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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: 
 
Naila Tigchelaar -  voorzitter     tel. 06-36566330 
Manfred van ’t Erve  -  vicevoorzitter    tel. 06-53755426 
Antoinet van Tilburg - secretaris    tel. 06-15357857 
Judith van Wieren - penningmeester    tel. 06-14023992 
Joost Kreulen       tel. 06-20493608 
Harnita Jansen      tel. 0527-253506 
Amy Blaauw       tel. 06-21224231 
Edwin Kolk       tel. 06-24855518 
Arno Rops       tel. 06-22602532 
Herman Goes - ledenadministratie    tel. 0527-251758 
 
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. 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.  

 

 
 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 19 juni 2017 

Verschijningsdatum 29 juni 2017 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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2 Activiteitenkalender / tulpenmozaïek Ens 
3 Van de (nieuwe) voorzitter 
4 Naila Tigchelaar nieuwe dorpsvoorzitster / Rabobank meets Ens 
5 Koningsdag / autocross / 4 mei herdenking 
6 Level-One steptocht 
7 Even voorstellen: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang – Naila, Herman en Arno 
8 Even voorstellen: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang – Antoinet en Edwin 
9 Las Vegas: haal het eruit bij Ensyfair! 
10 Ensyfair: woensdag 14 juni 50+ middag 
11 Flyer Ensyfair: de grootste vrijdagmiddagborrel 
12 Advertentie: Vul je plantenbak-dag 
13 Vul je plantenbak-dag / Henri’s Kaas & Broodhuys gaat verhuizen 
14 Wat is er te doen in het Steunpunt 
15 Duofiets(en) 
16 Con Brio / Wij Actief 
17 Expositie glaskunstwerk Ad Kragtwijk / avondvierdaagse 
18 SVEns clubdag / tennisclub Ens 
19 11-dorpenloop loopgroep Ens 
20 SVEns – van de voorzitter 
21 Zaaierseizoen 
22 Formulier lidmaatschap Dorpsbelang 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
27 april Koningsdag 
27 april JOEK autocross 
29 april vul je plantenbak-dag 
  4 mei nationale dodenherdenking 
  7 mei Level-One steptocht 
12 mei TCEns: bedrijven- en buurtentoernooi 
17 mei opening Henri’s Kaas & Broodhuys en Pedicure Cindy 
15 t/m 18 mei avondvierdaagse 
  2 juni SVEns clubdag 
10 t/m 17 juni Ensyfair 
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Van de (nieuwe) voorzitter 
 
De 29e maart hadden we 
onze jaarvergadering. We 
kunnen terugkijken op een 
geslaagde jaarvergadering 
met een goede opkomst. We 
hebben daarin afscheid 
genomen van Gerda de Jong 
en Gerhard Grijsen. Beiden 
nogmaals hartelijk dank voor 
jullie jarenlange inzet. Maar 
ook hebben we gelukkig 
nieuwe bestuursleden 
kunnen vinden (waaronder 
ikzelf) zodat we samen de 
schouders er onder kunnen 

zetten. De nieuwe bestuursleden zullen zich elders in de Baanbreker aan u voorstellen.  
Tijdens de jaarvergadering was er aandacht voor de knipperlichten die gaan komen boven de 
zebrapaden op de Baan, de herbouw en nieuwbouw in ons dorp, en de opknapbeurt die het 
Mekkerhofje gaat krijgen. En na de pauze een presentatie van het Boerderijenboek door Marianne 
van Maanen welke resulteerde in een groot aantal voorinschrijvingen voor een exemplaar.  
 
We kunnen terugkijken op onder andere een geslaagde avond voor de nieuwe inwoners van Ens 
en de opschoondag. Ook de 11-dorpenloop kwam weer langs.  
En misschien heeft u het al gezien dat onlangs de klusgroep de fontein weer heeft opgeknapt. Ze 
waren nog maar net op tijd want net toen ze wilden beginnen met schilderen kwamen ze ook om 
het water weer aan te sluiten en de fontein weer aan te zetten.  
 
Er staan weer de nodige activiteiten op het programma. Waaronder de koningsdag, het 
tulpenmozaïek en 4 mei herdenking. En ook de Ensyfair staat voor de deur, dit jaar in het teken 
van Las Vegas! Ik wens alle betrokken vrijwilligers alvast veel succes met de voorbereidingen.  
 
Voor ik gevraagd werd om bij Dorpsbelang te komen had ik me nooit zo gerealiseerd waar zij zoal 
bij betrokken zijn. En dat is heel veel! De nieuwbouw, de uitbreiding van het vliegveld in Lelystad, 
samenwerking tussen SCPO en AVES, huisvesting arbeidsmigranten, veiligheid op onder andere 
de Baan, ook dat zijn voorbeelden van zaken die onder “leefbaarheid in Ens” vallen en waar wij als 
bestuur ons over buigen. En daarnaast natuurlijk nog veel van de activiteiten die in Ens 
georganiseerd worden. Te veel om op te noemen! 
 
En zo zijn er heel veel kleine en grote activiteiten in ons dorp waar ik voorheen niet eens zo bij 
stilgestaan heb. En die draaien allemaal voornamelijk op de inzet van vrijwilligers! Heel mooi om te 
zien dat er zoveel Ensenaren zo betrokken zijn bij ons dorp en dat ze zich in hun vrije tijd 
belangeloos in willen zetten om ons dorp leefbaar te houden. Ik ben daar oprecht van onder de 
indruk. Samen zorgen we er allemaal voor dat ons dorp een prettige leefomgeving is waarin we 
naar elkaar omzien. 
 
Tenslotte wil ik u vragen om vooral met ons mee te blijven denken en ons attent te maken op alles 
wat belangrijk is voor ons dorp. 
Zo kunnen we samen er voor zorgen dat Ens een mooi en prettig leefbaar dorp blijft. 
 
Met tot slot nog even een quote:  
“You provide the soul, the spark that drives me on,  
Makes me something more than flesh and bone.” (Marillion, Neverland) 
(jij/jullie zijn de ziel, het lichtpuntje wat mij voort drijft, maken mij meer dan vlees en botten) 
 
Met hartelijke groet, 
Namens Dorpsbelang Ens, 
Naila Tigchelaar 
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Naila Tigchelaar nieuwe dorpsvoorzitster Dorpsbelang 
 

Door: Frans Pol  
 

ENS - Naila Tigchelaar is de nieuwe dorpsvoorzitster van Dorpsbelang Ens. Tijdens de jaarvergadering 
van Dorpsbelang nam Naila het stokje over van oud-dorpsvoorzitster Gerda de Jong. Zij is zes jaar lang 
het gezicht van Ens geweest.  
 

Er waren deze avond ook veel lovende woorden van de verschillende verenigingen. Johan Koomen 
(Ensyfair) bedankte in dichtvorm, Piet Baars gaf namens de CVE een hotelovernachting, zodat ze weer 
wat tijd met haar Jelle kon doorbrengen en Klaas Jan Loosman (IGW / Gemeente NOP) loofde haar 
met de woorden dat ze er altijd stond. Zo zei Klaas Jan dat ze wel eens om tien uur in haar nachtjapon 
de deur open deed, omdat ze die nacht een nachtdienst had overgenomen. Klaas Jan bood nog aan 
om de afspraak te verzetten, maar Gerda zei: “Pak zelf maar koffie, ik kleed mij even om en dan gaan 
we zitten.”. Amy Blaauw nam het woord namens Dorpsbelang. Ook van haar kreeg ze lovende 
woorden, dat als er iets was in de buurt, dat Gerda er altijd was en stond als vertegenwoordigster van 
het dorp Ens.  
 

In Naila Tigchelaar is een goede opvolgster gevonden voor Gerda. De zoektocht was niet gemakkelijk, 
maar Naila reageerde erg enthousiast op het voorstel en zei vrijwel direct ‘ja’ tegen deze functie. Naila 
woont al acht jaar in Ens en is in haar dagelijks werk al voorzitter van Humanitas afd. NOP. Met de 
voorzitterskwaliteiten van haar, hoopt Dorpsbelang een goede nieuwe voorzitter aangesteld te hebben 
voor de komende tijd.  
 
 

Rabobank meets Ens 
 

Rabobank Noordoostpolder-Urk is graag dicht bij u in de buurt. Reden om een team met ambassadeurs 
op te richten. Bekende gezichten voor het dorp Ens. Graag stellen wij ons aan u voor! 
 

Het team van ambassadeurs bestaat uit (van boven naar beneden, van links naar rechts): 
Julian Wup, Bert Scholten, Karolien Hofstede, Rian Rimmelzwaan en Arjan van Keulen. 
 

Als ambassadeurs van de Rabobank voelen wij ons betrokken bij uw dorp. Zo spannen wij ons 
binnenkort in om te helpen bij het opknappen van de kinderboerderij en voelen wij ons betrokken bij 
diverse activiteiten en ontwikkelingen binnen het dorp. 
 

Ook via het Coöperatiefonds van de Rabobank worden projecten gesteund welke de samenleving 
versterken. Informatie of een donatie aanvragen kan via www.rabobank.nl/lokale-
bank/noordoostpolder-urk/sponsoring. 
 

U hoort of ziet ons vast binnenkort! Heeft u ideeën, tips of wensen voor de ambassadeurs laat het ons 
weten via communicatie.noordoostpolder-urk@rabobank.nl of bel ons via (0527) 63 93 17. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rabobank.nl/lokale-bank/noordoostpolder-urk/sponsoring
http://www.rabobank.nl/lokale-bank/noordoostpolder-urk/sponsoring
mailto:communicatie.noordoostpolder-urk@rabobank.nl
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Koningsdag 
 

Donderdag 27 april 

 

10:00  Aubade op het plein van Het Gebouwtje   

  (katholieke kerk) 

  Toasten op de koning met oranjebitter en ranja voor de kleintjes. 

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

spelletjes voor de kinderen. 

10:30 Koersbalwedstrijd in het Hofje van Ens voor de ouderen 

 

 

JOEK Autocross wederom op terrein Zuidberg Techniek 

Waar de laatste twee edities van de J19Nu Joek Autocross verreden werden bij Kwekerij Wouters, 

verplaatst het evenement zich dit jaar terug naar de harde klei van Zuidberg Techniek aan het 

Oogstveld in Ens. Het parcours, waar zo’n 80 crossers gaan strijden voor de eerste titel van het 

seizoen, is snel met veel bochten. Dit om de goede coureur met een minder snelle auto ook een 

kans te geven.  

Net als eerdere edities zorgt CV. De Kleiduikers uit Ens voor hamburgers, bier en sfeer. Nieuw dit 

jaar zijn de aanvullende activiteiten als Schijt je Rijk, Rad van Fortuin, springkussen en een 

traptrekkerparcours voor de kinderen. Als special act komt niemand minder dan Kornelis Offringa 

met zijn Dakartruck naar Ens, zijn Mercedes Unimog wordt tentoongesteld en hij gaat een aantal 

rondes over de baan rijden.  

De Joek Autocross begint op 27 april om 11.30 uur, entree is € 5,- incl. 1 consumptie. Kinderen 

onder de 12 mogen gratis naar binnen.  

 

Nationale Dodenherdenking 

Donderdag 4 mei 

 

Wij hopen dat u allen weer aanwezig bent. Het programma is als volgt: 

 

19.30 Verzamelen bij de vlaggenmast op het dorpsplein 

19.40 Vertrek stille tocht met fakkels 

19.55 Aankomst in Het Hofje 

19.58 Taptoe 

20.00 Twee minuten stilte 

 Het Wilhelmus 

  Woordjes van o.a. de dorpsvoorzitter 

  Spelen koralen 
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Level-One Steptocht 
 
Ook dit jaar is Ens weer fanatiek aan het oefenen voor de jaarlijkse Level-One Steptocht die op 
zondag 7 mei zal plaats vinden. De coördinatie is onder leiding van Jildou Snoek en Floortje Ruijter 
met hulp van Jasper Ziel en Max Sturm. De steppers starten dit jaar in Marknesse. Om 15.40 uur 
vertrekken de steppers vanuit Nagele naar Ens. Om 16.20 uur zullen zij vanuit Ens richting 
Kraggenburg steppen. De start/finish vindt plaats op een versierd Bloemenplein door de mannen 
van Beneden Pijl. Door sponsoring van Kwekerij Baas, Sportcafé Time Out, BioRomeo, 
Akkerbouwbedrijf Sturm, Maatschap Kreulen, Loods44, Melkveehouderij Ruijter en Ziel, 
Pluimveehouderij Rijk, M. Oomen bestrating, Akkerbouwbedrijf A.P. Meijer en vele agrarische 
ondernemers uit omstreken is het mogelijk dat er ook dit jaar een (cabrio) bus meerijdt om alle 
steppers te supporten. Het belooft weer een geslaagde dag te worden! 
Opgeven voor de bus is nog mogelijk bij Floortje Ruijter via floortjeruijter@hotmail.com. De 
kosten zijn € 10,- en hierbij is drinken inbegrepen. Doe dit snel wat er is nog beperkt plek over.  
 
Voor Ens steppen de volgende mensen mee: 
 

Plaats Starttijd Finishplaats Finishtijd Afstand Steppers 

Marknesse 10.30u Luttelgeest  10.45u 4.4 Max Sturm 

Luttelgeest 11.05u Emmeloord 11.35u 12.2 Joost v.d. 
Wekken 

Emmeloord 12.00u Bant 12.15u 6.7 Jurre Tromp  

Bant 12.35u Rutten 12.55u 7.1 Jeroen v. Schie 

Rutten 13.15u Creil 13.30u 6.0 Jeroen Bijman 

Creil 13.50u Espel  14.05u 4.7 Onbekend 

Espel 14.25u Tollebeek 14.45u 7.4 Frank Dohmen 

Tollebeek 15.05u Nagele  15.20u 5.1 Janneke Maas/ 
Jildou Snoek 

Nagele 15.40u Ens 16.00u 7.4 Nick Ruijter 

Ens 16.20u Kraggenburg 16.40u 6.1 Thijs van Schie 

Kraggenburg 17.00u Marknesse 17.15u 6.0 Erwin Pol 

 
We zien u graag zondag 7 mei op het Bloemenplein om het Enser team aan te moedigen! 
 
 

 

Etappe Kraggenburg – Ens 2016 
Erwin Pol (Ens) tegen Lars van Diepen (Kraggenburg) 

 

mailto:floortjeruijter@hotmail.com
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Nieuwe bestuursleden Dorpsbelang Ens 
 

 

Even voorstellen: Ik ben Naila Tigchelaar, 48 jaar oud en sinds 

2009 woon ik met mijn zoon en dochter in Ens. Voorheen woonde ik in 
Almere en ik ben geboren en getogen in Haarlem. In de weekenden 
ben ik vaak in Enkhuizen te vinden alwaar mijn vriend woont. 
In Almere heb ik mijn eerste bestuurservaring opgedaan bij de 
reumapatiëntenvereniging waar ik eerst secretaris was, en daarna 
voorzitter. Toen ik in de NOP kwam wonen wilde ik mij ook weer 
inzetten als vrijwilliger en heb ik mij aangesloten bij Humanitas. Eerst, 
toen er nog geen bestuur was als kantoorcoördinator, en sinds 2012 
voorzitter. En omdat ik wat meer betrokken wilde zijn bij mijn eigen 
woonplek heb ik ook ja gezegd toen ik gevraagd werd om te helpen bij 
het organiseren van de familiedag (nu clubdag) van SV Ens. Vorige 
maand ben ik gevraagd of ik misschien interesse had in de 
voorzittersfunctie bij Dorpsbelang, en na een vergadering mee te 

hebben gemaakt ben ik enthousiast geworden en heb ik ja gezegd. Samen met de rest van het 
bestuur, en samen met u, wil ik de belangen van Ens behartigen. 
 
 

Een korte voorstelling van Herman Goes. 

Ik ben geboren in Vleuten op 23 december 1947. Ik ben getrouwd op 3 augustus 1971 met Wil 
Hoogstraten. Na onze bruiloft zijn wij door mijn broer naar Ens gebracht en vanaf die dag wonen 
wij in Ens. Ik werd onderwijzer aan de Mariaschool, nu  
R.K. basisschool “De Horizon”. Wij hebben twee kinderen 
en drie kleinkinderen. Ik ben vanaf 2016 de 
ledenadministratie van Dorpsbelang Ens gaan verzorgen 
en om praktische redenen ben ik vanaf 2017 bij het 
bestuur betrokken om de ledenadministratie beter te 
kunnen bijhouden. Op dit moment heeft het dorp Ens 658 
leden. In de nieuwe baanbreker staat een 
aanmeldingsformulier met verschillende werkzaamheden, 
waarbij Dorpsbelang Ens betrokken is. Omdat niet alle 
inwoners wijzigingen aan mij doorgeven, is het erg lastig 
om dit ledenbestand up-to-date te houden. Denk daarbij 
aan verhuizingen, nieuwe woningen in Ens en overlijden. U kunt mij helpen, door bij twijfel, het 
aanmeldingsformulier in te vullen, even bellen of  mailen en vragen of U al lid bent en/of Uw 
gegevens kloppen. Bij voorbaat, dank je wel. 

Herman Goes. Noorderbocht 79, 8307DB Ens   

0527-251758        hjagoes@ziggo.nl 
 

 
 
Ik ben Arno Rops 46 jaar oud en woon al net zo lang aan de 

Kamperzandweg in Ens. 
Ik ben getrouwd met Caroline en we hebben 2 zoons en 1 dochter. 
We hebben een melkveebedrijf wat als gezinsbedrijf gerund wordt. 
Verder mag ik graag met de racefiets een ronde maken en in de winter 
de schaatsen onderbinden. 
  
De eerste ervaringen in het dorpsbelang bestuur zijn positief, het is 
een enthousiaste groep waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. 
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Nieuwe bestuursleden Dorpsbelang Ens 
 
 

Voorstellen Antoinet van Tilburg 

Hallo allemaal, hierbij even een kort stukje tekst om mijzelf voor 

te stellen aan het dorp Ens. Ik ben Antoinet van Tilburg, 29 jaar 

en sinds 2015 samen met mijn vriend Mark Haagsma 

woonachtig aan de Waterkant in Ens. Oorspronkelijk kom ik uit 

Luttelgeest, waar ik vele jaren met plezier gewoond heb. In die 

tijd bestuurswerk gedaan bij Jongeren19nu, een 

jongerenvereniging voor en door jongeren in de 

Noordoostpolder, vrijwilligerswerk bij de sportvereniging en 

verschillende activiteiten bij de studieverenging van mijn 

opleiding. Na mijn studententijd terug gegaan naar Luttelgeest, 

maar al snel kwamen we tot de conclusie dat we naar Ens toe 

wilden gaan. Tot nu toe heb ik hier geen moment spijt gehad, 

wat een levendig en actief dorp is Ens! Afgelopen jaar zijn we vooral druk geweest met de 

verbouwing van ons huis en daarnaast was ik actief bij de volleybal. Toen ik afgelopen jaar 

gevraagd werd om in het dorpsbelang te gaan werd ik gelijk enthousiast. Dit klinkt als een 

uitgelezen kans om het dorp beter te leren kennen. Vanuit dorpsbelang heb je namelijk contact 

met allerlei verenigingen, besturen, instanties en mensen. Toen de functie van het secretariaat vrij 

kwam leek me dit een mooie taak om op te gaan pakken. Ik vind het een uitdaging om te zorgen 

dat alle administratie op orde is, de notulen tijdig klaar zijn en de vergaderingen goed zijn 

voorbereid. Tijdens mijn tijd in het dorpsbelang zal ik me met name bezig gaan houden met het 

secretariaat om te zorgen dat alle communicatie goed verloopt en alle informatie op de juiste plek 

terecht komt. Voor vragen kunt u zich richten tot het emailadres van dorpsbelang; 

dorpsbelangens@hotmail.com 

 

Ik ben Edwin Kolk, 34 jaar jong en getrouwd met Marleen. Samen hebben wij twee dochters, 

Tessa en Lisan. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Hier geef ik 

instructie op de School Techniek en Onderhoud. Daar leid ik collega monteurs op om onderhoud 

uit te kunnen voeren aan de Leopard 2 tank.  

Sinds 2002 was ik actief lid binnen de Jongeren 19 nu. In diverse functies heb ik me ingezet om de 

leefbaarheid voor de jeugd in de NOP gezelliger en 

aangenamer te maken. Uiteindelijk ben ik in 2011 

voorzitter geworden van de afdeling Noordoostpolder, 

en dit heb ik drie jaar gedaan. Het inzetten voor een 

ander om de leefbaarheid te verbeteren vind ik nog 

steeds fijn om te doen.  

Dus toen ik de Baanbreker las en daar in stond dat ze 

leden zochten voor in het bestuur heb ik me 

aangemeld. Mede door de inzet van vele vrijwilligers 

blinkt dit dorp al jaren uit in het organiseren van 

verschillende gezellige activiteiten zoals de Ensyfair, 

de Carnaval en de Autocross. Ik zal me dan ook 

samen met het bestuur inzetten om dit vooral zo te 

houden en te helpen waar nodig.  

Tot ziens op de vele activiteiten in en om het dorp. 

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Las Vegas: Haal het eruit bij Ensyfair!  
 
Las Vegas, een plaats die 24/7 bruist, een plaats waar zoveel te beleven en te zien is dat je 
eigenlijk meer dan een week nodig hebt. De extravagante inwoners en toeristen van Las Vegas 
zijn een bezienswaardigheid op zich. Fantastische shows, glitter en glamour, een gokje wagen, 
heerlijk dineren en de hele week dansen. Las Vegas bruist en dat alles in het kleine dorpje Ens!  
 
Dit jaar zal Ensyfair in het teken staan van een wereld vol gokken, gezelligheid en de grootsheid 
van Las Vegas: Haal het eruit bij Ensyfair. Voor de buurtcompetitie weer een spannende uitdaging. 
Zetten zij hun geld in op DTGZ of wagen ze een gokje tijdens de Doe-Avond? Wij verwachten 
natuurlijk weer een heleboel creativiteit en een beetje lef! Er doen inmiddels al veel teams mee met 
de buurtcompetitie. Wil je jouw team nog opgeven? Doe dit dan snel door een mail te sturen naar: 
info@snoekbv.nl.  
 
Het onderdeel van de feestweek waar wij heel erg naar uitkijken: De Grootste Vrijdagmiddagborrel! 
Dus op vrijdagmiddag geen biertje bij je vrienden, geen biertje bij je buren, geen biertje op het 
werk, nee met zijn allen naar de tent om daar gezellig met bij elkaar te komen (en om daar een 
biertje te drinken)! Er wordt gezorgd voor vermaak voor de kinderen, er komt een bekende zanger 
en er zal natuurlijk gezorgd worden voor de innerlijke mens, in de vorm van een hapje en een 
drankje!  Wij wedden in elk geval dat het gezellig wordt!  
 
Het (concept) programma:  
Op vrijdag 9 juni start de kermis!  
Zaterdag 10 juni  
10:00 Brunch 
11:30 Opening Ensyfair teams buurtcompetitie 
14:00 Waterspektakel (BC) 
19:30 Playback (BC) 
 

Zondag 11 juni 
10:00 Interkerkelijke dienst 
14:00 Volleybaltoernooi 
 

Maandag 12 juni 
09.00  Kinderactiviteiten 
18:30  Fietspuzzeltocht (BC) 
 

Dinsdag 13 juni 
09:30 Peuterkermis 
20:00 Cabaret  
 

Woensdag 14 juni 
14:00 50+ middag  
20:00 Bingo 
 

Donderdag 15 juni 
18:30 Doe Avond (BC) 
 

Vrijdag 16 juni 
16:00 De Grootste Vrijdagmiddagborrel!  
 

Zaterdag 17 juni  
10:00 Rommelmarkt/Jaarmarkt, rondom de tent  
11:30 Quiz (BC) 
13:00 De Te Gekke Zaterdag (BC) 
21:00 Feestavond met de Booming Piano’s  
 
Samen met u gaan we er weer een fantastische week van maken!  
 
Bestuur Stichting Ensyfair 
Volg Ensyfair via:  www.ensyfair.nl  Twitter: @ensyfair   Facebook 

mailto:info@snoekbv.nl
http://www.ensyfair.nl/
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Woensdag 14 juni: 50 + middag met een muzikaal tintje! 

Naast een gezellig samenzijn zal de 50+ middag in het teken van “MUZIEK” staan. 
 

 

De Pauwergirls spelen en zingen rondom hun rijdende ouderwetse radio. 
Muziek met een knipoog en een flinke scheut theater. Het is altijd weer een verrassing welke 
muziek tevoorschijn komt uit het radiomeubel uit 1952. In elk geval is het een feest der herkenning 
met liedjes van de jaren ’40 tot heden, van de Andrew Sisters tot de Everly Brothers en van 
Jacques Brel tot Adele. 
Persoonlijk, interactief en met een retro tintje, kortom deze Pauwergirls staan garant voor een 
vrolijke sfeer, interactie met het publiek, humor en driestemmige zang. 
 
Daarnaast zal voor u optreden van eigen bodem het Koninklijk Enser Zeebodemkoor.  
Deze stoere, van de zeebodem geraapte zeebonken zullen de bekende zeemansliederen ten 
gehore brengen.  
Dit doen ze met veel enthousiasme en plezier.  
Als het publiek uit zijn dak gaat zijn zij pas echt tevreden.   
Een feest is dus pas een feest als zij zijn geweest. 
Er kan volop meegezongen worden dat dit sfeer verhogend werkt moge duidelijk zijn. 
 

 

Wij openen de tent om 13.30 uur met een muzikale omlijsting. 
Het programma begint om 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur met tussendoor een pauze. Na afloop 
kan er nog gezellig nagepraat kan worden. 
 
Entree is € 5,- hiervoor krijgt u koffie of thee met wat lekkers!!  
En uiteraard zullen wij u ook verwennen met heerlijke hapjes.  
 
Mocht u slecht ter been zijn en/of geen vervoer naar de tent hebben dan komen wij u graag 
ophalen van huis. U kunt hiervoor bellen naar: José Besuijen 06-44010349 
Wij hopen u graag te mogen verwelkomen op deze gezellige muzikale middag. Tot dan!  
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Vul je plantenbak – dag! 

Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar weer Vul je plantenbak – dag plaatsvinden! Zaterdag 
29 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 29 april allemaal naar All In Ingrid! Zo kunnen we samen Ens omtoveren tot het 
kleurrijkste dorp van de polder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zoals de meeste inwoners van Ens al weten 
gaat Henri’s Kaas & Broodhuys verhuizen. 
En wel naar Baan nummer 34. 
 
We zijn druk aan het klussen en 
voorbereidingen aan het treffen zodat wij samen 
met Pedicure Cindy onze deuren gezamenlijk 
openen op woensdag 17 mei aanstaande. 
 
In ons nieuwe pand... 
kunt u iedere morgen genieten van een heerlijk 
ontbijtje voor 5 euro pp tussen 9 en 11 uur. 
Verder kunt u bij ons terecht voor een heerlijk 
kopje koffie met iets lekkers en onder de 
middag kunt u bij ons genieten van een 
heerlijke lunch. 
 
Verder nemen wij natuurlijk onze kaasproducten 
en de broodproducten van Bakker Hendrik 
Schaap mee naar ons nieuwe pand. 
Als uitbreiding zullen wij ook vers fruit en 
groenten gaan verkopen. En onze kadohoek 
wordt uitgebreid met nog meer leuke en lekkere 
artikelen. 
 
Kortom reden te meer om heerlijk 
ongedwongen te neuzen vanaf 17 mei in onze 
nieuwe winkel..... 

Team Henri's Kaas & Broodhuys 

 

 

 
 

Henri’s Kaas & Broodhuys 

✉  Baan 36, Ens / vanaf 17 mei Baan 34 

☎  06-30713776 

 

Vers brood – Overheerlijke kaas 

Koffie met gebak – Belegde Broodjes 

 

Openingstijden 

 

Maandag: 08:30 – 12:30 

Dinsdag: 08:30 – 12:30 

vanaf 17 mei 08:30 – 17:30 

Woensdag: 08:30 – 17:30 

Donderdag: 08:30 – 17:30 

Vrijdag: 08:30 – 17:30 

Zaterdag: 08:00 – 16:00 
 

Like ons ook op Facebook voor diverse leuke 
acties en aanbiedingen: Henri’s Kaas & Broodhuys 
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WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT  

 

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12 u     Samen eten 

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

    voor alle 65+ ( opgave 2 wkn vooraf ) 

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

 

Dinsdag 10-11u   Koffie drinken voor iedereen  

  9.30-10.30u Wandelen start bij Steunpunt. 

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

 

Woensdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  9.30-11.30u  Spelletjes (kaarten en rummikub) 

  14u  Koersballen  

 

Donderdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  11-11:45u       Gymnastiek voor iedereen 

  14-16u  Mozaïeken in de even weken 

  

Vrijdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  13.30u  Koersballen 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met : 

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

 

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

Voor de volgende activiteiten krijgt u ook nog een uitnodiging in de bus ( alleen dorpsbewoners 

van 65 jaar en ouder) 

Bent u 65 jaar( of ouder) maar hebt u nog nooit een uitnodiging in de brievenbus gehad? Dan kunt 

u zich hiervoor aanmelden op tel 253900 ( ma tot vrij van 10 - 11 uur) 

 

1 mei :  Bingo en broodmaaltijd, kosten € 6,- ( incl. bingo/koffie/borreltje/broodmaaltijd) 

15-18 mei : Avond4 daagse. Voor de senioren en rolstoel gebruikers is er de 3 km-route. 

  Er lopen vrijwilligers mee en ook familie kan/mag meelopen. 

  Aanmelden in Steunpunt of telefonisch 253900. ( ma tot vrij van 10 - 11 uur) 

27 juni:  Uitstapje. Ons reisdoel is nog niet bekend.  
 

========================================================================== 

 

55+ EN EEN BEETJE CREATIEF? 
  

Kom dan naar het Steunpunt aan de Baanhoek. 

Iedere dinsdag in de oneven weken is er een creatieve middag van 14.30 tot 16.00 uur. 

U hoeft geen ervaren hobbyist te zijn want er is voldoende hulp aanwezig om U te helpen. 

We maken o.a. kaarten, kleuren mandela’s of maken iets leuks van vilt of zo. 

En heeft U zelf een leuk idee dan is dat ook te bespreken. 

Wij hopen U te mogen begroeten. 

  

De dames van de creagroep 
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De Duofiets         

Het mooie weer komt eraan, 

dus we kunnen er weer op uit! 

De duofiets heeft een eigen plek! Achter “het Roefje”  

staat nu een mooie berging. Dit is mogelijk gemaakt 

door veel vrijwilligers. 

    

De duofiets is te huur voor een symbolisch bedrag van 

€ 2,00 (dit gaat in de pot voor onderhoud) 

Er is een duidelijke gebruiksaanwijzing aanwezig hoe 

de duofiets met elektrische trapondersteuning werkt. 

De fiets is verzekerd, maar u fietst verder op eigen risico. 

Iedere Ensenaar die niet meer zelfstandig kan/mag/durft te fietsen mag hem gebruiken. Vindt u het 

leuk om met vader of moeder of ander familielid te fietsen het is allemaal mogelijk! 

Wij hebben inmiddels ook een lijst met vrijwilligers om met u mee te gaan dus als u dit leuk lijkt,  

neem contact met ons op en reserveer hem op tijd! 

 

Marijke Hollewand  tel: 06-29421182 

Jolien Haagsma         tel: 06-28310139 

 

 

 

Nog een duo-fiets in het dorp! 

Door Peuterspeelzaal “de Hummel” is tijdens de kerstmarkt in Ens geld opgehaald om deze fiets 
aan te kunnen schaffen. Echter, dit bleek niet helemaal voldoende maar met een bijdrage vanuit 
het sportdorp is het toch gelukt om ook de jongste inwoners samen te kunnen laten fietsen. Er 
wordt dankbaar gebruik gemaakt van de mini duo-fiets.  
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Van Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 

 

In deze baanbreker brengen we u graag weer op de hoogte van een aantal ontwikkelingen binnen 
onze vereniging. Onze vereniging bestaat uit een enthousiaste groep mensen die allemaal houden 
van muziek maken op accordeon of keyboard. We hebben naast een A-orkest en een aantal 
jeugdleden inmiddels ook een aantal hele enthousiaste volwassen-leden die elke week 
accordeon les krijgen in het Roefje.  
 

ACCORDEON- OF KEYBOARDLESSEN VOLGEN IN ENS? HET KAN!! 
Onlangs ook zo genoten van het gezamenlijke orkest van kinderen van de Horizon, Het Lichtschip 
of de Regenboog? En wil uw kind graag door met accordeon- of keyboardlessen? Het kan gewoon 
in Ens. Elke woensdag namiddag geven we in het Roefje accordeon- en keyboardlessen. Deze 
worden gegeven door Froukje Klinge, een professionele muziekdocent met een conservatorium en 
pedagogische achtergrond. Uiteraard kan er eerst een proefles gevolgd worden. Ook volwassenen 
kunnen zich aanmelden voor lessen.  
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Annelies Harps: 
anneliesharps@gmail.com of tel: 0527- 253390 
 

Je kunt Con Brio de komende tijd in Ens tegenkomen. 
Het kan zijn dat u ons de komende tijd ergens hoort spelen. Zo spelen de leden van het A-orkest 
tijdens de Aubade op koningsdag op het plein bij Het Gebouwtje en zijn we op de woensdagavond 
te horen bij de avondvierdaagse. 
 

Concerten buiten de polder 
Op zondag 9 april j.l. deed het Ensemble van Con Brio mee aan een festival van de Novam. Het 
festival vond plaats in het Akoesticum in Ede en er deden veel verschillende accordeonorkesten uit 
de regio mee. Con Brio speelde drie stukken waaronder de Violentango van Astor Piazolla. De 
feedback van de jury was lovend: “Fijn om naar te luisteren, mooi samenspel en een muzikaal 
Ensemble”. Wij waren erg tevreden en trots deze mooie woorden te mogen lezen. Over twee jaar 
gaan we weer.  
 

Recreatief orkest? 
Mocht u accordeon hebben gespeeld en graag weer eens in orkestverband willen spelen met 
anderen, geef u dan op! We zouden graag met een groep mensen een meer recreatief orkest 
willen beginnen. Een groep die het leuk vindt om vooral wat lichtere muziek te spelen, bekend of 
minder bekend. Interesse. Neem dan contact op met Annelies Harps: 0527-253390. 
 

 

Activiteiten voor de komende periode    
 

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. 
Wij  gaan voor gezellig samenzijn. 
  
In deze zomerperiode hebben we geen avonden. 
 

Onze jaarlijkse fietsdag houden we dit jaar op dinsdag 9 mei. We willen een mooie route fietsen 
van ongeveer 40 km. We vertrekken ’s morgens om 9.00 uur gezamenlijk vanaf het kerkplein. 
Waarheen, dat vertellen we op 9 mei. Zoals elk jaar moet je zelf voor een lunchpakket zorgen. 
Verder willen we ook evenals voorgaande jaren de fietstocht afsluiten met een etentje. 
De kosten voor deze dag komen zo rond de 25 euro. 
Opgave graag vóór 2 mei bij Tinie Broersen, tel: 251358, of per mail: j.broersen@comveeweb.nl. 
Bij opgave graag vermelden of je een auto ter beschikking hebt, met fietsendrager, eventueel 
geschikt voor elektrische fietsen. 
Wij vragen jullie om zo veel mogelijk zelf het vervoer te regelen met elkaar. 
Mocht het op 9 mei erg slecht weer zijn, dan gaan we een week later, dus op 16 mei. 
We hopen op veel fietsdames, een lekker zonnetje en weinig wind. 
 

De gezamenlijke fietsavonden zijn: 
Dinsdag 6 juni, dinsdag 4 juli en dinsdag 1 augustus. Vertrek: 19.00 uur vanaf het bloemenplein. 
 

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654          

mailto:anneliesharps@gmail.com
mailto:j.broersen@comveeweb.nl
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EXPOSITIE  - april, mei en juni 

 

Glaskunstwerken van Ad Kragtwijk 

In de vitrine van de Talmahof exposeert Ad 
Kragtwijk zijn prachtige kleurrijke werken glas in 
lood. In deze vitrine toont hij naast grote werken 
ook diverse kleine objecten. Sieraden zijn daar 
een voorbeeld van maar ook objecten geplaatst op 
een sokkel zoals een klavertje vier, of een 
wielrenner als symbool van een hobby. Twee grote 
zonnebloemen vallen gelijk op bij het bezichtigen 
van de vitrine. Eveneens opvallend zijn silhouetten 
gemaakt in een frame van lood. Ad heeft zijn 
kleinkinderen in dit werk als het ware in glas 
uitgetekend. Heel bijzonder om je kleinkinderen op 
deze manier te kunnen weer geven.  
Thuis heeft hij een atelier waar hij kan werken aan 
zijn glasobjecten. Naast deze hobby is Ad ook lid 
van AVNOP, de atletiekvereniging van de 
Noordoostpolder. Twee keer in de week traint hij 
daar in een groep ….. hardlopen! Voor de trainster 
van deze groep heeft hij ter ere van een jubileum 
het logo van AVNOP in glas en lood gezet.   
       
       
                    “Glas is om doorheen te kijken. 
            Glas is om naar te kijken” 
          (Ad Kragtwijk) 
          

Albert Posthumus en Rita Pontororing, coördinatie kunstwerken in de TalmaHof en de Hof van Smeden. 
De expositie van Ad  Kragtwijk is in de maanden april, mei, juni, alle dagen te bezichtigen in de Talmahof.  
 

 

Avondvierdaagse Ens!! 
 

Maandag 15 mei tot en met donderdag 18 mei!  
 

De avondvierdaagse, het komt steeds dichterbij, wij hebben er nu al zin in!  
Wij zijn druk bezig om alle puntjes op de i te zetten. 
Dat laatste is op sommige punten erg lastig. Wij zijn nog steeds druk op 
zoek naar verkeersregelaars. Wij zouden al heel erg blij zijn met 2 liefst 3 
vrijwilligers die ons kunnen helpen zodat de avondvierdaagse door kan 
gaan. Als er niet genoeg verkeersregelaars zijn kunnen wij de veiligheid niet garanderen voor de 
wandelaars. En moeten wij het besluit nemen om het mooie wandelevenement niet door te laten 
gaan. Zonder jullie hulp kunnen wij dus niet …. 
Meld je dan zo gauw mogelijk aan zodat de avondvierdaagse door kan gaan. Dan kunnen wij er 
me zijn allen één groot feest van maken! 
 

Tevens zijn wij op zoek naar 2 creatieve bestuursleden. Wij hebben leuke ideeën die nog in de 
kinderschoenen staan. Wij zoeken mensen die de avondvierdaagse een nieuwe verrassende 
wending durven geven … 
Wie durft de uitdaging aan! 
 

Mail ons! 
Dit kan naar gw.wilkens@kpnmail.nl 
En naar sven.kaptein@marsmedia.nl 

mailto:gw.wilkens@kpnmail.nl
mailto:sven.kaptein@marsmedia.nl


18 
 

SV ENS CLUBDAG 

2 juni 2017 

 

Dit is de nieuwe naam voor wat altijd de familiedag van SV Ens was. Deze naam is gekozen om 
aan te geven dat het een feestelijke afsluiting van het voetbalseizoen is voor de hele club: leden , 
vrijwilligers, leiders trainers, sponsors, commissies en bestuur.  Op vrijdag 2 juni a.s. is er vanaf 
17.00 uur van alles te doen en hierbij zijn familieleden oud-leden en iedereen die interesse heeft  
ook van harte welkom.  Als je je aanmeldt bij de ingang op 2 juni dan mag je ook meedoen zolang 
er ruimte is.  Bij de SV ENS CLUBDAG denk je o.a. aan: voetballen , stormbaan, voetbalparcours,  
schminken, springkussen, barbecue, patat bakken,  muziek en veel gezelligheid. Nieuw is dat de 
vrijwilligersavond  onderdeel wordt van de SV ENS-CLUBDAG  en dus ook de verkiezing van de 
vrijwilliger van het jaar. 

Volg het nieuws op de site “svensvoetbal.nl” en via facebook. Om een indruk te krijgen wat je kunt 
verwachten kijk naar het filmpje van vorig jaar op : SV Ens-familiedag2016-You Tube. 

De commissie: Sjaak de Steur, Naila Tigchelaar, Irene Meijer, Rob de Vries, Lia Broeders en Frans 
Hollewand 

 

 

 

Bedrijven- en buurtentoernooi tennis op 12 mei  

Tennisclub Ens houdt op vrijdag 12 mei de tweede editie van het bedrijven- en buurtentoernooi 
tennis. De eerste editie was vorig jaar een succes en leverde een beregezellige avond op. 

Teams van vier personen kunnen zich aanmelden via voorzitter@tcens.nl. Het toernooi begint om 
half zes en aan het einde van de avond 
worden de wisselbekers uitgereikt. Is 
het voor jouw team handiger om wat 
later te beginnen? Geef dat dan door bij 
de aanmelding. Vorig jaar waren Time 
Out en de Drietorensweg de grote 
winnaars. 

Het inschrijfgeld bedraagt twintig euro 
per team en daar zit ook een 
eenvoudige doch voedzame maaltijd bij 
inbegrepen. 

Doe je mee met je straat, je buurt of je 
bedrijf? Aanmelden kan tot 9 mei bij 
voorzitter@tcens.nl. 

 

Omnileden kunnen goedkoop tennissen 
 

Leden van Sportvereniging Ens kunnen deze zomer goedkoop tennissen. Het zomerabonnement 
van Tennisclub Ens loopt van 15 mei tot 15 augustus en kost dertig euro (twintig euro voor 
jongeren tot 17 jaar). Het aanmeldingsformulier is op www.tcens.nl te vinden. 
Leden van de voetbal, zaalvoetbal, volleybal, badminton en de gymafdeling kunnen gebruik maken 
van deze aanbieding. Leden van TC Ens kunnen onbeperkt gebruik maken van de banen en 
meedoen aan alle activiteiten. 

mailto:voorzitter@tcens.nl
mailto:voorzitter@tcens.nl
http://www.tcens.nl/


19 
 

11-dorpenloop  2017     Loopgroep Ens 

Op zaterdag 8 april alweer de 23
e
 keer de ´t Voorhuys 11-dorpenloop. De eerste etappe naar 

Luttelgeest ging om 8.30 uur van start, het was fris en daar hadden de begeleidende fietsers het 
meeste last van. De lopers(sters) hebben andere dingen aan hun hoofd, hoe leg ik deze lange afstand 
van 11.3 km zo snel mogelijk af? Geen wind, bewolkt en veel zuurstof in de lucht, goed loopweer. Bij 
deze estafetteloop hadden 77 ploegen zich ingeschreven en ieder deed op zijn niveau zijn uiterste best. 
Met de wijzers van de klok mee werden alle dorpen aangedaan, de totale lengte van deze loop is 
ongeveer 70 km. Alle ploegen komen uit de polder en bij de aankomst in een dorp heeft het 
dorpsbelang, winkeliers of bedrijven gezorgd voor een bloemetje en fruit. In Ens had de Spar met de 
CVE een flesje drinken aangeboden. De loopgroep Ens is van de 77 ingeschreven ploegen op de 34

e
 

plaats geëindigd, een prachtige prestatie. Ik wil graag alle deelnemers van de loopgroep bedanken 
voor jullie inzet en tot volgend jaar. 

Deelnemende loper(sters) loopgroep Ens: 
Emmeloord  - Luttelgeest  Piet  Schleper 
Luttelgeest  - Marknesse  Diana  Omta 
Marknesse   - Kraggenburg  Selina  Spekschate 
Kraggenburg  - Ens   Guus   Lohues 
Ens   - Nagele   Erwin  Leene 
Nagele   - Tollebeek  Mirjam  Leene 
Tollebeek  - Espel   Sjoukje Bonnema 
Espel   - Creil   Theo  Weultjes 
Creil   - Rutten   Tialda  van Ginkel 
Rutten   - Bant   Frans   Schleper 
Bant   - Emmeloord  Jelle  de Jong 
 
Begeleidende fietser: Harrie Spekschate       

 

           

Ben Maas 

 
 
Vandaag meegedaan aan de 11-Dorpenloop hier in de Noordoostpolder. Een groot opgezet evenement 
waarbij veel hardlopers in een estafettevorm alle dorpen aandoen. Ik liep voor 'Loopgroep Ens' en nam in 
Kraggenburg het stokje over van Selina. Mijn finish zou in Ens zijn. Bij de startopstelling ging het even fout. 
Ik dacht behoorlijk vooraan te staan. Maar achteraf bleek dat ik bijna achteraan stond. De start ging nml. de 
andere kant op. (Foutje bedankt, niet goed opgelet�). De eerste km dwars door het dorp liep wat moeizaam. 
Veel concurrenten en een smalle klinkerweg. Eenmaal op het fietspad kon het gas er flink op. Harry, die de 
hele dag de route als begeleider/voorfietser fietst was ook mijn man. Hij hield me keurig uit de wind. 
Na 3km dacht ik; "Man man waar ben ik mee bezig"? Mijn km-tijd lag iets onder de 4 minuten. En ik moest er 
nog 3,3..... Tja, te eigenwijs om terug te schakelen en iets langzamer te gaan. De knop omgezet, de kop er 
voor en dóóór. Af en toe een kleine pep-talk van Harry. Ens kwam duidelijk in het zicht. Steeds wat meer 
supporters langs de kant. Vaak mijn naam gehoord. Geen idee door wie. Had geen tijd om te kijken. De 



20 
 

finish was helemaal aan de andere kant van het dorp. Bij de loswal. Kearl wat een volk daar. Tijdens de 
eindsprint werd ik nog ff ingehaald. Ik liep op m'n snelst. Kon niet anders dan het laten gebeuren. BAM, de 
streep over. Helemaal naar de galemiezen... Oververhit en het hart dat tekeer ging als een trilplaat. 
Misschien niet helemaal gezond maar toch een machtig gevoel zoiets gepresteerd te hebben. Het drankje 
aangeboden door de Spar was heerlijk!! 
Na mijn finish heeft Erwin het stokje weer van mij overgenomen. Hij ging dol enthousiast naar Nagele... 
 

Statistieken; 6,29km in 25,08 minuten. 4.00/km 😊 

 
Even een bedankje richting ploegleider Ben en voorfietser Harry. Goed geregeld mannen. Tot volgend jaar.  
 

 
 

                                        
 
 

 

 

Beste Dorpsgenoten,  
 
Op vrijdag 10 maart is er op het sportpark de Seidelhorst flink aangepakt tijdens NLdoet. Onder meer 
zijn de in onbruik geraakte fietsenrekken op het  plein voor de kantine weggehaald. Hiervoor komen 
nog fiets plekken bij de ingang van het veld voor in de plaats. Ook is het gebouw schoongemaakt en 
kunnen er geen voetballen onder de dug-outs meer door. Sowieso is het voorjaar een tijd van 
schoonmaak op zaterdag 25 maart is er in het kader van de Landelijke Opschoondag vanuit de 
Seidelhorst het zwerfvuil door het hele dorp opgeraapt. Ook de tennissers hebben hun park met nieuwe 
overkapping die dag weer zomer klaar gepoetst. Alle vrijwilligers weer hartelijk dank! .  
 
Tijdens het sportcafé bij SC Emmeloord heeft de wethouder namens de gemeente een voorzet voor het 
nieuwe gemeentelijke sportbeleid gegeven. Hoewel er nog geen concrete plannen of voorbeelden 
bekend gemaakt zijn zal het beleid van de gemeente op maatschappelijke betrokkenheid van 
sportclubs gericht zijn. Dit houd in het kort in dat clubs open moeten staan voor iedereen en dat er 
moeite gedaan moet worden om sporters in 
zoveel mogelijk verschillende categorieën op elk 
hun eigen niveau te laten meedoen. Bij 
dorpsverenigingen als de onze is er soms niet in 
iedere doelgroep genoeg animo voor een team of 
discipline te verzamelen. Schroom ook dan niet 
om contact met ons op te nemen. Wij weten vaak 
wel de weg te vinden naar een passend sport 
aanbod voor iedereen.  

Verder heeft het nieuwe sportbeleid uitdrukkelijk 
geen bezuinigingsdoelstelling wat inhoudt dat er 
lopende dit beleid geen nieuwe gemeentelijke 
lastenverzwaringen voor de sportclubs in het plan 
worden opgenomen. Voor de zomer beslist de 
gemeenteraad over het nieuwe beleid.  
 
Tot zover de hoofdlijnen van de ontwikkeling op 
en om de sportvelden. Wil je meer weten 
informeer gewoon eens bij een van de 
bestuursleden.  

Tot ziens bij S.V. Ens, 
Marien van der Slikke 
 
voorzitter@svens.eu   www.svens.eu  

www.sportdorp-ens.nl  

mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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Hier een opsomming van enkele taken en contacten van Dorpsbelang Ens 

 Leefbaarheid in Ens 

 Avond voor nieuwe bewoners 

 Kerstmarkt 

 Baanbreker 

 Website:  www.ens-nop.nl 

 Kinderboerderij 

 Sinterklaas 

 5 mei viering 

 Dodenherdenking 

 Ensyfair 

 Koningsspelen  

 Nieuwjaarsborrel 

 De duim 

 Sportvereniging SV Ens 

 Scholen 

 Dorpenoverleg 

 Versiering Baan 

 Tulpenmozaïek 

 Commerciële Vereniging Ens 

 Onderhoud bloemenplein 

 Kabouterpad 

 Auto-puzzeltocht 

 Kleiduikers 

 

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

Vul het formulier hieronder in en graag bezorgen bij:  

Herman Goes Noorderbocht 79 8307 DB Ens  

…………………………………………………………………………………………. 

Naam:  ________________________________________ 

Adres:   _______________________________________ 

Postcode:  ____________________________________ 

Plaats:  _______________________________________ 

Telefoon: (mobiel)  ___________________________  

E-mail:  _______________________________________ 

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

                  

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

Handtekening: ………………………………… Ens, ………………………….(datum) 

 


