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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.  
Manfred van ’t Erve -  vicevoorzitter    tel. 06-53755426 
Joost Kreulen       tel. 06-20493608 
Gerhard Grijsen  - secretaris     tel. 06-22958676 
Harnita Jansen      tel. 253506 
Amy Blaauw       tel. 06-21224231 
Judith van Wieren - penningmeester    tel. 06-14023992 
Gerda de Jong - voorzitter     tel. 253406 
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’ 
 
 
 
 
 

 

ADVERTENTIETARIEVEN 2017 (prijs per jaar) 
 

formaat zwart/wit kleur 
 

¼ pagina (staand) €   77,50 € 150,00 
½ pagina (liggend) € 142,50 € 270,00 
hele pagina € 270,00 € 520,00 
 

Tarieven éénmalige advertenties (zwart/wit): 
¼ pagina - € 20,00; ½ pagina - € 35,00; hele pagina € 60,00 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 27 februari 2017 

Verschijningsdatum rond 8 maart 2017 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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De tarieven voor de zwart/wit advertenties in 2017 zijn gewijzigd. Geen aanpassingen in de 
tarieven voor de kleurenadvertenties. De Baanbreker verschijnt 5x per jaar. De vaste 
advertentiebladen (kleur en zwart/wit) worden begin 2017 voor het hele jaar gedrukt op het 
glanzende papier. Wilt u het hele jaar op de achterzijde adverteren? Informeer bij de redactie naar 
de mogelijkheden en het tarief. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere plaatsen 
is mogelijk, maar niet op glanzend papier. De afgelopen jaren kon dat alleen in zwart/wit, maar is 
nu ook mogelijk in kleur. Informeer bij de redactie naar het tarief. 

 
BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 
In de laatste Baanbreker van dit jaar willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede dankzij 
u is het mogelijk de Baanbreker in de huidige vorm uit te brengen. Adverteerders wilt u voor 15 
januari doorgeven als u uw huidige advertentie wilt wijzigen of evt. wilt stoppen met adverteren. 
Mutaties kunt u per mail doorgeven. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. 

Advertenties aanleveren voor 23 januari als pdfbestand of aanleveren in Word. 
Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2017 weer in de 
Baanbreker wilt adverteren. 
 
ONDERNEMERS IN ENS OPGELET! 
Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, 
bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te 
bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie. 
Een artikel is éénmalig kosteloos.  
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
1. Colofon / advertentietarieven 15. “De pENSelen” / Dorcas  
2. Activiteitenkalender 16. Bazar-rommelmarkt / psz De Hummel 
3. Van de voorzitter 17.  Kerstwens basisscholen  
5.  Lidmaatschap Dorpsbelang  Kinderkerstfeest  
6. Ev: rijschool Jan van der Linde 18. Zaaierseizoen  
7. Ev: Marion van der Velde, 19. Agenda Wapen van Ens 
 beschermingsbewindvoerder 20. De Zonnebloem 
8. Wonen en werken in Ens 21. Kerstmarkt / Thuis in Optiek 
9. Praktijkovername BALANS 22.  Activiteiten Steunpunt Ens 
 OPEN DAG Van Hees Machinery 23. Wij Actief / Vrouwen van Nu 
10. Boerderijen en tuinderijen rondom Ens 24. SVEns / scholierensport 
11.  Con Brio / oliebollenactie 25. SVE gymnastiek 
 Gerda Beintema: en toen werd het ineens stil … 26. Badmintonvereniging “Fly Up Ens”  
12.  Toneelgroep Ens / PKN de Zaaier: samen zingen 27. Blankenham 
 Creatieve dag Jongeren 19NU 
13. Ens goes Alpe d’HuZes 
14. De Kleiduikers   
 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
  
24 december  kinderkerstfeest 
30 december  open dag Van Hees Machinery 
31 december  oliebollenactie 
  3 januari  nieuwjaarsreceptie in Het Steunpunt 
15 januari  dorpsborrel 
15 januari  samen zingen PKN De Zaaier 
24 t/m 27 februari carnaval 
10 en 11 maart toneeluitvoering 
29 maart  jaarvergadering Dorpsbelang 
  1 juni   Ens goes Alpe d’HuZes 
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Van de voorzitter…. 
 

 
 
 
 
 

Mijn 'kerstwens' voor Ens: 
 
Een dorp waar wij allen….. 
* Graag mogen wonen 
* Lekker mogen spelen 
* Ons veilig mogen voelen 
* Actief kunnen zijn 
* Gelukkig zijn 
* Ons opgenomen voelen 
* Samenleven 
* Ons laten horen en gehoord voelen 
En vooral… TROTS OP ZIJN 
 
* Zo is het een eer hieraan bij te mogen dragen. Het dorpsbelang zet zich vooral in op leefbaarheid 
in Ens. De uitbreiding en vernieuwing in Ens is zichtbaar en draagt zeker bij aan de leefbaarheid 
c.q. levensvatbaarheid van het dorp. 
* Deze week zag ik een mail voorbijkomen van een jonge inwoner: ' wij hebben een heel saai dorp' 
Met daarbij de vraag aan de burgemeester om speelruimte en actie. Dorpsbelang zal hier het 
komend jaar haar aandacht naar uit laten gaan. Mooi vind ik hierin een actieve vraag op de juiste 
plek en een contact hierin met onze jeugdburgemeester is denkbaar. 
Wat betreft het veilig voelen, zoals ik al eerder meldde over de Baan: 
Hier had een extern bureau zich over gebogen met als resultaat een gedegen rapport. Ik 
mopperde zelf wel eens waarom klinkt dit zo duur en duurt het zo lang? 
Maar excuus hiervoor want het resultaat mag er wezen. 
De borden met de smiley werken, we zijn ons bewust van onze snelheid. 
Zij zijn wel tijdelijk. Prachtig is de toezegging van de provincie de armaturen 
te gaan realiseren bij de zebrapaden aan de Baan. Dit zijn half overhangende lantaarnpalen met 
een bord en verlichting. 
*We leven in een actief dorp, velen zijn op dit moment actief aan het werk voor het 
boerderijenboek en het is geweldig om te zien hoeveel energie er in dit dorp zit, complimenten 
hiervoor. 
Voor alle vrijwilligers geldt: Vrijwilligers zijn onbetaald omdat zij onbetaalbaar zijn! 
*Twee echtparen hebben we mogen bezoeken in verband met een 60 jarig huwelijksjubileum. Dit 
zijn familie Rooda en familie Bouwknegt (foto). Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dorpsbelang wil begin 2017 wederom een avond organiseren voor nieuwe inwoners. Dit doen we 
elke 2 jaar. Wij ervaren de avonden als waardevol en dragen bij nieuwe inwoners op te nemen in 
het dorp. 
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* De kerstmarkt, in mijn beleving een succes. Het is gezellig en een ontmoetingsplek in donkere 
dagen. We hebben pennen uit mogen delen van 70 jaar Ens, gesprekken mogen voeren, nieuwe 
leden geworven. Complimenten aan de commissie die dit mogelijk maakt, maar ook aan u als 
ondernemer en bezoeker. 
* Mails, telefoontjes en een bezoekje bereiken ons als het gaat om zaken zoals b.v. het attent 
maken op het afscheid van de fysio, aandacht voor vuil op de carpoolstrook, vrachtverkeer door 
het dorp, hondenpoep. U denkt mee en dit stellen wij op prijs. Zo zal niet alles oplosbaar zijn maar 
veel zaken kunnen na uw melding wel verbeterd worden. Dank u  
 
Ik wens u een goed en gezond 2017. 
 
Gerda de Jong 
 
 
OPROEP: Voor het bestuur van het dorpsbelang zoeken we versterking. 
Zo komt de functie van dorpsvoorzitter vrij eind maart en zoeken we hierin een opvolger! 
Ik heb het 6 jaar met heel veel plezier mogen doen en zou dit enthousiasme graag door willen 
geven. Tevens zien wij er graag een bestuurslid bij. 
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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) 
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Even voorstellen ….. 
 

 
Op 2 januari aanstaande gaat Rijschool Jan van der Linde van start in Ens. Al vanaf 1997 woon ik 
met veel plezier in Ens samen met Esther, Bram & Wout. Na vele jaren in de financiële 
dienstverlening te hebben gewerkt heb ik mezelf in 2015 omgeschoold tot rijinstructeur. Ik heb 
altijd veel interesse gehad in verkeer, mobiliteit en het coachen en opleiden van mensen. Wat is er 
dan mooier om dagelijks op weg te zijn met leerlingen en hen op te leiden tot goede en veilige 
verkeersdeelnemers? 
 
Na een tijd als rijinstructeur in loondienst te hebben gewerkt, dacht ik wel eens: ‘Dit is geweldig 
werk, dat zou ik graag als zelfstandige gaan doen’. En Ens verdient gewoon een eigen rijschool! Er 
is hier zoveel jeugd en wist je al dat je vanaf 16,5 jaar mag starten met het nemen van 
autorijlessen? Naast jongeren zijn uiteraard ook volwassenen van harte welkom. En herintreders 
bied ik een opfriscursus, zodat er weer met voldoende zelfvertrouwen kan worden autogereden. 
 
Om cursisten de beste slaagkansen te bieden, moeten alle 
zaken professioneel voor elkaar zijn en voldoen aan de 
hoogste kwaliteitseisen. Dat begint al met de lesauto. Je rijdt 
in een fraaie Audi A3 TDI Sportback. De Audi is een geweldige 
auto om in te rijden en is door het goede zicht rondom zeer 
geschikt als leswagen. 
 
De beschikbare lestijd wordt volledig aan jou besteed en de 
lessen zijn in logische stappen opgebouwd. Het lestempo wordt aangepast aan wat past bij de 
cursist, want niemand is immers hetzelfde! Dit geldt ook zeker voor mensen met bijvoorbeeld 
faalangst of een andere reden waardoor autorijden lastig is. 
Naast het praktijkgedeelte is het nodig om het theorie-examen te behalen. Dit is een niet te 
onderschatten onderdeel. Voor de benodigde lesmaterialen en theorielessen kan je terecht bij 
Rijschool Jan van der Linde. 
 
De rijschool is actief in de gehele Noordoostpolder, Urk en aangrenzende gebieden. En hoe 
handig  is het dan, dat je binnen de NOP van huis, school of werk wordt gehaald én gebracht? Dat 
regelen we dus. 
 
Naast een ruime keus in aantrekkelijke lespakketten, kun je gebruik maken van een messcherpe 
openingsaanbieding voor iedere nieuwe cursist:  

>> 5 lessen voor slechts € 179,-!! << 
 
Wil je gelijk goed op weg in het nieuwe jaar?  
Meld je aan voor je eerste les of bel/mail voor informatie met Rijschool Jan van der Linde: 
 06-22782087 / 0527-251100 
 www.rijschooljanvanderlinde.nl (website is vanaf 2 januari ‘in de lucht’) 

 info@rijschooljanvanderlinde.nl  
 
Graag tot ziens in het nieuwe jaar & hele fijne feestdagen!! 

 
 
 

Vestigingsadres: Uitloop 30, 8307 DR ENS 

http://www.rijschooljanvanderlinde.nl/
mailto:info@rijschooljanvanderlinde.nl
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Even voorstellen ………. 
 
 

 

Ik ben Marion van der Velde en erkend beschermingsbewindvoerder. 

Het beheren van de financiën van mensen die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen is mijn werk. 
Beschermingsbewind is er om mensen te beschermen tegen financiële problemen en / of misbruik 
door derden. Daarbij behartig ik jouw financiële belangen en sta aan jouw zijde. Een 
beschermingsbewindvoerder heeft dus een heel andere taak dan een bewindvoerder die werkt 
voor schuldsanering. Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank. De reden om 
beschermingsbewind aan te vragen kan heel verschillend zijn en kan iedereen overkomen. 
Bijvoorbeeld door een lichamelijke of verstandelijke beperking, een hoge leeftijd of door schulden.  

Ik vind het vooral belangrijk de mens achter de cijfers te leren kennen en daardoor te weten te 
komen hoe ze hun leven financieel zouden willen inrichten. Samen maken we dan een plan hoe 
we dit gaan doen. Ook is het zo mogelijk om nu dingen voor later te regelen. Als het later zelf niet 
meer mogelijk is door bijvoorbeeld dementie, kan nu in het plan geregeld worden hoe ik de 
financiële zaken moet overnemen. Mijn werk wordt jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank en 
een onafhankelijke accountant. De rechtbank kijkt daarbij ook of er gehandeld is zoals in het plan 
is afgesproken. 

Naast beschermingsbewind, is ook alleen beheer mogelijk en sta ik in het register van 
levensexecuteurs. Een levensexecuteur is iemand die tijdens het leven de belangen behartigt 
zodra iemand dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kan. Een levensexecuteur wordt 
benoemd in een levenstestament die wordt afgesloten bij een notaris.  

Bijna 25 jaar ben ik werkzaam geweest op financiële functies bij zorgorganisaties. Begonnen op 
een accountantskantoor, daarna overgestapt naar de zorg. Ik ben gespecialiseerd in de financiën 
van mensen met een beperking en ouderen. Bijvoorbeeld over indicaties, zorgverzekeringen en de 
eigen bijdrage. Juist de combi van zorg en financiën heeft mij altijd aangesproken. Daarnaast ben 
ik al vele jaren beschermingsbewindvoerder voor iemand uit mijn privéomgeving. Ik weet uit eigen 
ervaring hoe het is om afhankelijk te zijn van zorg en waar je dan als cliënt, familie of verwant 
tegen aanloopt.  

Neem gerust contact op bij vragen of voor een kosteloos kennismakingsgesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Postbus 6 
8307 PV ENS 
06 25 148 718 
info@marionvandervelde.nl 
www.marionvandervelde.nl 

 

mailto:info@marionvandervelde.nl
http://www.marionvandervelde.nl/
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Wonen en werken in Ens 
 

Tien jaar woon en werk ik inmiddels in Ens. 
Mijn bedrijf is gegroeid, maar ook Ens is enorm gegroeid. 
Als ik voor mijn pand aan de Baan 47-49 sta en ik kijk rond van links naar rechts, dan is dat een 
groot verschil met tien jaar geleden. 
Het oude bankgebouw waar toen Bloem en Trend in zat heeft een complete metamorfose 
ondergaan en is nu het kantoor van kraamzorg Monique Boer. Er zijn drie woningen bovenop 
gekomen. Het pinapparaat is verplaatst naar het plein.  
De bloemenwinkel is nu All In Ingrid, super de Boer is Spar geworden, het pand waar Marry  
Brinkman haar winkel had, staat al een aantal jaar leeg, de bakker is Henri’s Kaas & Broodhuys, 
Rogers Place heeft nieuwe eigenaren gekregen, de winkel van de slager werd fietsenwinkel. 
Mensen kunnen nu bij kapsalon Jolanthe terecht en hoeven niet meer een trap op om het haar te 
laten knippen of te permanenten, in hetzelfde pand zit Aniek ‘Health and Lifestyle’ en achter de 
winkel van Peter Bruijnes heeft zijn vrouw de salon ‘Gewoon mooi met Annelies’ geopend. 
 

Er is een prachtig bloemenplein gerealiseerd, de Baan is onder handen genomen en verbeterd. De 
N50 is verbreed, de Ramspolbrug werd gebouwd en onlangs werd zelfs het voetpad voor mijn huis 
opnieuw bestraat. Mercatus heeft aan de baan en de Baanhoek nieuwe woningen gerealiseerd en 
als ik achter mijn huis sta, dan zijn er huizen gesloopt en heeft Oost en Van Tilburg Ontwikkeling er 
zeven energiezuinige koopwoningen laten bouwen.  
 

In de winkel op nummer 49, waar lees- en spelmateriaal werd verkocht staan nu grote printers om 
canvas, behang en stickermateriaal te printen op groot formaat terwijl de producten van MéMé nu 
via de webshop worden besteld. Frieda’s Borduurshop en Danielle’s Fashion, hebben een paar 
jaar mede vanuit de winkel verkocht en zijn weer vanuit huis gaan werken. Ik denk dat er weinig 
dorpen zijn, waar in en om het dorp zoveel ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de afgelopen tien 
jaar. Ens leeft en groeit en het is prettig om vanuit dit dorp mijn werk te kunnen doen. 
 

Catherien Jansen 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Henri’s Kaas & Broodhuys 

 ✉ Baan 36, Ens 

  ☎ 06-30713776 

 
 
 

    Vers brood – Overheerlijke Kaas 

 Koffie met gebak – Belegde Broodjes 
 
 

 

     Openingstijden 

 
Maandag: 08:30 – 12:30 

Dinsdag: 08:30 – 12:30 

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 

 

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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PRAKTIJKOVERNAME BALANS 

Na 31 jaar werkzaam te zijn geweest als algemeen en psychosomatisch 
werkend fysiotherapeut in Ens, ga ik het land verlaten en me richten op een 
ander deel van de zorg in Canada.  

Vanaf 1 januari 2017 wordt de fysiotherapiepraktijk Balans overgenomen 
door Jorien Kroeze uit Zwolle. Zij is al bekend in de praktijk en is algemeen 

fysiotherapeut, met o.a. aandacht voor klachten uit het sportieve gebied. Zij neemt ook een deel 
van de fysiofitness uren over. 

Collega Saskia Cornet blijft werkzaam in de praktijk.  

Emailadres en telefoonnummer blijven gelijk.  

Ik dank iedereen hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik kijk er met warme gevoelens en 
plezier op terug.  

Ik beveel mijn opvolger van harte bij u aan.  

Wie weet TOT ZIENS 

Tini Oort en Jorien Kroeze 

De praktijk is tussen Kerst en Oud-Nieuw gesloten voor fysiotherapie en voor fysiofitness.  
Wij wensen jullie allen alvast FIJNE FEESTDAGEN en een MOOI en GEZOND 2017!! 
 

Jolien, Saskia, Tilly, Petra, Otto, Danyan, Jorien en Tini 
 

 
 
 
Open dag Van Hees Machinery – 30 december 
 
Op 30 december organiseert Van Hees Machinery een open dag voor iedereen die benieuwd 
is naar wat het machinebouwbedrijf maakt. Sinds deze zomer heeft het bedrijf intrek 
genomen in een splinternieuw pand aan Oogstveld 12 in Ens. Om dit te vieren staan vrijdag 
30 december vanaf 10:00 de deuren open. Van Hees Machinery is een jong innovatief bedrijf 
voor de industrie en agrosector.   
 

Rik van Hees is in 2005 gestart vanuit een schuur op het ouderlijk bedrijf. Daar heeft het bedrijf 
zich ontwikkeld tot wat het nu is: een professionele machinebouwfabriek die oplossingen biedt voor 
zowel industrie als agrarische ondernemers. De Boxfilrlijn No1 is hiervan een goed voorbeeld, de 
machines zijn het antwoord op elk denkbaar kistenhandlingvraagstuk. Of het nu gaat om stapelen, 
draaien, legen of vullen, het is allemaal mogelijk. “Klanten zijn voor de ontwikkeling van die 
machines de belangrijkste inspiratiebron, dankzij hun vragen en vertrouwen heeft het bedrijf zo 
kunnen groeien” aldus Rik van Hees. De ontwikkeling van het bedrijf is hét thema tijdens de open 
dag.  
 

Het bieden van stageplekken is voor Van Hees een belangrijk onderdeel van zijn bedrijf: “Ik vind 
het belangrijk dat de jongens en meiden goed geschoold worden, dat is mede de 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Alle technische bedrijven merken dat het steeds 
lastiger wordt om goed personeel te vinden, ook wij hebben ermee te maken. Door goede stage 
mogelijkheden te bieden zorg ik dat ze zich hier kunnen ontwikkelen.” Natuurlijk zijn de stagiaires 
tijdens de open dag aanwezig, ze presenteren dan de projecten waaraan ze werken. 
 

Rik kijkt uit naar de open dag: “Ik heb er zin in om deze mijlpaal te vieren, geïnteresseerden te 
ontvangen in onze nieuwe bedrijfspand en mensen te bedanken die belangrijk zijn voor Van Hees 
Machinery. 30 december is iedereen welkom aan Oogstveld 12 in Ens. Tussen 10:00 en 16:00 
staan de oranje deuren open. De officiële opening van het gloednieuwe pand is in de avond en 
alleen toegankelijk voor genodigden.  
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Boerderijen en tuinderijen rondom Ens 

Een aantal inwoners uit de Noordoostpolder heeft het initiatief genomen om per dorp een boek 
samen te stellen met daarin een beschrijving van alle boerderijen en tuinderijen die in de 
Noordoostpolder staan of hebben gestaan. De 11-delige serie wordt een uniek naslagwerk van alle 
boerderijen/tuinderijen in de Noordoostpolder. De Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder 
heeft in elk dorp een coördinator die voor zijn/haar dorp het boek gaat vormen. 

Voor Ens zijn dat bijna 200 bedrijven 
De herinneringen van de eerste bewoners dienen als vertrekpunt voor de teksten, maar ook de 
latere bewoners krijgen een plek in het verhaal. Zelfs de boerderijen/tuinderijen die nu niet meer 
bestaan of niet meer dienst doen als boerderij/tuinderij worden in beeld gebracht. Dat maakt het 
project extra uitdagend want er zijn inmiddels heel wat bedrijven verdwenen, maar die verdienen 
natuurlijk wel een plek in dit historisch overzicht. 

Dit hele project wordt door vrijwilligers gerealiseerd 
Per weg zijn er (meestal) 2 vrijwilligers die gaan proberen alle bewoners te achterhalen en hun 
verhalen te verzamelen. Daarnaast worden ook algemene aspecten beschreven zoals het soort 
boerderijen, de landbouworganisaties, bedrijvigheid waarmee de land- en tuinbouwers in 
aanraking kwamen zoals de smid, de loonwerkers e.d.  

Alle bedrijven worden op de foto gezet 
Ook dit gebeurd door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Zij worden begeleid door de fotoclub 
Noordoostpolder. Bij bijzonder mooi winterweer, sneeuw of rijp op de bomen worden er misschien 
deze winter al boerderijfoto’s gemaakt. 

De eerste beschrijvingen zijn binnen 
Verhalen die beschrijven wie er op het bedrijf gewoond hebben, waar de eerste bewoners vandaan 
kwamen, wat er verbouwd werd en wat er in de loop der jaren allemaal veranderd is. Mooie 
herinneringen. 

Wil je meedoen? 
We hopen dat iedereen die benaderd wordt voor een gesprek, 
mee wil doen, zodat er van ieder bedrijf een mooi verhaal in het 
boek komt. 
En we zijn nog opzoek naar interviewers voor de bedrijven aan 
de Drietorensweg zuid. Heb je belangstelling? Neem dan 
contact op met de coördinator van Ens. 

De dorpscoördinator,  
Marianne van Maanen 
tel.nr. 06-48 25 71 75 

mariannevanmaanen@hotmail.com 

www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl 

 

mailto:mariannevanmaanen@hotmail.com
http://www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl/
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Van Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 
 
Het kalenderjaar loopt bijna ten einde, maar het muziekseizoen van Con Brio is nog in volle gang. 
Dit muziekseizoen heeft het A-orkest het idee opgevat om op 9 april 2017 mee te doen met een 
festival in Ede waar zij beoordeeld gaan worden op hun prestaties. Best spannend, maar ook erg 
leuk om naar toe te oefenen.  
 
Con Brio heeft dit jaar meegedaan met de grote clubsponsoractie van de Rabobank. Leden van de 
Rabobank konden stemmen op verenigingen / stichtingen. De Rabobank verdeelde een som met 
geld over alle gekregen stemmen per vereniging. Con Brio kreeg maar liefst 84 keer een stem en 
kreeg daarmee een bedrag van 328 Euro. Wij willen dan ook al deze leden van de Rabobank 
hartelijk bedanken. Wij kunnen met dit bedrag het komend jaar een mooi optreden verzorgen en 
meedoen aan het festival in Ede. 
 
Mocht u graag een keer willen komen kijken, heeft u belangstelling voor het leren bespelen van 
een accordeon of keyboard. Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het bestuur en een keer 
een gratis proefles komen volgen. Ook kinderen zijn van harte welkom. Onze muziekdocent / 
dirigent heeft veel ervaring met het geven van muziekles aan kinderen. Voor meer informatie: 
Annelies Harps- 0527-253390.  

 

Oliebollenactie- Ens 
 
Ook dit jaar organiseren accordeonvereniging Con Brio en het Koor Rejoice weer de jaarlijkse 
oliebollenactie op zaterdag 31 december. Bij het verschijnen van deze baanbreker zijn de 
bestellingen reeds opgenomen. Mocht u toch last minute nog willen bestellen, dan kunt u contact 
opnemen met Fam. Pol tel: 0527-251285.  
 
Uw bestelling zal dan op zaterdag 31 december ’s morgens bij u thuisbezorgd worden.  
De oliebollen kosten 7,50 euro per zak van 10 stuks, en zijn verkrijgbaar met en zonder krenten en 
rozijnen. 
 
Namens alle leden van Con Brio en Rejoice alvast hartelijk bedankt!! 

 
 

En toen werd het ineens stil…. 
  
Op 17 december 2015 werd ineens alles stil, en tot nu toe zijn er alleen maar “grote gaten” in mijn 
geheugen! 
Wat was er gebeurd? 
Ik viel ineens achterover met een mega epileptische aanval waar ik niet meer uit kwam. 
Door snel handelen van Isabel van Benthem die op dat moment bij me was, (en sorry, sorry, sorry 
dat ik je zo overstuur hebt gemaakt) heeft de ambulance mij naar Lelystad gebracht, en toen ze 
(na zo’n 140 aanvallen verder) ontdekt hadden dat de ‘boosdoener’ van het totaal niet meer 
kunnen praten en verlamd te zijn een hersentumor was, naar Zwolle overgebracht, waar de tumor 
verwijderd is. 
Hierna begon de lange weg van revalideren! 
En nu na zo’n beetje een jaar verder kan ik de balans opmaken… ‘een heleboel restschade’! 
Maarrrr….ik ben er nog, en we knokken verder. 
Zonder m’n zus en zwager hadden wij het hier nooit gered, want die hebben de boel hier 
overgenomen zodat ons gezin gewoon kon doordraaien!   
Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen, cadeautjes, bezoekjes aan huis, het 
informeren aan de deur, en de bemoedigende woorden. 
Dit werd zéér gewaardeerd!!! 
  
Groetjes, Gerda Beintema. (En voor degenen die mij niet persoonlijk kennen…. Atelier Hobbekol)! 
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Toneelgroep - Ens 

 

PRESENTEERT: 

’T is BINGO op de 

CAMPING 

 

 

Een klucht in drie bedrijven van Evelien Evers 
 

Een komisch blijspel met ’n verrassend decor. Jos gaat tegen wil en dank mee naar de camping. 
Daarbij een vriend met een vrouw aan de drank die op bezoek komen en twee vriendinnen met 
Herman de cavia als buren, die vervolgens ook bezoek krijgen van een plat Amsterdams stel. 

Kortom hij vindt het geen kamperen maar kramperen. Dat laat hij dan ook goed merken. 
 

10 EN 11 MAART 2017 - AANVANG 19.45 UUR 
HET WAPEN VAN ENS 

Met muzikale omlijsting voor een gezellige nazit. 
Zet de data nu al op de kalender van 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De creatieve Jongeren19Nu leden strijden 
op zondag 12 maart weer voor de eerste 
plaats tijdens de creatieve dag. Tijdens 

deze dag, georganiseerd door 
Jongeren19Nu, komen deze jongeren uit de 

Noordoostpolder bij elkaar in Theater  
’t Voorhuys om zich van hun beste kant te 

laten zien. 
 

Op deze middag laten de verenigingen 
Crespa, JOEK, Mix-ML en N.E.T. zien wat 

zij in huis hebben. Elke vereniging voert een 
toneelstuk op, brengt een live act ten 

gehore, laat zijn beste playback act zien en 
komt verrassend uit de hoek tijdens de 

improvisatie. Daarnaast maakt elke 
vereniging een werkstuk voor in het 

verengingsgebouw De Buren. De stukken 
worden beoordeeld door een jury vol 

creatievelingen uit de polder. N.E.T WAS 
VORIGE JAAR DE GROTE WINNAAR. 

 

Wie zal er dit jaar met de eerste prijs van 
doorgaan? Dat gaan wij zien op zondag 12 
maart. Van 13.00 uur tot 17.00 uur is het 

mogelijk om in en uit te lopen. De 
prijsuitreiking vindt plaats in 

verenigingsgebouw de Buren en begint om 
18.00 uur. Voor een entreeprijs van € 5,- is 

iedereen welkom. 
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Alpe d’HuZes 2017 
Team Ens 

 

Ens goes Alpe d’HuZes – 1 juni 2017 

           

Wat?  
Op 1 juni 2017 gaan 18 dames en heren uit Ens (en omstreken) samen met nog duizenden 
anderen meedoen aan Alpe d’HuZes: een sportieve actie waarbij wij fietsend in teamverband geld 
inzamelen voor onderzoek naar kanker. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen we tot 
maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez. 

Met het geld dat we hiermee inzamelen, financiert Alpe d’HuZes projecten die uiteindelijk de 
grootst mogelijke voordelen opleveren voor patiënten die kanker hebben of het in de toekomst 
krijgen. Alle gelden gaan naar KWF Kankerbestrijding en worden gestort in een apart fonds op 
naam, Alpe d’HuZes/KWF-fonds.  

Missie Alpe d’HuZes  
Onze missie is het bevorderen en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in 
alle mogelijke vormen, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst 
niemand meer doodgaat aan kanker. Iedereen die zich hiervoor inzet, kan daar trots op zijn. 
Niemand meer dood aan kanker, dat wil jij toch ook? 

Iedere donatie is van harte welkom! 
Om ons te ondersteunen zijn wij afhankelijk van donaties en sponsoring. Iedere donatie is van 
harte welkom! In onze eigen dorpsgemeenschap zullen wij het komende half jaar de nodige 
activiteiten organiseren om bekendheid te krijgen en de nodige financiële steun te verkrijgen. De 
volgende acties zijn al bekend: 

 Veilingactie op Nieuwjaarsreceptie Ens 

 Verkoop shirtsponsoring aan bedrijven 

 Oud-ijzer inzameling in het voorjaar 

 Gezellige feest avond met veilingactie in het Wapen van Ens op 8 april 2017 

 Ondersteuning op open dagen lokale ondernemers: o.a. Van Hees Machinery en 
Zuidberg 

 Sponsorloop door de schooljeugd van de 3 basisscholen uit Ens in het voorjaar 

 Kapstokactie bij buutreednen in Kraggenburg op 18 februari 2017 

 Statiegeldinzameling bij de Spar 
 

Daarnaast heeft iedere deelnemer zijn of haar eigen actiepagina en ieder team een eigen 
teampagina. Wil je een deelnemer of team sponsoren? Ga dan naar 
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl. Zoek daar naar je favoriete deelnemer onder 
‘deelnemers’ of team onder ‘teams’; onze teamnamen zijn Stichting Scoren Tegen Kanker Team 1 
en Stichting Scoren Tegen Kanker Team 2. 

Team Ens 
Ons team Ens bestaat uit: Rene de Bruijn, Joey de Bruijn, Jan Willen van den Berg, Marco 
Buitenhuis, Harold Dijk, Jan van Ginkel, Peter van Ginkel, Marco van Hees, John Heijen, Arjan 
Hessels, Martin Jansen, Bert Meijer, Harry Nijkamp, Heleen Oomen, Edwin Spekschate, Jozefien 
Sturm, Bertram Tromp en Pieter de Wit 

Contactpersoon: Marco Buitenhuis;  Email: Ensfietsttegenkanker@gmail.com 
      

FACEBOOK: Ens goes Alpe d’HuZes 

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
mailto:Ensfietsttegenkanker@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25912028491/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25981052816/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/26006965655/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/26006969555/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25886194822/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25378228653/in/set-72157666150745211/
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Beste Kleiduikers en Kleiduikerinnekes, 
 
Op 19 november hebben wij een gezellig Prinsenbal 
gevierd. Een nieuwe opzet, waar we veel positieve 
reacties op gehad hebben. Het officiële gedeelte was 
namelijk tussen 20.30 en 22.00 uur. Op deze manier 
wordt de feestavond niet 2x onderbroken door een  
officieel gedeelte.  
Prins Loui trad af als Prins en we hebben afscheid genomen van raadslid Arjan Doggen. In het 2e 
officiële gedeelte werd Peter Louws geïnstalleerd als Prins Peter de 3e. Zijn adjudant is Matthijs 
Jansen. We hebben Adriaan van der Veen verwelkomd als nieuw raadslid. 
De feestrock band ’N keer wat anders trad op tijdens de feestavond en het werd weer een 
ouderwets gezellige avond.  
Iedereen die geweest is willen wij bedanken en wij verwelkomen u tijdens het Prinsenbal volgend 
jaar ook graag weer!! 
 
 

Ons programma voor de aankomende weken:  
     
 

Zondag 15 januari 
 15.00 uur   Dorpsborrel 
          

Vrijdag 24 februari  
 14.30 uur   50+ Carnaval in Het Wapen van Ens 
 19.00 uur   Jongeren Carnaval met installatie Jeugdraad + Playbackshow 
             
Zaterdag 25 februari 

10.00 uur   Wagens, fietsen en barfiets versieren bij Het Wapen van Ens 
10.30 uur   Optocht door Ens  
14.30 uur   Kinder Carnaval    

            21.00 uur   Groot Carnaval m.m.v. Ludduvudduh    
                     
Zondag 26 februari 
 15.00 uur   Smartlappenfestival met nadien een optreden van de band Ludduvudduh    

         
Maandag 27 februari 
 17.00 uur   Haringhappen en stamppotbuffet  

       Aansluitend Pyjamabal m.m.v. ’N keer wat anders         
 
Zie voor meer info en foto’s van Prinsenbal www.dekleiduikers.nl 
Of volg ons op Facebook. Word vrienden van C.V. De Kleiduikers. 
 
 

 

http://www.dekleiduikers.nl/
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Expositie pENSelen succes! 

De in 2001 opgerichte schildersclub “de pENSelen” heeft op 19 en 20 november met veel succes 
het 15-jarig bestaan gevierd. In de prachtige ruimte van de voormalige NH-kerk in Ens, welke door 
de bewoners Gitta en Maarten ter beschikking werd gesteld, werden de kunstwerken geëxposeerd. 
Vele belangstellenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met eigen ogen te zien 
wat er zoal in Ens gemaakt wordt. Voor velen was het verrassend en zij genoten van de diversiteit. 
Op topnop.nl, even scrollen naar het prikbord, is nog een kleine impressie te zien. Wij, de 
pENSelen, hebben ook genoten en gaan vol enthousiasme weer aan het 'werk'. De grote 
belangstelling heeft ons geïnspireerd. Een expositie als deze....ja, daar gaan we voor en dan met 
'nieuw' werk. 

Dank aan Gitta en Maarten en alle belangstellenden. 

“De pENSelen”    

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voedselpakketten voor de allerarmsten…………………….. 
 
De Dorcas voedselactie 2016 op 05 november is wederom een groot succes geweest. 
 
Er zijn in totaal 145 bonnen ( 2015, 119 ) van € 5,00 verkocht waarmee voedselartikelen zijn 
ingekocht, met sponsoring van de Spar supermarkt en met de artikelen die verzameld zijn, komt 
het aantal dozen op 95. ( 2015, 82 ) 
Van al deze artikelen kunnen veel meer dan 95 pakketten worden samengesteld, 1 pakket bestaat 
uit de artikelen die op de boodschappenlijst vermeld staan. 
     
De collectebus in de hal heeft € 148,20 opgebracht, wat bestemd is voor het vervoer van de 
voedselpakketten en voor projecten voedselzekerheid. 
Zo hebben we als dorp, iets kunnen betekenen voor de mensen in de arme delen van Oost Europa 
waar voedsel niet vanzelfsprekend is. 
 
Alle gevers en vrijwilligers hartelijk dank voor het slagen van deze actie. 
 
Namens de Spar supermarkt, Wiechert Hoefnagel 
en de Diaconie PKN de ZAAIER, Philip Tichelaar en Jan Dijkstra 



16 
 

BAZAR/ROMMELMARKT                

 
De 58e bazar/rommelmarkt  van de Protestantse gemeente ”De Zaaier” te 
Ens heeft € 11.000,-- opgebracht. Als bazarcommissie willen we graag 
IEDEREEN die heeft meegewerkt om dit mooie resultaat te behalen 
hartelijk bedanken. De opbrengst zal gebruikt worden voor vervanging 
glas-in-lood ramen kerkzaal. 

  
De eerste 5 prijswinnaars van de grote verloting zijn: 
1e Dhr M. Batterink   Rondvlucht 3 pers. 
2e Mevr. Haasjes   Air Fryer Friteuse       
3e Mevr. Stoker   Diner voor 2 Wapen van Ens 
4e Dhr T.v.’t Erve   Zakloze stofzuiger 
5e Mevr. N v. Ginkel            Levensmiddelenpakket. 
 
Wie-o-wie heeft er ruimte beschikbaar waar we ingebrachte spullen droog en achter slot en 
grendel kunnen opslaan. 
U kunt contact opnemen met de voorzitter Bertus Ritsema tel.nr. 253333/0651152702 
 
Met vriendelijk groet 
De Bazarcommissie Protestantse gemeente “De Zaaier” Ens 

 
 

Peuterspeelzaal De Hummel       
 

Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 
Tel: 06-25205477   8.45 uur t/m 11.45 uur    
 

Peuterspeelzaal “De Hummel” is één van de locaties binnen de  
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder ( SPN ) 
De Duit 3P 
8305 BB Emmeloord 
tel. 0527-618700     www.psz-nop.nl    info@psz-nop.nl  
 

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via het kantoor in Emmeloord, op de speelzaal of rechtstreeks 
via de website. 
 

Van de leidsters. 
 

Zoals u misschien al gezien heeft hierboven worden de openingstijden van de speelzaal  
m.i.v. 1 januari 2017 veranderd. De begintijd wordt nu gelijk aan de begintijd van de basisscholen. 
De inloop wordt dan van 8.45 tot 9.00 uur.  
De appelactie is goed geslaagd en we hebben dan ook 2 mooie loopfietsen kunnen kopen. De 
kinderen genieten er van en zijn al druk aan het oefenen, want het valt nog niet altijd mee om je 
evenwicht te bewaren. 
Wanneer de kinderen dit goed onder de knie hebben komt het ‘echte’ fietsen aan bod. 
Langs deze weg willen we dan ook iedereen bedanken die bij onze kraam op de kerstmarkt is 
geweest. De opbrengst van het enveloppenspel is namelijk voor een duo fiets. 
Dan rest ons nog om iedereen hele fijne feestdagen toe te wensen en alle goeds voor 2017! 
 

Vriendelijk groet van juf Claudia en juf Ria. 
 
 
 

 
 

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
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Alle 

leerlingen, 

leerkrachten, 

directie en ouders 

van O.B.S. de Regenboog 

en C.B.S. Het Lichtschip en 

R.K.B.S. De Horizon wensen 

de lezers van de Baanbreker 

een gezellig en sfeervol Kerstfeest toe 

en voor 2017 de beste wensen met alle goede 

voornemens 

voor      het 

nieuwe jaar! 

 

 

Kinderkerstfeest  EEN KONING IS GEBOREN 

 Wanneer  -  24 december          

 Waar         -  PKN De Zaaier 

 Hoe laat    -  19.00 uur  

 

Iedereen is welkom op dit kinderkerstfeest.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo76p5tLQAhVEMhoKHc31Af4QjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/kerst/kerstbal-smiley.shtml&psig=AFQjCNEEoL_1_Zbi7Gg54-WkJJTi1KlkCA&ust=1480674973561887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo76p5tLQAhVEMhoKHc31Af4QjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/kerst/kerstbal-smiley.shtml&psig=AFQjCNEEoL_1_Zbi7Gg54-WkJJTi1KlkCA&ust=1480674973561887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo76p5tLQAhVEMhoKHc31Af4QjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/kerst/kerstbal-smiley.shtml&psig=AFQjCNEEoL_1_Zbi7Gg54-WkJJTi1KlkCA&ust=1480674973561887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo76p5tLQAhVEMhoKHc31Af4QjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/kerst/kerstbal-smiley.shtml&psig=AFQjCNEEoL_1_Zbi7Gg54-WkJJTi1KlkCA&ust=1480674973561887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo76p5tLQAhVEMhoKHc31Af4QjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/kerst/kerstbal-smiley.shtml&psig=AFQjCNEEoL_1_Zbi7Gg54-WkJJTi1KlkCA&ust=1480674973561887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo76p5tLQAhVEMhoKHc31Af4QjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/kerst/kerstbal-smiley.shtml&psig=AFQjCNEEoL_1_Zbi7Gg54-WkJJTi1KlkCA&ust=1480674973561887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52p7K2fHQAhVEc1AKHe4YA8UQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/kerst-kribben&bvm=bv.141320020,d.ZWM&psig=AFQjCNE5RTHEsD7x0yHAC039_U-VMAMfXQ&ust=1481736717881559
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                Feestmaandagenda 
  

   
 

 

Zaterdag 24 december “Kerstgala” Wapentje 

 

Wederom hebben wij R&A-J Acoustic weten vast te leggen. Het belooft een bijzondere avond te 

worden. Aanvang 22:00 uur, entree € 5,00 en natuurlijk weer de uitreiking van best geklede man 

en vrouw. 

 

Zondag 25 december “4-gangen kerstdiner” Wapen van Ens 

Maandag 26 december “4-gangen kerstdiner” Wapen van Ens 

***Nog maar enkele plekken beschikbaar!!*** 

 

Op beide kerstdagen zijn wij geopend met een speciaal kerstdiner. Dit jaar wederom een heus 

kinderparadijs in de grote zaal met speelattributen. Lekker zorgeloos eten, terwijl de kids de tijd 

van hun leven hebben.  

 

Vrijdag 30 december “Eindejaarsklaverjastoernooi” Wapentje 

 

Geheel volgens traditie en dit keer op de laatste vrijdag van het jaar ons “koppelklaverjastoernooi”, 

aanvang 17:00 uur.  

 

Zaterdag 1 januari “Oud en nieuw feest” Wapentje 

 

Vanaf 01:00 openen wij onze deuren van het café voor een knallend oud en nieuw feestje. 

Entree gratis.  

 

Zondag 15 januari “Dorpsborrel” Wapen van Ens 

 

Dorpsborrel in de zaal. Met de terugblik op afgelopen jaar door Thomasvaer en Pieternel, 

stamppottenbuffet en live muziek. Aangeboden door alle verenigingen uit ons prachtige dorp. 

Aanvang 15:00 uur, entree gratis. 

 

Zondag 22 januari “Puur Polder Jam” Wapentje 

 

Dat we het niet meer maandelijks doen, betekent niet dat het niet meer leuk is ;) 

Entree gratis, aanvang 16:00 uur. 
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Af en toe een bezoekje van een vrijwilliger; misschien samen een wandeling 
maken of een kopje koffie drinken. 
Een gezellige picknick met muziek, een dagje varen met de boot, weer eens 
door de polder rijden in het voorjaar en genieten van de tulpenvelden. 
Het zijn zo maar wat activiteiten die de Zonnebloem organiseert voor 
mensen voor wie dit door lichamelijke beperkingen niet meer zo 
vanzelfsprekend is. 
 
Om deze activiteiten te organiseren is natuurlijk ook geld nodig; daarom zijn 
we blij dat u als dorpsbewoners dit voorjaar weer heel wat Zonnebloemloten 
heeft gekocht. Een deel van de opbrengst van die loten komt namelijk 
rechtstreeks aan onze eigen afdeling toe. 

                                   Inmiddels heeft de trekking plaatsgevonden; de uitslag vindt u hieronder.                   
 
Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2016 

 

 
 

LOTNR PRIJSBEDRAG  PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 

1e prijs 0082005 € 15.000,00  14e prijs 0823745 €   1.000,00 

2e prijs 0466420 € 10.000,00  15e prijs 0410033 €   1.000,00 

3e prijs 0996993 € 10.000,00  16e prijs 0954076 €      450,00 

4e prijs 0388578 €   5.000,00  17e prijs 0282470 €      450,00 

5e prijs 0162628 €   5.000,00  18e prijs 0823328 €      450,00 

6e prijs 0674349 €   5.000,00  19e prijs 0603305 €      450,00 

7e prijs 1011526 €   2.500,00  20e prijs 0437359 €      450,00 

8e prijs 1056342 €   2.500,00  21e prijs 0210016 €      450,00 

9e prijs 0619110 €   2.500,00  22e prijs 0046441 €      450,00 

10e prijs 0506115 €   2.500,00  23e prijs 1131326 €      450,00 

11e prijs 0539735 €   1.000,00  24e prijs 0909501 €      450,00 

12e prijs 0946230 €   1.000,00  25e prijs 0573836 €      450,00 

13e prijs 0611800 €   1.000,00       

 

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 

 26e prijs  12879 € 100,00 

 27e prijs  26431 € 100,00 

 28e prijs  53437 € 100,00 

 29e prijs    5671  €  50,00 

 30e prijs    1761 €   50,00 

 31e prijs    7593  €   50,00 

 32e prijs      901    €   15,00 

 33e prijs      765     €   15,00 

 34e prijs      402     €   15,00 

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 

 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 

( onder voorbehoud van typefouten ) 
 

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. 
Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar: 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. 
 

Wist u dat de Zonnebloem ook vakanties organiseert voor mensen met een lichamelijke 
beperking? 
Elk jaar is er een vakantie vanuit de regio; deze is meestal in september of oktober; en wordt 
georganiseerd voor gasten uit de regio, door vrijwilligers uit de regio. 
 
Ook zijn er landelijke vakanties, hier kunnen we u wel over informeren, maar de organisatie 
hiervan wordt landelijk geregeld. 
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Als u na het lezen van dit stukje denkt, ik zou wel iets meer willen weten over die vakanties; of als 
u denkt, ik zou wel eens in contact willen komen met de Zonnebloem, neem dan gerust contact op 
met één van onze vrijwilligers. 
 

Nu dit jaar weer ten einde loopt, wensen we u allen een goede tijd toe en hopen u het volgend jaar 
weer te ontmoeten. 
 

Namens de vrijwilligers van de Zonnebloem: 
Gea Schutte, tel: 253017 en Tinie Broersen, tel: 251358 
 

 
Kerstmarkt  
  
Op zaterdag 10 december hebben 
we weer een mooie kerstmarkt 
neergezet met zijn allen. We 
mochten zo’n 25 kraamhouders 
ontvangen die met diverse 
etenswaren en producten op de 
kerstmarkt stonden. 
We hadden 2 dansgroepen die een 
mooi optreden hebben neergezet 
en een gave band die voor live 
muziek zorgde.….De kinderen 
konden een mooie ster versieren 

met een kaars, Opa Rops was er weer met  paard en wagen, ook liep er een ballonnen kerstvrouw 
rond die mooie creaties maakte van ballonnen voor de kinderen. Ook hadden we dit jaar 2 
kerstmannen rondlopen die een lekkere traktatie uitdeelde. Kortom een gezellige en geslaagde 
kerstmarkt en voor ieder wat wils…. 
  
De commissie kijkt terug op een geslaagde kerstmarkt…… 
 

 

Even voorstellen …… 

Heeft u haar wel eens zijn rijden? Al 8 jaar bezoekt Leone Lourens van 
Thuis in Optiek haar cliënten op afspraak om thuis, in alle rust, een 
oogmeting uit te voeren. Een paar keer per jaar is zij ook in het Steunpunt 
Ens. Hiervoor heeft zij speciale draagbare meetapparatuur, zoals een 
autorefractor, waarmee automatisch uw sterkte kan worden bepaald, een 
oogdrukmeter, een topsterktemeter, spleetlamp en oogspiegel. De letterkaart 
en andere visustesten worden digitaal geprojecteerd op het scherm van de 
laptop. Zo heeft Leone alles bij haar om heel nauwkeurig uw sterkte, 
gezichtsscherpte en de gezondheid van uw ogen te bepalen. Vervolgens 

adviseert zij u graag een prachtige bril uit de grote collectie monturen. Stuk voor stuk zijn het 
sieraden voor uw gezicht. Vanzelfsprekend geeft Leone uitgebreid advies over de glazen, 
waarmee het best mogelijke zicht wordt gerealiseerd.  

Sinds 5 jaar heeft Thuis in Optiek ook een oogmeetpraktijk aan de Colijnlaan 8 te Emmeloord. Ook 
in de praktijk draait alles om u en uw (ge)zicht. U bent bij Thuis in Optiek op het juiste adres als u 
gemeten wil worden door een gediplomeerd optometrist en orthoptist. Naast oogmetingen en 
contactlens aanpassingen onderzoekt een optometrist ook de gezondheid van uw ogen en zal zo 
nodig verwijzen naar een oogarts. Een orthoptist is gespecialiseerd in de samenwerking tussen de 
ogen; scheelzien en dubbelzien. In de Noordoostpolder is dit een 
unieke combinatie van deze twee specialisaties. 

Meer informatie of een afspraak? Neem gerust contact op via 06 
44396850 of info@thuisinoptiek.nl 
PS. Thuis in Optiek kan uw zorgvergoeding direct verrekenen!                                                                              

mailto:info@thuisinoptiek.nl
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Activiteiten in het Steunpunt Ens 
  

Vaste activiteiten in het Steunpunt 
Open Inloop   : Van maandag t/m vrijdag 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     

(opgave 2 weken vooraf, aanvang 12.00 uur) 
Zingen  : elke 2e maandag v/d maand 15.00 uur 
Wandelen : dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur verzamelen bij het Steunpunt 
Breigroep : dinsdag om 14.30 uur is de breigroep actief en de andere week is   
Creagroep      : dinsdag om de week om 14.30 uur is de creagroep actief 
Koersballen : woensdagmiddag 14.00 uur en vrijdagmiddag om 13.30 uur. 
Spelletjes : woensdag van 09.30 tot 11.30 uur  (kaarten, rummikub) 
Mozaïek         : donderdagmiddag in de even weken om 14.00 uur 
 
Mozaïek 
De even weken kunt u op de donderdagmiddag helpen bij het maken van mozaïek werkstukken 
voor het dorp. 
 
Kerstmiddag: 
Woensdag 21 december vanaf 16.00 uur bent u welkom in het gebouwtje voor de kerstmiddag, 
opgave hiervoor is gewenst en wel voor 16 december. 
 
 

 
 
 
 

365 nieuwe dagen om te dromen 

Te gaan en te komen 

Te ontvangen en te geven 

En tussenin : 

Gelukkig en gezond te leven 

 

 

                                                                          
 

Dinsdagmorgen 3 januari om 10 uur 

is er de nieuwjaarsreceptie in Het Steunpunt in Ens. 

Een kopje koffie en natuurlijk  

een proost op het nieuwe jaar. 

 

Alle senioren van Ens 

 zijn van harte uitgenodigd!      

 

 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onderstaand adres. 
Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel.: 0527-253900 
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Activiteiten voor de komende periode  
  
Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. Ook in 2017 gaan wij voor gezellig samenzijn. 
  
Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. Ze zijn in ’t Gebouwtje. 
 

In het nieuwe jaar beginnen we met de volgende activiteiten: 
 

Haak maar aan. 
Binnen onze vereniging hebben we al een paar middagen gezellig squares gehaakt. De volgende 
keer woensdag 11 januari  gaan we naar Laura Lubbers. Het initiatief Haak maar aan is een 
project van Palet.  
 
10 januari. Opening en jaarvergadering. 
De jaaropening wordt verzorgd door de wijk van Corrie Koomen. Daarna de jaarvergadering. 
Na de pauze komt Ditty van den Berg vertellen over klankschalen: Wat doet klank met jou? 
Gastvrouw is de wijk van Corrie Koomen. 
                    
14 februari. Hester Kuper. 
Zij behandelt de overeenkomsten tussen Islam en Christendom 
Gastvrouw is de wijk van Ine Takken. 
 

7 maart. Gezamenlijke avond. 
Organisatie: Wij Actief. 
Rudi Maerman uit Swifterbant. Hij heeft een opmerkelijke keuze gemaakt, nadat hij zijn 
akkerbouwbedrijf heeft beëindigd. Hij werd gevangenisbewaarder in Lelystad. Hij kan hier boeiend 
over vertellen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654                                                 
 

 
              Programma  Vrouwen van Nu Ens 

 
 

Dinsdag 3 januari                             Nieuwjaarsvisite 
Het bestuur heeft vanaf 10.00 uur de koffie/thee klaar staan. 
 

Dinsdag 10 januari                                                 Lezing: Aan het Russische hof 
Vanavond neemt Ruslandkenner en muziekwetenschapper Dhr. R.A. Nammensma uit 
Leeuwarden ons mee naar het Russische hof in St. Petersburg. 
 

Dinsdag 14 februari                                                   Jaarvergadering / Lezing A. Vogeltuinen             
Na de jaarvergadering is Natuurgeneeskundige therapeute en trainer Mevr. Sundriya Grubb onze 
gastspreker.  
 

Dinsdag 7 maart                                          Gezamenlijke avond 
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief.  
Gastvrouw: Wij Actief. Locatie: Het gebouwtje, aanvang: 20.00 uur. 
Programma zie Wij Actief 
 

Dinsdag 14 maart                                                                            Een muzikale reis door de tijd 
Samen met ons eigen koor kunt u genieten van Gouwe Ouwe Nederlandse liedjes. 
 

Dinsdag 11 april                                                          Doe avond 
Vanavond gaan we iets moois maken m.m.v. de tuinclub. 
 

Zie ook:http://vrouwenvannu.nl/ens. Aanvang afdelingsavonden: 20.00 uur. Locatie het Roefje te 
Ens (tenzij anders staat aangegeven). Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken. 
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Beste Dorpsgenoten,  
 

Het verenigingsjaar is weer afgesloten met de jaarvergaderingen van onze verschillende 
afdelingen. We kunnen terugkijken op een positief jaar zowel in sportief als financieel opzicht. 
Enige zorgen om de financiën zijn er voor de afdeling gymnastiek wegens tegenvallende kosten bij 
verminderende inkomsten. Het bestuur heeft tijdens haar jaarvergadering gelukkig weer een 
sluitende begroting kunnen presenteren om in deze nieuwe omstandigheden toch de eindjes aan 
elkaar te kunnen knopen. John Heijen heeft met dit nieuwe beleid ook de voorzittershamer over 
gedragen aan Ivo Bakker. John langs deze weg nogmaals dank voor jouw leiding aan het bestuur 
dat belangrijke verbeteringen heeft gemaakt om de Gymnastiek in Ens strak te organiseren en te 
bouwen aan een mooie en gezellige club. Ivo heel veel succes in jouw nieuwe functie en bij het 
verder ontwikkelen van de Gymnastiek en Turnvereniging.  
 

We hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, nieuwe tennisbanen en energiebesparende 
maatregelen in ons gebouw. Dit zijn investeringen die ook de toekomst van onze club veiligstellen. 
Ook zijn er plannen voor een onderhoudsgebouw met name voor de voetbal. En staan er ook weer 
diverse onderhoudswerkzaamheden in en om De Seidelhorst gepland. Met een gezond en sportief 
beleid houden we de sporten laagdrempelig en betaalbaar voor toekomstige generaties. 
 

Leden van de Rabobank hebben in november kunnen stemmen op clubs die wel wat extra 
financiële ondersteuning kunnen gebruiken bij Rabobank Clubkasactie. S.V. Ens heeft met uw 
stemmen 789,89 Euro opgehaald. Hebt u wel een Rabobankrekening, maar bent u nog geen lid? 
Wordt dan gratis lid via;  
Word lid van de Rabobank  En dan stemt u volgend jaar ook mee. Dank voor uw steun!  
   
Op het sportpark kun je zowel bij de voetbal als de tennis betalen met Pin 
of contactloos.  
 

Contant geld is ook nog steeds geen probleem. Maar als het even kan 
gebruik voor uw en ons gemak de pinautomaat.  
 

Tot ziens op de sportclub!  
 

Met sportieve groet, Marien van der Slikke 

 
 

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

 

Ruim 50 sportaanbieders in NOP doen mee aan scholierensport 2017! 

Tijdens het project scholierensport kunnen 
leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs 
kennismaken met een of meerdere sporten en 
sportaanbieders. Een mooie kans om samen met 
leeftijdsgenoten vrijblijvend een sport te proberen. 
Dit jaar is er keuze uit ruim 50 sportaanbieders! 
 

Alle leerlingen ontvangen via school een flyer met 
informatie. Daarnaast is al het aanbod te vinden op 
www.sportinnop.nl/scholierensport. Hier kunnen 
leerlingen zich ook opgeven tot 19 februari 2017. 
Het grootste deel van de sporten is gratis aan deel 
te nemen! 
 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met Jos van Putten via jos.van.putten@carrefour.nu.  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?intcamp=pa-leden-lidmaatschap&inttype=button-word.lid.van.de.rabobank&intsource=particulieren.leden
mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
http://www.sportinnop.nl/scholierensport
mailto:jos.van.putten@carrefour.nu
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TURNEN SPRING-GROEP  

In deze speciale springgroep ligt de nadruk op turnonderdelen die met 

sprong te maken hebben. Toestellen die gebruikt worden zijn natuurlijk de 

grote trampoline, maar ook de mini trampo, airtumbling, plankoline, etc. Op 

deze toestellen leer je onder andere hoe je een flik-flak, arabier, salto, 

spreidsprong, hoeksprong, etc. kunt maken. Deze groep is bedoeld voor 

meiden en jongens die net iets anders willen dan het traditionele turnen. 

 

Wil jij ook graag meedoen aan de 2 gratis proeflessen?  

Meld je dan aan via secretaris@svens.nl  

Reageer snel want vol is vol.  

 

1e les:  Maandag 16 januari 2017 15:30 – 16:30 uur  

2e les:  Maandag 23 januari 2017 15:30 – 16:30 uur 

Locatie: Evert van Benthemhal 

Aanmelden: secretaris@svens-gym.nl  

 

FREE RUNNING voor kids  

Zin in een stoere sportieve uitdaging? Kom dan meedoen tijdens onze 

proeflessen FREE RUNNING.  

 

Vrijheid, springen, klimmen en salto’s maken. Free running is een 

spectaculaire sport waarbij je zo snel mogelijk over obstakels beweegt. 

Hierdoor ontwikkel je het ultieme gevoel van vrijheid, lichaamscontrole en 

kracht. Het is geen wedstrijdsport. Bij Free running gaat het om de 5-F-s 

- Fun 

- Freedom 

- Fitness 

- Friendship  

- Fulfilment 

 

Wil jij ook graag meedoen aan de 2 gratis proeflessen? Meld je dan aan via secretaris@svens.nl  

Reageer snel want vol is vol.  

 

1e les  Maandag 16 januari 2017 16:30 – 17:30 uur  

1e les  Maandag 23 januari 2017 16:30 – 17:30 uur 

Locatie: Evert van Benthemhal 

Aanmelden: secretaris@svens-gym.nl  

 
 

 
 Wij wensen iedereen                        

 

     hele warme Kerstdagen  
en  

      veel goeds voor 2017 !! 

 
               0527 633 933    /   doen@noordoostpolder.nl 

 

 

mailto:secretaris@svens-gym.nl
mailto:secretaris@svens-gym.nl
mailto:doen@noordoostpolder.nl
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10-11-1986                                                                             12-11-2016 

 
 
 

Op zaterdag 12 november 2016 hebben wij ons jubileum gevierd. 
Badmintonvereniging “Fly Up Ens” bestaat 30 jaar. 

 

Rond 13.15 uur kwamen de eerste leden en oud-leden de sporthal binnen. Ze waren erg 
enthousiast, ze konden niet wachten met spelen, dus gelijk maar omkleden en een shuttletje slaan. 
 

Rond 13.30/13.45 uur hebben we koffie/thee gedronken met een plakje cake erbij. Vervolgens zijn 
we rond 14.00 uur begonnen aan een toernooi. Iedereen heeft 6 wedstrijden gespeeld van 12 
minuten. Dit was een gemengd toernooi van zowel dames en heren, leden en oud-leden. Er deden 
48 mensen mee aan het toernooi. Er werd op 6 velden gespeeld. Erg leuk om te doen.  
Het ging er regelmatig erg fanatiek aan toe, maar een leuk spelletje spelen was het belangrijkste.  
 

Rond 17.15 uur waren de meeste lekker gedoucht. En konden we lekker een drankje doen in de 
Time Out. Aansluitend werd rond 18.00 uur het warm en koud buffet geopend door Jeanet 
Westeneng (het oudste oud-lid) en Johan de Graaf (het oudste spelende lid). Dit zag er weer super 
uit en het smaakte ook heerlijk. 
 

Al met al een zeer geslaagd jubileum. 
 

Lijkt het je leuk om te badmintonnen, kom gerust langs. 
We spelen op donderdagavond van 19.30 - 22.30 uur in de Evert van Benthemhal. 

 

 

 

 

 

 
Leuk toernooi. 
Gespeeld met leden en oud-leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lekker warm en koud buffet. 
Op de foto het oudste oud-lid en 
het oudste spelende lid. 
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Blankenham, een dorp aan de dijk tussen 

Blokzijl en Kuinre en ligt op de grens van de 

Noordoostpolder aan de rand van 

Nationaal Park De Weerribben.                  

Na de inpoldering van de Noordoostpolder 

lag het dorp niet meer aan het IJsselmeer 

en door het ontbreken van het randmeer, 

traden in het hele gebied achter de dijk 

verzakkingen op door verdroging, met alle 

gevolgen van dien.                        

Blankenham kreeg oorspronkelijk de naam 

In den Hamme, later werd het vernoemd 

naar Frederik van Blankenheim, bisschop 

van Utrecht. Het gebied was zo uitgestrekt, 

dat deze bisschop de Blankenhammiggers 

in 1418 het recht gaf op een eigen kerk, 

omdat de inwoners van het gebied te ver 

van de kerk woonden. Tot 1973 was het 

dorp Blankenham een eigen gemeente, in 

dat zelfde jaar werd het bij gemeente 

IJsselham gevoegd.  Sinds 2001 behoort 

het tot de gemeente Steenwijkerland. 

 

Bij Blankenham vonden in de jaren 1700 en 1800 overstromingen plaats, die in Blankenham 

grote vernielingen aanrichtten. Als u over de dijk rijdt, ziet u de gevolgen daarvan, bij 

dijkdoorbraken ontstonden kolken of wielen genoemd, er ontstonden grote diepe gaten.     

Rond elke zwakke plek ontstond een nieuwe lus in de dijk.  
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Om de mensen te waarschuwen, werden tussen Vollenhove en Kuinre hoogwaterkanonnen 

geplaatst. In Blankenham werden er twee geplaatst. De kanonnen werden bediend door de 

dijkwachten en de kanonniers dienden om bij hoogwater de bevolking te waarschuwen. Bij 

hoogwater vuurde zij één schot af, bij twee schoten, wist men dat het water tot aan de kruin van 

de dijk stond, als er drie schoten werden afgevuurd, wist men dat de dijk was gebroken. Dus: 

wegwezen. In 1932 schoot de toenmalige kanonnier voor het laatst, het water had een peil bereikt 

van 2.80 m boven NAP. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

De kruitopslag voor het kanon werd bewaard in het kruithuisje. Het is een bakstenen gebouwtje 

met rode dakpannen. Bij het openen van de deur van het kruithuisje sta je voor een glazen wand, 

met een doorkijk in een klein museum, met de opslag van munitie van weleer. Het tweede 

hoogwaterkanon van Blankenham staat  bij het Werelderfgoed museum Schokland. 

Ben Maas. 

 

 


