 
gezellige drukte op het 3e voetbalveld. 
Op het programma stonden o.a. een 
clickertraining, een pakwerk demonstratie, 
een mooiste en gezondste hond verkiezing 
en je kon deelnemen aan een workshop 
hondenriem of hondenspeeltje maken. 
Daarnaast waren er stands waar je allerlei 
hondenartikelen kon kopen of advies kon 

vragen en je kon er consumpties kopen. 
De opbrengst van deze middag was voor de dierenambulance. De vier studenten konden aan het 
einde van de middag een bedrag van € 75,00 aan hen overhandigen. 
De mooiste en gezondste hond verkiezing is gewonnen door: Lieve Appelhof met haar hond 
Thelma. 
 

Door: Jenny Paulus 
 

Kijk voor meer foto’s op de website van Dorpsbelang Ens. 
 
 

Toneelgroep Ens  
De zaal liep vol …. de spanning was te snijden .... maar het is gelukt!  
Toneelgroep Ens heeft een hilarische klucht laten zien! “Als het publiek tevreden is, zijn wij dat 
ook!” Met na afloop de verloting en 
de muzikale afsluiting van Triple 
Travel die de avond helemaal 
compleet maakte.  
 
 

! Bedankt voor jullie komst !  
 
Heb je ook zo’n zin om mee te 
doen? Dan is dit je kans! De 
toneelgroep is op zoek naar JOU. 
Stuur een mail naar: 
hermanenanneke@xs4all.nl  
of bel 06-40858439 

 

 

 
 

  
 
 

 

Gevonden: trouwring met de inscriptie "Gerard". Wat zou het fijn zijn als 

deze weer terugkomt bij de rechtmatige eigenaar. Als jij denkt dat deze van 

jou is, graag een reactie met trouwdatum aan roelofjans@gmail.com 

 

mailto:hermanenanneke@xs4all.nl
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Activiteiten voor de komende periode  
  
Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen.  
  
 
Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. 
 
26 april. Haak maar aan. 
Binnen onze vereniging hebben we een middag waarbij we squares gaan haken voor het initiatief 
Haak maar aan, een project van Palet. Deze middag is bij een bestuurslid. 
 
12 of 26 mei. Fietsdag. 
De dames van de fietsgroep hebben al een plan. Wij horen meer als zij de tocht samen vooraf 
hebben gefietst. We gaan op 12 mei, alleen als het weer slecht is wijken we uit naar 26 mei. 
 
21 juni. Excursie Kleurkracht. 
Deze middag gaan we kijken bij Kleurkracht in Emmeloord. We krijgen een rondleiding en komen 
zo te weten wat zij allemaal doen. 
 
Fietsavonden met de gezamenlijke vrouwenverenigingen: 
Op de dinsdagen 7 juni, 5 juli en 2 augustus. De tochten zijn rond de 25 kilometer. We vertrekken 
vanaf het Bloemenplein om 19.00 uur. 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654    
 
 

 
Insectenhotel 

 
Op mooie, zonnige dagen 
fladderen er in de zomer volop 
vlinders in de Wingerd in Ens.  
De bloemenweide staat dan in 
bloei en biedt nectar en stuifmeel 
aan vlinders en andere insecten. 
Bijvoorbeeld allerlei wilde bijen 
vinden er hun voedsel.  
Buurtbewoners bouwden samen 
met Landschapsbeheer op 
zaterdag 26 maart een 
insectenhotel om komende zomer 
aan deze wilde bijen een plek te 
bieden om hun eitjes te leggen. 
 
Metselbijen komen aan hun naam door de wijze van nestbouw. De vrouwtjes bouwen hun nesten 
in open voegen, onder dakpannen, in verlaten keverholletjes en boomstronken. Ze beginnen 
achteraan met een kleine ruimte die ze vullen met stuifmeel en nectar waarin vervolgens het eitje 
wordt gelegd. Daarna metselen ze deze ruimte dicht waarna het volgende eitje wordt gelegd op 
dezelfde manier. Als bouwmateriaal gebruikt de metselbij leem dat met speeksel en water week 
wordt gemaakt. Zo metselen en bouwen ze door tot de hele ruimte is gevuld. De metselbij en 
andere wilde bijen steken niet en zijn dus niet hinderlijk voor mensen. 
 
Bron: De Stentor. 
Voor meer info: www.landschapsbeheer.net 

 
      

http://www.landschapsbeheer.net/
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Boswachtersnieuws 

Door Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten 
 
Wie in april de wekker vroeg zet en een wandeling maakt door een van de polderbossen, is 
getuige van een fantastisch fenomeen: het ochtendconcert van onze zangvogels. Een heerlijk 
kabaal. Mannetjes laten door dit gezang weten dat ze de nacht overleefd hebben. Het zingen zegt 
ook iets over de fitheid van de afzender. Vrouwtjes maken zo de keuze of het interessant genoeg 
is even een kijkje te nemen bij die aantrekkelijke zanger. Ga erop uit en geniet van de lente!  
 
Festival van OERRR op zondag 22 mei bij Netl de Wildste Tuin 
Tussen 11.00 en 16.00 uur wordt Netl de Wildste Tuin bij Kraggenburg omgetoverd tot het Festival 
van OERRR. Glij door de modder, duik de bamboejungle in en bak broodjes boven een vuur. Leer 
vuur maken of klim naar grote hoogte in de klimtoren van De Strandhoeve. En ontmoet Lisa Wade 
van Het Klokhuis! Het festival van OERRR is voor de hele familie! Ouders kunnen ontspannen op 
het terras van Netl of meegenieten van muziek. 
Koop vóór 22 mei je tickets online en profiteer van voorverkoopkorting (€ 2,50 korting per kind). 
Vrienden van Netl betalen de Natuurmonumenten ledenprijs. Tickets via: 
https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/festival-van-oerrr-vies-worden-mag/2016-05-
22t1100   
 
Waterloopbos jongste Rijksmonument   
Het is officieel! Sinds donderdag 24 maart behoort het 
Waterloopbos bij Marknesse tot de rijksmonumenten 
van ons land. Dit unieke bos wordt gezien als icoon van 
de wederopbouw periode. Genoeg reden voor minister 
Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap om dit gebied van Natuurmonumenten als 
rijksmonument te bestempelen. ‘Dit is een geweldige 
kroon op ons werk en ook een eer voor 
Natuurmonumenten. Het is niet alleen heel bijzonder 
dat zo’n groot natuurgebied deze status heeft 
gekregen, maar het is ook uniek in Nederland en 
misschien wel in de hele wereld,’ aldus beheerder Jan 
Akkerman van Natuurmonumenten.     Bron foto: natuurmonumenten 

 
Natuurvriendelijke oevers afgerond 
De werkzaamheden voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart in het 
Voorsterbos zitten er op. Er zijn taluds en slenken gegraven, bomen en struiken aangeplant en 
fietspaden opgeknapt. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een grotere 
waterbergingscapaciteit en een hogere natuurwaarde. De ondiepten zijn prima paaiplaatsen voor 
vis en groeiplaats voor waterplanten. Hiervan profiteren vogels en zoogdieren. 
 
Triade in Waterloopbos  
In januari 2016 is een samenwerking gestart tussen Triade Flevoland en Natuurmonumenten. 
Cliënten van dagbesteding Ankerpad in Espel helpen de boswachters van Natuurmonumenten met 
klussen in het Waterloopbos. De cliënten die de werkploeg vormen in het Waterloopbos hebben 
een verstandelijke beperking. Ze beschikken over het algemeen over tal van mogelijkheden als het 
gaat om fysieke werkzaamheden. Natuurmonumenten regelt een echte schaftkeet, gereedschap 
en een heuse pet voor de werkploeg. Groepsbegeleiders van Triade werken zelf hard mee en 
houden ondertussen een oogje in het zeil. Amber Brands van Triade:” Het werken in het 
waterloopbos is voor onze cliënten een leuke uitdaging. We ruimen het afval op en snoeien kleine 
boompjes. De cliënten van onze dagbesteding vinden het erg leuk om in de natuur te werken.” 
Boswachter Klaas Althuis vult enthousiast aan: “De mannen en vrouwen genieten van het 
buitenwerk, dat zie je meteen”! 
 
Activiteiten en informatie 
Kijk voor alle activiteiten en informatie op www.natuurmonumenten.nl. Blijf op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen via twitter @de_boswachters of Facebook Voorsterbos.com. Het 
beheerkantoor van Natuurmonumenten Flevoland is bereikbaar via telefoon 0527-252570 

https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/festival-van-oerrr-vies-worden-mag/2016-05-22t1100
https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/festival-van-oerrr-vies-worden-mag/2016-05-22t1100
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Programma 2016 
 
 
26 mei Jaarlijks reisje 
We fietsen in de zomermaanden elke 1e dinsdag van de maand samen met Passage en Wij Actief. 
We vertrekken om 19.00 uur vanaf het Bloemenplein. 
Datums: Dinsdag 7 juni, 5 juli en 2 augustus 
.. september jaarlijkse fietsdag  
Dinsdag 13 september  
Vanavond is Mw. D. Zimmer uit Ermelo onze gast en zij staat bekend als de rappende, rijmende en 
zingende trouwambtenaar. 
Dinsdag 11 oktober                                              
Mw. Ans Dohmen-Bakker uit Ens is vanavond onze gast en zij vertelt ons het een en ander over 
de verschillende processen en dynamiek van verlies. 
Dinsdag 25 oktober Aanvang 09.30 uur. 
Mw. Mien Westerdiep uit Westerbroek is deze ochtend onze gast en gaat ons van alles vertellen 
over Poëziealbums. 
Dinsdag 8 november                                               
Dhr. Hans Netten uit Emmeloord geeft vanavond een lezing over osteopathie. Hij zal o.a. ingaan 
over rug/rugklachten. 
Woensdag 16 november  
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief. Gastvrouw: Passage 
Locatie: Het Wapen van Ens Aanvang 20.00 uur. Introducés zijn welkom. 
Tine van Tutten verzorgt vanavond een gezellig programma met liedjes en sketches. 
Dinsdag 20 december. 
Vanavond wordt de kerstavond door eigen leden verzorgd.  

 

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

Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken. 
Zie ook: http://vrouwenvannu.nl/ens 

 

Geen geld maar tijd 

Als je hulp nodig hebt, ligt er vaak een berg waar je overheen moet om ook die hulp te vragen. 
Gelukkig kent de Noordoostpolder diverse instellingen en hulpverleners die jouw hulpvraag vaak 
eerder signaleren. Maar wat als die hulpvraag gezien wordt en hiervoor geen professionele hulp 
kan worden ingeschakeld. Dan heeft de Noordoostpolder naast het welzijnswerk de Stichting 
Present! 

Stichting Present is de makelaar in vrijwilligerswerk. Brug tussen groepen mensen die hulp 
aanbieden (op sociaal en/of praktisch gebied) en de hulpvrager.  

En dan? Zodra de hulpvraag bij Present Noordoostpolder bekend is, of de groep vrijwilligers zich 
heeft gemeld, dan wordt er naar een match gezocht. Als de match gemaakt is en de datum van het 
project bekend is dan kan men aan de slag. Dit gebeurt onder leiding van een groepenbegeleider 
van Present Noordoostpolder.  

EN DAAR HEBBEN WE JOU VOOR NODIG 

Present Noordoospolder is namelijk dringend op zoek naar groepenbegeleiders. Mensen die eens 
in de zoveel weken een project willen begeleiden. Dit bestaat uit een gesprek vooraf met de 
hulpvrager, op de projectdag het project op te starten en af te sluiten.  Zo’n project begeleiden 
vraagt ongeveer 2 uur per project. Te overzien toch? Nieuwsgierig? Geprikkeld? Bereid om je 2 
uur per project in te zetten voor je medemens? 

Meer informatie kun je opvragen bij Poulien Pomstra, coördinator van Present Noordoostpolder, 
telefoonnummer 06-46820247 of via de mail info@presentnoordoostpolder.nl 
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Persbericht 
 

Energiebespaarlening om uw huis duurzaam te maken 
 
Heeft u een asbestdak en denkt u er over uw dak te isoleren of zonnepanelen  
te plaatsen? U kunt sinds kort het verwijderen van een asbestdak meefinancieren met de 
landelijke Energiebespaarlening. Ook kunt u er subsidie voor aanvragen. 
 
Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen de landelijke Energiebespaarlening voor 
50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% moet ingezet worden voor 
dakisolatie en eventuele andere energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren en 
Verenigingen van Eigenaren kunnen ook het waterzijdig inregelen van cv-installaties 
meefinancieren. Meer informatie over de Energiebespaarlening en de mogelijkheden: 
www.ikinvesteerslim.nl. Subsidie aanvragen kan op: 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken 
 
Verbod op asbestdaken  
Asbestdaken zijn na 2024 verboden in Nederland. Bij verweerde asbestdaken kunnen namelijk 
asbestvezels vrijkomen die een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren of het milieu kunnen 
vervuilen. Voor het verwijderen van asbestdaken is tevens subsidie beschikbaar via de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u asbest laat verwijderen, moet u daar altijd melding van 
doen bij de gemeente. Daarbij maakt het niet uit hoeveel asbest u wilt verwijderen. 
 
Subsidie voor zelf energie opwekken 
Wilt u zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie opwekken? Dan kunt u subsidie aanvragen 
voor een zonneboiler, warmtepomp en pelletkachel.  
De voorwaarden van deze landelijke subsidieregeling staan op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie 
 
Hulp bij subsidies aanvragen en duurzame maatregelen 
De Energie Make-Over Noordoostpolder kan u helpen bij uw verduurzamingsplannen.  
Dit is een project van de gemeente Noordoostpolder, de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en 
twee bedrijvenconsortia. De twee consortia, Ritsema Isolatie en Energieadvies 
(info@eparitsema.nl) en Duurzaam met Elkaar (info@duurzaam-met-elkaar.com) helpen u 
desgewenst bij het aanvragen van subsidie. Informatie: www.energiemakeovernop.nl  
 

 

Regionale eiergooi kampioenschappen 
 

TOLLEBEEK – Leden van jongerenvereniging Jongeren19nu en andere belangstellenden kunnen 
op zaterdag 30 april weer met eieren gooien op de ijsbaan in Tollebeek. Deze traditie wordt elk 
jaar gehouden en georganiseerd door N.E.T.. 
 

Voorgaande jaren vond het eierengooien plaats op Hemelvaartsdag. Omdat het dit jaar samenvalt 
met Bevrijdingsdag en er dan vele activiteiten plaatsvinden heeft de organisatie besloten het 
evenement te verplaatsen. Waar eerder als afsluiting van het eierengooien een schuurfeest werd 
georganiseerd is nu de dag zelf nog feestelijker. Op 30 april begint vanaf 15.00 uur het jaarlijkse 
kampioenschap eierengooien. 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 eierengooien een mega barbecue en een afterparty in de feesttent met 
live muziek van The Rousers. Deze afterparty vindt plaats van 18.00 tot 01.00 uur. De prijzen 
zullen dan worden uitgereikt. Consumpties zullen tegen scherpe prijzen worden aangeboden. Het 
meenemen van eigen consumpties is 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.ikinvesteerslim.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.energiemakeovernop.nl/

