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

 

 
 
 
 

 
 

ADVERTENTIETARIEVEN 2018  (prijs per jaar)   De advertentietarieven zijn niet gewijzigd. 
 

formaat zwart/wit kleur 
 

1/4 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 
Kan ook in kleur. Voor meer informatie contact opnemen met de redactie. 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 19 februari 2018 

Verschijningsdatum 1 maart 2018 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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De Baanbreker verschijnt 5x per jaar. De vaste advertentiebladen (kleur en zwart/wit) worden 
begin 2018 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. Een éénmalige 
advertentie of iedere uitgave een andere plaatsen is mogelijk, maar niet op het glanzende papier.  
 

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 
 

In de laatste Baanbreker van 2017 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede dankzij u 
allen is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen. Adverteerders, graag voor 15 
januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. 
Mutaties kunt u per mail doorgeven. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. 

Advertenties aanleveren voor 22 januari als pdfbestand of aanleveren in Word. 
Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2018 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 16. Bazar-rommelmarkt / psz De Hummel 
2. Activiteitenkalender 17. Terugblik vogelshow / Dorcas 
3. Van de voorzitter 18.  Basisscholen Ens / kinderdisco 
4. Lidmaatschap Dorpsbelang 19. Wapen van Ens 
5. Kerstmarkt / melkbusschieters Ens 20. Pech onderweg 
6. Persbericht gem. NOP – jaarwisseling 21. We nemen afscheid van .. Cintégro 
7. Con Brio / oliebollenactie /  22. Boerderijenboek 

bericht huisartsenpraktijk 23. EV - danslessen Luz Schilder  
8. Toneelgroep Ens / Wij Actief 24. Volleybal / voorzitter SVEns 
9. Buurtwerk 25. Biljartvereniging Ens 
10. Soos / bingo 26.  Karatelessen / EV - Zie Zo Babygebaar 
11. Steunpunt Ens 27. EV - Bikes en Repairs 
12. De Zonnebloem 28. EV - Beautysalon by Marit 
13. Expositie de pENSelen 29. Waterloopbos 
14. NOPagenda 31. Bestelformulier boerderijenboek 
15. Kleiduikers / klaverjassen 32. Trekkingsuitslag verloting Zonnebloem 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER   
 
alle donderdagen soos in het Roefje  
16 december kerstmarkt vanaf 15.00 uur op het Bloemenplein 
vanaf 19 december schilderijenexpositie ‘de pENSelen’ in museum Schokland 
30 december oliebollenactie 
31 december carbidschieten vanaf 13.00 uur op het Ensyfairterrein 
  4 januari klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
14 januari dorpsborrel in het Wapen van Ens 
22 januari huisartsenpraktijk gesloten 
29 januari bingo in het Roefje 
  1 februari klaverjassen in ’t Gebouwtje 
24 februari kinderdisco in het Roefje 
  1 maart klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
16 en 17 maart toneeluitvoering in het Wapen van Ens 
28 maart jaarvergadering dorpsbelang Ens 
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Van de voorzitter 
 
Wat brengt de toekomst? 
 
En zo is het alweer december geworden. De feestdagen staan weer bijna voor de deur en als je 
‘s avonds door Ens rijdt zie je naast de kerstverlichting op de Baan al diverse huizen mooi versierd 
voor de kerst. Dat doet toch altijd weer heel sfeervol aan.  
Sinterklaas ligt alweer achter ons, en wat waren we vereerd dat hij ons dorp aandeed. Ondanks de 
storm, striemende regen en zelfs een enkele onweersklap kwam hij toch veilig (en zelfs op de 
boot!) aan bij het Wapen om daar samen met zijn Pieten en alle aanwezige kinderen een gezellig 
feestje te bouwen.  
 
De decembermaand is traditioneel een tijd om terug te blikken, en om naar de toekomst te kijken. 
Daar houden we ons als Dorpsbelang, maar ook de andere vele vrijwilligers in het dorp, volop mee 
bezig.  
De afgelopen tijd is er weer het één en ander gebeurd in ons dorp. Zo hebben we te horen 
gekregen dat Samen de Dag Door in het Steunpunt helaas moet stoppen. De toekomst van het 
Steunpunt is onzeker omdat er vanuit de Zorggroep nog geen duidelijkheid is wat deze met het 
gebouw wil gaan doen. Hopelijk krijgen we daar begin volgend jaar meer duidelijkheid over.  
Het heeft er wel toe geleid dat wij nu samen met alle verenigingen in Ens gaan kijken wat er 
allemaal georganiseerd wordt en wat wij wellicht nog missen. Zo hopen we meer zicht te krijgen op 
wat er nodig is om het voor alle Ensenaren mogelijk te maken om elkaar te ontmoeten en te 
kunnen (blijven) meedoen. Verderop in de Baanbreker kunt u er meer over lezen.  
 
Maar dat is niet het enige waar wij ons mee bezig hebben gehouden. We hebben gekeken naar de 
kunstwerken in het dorp, een aantal zijn aan wat onderhoud toe en nu zijn we aan het 
inventariseren of en hoe we dat gaan aanpakken. Hetzelfde geldt voor de speeltoestellen, 
sommige toestellen worden door de gemeente nog één keer opgeknapt, waarna een aantal van de 
speeltuinen overgedragen worden aan dorpsbelang.  
En activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas, de kerstmarkt, de nieuwjaarsborrel, en nog veel 
meer moeten lang van te voren al geregeld worden natuurlijk. Al die dingen hebben veel tijd nodig, 
maar er moet nu wel alvast over nagedacht worden.  
 
Dit alles kan allemaal niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. Lijkt het u nu leuk om ook bij één 
van de vele onderdelen betrokken te zijn, meld u dan aan. Samen maken we Ens tot een mooi 
dorp!  
En alle vrijwilligers die het afgelopen jaar iets op welke manier ook voor ons dorp betekend hebben 
wil ik bij deze ook hartelijk bedanken! Jullie zijn van onschatbare waarde! 
Rest mij u allen hele fijne feestdagen toe te wensen, en een bruisend 2018! 
En wie weet tot ziens op de kerstmarkt op16 december, of op de Nieuwjaarsborrel van 14 januari. 
U komt toch ook allemaal? 
 
Naila Tigchelaar 
 
 
 
 
 

Voetganger, gebruik deze knop! 

Deze zit er niet voor niets op. 

Zet hiermee het waarschuwingsbord aan 

Dan is het veiliger het zebrapad over te gaan! 
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Hier een opsomming van enkele taken en contacten van Dorpsbelang Ens 

 Leefbaarheid in Ens 

 Avond voor nieuwe bewoners 

 Kerstmarkt 

 Baanbreker 

 Website:  www.ens-nop.nl 

 Kinderboerderij 

 Sinterklaas 

 5 mei viering 

 Dodenherdenking 

 Ensyfair 

 Koningsspelen  

 Nieuwjaarsborrel 

 De duim 

 Sportvereniging SV Ens 

 Scholen 

 Dorpenoverleg 

 Versiering Baan 

 Tulpenmozaïek 

 Commerciële Vereniging Ens 

 Onderhoud bloemenplein 

 Kabouterpad 

 Auto-puzzeltocht 

 Kleiduikers 

 

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

Vul het formulier hieronder in en graag bezorgen bij:  

Herman Goes Noorderbocht 79 8307 DB Ens  

…………………………………………………………………………………………. 

Naam:  ________________________________________ 

Adres:   _______________________________________ 

Postcode:  ____________________________________ 

Plaats:  _______________________________________ 

Telefoon: (mobiel)  ___________________________  

E-mail:  _______________________________________ 

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

                  

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

Handtekening: ………………………………… Ens, ………………………….(datum) 
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Kerstmarkt 
 
Ook dit jaar hopen we dat u weer van de partij bent op onze jaarlijkse 
kerstmarkt! We staan voor u klaar met diverse (nieuwe) kramen waar 
u leuke kerstartikelen kunt vinden. We hebben een gezellige 
combinatie tussen de ondernemers uit het dorp en andere 
dorpelingen die een leuke stand voor u aan het voorbereiden zijn. 
Uiteraard zal er aan de kinderen gedacht worden, zo zal onder 
andere de heer Rops er zoals vanouds bij zijn met paard en wagen. 
De inwendige mens hoeft zeker niks tekort te komen. Luz zal met 
haar zumba club de markt energiek openen. Naast de 
kerstmarktband die u kent van voorgaande editie, zullen ook Con 
Brio en het Enser Zeebodemkoor de markt voorzien van muzikaliteit. 
 
Tot ziens op 16 december vanaf 15.00 uur op het bloemenplein. 
 
 

 

Hallo mede (jeugd) Ensenaren, 
 
Het is weer bijna 31 december, dat betekent dat het tijd is om lekker te knallen met de melkbussen 
op het Ensyfairterrein.  
Ook dit jaar hebben wij van alles geregeld, en hebben wij tevens een nieuwe naam: 
Melkbusschutters Ens wordt het vanaf heden. 
 
Dit jaar wordt bijna hetzelfde als vorig jaar. Er staat weer een partytent (geregeld door de 
gemeente) met muziek. Sportcafé Time Out van Eus heeft voor ons geregeld dat wij lekkere 
broodjes hamburger kunnen verkopen voor € 2,00. Van De Spar krijgen wij frisdrank (cola en 
sinas) om te verkopen voor € 0,50. 
 
Uiteraard mogen we het belangrijkste niet vergeten en dat is natuurlijk de veiligheid van de 
schutters en haar omstanders/toeschouwers. 
Dit jaar komt de Gemeente en bestuur Dorpsbelang Ens met dranghekken en afzetlint om het 
schietgebied af te zetten. Nieuw is dat er rijplaten op de stoep komen te liggen. Dit om schade aan 
het trottoir te voorkomen, de stoep zit na het schieten vol carbidresten. De stalen rijplaten mogen 
wij gebruiken van Michel Oomen bestrating, onze dank daarvoor Michel.  
 
Wij hopen er met ons allen een leuk evenement van te maken en zien jullie/u graag met de 
melkbus verschijnen. Omdat oudejaarsdag op een zondag is, mag er in verband met de 
zondagsrust pas vanaf 13.00 uur geschoten worden. 
 
Met Vriendelijke Groet, 
Melkbusschutters Ens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiCr_3n9O_XAhXNJlAKHYlZA3kQjRwIBw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DUPuyupVoz_0&psig=AOvVaw1fqk9vUwQwu3pUFCCC-UrH&ust=1512461614673064
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Knallend, veilig én schoon het nieuwe jaar in!  
 

Oud & Nieuw moet een gezellig feest worden voor iedereen, maar 
ook een veilig feest. Daarom mag in de Noordoostpolder vuurwerk 
afgestoken worden op oudejaarsdag van 18.00 tot 2.00 uur. De 
gemeente verwacht wel dat inwoners samen met de buurt het 
vuurwerkafval daarna zo snel mogelijk weer opruimen. Carbid 
afschieten mag op de daartoe bestemde locaties.  
 

Zondagswet / Ontheffing 
Dit jaar valt 31 december op zondag, dat betekent dat de Zondagswet van kracht is. Hierin is 
bepaald dat de burgemeester ontheffing van artikel 3 van de Zondagswet kan verlenen vanaf 
13.00 uur. 
 

Carbid schieten 
Carbidschieten mag op oudejaarsdag vanaf 13.00 uur tot 2.00 uur op de locaties die staan vermeld 
op www.noordoostpolder.nl  Verder mag op dezelfde tijden in het buitengebied carbid worden 
afgeschoten. 
 

Graag vuurwerkafval meteen opruimen 
De gemeente vraagt inwoners om samen met buurtgenoten zo snel mogelijk het vuurwerkafval in 
hun straat op te ruimen. Dit omdat veel gewonden van vuurwerk vallen op 1 januari, wanneer 
kinderen proberen niet afgegaan vuurwerk alsnog af te steken.   
 

Afvalzak voor vuurwerk 
Vuurwerkverkopers LoRas, Pathuis Zonweringen, Welkoop en Halfords geven een speciale 
vuurwerkafvalzak aan mensen die vuurwerk kopen. Ook zijn deze afvalzakken af te halen bij de 
milieustraat en het gemeentehuis. De vuurwerkafvalzakken worden met het huisvuil opgehaald. 
Inleveren bij de milieustraat aan de Montageweg 5 kan ook. 
 
 
 

 

http://www.noordoostpolder.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.  
 
Con Brio heeft dit jaar opnieuw 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 in het Muzisch Centrum samen met het saxofoon ensemble Pallando. 
 
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.  
 
2018, een jubileumjaar 
In november 2018 bestaat Con Brio 60 jaar. Dat willen we gaan vieren met een jubileumconcert in 
het najaar. We zullen u de komende maanden op de hoogte houden.  
 
 

Oliebollenactie - Ens 
 
Ook dit jaar organiseren accordeonvereniging Con Brio en het Koor Rejoice weer de jaarlijkse 
oliebollenactie op zaterdag 30 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 30 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!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huisartsenpraktijk Ens gesloten op 22 januari 2018 
 

Op maandag 22 januari 2018 worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de 
praktijk. 
 
Dit betekent dat de praktijk deze dag alleen geopend is voor spoedeisende zaken. De 
apotheek is de gehele dag gesloten. Er kan deze dag géén medicatie opgehaald 
worden. Wilt u hier rekening mee houden door tijdig uw herhaalmedicatie aan te vragen 
en op te halen? 
 
U kunt op maandag 22 januari 2018 wel uw (herhaal)recepten aanvragen via telefoon, 
website en kastje. Deze liggen dan de volgende dag voor u klaar. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met de praktijk: 0527-251377 
 
Medewerkers Huisartsenpraktijk Ens 
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Toneelgroep - Ens 
 

PRESENTEERT: 
 

“50 Plus en meer” 
 

Een klucht in drie bedrijven door Ton 
Elsgeest 

 
In het bejaardentehuis gebeurt van alles. Debbie, een regelmatige bezoekster van een oude dame 
die geen familie meer heeft, is voortdurend bezig om de nalatenschap voor zich te winnen. Er is 
een directrice die de organisatie in een strak regime probeert te houden. Het personeel denkt daar 
echter geheel anders over. De schoonmaakster is dan ook liever lui dan moe. 
Natuurlijk is er ook een arts/psycholoog die theorie en praktijk niet goed weet te onderscheiden. 
Daarbij geassisteerd door een eigenwijze stagiair. 
Dan hebben we ook nog een oudeheer die zich in de gemeentepolitiek heel belangrijk vond en nog 
steeds zeer ingenomen is van vrouwelijk schoon en bij het zien daarvan losse handjes krijgt. Daar 
tussendoor springt een zuster die onder alle omstandigheden vrolijk blijft. 
Het wordt pas echt spannend als er van alles ontvreemd wordt in dit anders zo “rustige” 
bejaardenhuis. Oh, pardon, we spreken niet over bejaarden maar over “mensen van vijftig plus en 
meer”. Of in dit stuk “vijftig plus - plus en nog véél meer!” 
 

16 EN 17 MAART 2018 - AANVANG 19.45 UUR 
IN HET WAPEN VAN ENS 

 

Zet de data nu al op de kalender van 2018 
 
 

 

Activiteiten voor de komende periode   

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. 
Ook in 2018 gaan wij voor gezellig samenzijn. 
  
Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. Ze zijn in ’t Gebouwtje. 
 

19 december. Kerstavond. Wat wij gaan doen blijft nog even een verrassing. 
 

In het nieuwe jaar beginnen we met de volgende activiteiten: 
 

9 januari. Opening en jaarvergadering 
De jaaropening wordt verzorgd door de wijk van Anneke Pastoors. Daarna de jaarvergadering. 
Na de pauze komt Marcus Wijnalda vertellen over oosterse geneeswijzen: shiatsu en acupunctuur. 
Wat houdt dit in en met welke klachten kunnen we bij hem terecht? 
Gastvrouw is de wijk van Anneke Pastoors 
                    
6 februari. Geert Weerstand 
Hij heeft zich verdiept in het leven en werken van Vincent van Gogh en kan ons daar geïnspireerd 
over vertellen.  
Gastvrouw is de wijk van Ine Takken. 
 

6 maart. Gezamenlijke avond. Organisatie: Vrouwen van Nu 
Hetty Klavers, onze Dijkgraaf komt uitleggen wat het Waterschap precies is en wat het allemaal 
voor ons doet. Hoe zit het bestuur van een waterschap in elkaar? Hoe kiezen wij? 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654                                                 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEoMHG0fPXAhUFPFAKHSN4AVcQjRwIBw&url=http://www.upcoming.nl/zwoebe/12994/waarom-kleden-bejaarden-zich-met-hitte-alsof-ze-de-elfstedentocht-gaan-rijden&psig=AOvVaw3PAeGBZFgqzN4YoRazg7uQ&ust=1512589603894341
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Buurtwerk:  
  
Van 2017 naar 2018… 
 
Als u dit leest dan bent u waarschijnlijk druk met de voorbereidingen voor de kerstdagen en de 
jaarwisseling. Voor veel mensen is dit een gezellige tijd die door een ieder op een eigen manier 
wordt ingevuld. De een geniet van de kerstsfeer en de extra aandacht voor elkaar en de ander 
vindt het belangrijk om in deze dagen wat extra’s te doen voor mensen voor wie de 
decembermaand een sombere, zorgelijke of misschien zelfs een verdrietige tijd is.  
Als buurtwerker gaat op dit moment vooral mijn aandacht uit naar de mensen die gebruik maken 
van de activiteiten in ‘het Steunpunt’. Dit zijn mensen voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is dat 
ze in gesprek raken met andere dorpsgenoten. Door de contacten tijdens de activiteiten in ‘het 
Steunpunt’, welke door enthousiaste en betrokken vrijwilligers worden georganiseerd, blijft men op 
de hoogte van het reilen en zeilen in het dorp.  
Tevens zijn er naast deze mensen ook nog andere bewoners in en rondom Ens die om 
verschillende redenen ook niet zo makkelijk aansluiting vinden, maar dit wel zouden willen.  
En er zijn bewoners die het leuk vinden om regelmatig samen met anderen bijv. een kopje koffie 
drinken maar in het dorp (nog) activiteiten missen welke bij hen passen.  
 
Nu het voortbestaan van het huidige ‘Steunpunt’ onzeker is door veranderend beleid, ontstaat een 
situatie waarin duidelijk wordt hoe belangrijk het is dat er mogelijkheden zijn voor álle 
dorpsbewoners om elkaar regelmatig te ontmoeten en te ondersteunen.  
Dit wordt ook duidelijk tijdens de enquête onder de senioren met de vraag waarom men wel of niet 
in Ens kan/wil blijven wonen. Deze is nog niet afgerond maar er is al meerdere keren aangegeven 
dat men zich soms eenzaam voelt en contact met andere dorpsbewoners mist. Dit ontstaat vaak 
ongemerkt omdat men zichzelf lange tijd goed kon redden en er vaak op uit ging of een partner 
had die zorg nodig had waardoor er ‘geen tijd’ was voor het opbouwen of onderhouden van 
contacten in de buurt.    
Hopelijk zullen er in de loop van 2018 kansen ontstaan voor ontmoetingsplek(ken) waar iedere 
Ensenaar gebruik van kan maken en zich vooral welkom voelt!!  
U zult hier ongetwijfeld in de komende tijd meer over horen en lezen. Maar ook als u zelf wilt 
meedenken of iets wilt organiseren dan ben u van harte welkom om het Dorpsbelang of mij 
hiervoor te benaderen.  
 
Het is dan ook prettig als u in Ens kan blijven wonen op een manier welke passend is bij uw 
situatie. Hierover heb ik in de vorige ‘Baanbreker’ geschreven en aansluitend samen met Francien 
Vriend (wijkconsulente van Mercatus) op verschillende momenten een inloopuurtje gehouden 
tijdens de koffieochtenden in ‘het Steunpunt’. Hier is voldoende gebruik van gemaakt om dit 
volgend voorjaar nogmaals te organiseren.  
In de tussentijd kunt u ons natuurlijk altijd persoonlijk blijven benaderen voor vragen of 
opmerkingen. Als u dit wenst kunnen we ook altijd een afspraak maken voor een gesprek. 
 

Voor nu wens ik u fijne kerstdagen, een goede afsluiting van 2017 en een hoopvol begin 
van 2018 !!! 
  
Tot ziens.  
 
 
 
Wilma Metsemakers      
Buurtwerker Ens  │ Lid sociaal team Doen!   
t: 06 57313412 / 0527 630000     
e. wilma.metsemakers@carrefour.nu    
f: CarrefourNOP 
t: @CarrefourNOP 
i: www.carrefour.nu    
 

   

mailto:wilma.metsemakers@carrefour.nu
http://www.carrefour.nu/
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Ouderensocieteit "onze ontspanning" 

in de wandelgangen de "SOOS". 

 

Wist u dat: 

* er elke donderdagmiddag soos is in het Roefje, Gillotstraat 

* u hier kunt klaverjassen, rummikub spelen en strepen 

* de leeftijd is verlaagd naar 50 jaar 

* begint om 13.30 uur 

* de contributie 15 euro per jaar bedraagt 

* er 1 euro wordt gevraagd voor de koffie en/of thee 

* info bij Henny Otten 251977 

Lineke Ruiter 253057 

 

BINGO 

29 JANUARI 2018 IN HET ROEFJE 

AANVANG: 14.00 UUR 

€ 5,00 VOOR 

6 RONDES BINGO EN 1 SUPERRONDE 

€ 1,00 VOOR CONSUMPTIE 

U MOET WEL 50 JAREN JONG ZIJN  
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WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT . 

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12u     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       Gezond in beweging ( bewegen voor senioren ) 

  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 

 

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

 

ONRUST IN HET STEUNPUNT  ??? 

In Het Steunpunt zijn er veranderingen te verwachten zoals u al hebt kunnen lezen in het stukje 
van de voorzitter en de Buurtwerker. 
Samen De Dag Door (SDDD) stopt en voor de bezoekers van de Dagbesteding , gaat er 
waarschijnlijk ook wat veranderen. 
 

Samen De Dag Door ( SDDD) 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt in Ens 'Samen de dag door' aan. Deze vorm van 
dagbesteding is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die behoefte hebben aan 
sociale contacten, een gezamenlijke maaltijd en deelname aan activiteiten met anderen. Het 
is bovendien een prima gelegenheid om het werk van het thuisfront en de mantelzorgers 
even te ontlasten. SDDD biedt tevens de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, samen te 
eten, een leuke activiteit te ondernemen, of samen te genieten van een kopje koffie. SDDD is 
er op dinsdag en donderdag van 10.00 - 16.00 uur. 
SDDD in Ens wordt ondersteund en verzorgd door betrokken professionele medewerkers en 
vrijwilligers uit Ens. Het is een succesvolle activiteit en de deelnemers kijken uit naar hun vaste 
moment in de week. 
Kosten 
Voor deelname aan 'Samen de dag door' is geen indicatie nodig, wel wordt een kleine bijdrage     
(± € 8,-) in rekening gebracht.  

Dagbesteding  
Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt op dit moment in Ens ook dagbesteding aan naast SDDD. 
Deze Dagbesteding is voor mensen die een zorgvraag hebben op lichamelijk, geestelijk en/of 
psychosociaal gebied. Om deel te kunnen nemen aan de Dagbesteding hebt u een indicatie nodig 
van bijv wijkverpleegkundige. 
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Bij de dagbesteding is veel aandacht voor het ervaren van leefplezier.  
Genieten, een praatje over onderwerpen die de deelnemers dagelijks bezig houden krijgen volop 
aandacht, ook is er tijd om te sporten en op creatief gebied zijn er volop mogelijkheden. 
Dagbesteding sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de zorgvrager. Het gaat 
om invulling van een dag die voor u de moeite waard is. 
Kosten  
Voor deelname aan Dagbesteding is een WMO- indicatie nodig. ( oa via wijkverpleging) 

 
WAT GAAT ER NU VERANDEREN !! 
Zorggroep ONL heeft besloten per 1-1-2018 te stoppen met SDDD !! De reden hiervoor is dat 
ZONL geen vergoeding meer krijgt voor gebruik van het gebouw, energie, materialen enz .  
De kosten komen dus voor rekening van ZONL en dit past niet meer in het huidige beleid/budget  
van de Zorggroep.   
 
De mensen die deelnemen aan de Dagbesteding, met een WMO indicatie, kunnen gebruik blijven 
maken van het aanbod van ZONL. Helaas is het nog onduidelijk of deze Dagopvang in Ens blijft of 
dat men ergens anders bij gaat aansluiten ( bijv Emmeloord ) 
 
U ziet, er is nog veel onduidelijkheid, voor de bezoekers van SDDD en de Dagbesteding, maar ook 
voor de vrijwilligers en de professionals. 
De gemeente(WMO) en de buurtwerker hebben contact met de bezoekers van SDDD om naar een 
passende oplossing te zoeken. Daarnaast heeft ook Dorpsbelang aandacht voor deze situatie. 
Deze probeert samen met de gemeente, buurtwerker en de bewoners van Ens naar mogelijkheden 
te zoeken waar men elkaar structureel kan ontmoeten en evt deel kan nemen aan activiteiten. 
 
Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.  
Heb u echter nog vragen of wilt u meedenken of…………………..  dan horen we dit graag via 
Dorpsbelang of de Buurtwerker.  
 
 

 
 
De Zonnebloem is een landelijke vereniging, met ook een afdeling in Ens. 
Wij organiseren uitstapjes of een gezellige middag. Ook gaan onze 
vrijwilligers op bezoek bij mensen thuis, voor een kopje koffie, een gesprekje, 
een spelletje of wandeling. 
Tot onze doelgroep behoren mensen met een lichamelijke beperking, ziekte, 
leeftijd of handicap die hierdoor veel aan huis gebonden zijn en zo de sociale 
contacten missen. 
Door middel van onze activiteiten proberen wij het gevoel van eenzaamheid 
tegen te gaan, en de mensen meer te laten genieten van hetgeen ze wel 
kunnen. 
 

Omdat wij natuurlijk niet iedereen kennen, vragen wij uw hulp. Weet u iemand in uw omgeving 
waarvan u denkt dat hij / zij tot onze doelgroep behoort, of denkt u zelf tot onze doelgroep te 
behoren, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Wij kunnen dan contact opnemen en zo bekijken of de 
Zonnebloem iets kan betekenen. 
 

Elders in deze Baanbreker vindt u de trekkingslijst van de Zonnebloemloterij. Helaas is het ons dit 
jaar niet gelukt om alle loten te verkopen, volgend jaar proberen we het opnieuw, en komen we 
weer bij u langs. Iedereen die dit jaar loten heeft gekocht willen we bedanken. Mede door de 
opbrengst hiervan kunnen we activiteiten voor onze gasten organiseren. 
 

Aan het eind van dit jaar willen wij al onze lotenverkopers, chauffeurs, vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet. We wensen u allen een mooie decembermaand toe en veel geluk en gezondheid voor 
het komende jaar. 
 

Namens de vrijwilligers van de Zonnebloem: 
Gea Schutte, tel: 253017 en Tinie Broersen, tel: 251358 
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Kleiduikers en Kleiduikerinnekes, 
 
Het jaar 2017 is stiekem al bijna ten einde en dat betekent voor ons als “De Kleiduikers” een 
nieuwe start van het carnavalsseizoen. Zoals ieder jaar trappen wij af met het prinsenbal, de 
wisseling van de wacht. Een nieuwe prins, een andere adjudant en wellicht een nieuw raadslid. Wij 
kunnen u verklappen alles was aan de orde dit jaar. 
De huidige prins, prins Peter de 3e samen met zijn adjudant Matthijs zijn ontheven uit hun functie 
en het prinsenschap is overgedragen aan prins Christiaan de 2e en zijn adjudanten Arnout en 
Rudy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
           Prins Christiaan de 2e met zijn adjudanten Rudy en Arnout 

             
Helaas moesten wij dit jaar ook afscheid nemen van een raadslid, Arno Meijer gaf aan te willen 
stoppen na 13 fantastische jaren. Wij willen Arno natuurlijk hartelijk danken voor die prachtige tijd! 
Met trots kunnen wij u melden dat we de raad zoals gewoonlijk weer voltallig hebben kunnen 
maken met de komst van ons nieuwe raadslid Jasper Appelhof.  
De muzikale ondersteuning van de avond was van de “Red Cars” die samen met onze 
dansmariekes zorgden voor een swingende avond. 
De laatste nieuwtjes kunt u zoals inmiddels gewoonlijk weer terugvinden in de geweldige 
“Kleiduikerskrant” die in de maand januari weer kennis zal maken met uw deurmat of de 
brievenbus. 
Voor nu, enorm fijne feestdagen en graag tot ziens bij de carnaval in 2018!! 
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf    
 
 
 

 
  

Ook in 2018 organiseert ’t Gebouwtje voor 

de liefhebbers klaverjasavonden. 

Deze worden gehouden op donderdag: 

 
4 januari, 1 februari en 1 maart 

 
Zaal open: 19.30 uur    Aanvang: 20.00 uur 

 
Inleg : € 2,50 per persoon 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYzY_tpMrVAhVEalAKHTF9AX4QjRwIBw&url=http://www.tvdehulk.nl/algemeen-nieuws/algemeenarchief/klaverjassen-iedere-2e-vrijdag-van-de-maand/&psig=AFQjCNHDeElrayEuNg6w4KfWWlTkLASZDg&ust=1502372763756833
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59e Bazar/rommelmarkt  van de Protestantse gemeente ”De Zaaier” te 

Ens  heeft € 11.500,-- opgebracht.  Als bazarcommissie willen we graag 

IEDEREEN die heeft meegewerkt om dit mooie resultaat te behalen 

Hartelijk Bedanken.  De opbrengst zal gebruikt worden voor 

investering in duurzame energie “Zonnepanelen” 

  

 
De eerste 5 prijswinnaars van de grote verloting zijn: 
1e Fam Vinke    Tablet 
2e Fiene Bugel   1 dag pizzaoven huren      
3e Dhr J. Koomen   Diner voor 2 Wapen van Ens 
4e Mevr. D v. Weegh                       Levensmiddelen pakket. 
5e Mevr. Vink    Action camera 
 
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. 
 
Ook dit jaar heeft Sint met zijn pieten weer een bezoek gebracht aan de peuterspeelzaal. Bijna alle 
peuters waren op 5 december samen met een ouder/verzorger op de speelzaal. We stonden 
allemaal, samen met de kinderen van De Regenboog, in spanning Sint op te wachten op het 
schoolplein. Na het welkom ging de helft van de groep in het klaslokaal gezellig praten met Sint, 
een handje geven, zingen en lekker pepernoten eten. De andere groep ging in het speellokaal, 
klimmen met een touw op het schuine dak, met een skatebord van het ‘dak’ af, pakjes in de 
schoorsteen gooien en lopen op de “daken”. Daarna wisselen en na wat gegeten en gedronken te 
hebben bingo spelen en zo kon iedereen met een leuk cadeautje naar huis. 
 
Traditiegetrouw staan we ook dit jaar weer op de Kerstmarkt op zaterdag 16 december. 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een heel gelukkig 2018! 
 
juf Petra, juf Anne-Wil en juf Ria 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
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Een terugblik op de vogelshow in Ens 
 
Ook dit jaar heeft vogelvereniging Vogelvreugd Ens een mooie vogelshow georganiseerd. We 
hebben onze 55e onderlinge vogelshow in het Roefje te Ens gehouden. Op vrijdag 17 november 
en zaterdag 18 november was het Roefje geopend voor het publiek. 
Het is elk jaar weer spannend hoeveel en welke vogelsoorten er mee gaan doen. Maar gelukkig, er 
waren 223 vogels ingeschreven van hoge kwaliteit. Daar zijn we als vogelvereniging natuurlijk best 
blij en trots mee. We moesten zelfs een extra zaal gebruiken voor de kwartels en voor vijf 
“vluchtjes” (volières)  waar de toerako’s in verbleven. 
De kwaliteit werd beoordeeld door keurmeesters van de vogelbond NBvV. De vogels werden 
beoordeeld op hun schoonheid en hun conditie. De vogelshow is altijd een hoogtepunt van ons 
verenigingsjaar, waar de leden en bezoekers elkaar ontmoeten, en waar men de vogels van de 
andere leden kan bewonderen. 
 
Dit jaar werd het enigste felbegeerde bondskruis uitgereikt aan Eef Willemsen, die kampioen was 
met zijn witte kanarie met 93 punt. In deze groep viel dit jaar het bondskruis. 
Algemeen kampioen was Dirk Korf met zijn 
harlekijnkwartel met 94 punt. Hij kreeg de 
H.Harsevoort bokaal, dit is de wisselbeker die 
vernoemd is naar onze oprichter en erelid. 
Vervolgens kreeg Klaas Poolman de R.Rooda 
bokaal, ook vernoemd naar een erelid. Hij was 
kampioen met zijn hoogst gewaardeerde 5 
vogels. Zijn ceresamadines leverden in totaal 
464 punten op, een topprestatie. 
De parkieten kampioen was dit jaar Hans 
Arends. Hij had 93 punt met zijn grijsrug 
dwergpapegaai donkerblauw.  
 
Al met al een goed resultaat. 
Als vogelvereniging zijn we blij, dat we dit jaar 
op onze vogelshow veel bezoekers mochten 
ontvangen, wat ons als vogelvereniging 
Vogelvreugd veel positieve energie geeft. 
Daarom hopen we volgend jaar weer een 
vogelshow te organiseren, waar wij, maar 
zeker ook u, veel vogels kunnen bewonderen. 
 
Namens bestuur Vogelvreugd Ens e/o. 
 
 
 

 

Dorcas zamelt 694 voedselpakketten in voor Oost-Europa  
 
In de weken rond dankdag vond de jaarlijkse (landelijke) voedselactie van Dorcas plaats, bedoeld 
voor de allerarmsten in Oost-Europa. Ook bij diverse supermarkten, kerken en een school in de 
Noordoostpolder en op Urk werden levensmiddelen ingezameld. De meeste hiervan worden nog 
voor kerst getransporteerd naar Oost-Europese landen als Moldavië, Albanië, Roemenië en 
Oekraïne. Het gaat dan om zaken als blikgroenten, pasta, suiker, limonadesiroop en olie.  
In totaal werden er in de Noordoostpolder en op Urk 694 dozen ingezameld. Op Urk was de 
opbrengst 514 dozen, in Marknesse 100 dozen en in Ens werden ongeveer 80 dozen ingezameld. 
In deze 3 plaatsen werden in totaal zo’n 65 dozen meer ingezameld dan in 2016. Daarnaast 
werden giften ingezameld voor voedselzekerheidsprojecten voor de toekomst. De opbrengst 
hiervan is nog niet bekend.  
 
Dank aan alle gevers en vrijwilligers! 
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Wij willen iedereen alvast hele fijne feestdagen 

wensen en een heel mooi, gezond en liefdevol 2018! 

 

 

In het nieuwe jaar staan er weer leuke activiteiten op het programma onder andere de sportdag in 

april en de Ensyfairviering in juni. In maart starten we met alle drie de basisscholen het project 

Geografische Mondriaan. Maandag 12 maart gaan we gezamenlijk het project openen.  

Met vriendelijke groet, mede namens onze teams, 

Heleen Langenbach, directeur CBS Het Lichtschip heleen.langenbach@scpo-nop.nl, 

www.hetlichtschip.nl 

Fred Lübbers, directeur RKBS De Horizon f.lubbers@aves.nl, www.horizon-ens.nl 

Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog f.soeter@aves.nl www.obsregenboog.nl 

 

 

Kinderdisco in het Roefje 
  
Voor alle basisschoolkinderen uit Ens!! 
 
Op zaterdag 24 februari van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Entree en ranja gratis. 
 
Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

mailto:heleen.langenbach@scpo-nop.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:f.lubbers@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
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Feestmaandagenda  

 

Zaterdag 16 december “After kerstmarkt party” Wapentje 

 

Allereerst hopen we natuurlijk op goed weer voor de kerstmarkt bezoekers en standhouders maar 

daarna duiken we de warme kroeg in, voor iedereen staat daar een beker gluhwein klaar om op te 

warmen. 

 

Zondag 24 december “Kerstgala” Wapentje 

 

Het café mag dan wel dicht zijn maar voor zulke speciale gelegenheden gaan wij natuurlijk open. 

Onze bartopper Renate zal weer achter de bar kruipen. Wederom hebben wij sfeervolle live-

muziek 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. 

 

Maandag 25 december “4/5 gangen kerstdiner” Wapen van Ens 

Dinsdag 26 december “4/5-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. 

 

Wie onverhoopt toch thuis eet of ergens anders: fijne dagen gewenst.  

 

Zaterdag 30 december “Eindejaarsklaverjastoernooi” Wapentje 

 

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

aanvang 17:00 uur. Inschrijven info@hetwapenvanens.nl of appen 0653585928. 

 

Maandag 1 januari “Oud en nieuw feest” Wapentje 

 

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

wederom kruipt Renate achter de bar. 

Entree gratis.  

 

Zondag 14 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. 

Info zie poster, entree gratis. 
 

 

mailto:info@hetwapenvanens.nl
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   PECH ONDERWEG.  

 

Ons overkwam het 30 september j.l. 

Inmiddels menig stukje in de Baanbreker geschreven aangaande de N50 en zijn bijbehorende 

perikelen. Afijn, nu mogelijk niet meer in de positie deze stukjes met u te delen maar zeker nog wel 

in de positie om ze mee te maken. Ik onthoud u het volgende niet. 

Een dagje op pad geweest met beide kinderen naar Zwolle. Een zoektocht naar kleding voor 

aankomende (koude) winterperiode hadden wij met resultaat afgesloten en keerden huiswaarts. 

Wij troffen de Ramspolbrug omhoog. Wij bevonden ons op de linkerrijstrook. Afijn, het leek nog 

even te gaan duren. Het schip wat onze doorgang ging doorkruisen was in de verte zichtbaar, de 

motor ging uit. Nadat de brug gedaald was kwam menig rookpluim tevoorschijn bij het starten van 

de auto’s in de wachtende rijen. Zo ook wij wilden zo’n rookpluim, maar dit lukte niet. De motor 

wilde niet starten en daar stonden wij…..niet starten en daar stonden wij…. 

                     Wat voel je je dan ongemakkelijk, op zo’n bijzonder (gevaarlijke) plaats. 

We belden 1-1-2 . De eerst geboden hulp van medeweggebruikers ons daar weg te krijgen mocht 

niet baten. Voor je het weet raast alle verkeer je met verhogende snelheid voorbij en sta je daar 

aan de kant te huiveren en te wachten. Een stem uit een aankomende bruine bus: “mw. de Jong, 

wat staat u daar op zo’n levensgevaarlijke plek”. Ik: “Hé hallo Maarten, dit voorzag ik ook niet maar 

politie is gebeld, hoop dat ze snel komen”. Maarten Klein verkoos ook de linkerrijstrook en stopte 

zijn bus vlak voor mij (met gevaar voor eigen leven.) Het werd niet praten, maar handelen en 

Maarten had binnen mum van tijd mijn auto startklaar voor een sleeprit richting Ens. Inmiddels was 

ook een vrachtauto achter ons stil gaan staan met de alarmlichten aan. We werden gesleept naar 

Ens, de vrachtauto bleef achter ons tot de afslag. Bij Ens kregen we een telefoontje van de politie 

welke ons niet meer had opgemerkt. Maarten, dank je wel. Voor mij en mijn kinderen was jij daar 

precies op de juiste plek en juiste moment. Ik bewonder je lef en daadkracht en zeker je inzet 

behulpzaam te zijn voor je medemens.     

 

 

Gerda de Jong 

 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=32zS56uo&id=7CEA28FDF3E3F0E9959406FE23297F88A423143F&thid=OIP.32zS56uoawi5h-2o9NJRDwEsDU&q=afbeelding+dank+je+wel&simid=608003148671093293&selectedIndex=3
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rcYEAbmo&id=C2EA0B736BBDA1E5F3497FC0E4F28ED77290BA0B&thid=OIP.rcYEAbmoAxm4bE0IgGmO7ADICW&q=afbeelding+pech+met+auto&simid=608024357201185559&selectedIndex=329
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We nemen afscheid 

van  ……… 

 

 
Op 31 december stopt Loonbedrijf Cintégro. Cris Schilder heeft de knoop 
doorgehakt. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het loonwerk stopt hij ermee. 
 
Hoe is Cintégro ontstaan? 
Cees Schilder woont in Rutten en is daar werkzaam als trekkerchauffeur bij loonbedrijf van de 
Wekken. Hij wil graag voor zichzelf beginnen en hij gaat op zoektocht. Bij Loonbedrijf Oomen in 
Ens is een vacature. Hij kan daar beginnen als bedrijfsleider en na één jaar samenwerken wordt hij 
medefirmant van Fa. Oomen. Na de pensionering van Toon Oomen gaat hij vanaf 1 januari 1990 
alleen verder onder de naam Loonbedrijf Oomen. Op 1 maart 1995 wordt Loonbedrijf Moes in 
Marknesse overgenomen. Beide vestigingen gaan werken onder de naam ‘Loonbedrijf Schilder’. In 
2002 komen de bedrijfspanden van Ellens en van Van der Veeken beschikbaar. Cees besluit het 
pand van Ellens te kopen zodat een aanéénkoppeling van de panden mogelijk is. De dependance 
in Marknesse wordt opgeheven. In 2011 worden Loonbedrijf Schilder en Vinke samengevoegd en 
gaan ze verder onder de naam Cintégro. De samenwerking is niet succesvol en medio 2013 wordt 
de samenwerking ontbonden. Cris Schilder gaat zelfstandig verder onder de naam Cintégro. 
 

Hoe ben jij in het loonwerk terecht gekomen? 
Cris mag vanaf jongs af aan (hij was een jaar of 8) Toon Oomen helpen in de werkplaats en uit 
“veiligheidsoverwegingen” heeft vader Cees hem al heel jong leren trekker rijden. Na de havo gaat 
hij naar de MTS in Zwolle. Nadat hij de MTS heeft afgerond wordt hij trekkerchauffeur in het bedrijf 
van zijn vader. In de winterperiode wordt hij uitgeleend o.a. aan Zuidberg en Agrifac. Na een aantal 
jaren komt door vertrek van de vaste monteur de werkplaatsfunctie beschikbaar. Cris is toen 
fulltime monteur geworden. Hij zorgt ervoor dat alles nagekeken wordt en alles draaiende blijft. 
Techniek heeft altijd zijn volle aandacht gehad. 
 

Waarom stop je ermee? 

Dat is een opéénstapeling van diverse factoren. De wet en regelgeving wordt een steeds grotere 
belasting. Het aantal boerenbedrijven gaat hard omlaag en de boerenbedrijven worden steeds 
groter. Het werk wordt steeds vaker zelf gedaan, mede daardoor zijn boerenzoons minder 
beschikbaar voor het loonwerk. In het loonwerk zijn grote werkpieken, maar ook periodes dat er 
niet voldoende werk is. Daardoor is het mede lastig gemotiveerd personeel te vinden en vast te 
houden. De machines worden steeds groter en duurder. Wil je het werk rendabel houden, dan ben 
je eigenlijk verplicht om in het seizoen 24 uur per dag / 7 dagen per week te werken. Vooral als het 
weer niet meewerkt. Als loonwerker wordt je dikwijls gedwongen keuzes te maken, waardoor er 
maar heel weinig ruimte is voor je eigen sociale leven. Cris is 25 jaar werkzaam in het loonwerk en 
hij heeft er lang over nagedacht, wil ik dit nog 25 jaar doen. Hij is tot de conclusie dat dit niet zijn 
toekomstperspectief is en hij heeft in de herfst de knoop doorgehakt. Op 31 december gaan de 
deuren dicht. 
 

Wat brengt de toekomst? 

Cris wil het seizoen goed afsluiten voor de klanten en het personeel. Bepaalde bedrijfsactiviteiten 
gaan naar collega loonwerkers. Op 27 januari is het kijkdag en op 29 januari vindt de veiling van 
het materieel plaats. We hebben op dit moment de economie mee. Een groot gedeelte van het 
personeel heeft al een andere baan, Cris begeleidt ze daarin. Cris heeft wel al wat ideeën voor zijn 
eigen toekomst, maar volgend jaar neemt hij eerst een periode van rust. Hij wil niet meer geleefd 
worden, maar zelf leven! 
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Boerderijen en tuinderijen rondom Ens 
 
 
“14 februari 1950. Vandaag pachtcontract getekend.”  
Engel de Bruijn houdt vanaf deze datum een dagboek bij van zijn werkzaamheden op het bedrijf. 
Engel werkt vanaf 1942 als polderpionier, woont in kamp Ramspol, en wordt als ploegbaas 
aangesteld. Een eigen boerderij, hem toegezegd vanwege het werk dat hij levert, lijkt een 
vanzelfsprekendheid. Vol vertrouwen wacht hij af. 
 
Zomaar een stukje uit een verhaal. Eén van de bijna 200. Drie kwart van alle verhalen is binnen. 
Dit hebben we met alle schrijvers en fotografen gevierd op de laatste bijeenkomst. De voorzitter 
van de overkoepelende Stichting had gebak meegenomen. 
 
We zoeken nog vroegere bewoners 
Bijvoorbeeld van de familie Kamphuis. Zij hebben aan de Zuiderringweg gewoond en ze hebben 
een zoon Hans. Hij gaat in Ens naar school en wordt technicus en verhuist naar Duitsland. Daarna 
weten we niets meer van hem. Zijn ouders zijn overleden. Om ook het verhaal van de familie 
Kamphuis te kunnen schrijven, zijn we op zoek naar Hans. Weet je waar hij nu woont? Geef dit 
dan door aan Marianne van Maanen. Misschien kunnen we hem vinden. 
 
Ab en Eef Hultink-Holsappel hebben een tuinderij in Apeldoorn. Zij worden uitgekocht vanwege 
stadsuitbreiding. Op zoek naar een ander bedrijf solliciteert Ab naar een tuinderij in Ens. Als de 
sollicitatiecommissie komt, hebben de kinderen allemaal de zondagse kleren aan en mogen ze niet 
buiten spelen, anders worden ze vies. Ze moeten de mensen een handje geven en daarna weg 
wezen. 
 
Wil je zeker zijn van een boek? 
Alleen degenen die een boek besteld hebben, weten zeker dat ze er een krijgen. Er wordt maar 
een beperkt aantal meer boeken gedrukt dan er bij voorinschrijving besteld zijn. Om zeker te zijn 
van een boek is het dus verstandig er een te bestellen via het inschrijfformulier dat je in deze 
Baanbreker kunt vinden. 
Het is nog een heel werk om de boeken van alle dorpen samen te stellen en te drukken. De 
planning is dat de boeken in november 2018 gepresenteerd worden. 
 
Heb je nog vragen? 
Neem dan gerust contact met me op. 
 
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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Beste Dorpsgenoten,  
 

Lid worden van een Franse Sportclub was tot nu toe een bureaucratische ervaring. Maar onlangs 
is een zeer tijdrovende verplichting afgeschaft. Voor het sporten in clubverband was tot nog toe 
een jaarlijkse doktersverklaring nodig. Zelfs leden van minder fysiek inspannende sporten zoals 
schaakclubs moesten zo’n Attestation Médicale overleggen. 
 

De Fransen breken niet direct helemaal met deze traditie, voor sporters die meedoen aan 
competities blijft deze verklaring verplicht. Men moet kunnen bewijzen dat de dokter vindt dat de 
sporter zich zonder gevaar kan inspannen. Erg veel houdt de test overigens niet in. Een paar 
kniebuigingen maken en een paar keer opdrukken. En als je het dan niet al te benauwd krijgt dan 
mag je weer een jaar sporten. 
  
Dit alles is zo ongeveer tegengesteld aan het beleid wat we met S.V. Ens voorstaan. S.V. Ens 
staat voor laagdrempelige sport voor iedereen.  
 

Dat is de kern van het beleid wat het bestuur de afgelopen 5 jaren onder mijn leiding heeft willen 
voeren. Sinds 27 november staat er nieuwe leiding aan het roer van onze vereniging. Nieuwe 
leiding met nieuwe plannen en visie. Maar deze kern van het beleid zal ook in de toekomst een 
belangrijke plaats in onze clubs in blijven nemen.  
 

Bert Scholten volgt mij op, hij zal zich in de volgende Baanbreker aan u voor stellen. De besturen 
zullen ook in de komende jaren nog vaak een beroep op vele dorpsgenoten doen. Ik hoop dat u, 
net als in het verleden, ook kennis, kunde of spullen beschikbaar wil stellen voor de sport in ons 
dorp. 
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En mocht u twijfelen om vrijwilligerswerk te doen, denk dan nog eens aan onderstaande tekst: 
 

Wij als vrijwilligers verdienen niks. Althans niet in materiële zin. Wij hebben de taak sport 
voor onze leden te organiseren. We doen dat dan voor niks, maar het is niet belangeloos. 
Door het besturen doen we allemaal ervaring op, we leren mensen kennen en krijgen 
mensenkennis. Ook doen we vaardigheden op die in ons werk of privéleven goed van pas 
kunnen komen. En soms is er een blijk van waardering door onze collega’s of leden. Dus 
ook al verdienen we niks, toch worden we rijker van dit werk! 
 

Met sportieve groet, Marien van der Slikke 
 

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

 

 
 
 

 

Biljartvereniging Ens         
 

Beste dorpsgenoten, 
 

Het jaar 2017 loopt alweer aan zijn eind. 
 

We hebben als BvE weer een mooi jaar mogen beleven met elkaar, veel dorpsgenoten hebben 
weer volop gebruik gemaakt van onze locatie aan de G.J. Gillotstraat in Ens.  
 

Ook hebben onze dorpsgenoten ons voortreffelijk gesteund tijdens de Rabobank clubkas 
campagne dit jaar, dankzij al uw stemmen hebben we als vereniging € 310,98 mogen ontvangen 
wat natuurlijk zeer welkom is! 
 

We hebben dit jaar onze ramen kunnen beplakken met zonwerende folie, mede dankzij 
sponsoring. Dit zal de warmte in de zaal in de zomermaanden behoorlijk reduceren. We zijn echt 
blij dat onze vereniging door zoveel mensen wordt gesteund, hartelijk dank daarvoor! We hopen 
nog lang leuke dingen te kunnen doen als BvE om dorpsgenoten te laten genieten van een leuke 
invulling van vrije tijd. 
 

2017 was wederom een goed jaar, we kijken er met plezier op terug en hopen dat 2018 minstens 
zo fijn wordt. In januari 2018 zullen we weer een nieuwjaarsborrel organiseren, dat is de afgelopen 
jaren fijn ontvangen en ook zal er begin 2018 weer een clubtoernooi georganiseerd gaan worden. 
Verder blijven we zeer actief om leden in beweging te houden met biljarten zowel als recreant 
maar zeker ook in wedstrijdverband. 
 

We wensen alle Ensenaren een gelukkig en gezond 2018 en mocht je nog een leuke ontspanning 
zoeken in Ens, kom dan eens bij ons langs, biljarten voor jong en oud een hele leuke 
behendigheidssport. We hebben als Biljartvereniging Ens nog zeker ruimte om nieuwe leden te 
verwelkomen, mocht u interesse hebben in het biljarten kom gerust eens langs op een middag of 
avond, de koffie staat altijd klaar.  
 

Tot ziens bij Biljartvereniging Ens aan de Gillotstraat 
 

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

 

mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
http://www.biljartverenigingens.nl/
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Even voorstellen …….. 
 
Wie kent het niet? Een gillend, gefrustreerd kind in de supermarkt. Van jezelf of die buurvrouw met 
het schaamrood op de wangen. Soms temperament, vaak frustratie. Het kindje is gefrustreerd en 
boos, want je begrijpt hem niet! Waarom begrijp je hem niet? 
 
Jíj hebt de woorden, maar hij nog niet. Hij kan ze nog niet zeggen met zijn mond, maar zijn handen 
heeft hij wél. Daar begint het. Communicatie vanuit wat je kind wél kan. Geef je kind de woorden 
met gebaren. Gebaren die hij kan maken en die jullie allebei begrijpen. Baby- en kindgebaren van 
Zie Zo Babygebaar. 
 
Gegarandeerd minder frustraties, meer begrip en bovenal veel plezier!’ 
 
Ik ben Jelita Jansma, gecertificeerd docent baby- en kindgebaren. Ik bied workshops en 
cursussen aan in de Noordoostpolder en omgeving aan iedereen die beter met jonge kinderen wil 
leren communiceren, ouders, grootouders, maar ook professionals zoals gastouders en 
kinderdagverblijven. 
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Wist je dat: 
.. babygebaren niet alleen nuttig zijn voor kindjes met een beperking, maar juist álle kindjes? 
.. babygebaren gesproken taal juist versnelt en niet in de weg staat wat veel mensen denken? 
.. babygebaren leren al kan vanaf dat je baby 6 maanden is? 
.. maar bij 2 jaar het nog steeds kan en niet te laat is? 
.. het vooral heel leuk is om samen met je kindje te doen? 
 

 
 

 
Even voorstellen ……. 
 
 
Sinds februari 2017 is de Graaf Bikes and Repairs opnieuw gevestigd in Swifterbant. 
 
Dit na een afwezigheid van 3 jaar en een verleden van meer dan 17 jaar waarbij Bike Totaal de 
Graaf veel naamsbekendheid had vanwege service en tijd nemen voor de klant. 
 
Richard Veldhuis uit Ens is sinds februari de bedrijfsleider en runt de winkel weer als vanouds.  
 
Er wordt hier met de klant meegedacht en geadviseerd, of u nu komt voor een atb, race, stads, 
kinder, e-bike of een highspeed komt. 
 
Bij ons krijgt u standaard 10% korting op een nieuwe fiets zonder inruil, en een fiets halen en 
brengen doen wij nu ook in 
Ens.  
 
Bekijk en like onze FB 
pagina om op de hoogte te 
blijven van alle 
aanbiedingen, tips en 
acties, zoals onze 
winterbeurten nu met gratis 
montage van onderdelen. 
 
Bikes and Repairs is te 
vinden op de Zuidsingel 36 
in Swifterbant 
 
085-1046142 
info@bikesandrepairs.com 

 

mailto:info@bikesandrepairs.com
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Even voorstellen ….. 
 
 
Hoi Allemaal! 

Ik zal beginnen met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Marit Woltinge en ik ben sinds begin dit 

jaar gediplomeerd allround schoonheidsspecialiste.  

Na drie jaar opleiding en vele stage ervaringen bij verschillende schoonheidssalons en wellness 

bedrijven heb ik er nu voor gekozen om vol passie op 4 september dit jaar mijn eigen 

schoonheidssalon te openen. Beautysalon by Marit.  

Het geeft mij voldoening om de klanten die ik ontvang met een tevreden gevoel weer weg te laten 

gaan. Tevreden klanten is waar ik voor sta.  

Het aanbod in mijn salon is zeer divers, ook pas ik elke behandeling aan op de huidtypes en 

wensen van mijn klanten. In mijn salon werk ik met de producten van Nouvital Cosmetics, ik heb 

voor dit merk gekozen omdat er voor elke huidtype een geschikt product is. Tevens zijn de 

producten van Nouvital Cosmetics licht geparfumeerd en parabeenvrij, waardoor er geen 

allergische klachten ontstaan. Dus ook met de gevoeligste huidtype bent u bij mij aan het goede 

adres!  

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u mij altijd bereiken via de telefoon en e-

mail. Ook kunt u mij vinden op Facebook, voor leuke acties en informatie!  

Ik sta graag voor u klaar!  

Liefs,  

Marit Woltinge 

Beautysalon by Marit.  
Smidse 11 
8307EA Ens 
 

   06-83595953 
      beautysalonbymarit@gmail.com  
       
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:beautysalonbymarit@gmail.com
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Waterloopbos 

 

De Noordoostpolder is in 1942 drooggevallen en er kwam 48000 hectare nieuw land bij. Niet alle 

grond was geschikt voor landbouw, buiten de dorpsbossen voor recreatie, sportvelden, 

begraafplaatsen en voor het aankleden van het dorp, waren alle andere bossen en bosstroken 

ongeschikt voor de landbouw. Het Urkerbos veel keileem en stenen, met het P. van der Rijn 

geologisch reservaat. Het Kuinderbos is een productiebos, waar hout gekapt wordt en herplant. 

Hier zijn verharde fietspaden, mooie wandel- en ruiterpaden. Langs de Hopweg ligt de oude 

ingang naar de haven van Kuinre, deze was nodig om bij laag water (eb) toch de haven te kunnen 

bereiken. Bij het ontginnen en indelen van de polder is men tot op de rand gegaan, wat nog wel 

voor landbouw gebruikt kon worden en wat niet. Vele jaren later zijn er veel gronden teruggegaan 

naar natuurterreinen, zoals de Kadoelerweg, Ettenlandseweg, Burchttocht, Voorsterweg en het 

Schoterpad. Het Voorsterbos is in 1944 ingeplant, op archieffilm is te zien en te horen hoe de 

opzichter, d.m.v. een fluitsignaal aangeeft wanneer er een nieuwe boom in de plantmachine moet 

worden gezet. 

 

 

 
 

In 1954 kwam er een oppervlakte van 86 hectare voor het Waterloopkundig Laboratorium. Ruim 

250 medewerkers werkten aan veel praktijkonderzoek voor het aanleggen van havens, 

kunstwerken en kustverdedigingen over de hele wereld. Onderzocht en beproefd wordt de 

stroming, uitspoeling van glooiingen, verzanding, typen beschoeiing en de juiste steenbestorting. 

Veel gebruik werd gemaakt van gekleurde stenen, om te bepalen welke steenbestorting zwaar 

genoeg was om te voldoen aan de eisen. 

In eigen land denken we dan aan: 

 Maeslantkering (stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg) 

 Splitsingen en samen komen van de Nederrijn en de IJssel 

 Aanleggen van kribben om uitslijting te voorkomen 

 Stuwen in de Maas 

 Oosterscheldewerken eb en vloed, verzanding  

 De grootste Balgstuw van de wereld bij Ramspol 
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In de dijk bij het Vollenhoofskanaal werd een grote inlaat gebouwd, om bij al deze proeven over 

voldoende water te beschikken. In het Voorsterbos staan vele objecten op schaal gebouwd, sloten 

werden voorzien van betonnen goten en tegelwanden, om bij de sterke stromingen de taluds niet 

te beschadigen. In de loop van de tijd zijn veel van deze objecten verwaarloosd, overwoekerd en in 

verval geraakt. Er is geld vrijgekomen om verschillende oude objecten te renoveren en te bewaren 

voor de toekomst, op de foto is een gerestaureerde Romijnstuw te zien. Het Waterloopkundig 

Laboratorium is in 1996 opgeheven en verhuisd naar Delft.     

  

 

Ben Maas  
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Bestelformulier Boerderijenboek 
 

Ondergetekende:  

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

E-mail: 

 

Wil graag bij de uitgifte van het boerderijenboek (kosten € 15,-) bestellen:  

1. dorp:………………………………………  aantal:……..  

2. dorp:………………………………………  aantal:……..  

3. dorp:………………………………………  aantal:……..  

4. dorp:………………………………………  aantal:……..  

5. dorp:………………………………………  aantal:……..  

6. dorp:………………………………………  aantal:……..  

7. dorp:………………………………………  aantal:……..  

8. dorp:………………………………………  aantal:……..  

9. dorp:………………………………………  aantal:……..  

10. dorp:………………………………………  aantal:……..  

11. dorp:………………………………………  aantal:……..  

Het totaalbedrag van € …………….. zal hij/zij contant bij overhandiging van de boeken betalen. 

 

Datum:……………………………………………………… 

 

Handtekening: …………………………………………… 

 

Inleveren bij Marianne van Maanen, E.P. Seidelstraat 70 
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