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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 Haagsma-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’ 
 

 
 
 
 
 
 
De Baanbreker verschijnt dit jaar 5x. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere 
advertentie plaatsen is mogelijk. Kan ook in kleur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de redactie. 
Tarief éénmalige advertentie zwart/wit: 1/4 pagina - € 20,00; 1/2 pagina - € 35,00; hele pagina – 
€ 60,00. De vaste advertentiepagina’s zijn in januari voor het hele jaar gedrukt. 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 16 april 2018 

Verschijningsdatum 25 april 2018 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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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 
2. Activiteitenkalender 
3. Van de voorzitter /  nieuwbouw Ens 
4. Klusdag NL Doet 
5. Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsbelang Ens 
6. Lidmaatschap Dorpsbelang 
7. Jaarverslag 2017 
11.  Notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2017 
13.  Uitkomsten onderzoek onder 75+ inwoners / Denkt u mee – Samen de Dag Door / 
       Werkgroep Buitengewoon Nuchter 
14.  Mekkerhofje, vrijwilligers bedankt! 
15.  Peuterstartgroep De Hummel 
16.  Logopedie / kledingbeurs Ens / kinderdisco 
17.  Steunpunt Ens / dorpsmaaltijd 
19.  Expositie de pENSelen / Vrouwen van Nu 
20.  Passage / volkstuinvereniging 
21.  Wij Actief / Con Brio 
22.  De Kleiduikers 
23.  Basisscholen / Wij vertrekken: Margreet en Ino Meijer 
24.  Even voorstellen…  Paws for you, therapiehonden 
25.  Ensyfair / klaverjassen 
26.  Voorhuys 12-dorpenloop 
27.  SVEns: van de voorzitter / avondvierdaagse 
28.  Tennisclub Ens / JOEK autocross 
29.  2e paasdag NOP Buitendag in Kuinderbos / Terminale Thuishulp Nop en Urk 
30.  Gospelkoor Reflection / Inschrijfformulier boerderijenboek 
 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
  1 maart klaverjassen in ’t Gebouwtje, aanvang 19:30 
10 maart NL Doet - klusdag 
16 en 17 maart toneeluitvoering in het Wapen van Ens  
21 maart kijkje nemen op alle basisscholen vanaf 9:00 
23 maart kledingbeurs in het SVEns gebouw van 18:30 tot 20:30 
26 maart bingo in het Roefje vanaf 50 jaren jong, aanvang 14:00 
28 maart jaarvergadering dorpsbelang Ens, aanvang 20:00 
  2 april ‘Noordoostpolder Buitendag’ in het Kuinderbos 
  5 april klaverjassen in ’t Gebouwtje, aanvang 19:30 
  5 april tentoonstelling op de basisscholen van 15:30 – 17:00 
 “Geografisch Mondriaan’ 
14 april 12-dorpenloop 
21 april kinderdisco in het Roefje van 19:00 tot 21:00 
21 april t/m 6 mei tulpenfestival – in deze periode wordt het tulpenmozaïek gemaakt 
27 april JOEK autocross 
30 april bingo in het Roefje vanaf 50 jaren jong, aanvang 14:00 
 3 mei klaverjassen in ’t Gebouwtje, aanvang 19:30 
28 t/m 31 mei avondvierdaagse 
  9 t/m 16 juni Ensyfair 
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Van de voorzitter 
 
De carnaval ligt weer achter ons. Wat hebben de heren van de Raad er weer een mooi feest van 
gemaakt! Heel knap hoe ze het ieder jaar voor elkaar krijgen om een heel weekend (bijna een 
week) gezelligheid en vermaak te organiseren voor jong en oud. Dit jaar mocht ik voor het eerst de 
uitreiking van de Zeebodemtrofee meemaken, en ik was onder de indruk van hoe de heren dit 
georganiseerd hadden, petje af mannen! 
 
De jaarvergadering ligt voor ons, dan ben ik alweer een jaar voorzitter. De tijd gaat snel! Naast de 
gebruikelijke agendapunten zal er dit jaar ook tijd uitgetrokken worden om een toelichting te geven 
op het onderzoek onder de 75 plussers wat afgelopen jaar geweest is, het zogenaamde POPH 
onderzoek. Verderop in de Baanbreker kunt u meer over lezen wat dit inhoudt, en op de 
jaarvergadering krijgt u de uitkomsten gepresenteerd. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de 
balgstuw bij Ramspol. De afgelopen tijd is deze meerdere keren gebruikt, en als u meer wilt 
weten hierover heeft u nu de kans! Genoeg redenen om naar de jaarvergadering te komen dus (en 
natuurlijk voor de lekkere koffie van Dennis en de gezelligheid). 
 
Begin februari was ik uitgenodigd door wethouder Andries Poppe om mee te gaan naar een 
bijeenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen over het vliegveld Lelystad. Per gemeente uit 
Flevoland mocht één wethouder of burgemeester komen, en deze mocht één inwoner of 
ondernemer meenemen. Tijdens het overleg kreeg iedereen de kans om zijn of haar mening over 
het vliegveld te verkondigen, en heb ik zo goed mogelijk de onrust en de onvrede onder de 
inwoners van de NOP verwoord. Duidelijk is wel dat in Flevoland er weinig tegenstand tegen het 
vliegveld an sich is, maar dat de weerstand zich vooral richt tegen het langdurig laagvliegen. De 
minister zal de komende maand alle argumenten en meningen afwegen en zal daarna tot een 
besluit komen over de opening. Wat het besluit ook zal zijn, wij hebben ons ieder geval luid en 
duidelijk laten horen.  
 
Op 10 maart is de klusdag, u komt toch ook helpen? Al is het maar voor een paar uurtjes? Er is 
genoeg te doen, en zoals ik wel vaker zeg: ‘vele handen maken licht werk’. Verderop kunt u er 
meer over lezen. 
 
En dan wil ik nog één ding kwijt. Als dorpsbelang willen wij alle Ensenaren de gelegenheid bieden 
om elkaar te ontmoeten. Jong en oud, en alles er tussenin! De komende tijd gaan we nadenken 
hoe we dit mogelijk kunnen maken. Vindt u dit nu interessant, en heeft u er ook ideeën over, denk 
dan met ons mee! Spreek mij, of een ander lid van dorpsbelang aan en dan maken we samen 
een mooi plan. Ook voor andere zaken mag u ons aanspreken natuurlijk, wij zijn er voor heel Ens! 
 
Graag tot ziens op de jaarvergadering, en op de klusdag! 
 
Naila Tigchelaar 

 

 

Nieuwbouw Ens  
 
Wie wel eens langs de nieuwbouw in Ens-Oost komt 
ziet de huizen de grond uit schieten. Inmiddels zijn 
bijna alle kavels al verkocht, er zijn er nog maar een 
paar beschikbaar. Onder andere veel jongeren uit 
Ens, en ook wat mensen van buiten Ens hebben de 
weg naar onze nieuwbouw weten te vinden. Op het 
woonevent wat begin februari door de gemeente 
georganiseerd was, was er ook veel belangstelling 
voor wonen in Ens.  
Omdat één en ander zo voorspoedig verloopt, en de 
huizenmarkt nog steeds aantrekt is Dorpsbelang in gesprek gegaan met de gemeente om samen 
te kijken of er nog meer nieuwbouw mogelijk is. De gemeente stond hier wel positief tegenover, en 
zodra er concrete plannen zijn zullen we u hierover verder informeren.  
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Dorpsbelang Ens doet mee aan NLdoet  

Zaterdag 10 maart gaan we weer aan de slag. Het Oranje Fonds organiseert voor de 

14e keer in het hele Koninkrijk NLdoet.  Dorpsbelang Ens DOET ook mee. Wij gaan: 

het kabouterpad Opknappen, het dorp Opschonen, kunstwerken langs het wandelpad 

Oppoetsen, het Mekkerhofje Opruimen en op diverse locaties snoeien en verstraten. 

Na 10 maart is Ens de glimmende parel in de Polder! 

 

Tijdens NLdoet wordt veel werk verzet. Daar zijn we  ontzettend blij mee, we komen 

daar anders niet aan toe. Bovendien leren we allerlei nieuwe mensen kennen. 

Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl, 

of op de dag zelf aanmelden bij het Mekkerhofje. 

 

Trots 

Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2018 voor de 14e keer. Tijdens de editie van 2017 zijn 

ruim 9.500 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te 

overtreffen. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd 

nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties 

de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste 

krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid 

zijn hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land 

is van vrijwilligers en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.” 

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het 

Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met € 31 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat 

mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten 

voor een ander. De Nationale Postcode Loterij is partner van NLdoet.  Het Oranje Fonds wordt 

verder o.a. gesteund door De Nederlandse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning 

Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Helpt u ook mee? 

Voor meer informatie over deze klussen:  

Dorpsbelang Ens 

Manfred van t Erve 0653755426 

Edwin Kolk 0624855518. 

Datum: 10 maart om 10:00 uur staat de koffie klaar 

Waar: Mekkerhofje, Zeebodemstraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Er zijn ook andere klussen in Ens aangemeld voor NLdoet. 
 

Kijk op de site of er nog vrijwilligers nodig zijn en meld u aan! 
 

Met z’n allen kunnen we veel werk verrichten. 

http://www.nldoet.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 
 
 

*** Uitnodiging *** 

 

 

 

 

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van 

Vereniging Dorpsbelang Ens. 

 

Datum:  Woensdag 28 maart 2018 

Locatie:  Wapen van Ens 

 

Ontvangst vanaf 19.45 

     

20.00 Opening en vaststelling agenda 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Notulen jaarvergadering 29 maart 2017 (verslag in Baanbreker) 

3. Jaarverslag over 2017 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de voorzitter. 

Vooruitblik 2018. 

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester.  

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

5. Bestuursverkiezing: 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Amy Blaauw 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:  Dhr. Joost Kreulen 

6. Ensyfair 2018. Presentatie door Johan Koomen. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting jaarvergadering. 

 

20.45 Pauze 

 

21.00 Presentatie van de uitkomsten uit het POP-H onderzoek (Programma Onafhankelijk 

Preventief Huisbezoek) door Carrefour 

Doel van het onderzoek is om de situatie van de senioren (75+) in Ens op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg en hoe die ervaren wordt in kaart te brengen.     

 

21.15   Informatie over de Balgstuw bij Ramspol 

 

21.30 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting. 

 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 

Antoinet Haagsma - van Tilburg  

Waterkant 45 

8307 AB Ens 

dorpsbelangens@hotmail.com 

 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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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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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2017  
  

Woensdag 29 maart 2017 werd in het ‘Wapen van Ens’ de jaarvergadering 
van Dorpsbelang Ens georganiseerd. Tijdens de vergadering kwamen er een 
aantal bestuurswisselingen aan bod. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het 
afscheid van dorpsvoorzitster Gerda de Jong en secretaris Gerhard Grijsen. 
Daarnaast zijn er een aantal nieuwe bestuursleden gekozen; Naila 
Tigchelaar, Antoinet van Tilburg, Edwin Kolk, Arno Rops en Herman Goes.  
 

Na de bestuurswisselingen werd het thema van ‘Ensyfair 2017’ gepresenteerd door Johan 
Koomen. Vervolgens heeft Marianne van Maanen een presentatie gegeven over de stand van 
zaken rondom ‘het Boerderijenboek’. Van elk dorp in de Noordoostpolder zal in het najaar van 
2018 een boerderijenboek verkrijgbaar zijn.  

 
De bestuurssamenstelling zag er het afgelopen jaar als volgt uit: 
 
Voorzitter:    Naila Tigchelaar:    
Vicevoorzitter:   Manfred van ‘t Erve  
Penningmeester:  Judith van Wieren    
Secretaris:   Antoinet Haagsma- van Tilburg   
Ledenadministratie:  Herman Goes 
Algemene leden:  Amy Blaauw, Harnita Jansen, Joost Kreulen,  

Edwin Kolk, Arno Rops. 
 

Er is negen keer een bestuursvergadering belegd, waarvan één samen met de partijen van het 
Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). In het IGW zijn de volgende partijen vertegenwoordigd; 
de Gemeente Noordoostpolder, de politie, Woningbouwvereniging Mercatus en Stichting 
Carrefour. Ook is er door Dorpsbelang deelgenomen aan het 10-dorpenoverleg om over 
onderwerpen mee te praten die de gezamenlijke dorpen betreffen. 
 
 

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

01  JANUARI 
Voor het bestuur begon het jaar met de jaarwisseling 2016/2017. Op initiatief van Dorpsbelang en 

het IGW werd er op Oudejaarsdag een tent opgezet voor de jeugd van Ens. Zo kon iedereen van 

10.00 tot 17.00 het oudejaar vieren op het grasveld van de Ensyfair, onder het genot van snert, 

sapjes en een hamburger. Ook mocht er op deze locatie carbid worden geschoten. De 

jaarwisseling 2016/2017 is zonder incidenten verlopen, waar we iedereen zeer dankbaar voor zijn.  

 

 

De Dorpsborrel op 15 januari werd georganiseerd in samenwerking met: 

‘Het Wapen van Ens’, Commerciële Vereniging Ens (CVE), 

Carnavalsvereniging de Kleiduikers, S.V. Ens (Omnivereniging) en de 

Stichting Ensyfair.  

Gerda de Jong verzorgde dit jaar de uitreiking van ‘De Duim’ om de 

vrijwilliger van het jaar te bedanken. Dit jaar ging deze ereprijs naar Anja 

en Harrie Veijer, voor het jarenlang organiseren van de kinderdisco in 

‘het Roefje’. Vervolgens was het woord aan de Stichting Ensyfair, die 

met een ludieke film het thema voor dit jaar bekend maakten. Na diverse 

presentaties van verschillende verenigingen konden de aanwezigen ten 

slotte genieten van ‘Thomasvaer en Pieternel’. De borrel werd 

traditioneel afgesloten met een stamppottenbuffet. 
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02/03 FEBRUARI/MAART 
 Er is een start gemaakt met het nieuwbouwproject aan de Drietorensweg. In februari zijn de 

eerste palen de grond ingegaan.  

 Elke twee jaar organiseert Dorpsbelang de ‘nieuwe bewonersbijeenkomst’ in het ‘Wapen van 

Ens’ waarbij alle nieuwe bewoners van de afgelopen twee jaar worden uitgenodigd. Na een 

leuke introductie van Gerda de Jong werden er door diverse verenigingen en commissies een 

uitleg gegeven over hun activiteiten en bijdrage in het dorp. Hierna was het tijd om met elkaar 

een spel ‘Minute to win it’ te spelen en informeel met elkaar te praten over het wonen in het 

dorp Ens.   

04 APRIL 
 Zaterdag 8 april 2017 kwam de ‘Voorhuys 11 Dorpenloop’ door ons dorp. Verschillende 

deelnemers uit Ens deden mee aan dit loopevenement en vanuit Dorpsbelang Ens werden de 

lopers ontvangen met een flesje drinken na de inspanning van de loop vanuit Kraggenburg 

naar Ens. 

 Donderdag de 27e vierden we Koningsdag met een aubade op het plein bij ‘het Gebouwtje’ van 

de Katholieke Kerk. Veel inwoners verzamelden zich hier en onder begeleiding van ‘Con Brio’ 

werd het Wilhelmus en het Flevolands volkslied gezongen. Daarna brachten we een toost uit 

op de Koning met oranjebitter, ranja en oranjekoek. Aansluitend was er voor iedereen 

gelegenheid om op het terras iets te drinken. De kinderen konden zich vermaken met de 

spelletjes. 

05 MEI 
Donderdag 4 mei werd de Dodenherdenking met een stille fakkeloptocht 

georganiseerd. De tocht door het dorp met fakkels startte op ‘het 

Bloemenplein’ en leidde ons langs de kerken van Ens waarnaar de tocht 

eindigde in ‘het Hofje’. Hier werden de twee minuten stilte gehouden 

waarna Naila Tigchelaar de bijeenkomst inleidde en Herman Goes een 

passend gedicht voordroeg. Ter afsluiting van de herdenking speelde de 

blaaskapel enkele liederen. 

 

 

 

Ens deed ook dit jaar weer mee met de jaarlijkse 

tulpenmozaïek waarbij Mirjam Leene de coördinatie op zich 

nam.  Vrijwilligers hebben veel werk verricht om een mooi 

tulpenmozaïek te presenteren aan de zuidkant van Ens. Dit 

jaar werd een gedeelde derde prijs in de wacht gesleept. 

 

 

06 JUNI  
De Ensyfair 2017 stond in het teken van het thema: ‘Las Vegas; Haal het eruit met de Ensyfair’. De 

fietspuzzeltocht op de maandagavond werd dit jaar georganiseerd door Herman Goes. De 

fietstocht leidde op een ‘winderige’ maandagavond naar  Schokland waar een opdracht moest 

worden uitgevoerd door de jeugd/kinderen. Daarnaast bogen de volwassenen zich over het 

cryptogram. Naast de deelnemende teams uit de buurtcompetitie waren er ook diverse andere 

dorpsbewoners aanwezig tijdens deze activiteit. Op de 2e zaterdag van de Ensyfair verzorgde 

Dorpsbelang ‘de Quiz’ voor de buurtcompetitie. Vele vragen over het dorp Ens en het thema Las 

Vegas werden voorgelegd aan de deelnemers.  
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De kinderboerderij ‘Het Mekkerhofje’ is in de maand juni door 

een aantal vrijwilligers en mensen van Dorpsbelang grondig 

aangepakt. Na de dieren te hebben verhuisd konden de hekken 

worden gesloopt en werd er plaatsgemaakt voor een nieuw 

hekwerk. Ook is er naar de elektra gekeken waardoor de 

verlichting in de hokken verbeterd is en er ook op een donkere 

winterdag voldoende licht is om de dieren te voeren.  

                              

07/08 JULI/AUGUSTUS 
Vanuit het dorp is er al enkele jaren de wens om nieuwbouw te 

realiseren in Ens. Er is veel inspanning voor verricht en dit jaar 

was het dan zover; de oplevering van de eerste woning bij het 

nieuwproject ‘de Drie Torens’. Eén jaar na het bouwrijp maken 

van de grond in de nieuwbouwwijk Ens-Oost is de eerste 

woning opgeleverd. Namens Dorpsbelang was dorpsvoorzitster 

Naila Tigchelaar aanwezig bij het overhandigen van de eerste 

sleutel aan één van de bewoners.  De komende tijd zal er 

verder gebouwd  worden om de rest van de woningen half 

2018 te realiseren.  

 

 

 

09 SEPTEMBER  
De gemeenteraad bracht een bezoek aan Ens, waarbij de 

Raad samen met Dorpsbelang een ronde door het dorp 

heeft gedaan. Er werd aandacht geschonken aan alle 

zaken waar we als dorp trots op zijn, maar ook de punten 

waar we graag verbetering in zien kwamen uitgebreid aan 

bod. Het plaatsen van de lichten boven het zebrapad liet 

vooralsnog lange tijd op zich wachten. Mede door het 

bezoek van de Raad zijn deze alsnog voor het naderen 

van de herfst geplaatst. De verlichting boven het zebrapad 

levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid van 

overstekende voetgangers op ‘de Baan’.  

 

10 OKTOBER 
In oktober hebben we als Dorpsbelang een vergadering belegd samen mensen van het Integraal 

Gebiedsgericht Werken (IGW). In deze bijeenkomst waren aanwezig; de gebiedsregisseur, 

wijkbeheer, de wijkagent, een buurtwerker en een wijkconsulent. Doel van deze avond was het 

uitwisselen van ervaringen in het dorp, ieder vanuit zijn/haar eigen professie/rol. Wat speelt er 

zoal, wat gaat er goed en waar is aandacht voor nodig. Er is onder andere gesproken over 

veiligheid, ouderen in Ens, speeltuinen, woningen in Ens en nog vele andere onderwerpen.  
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11 NOVEMBER 
Zaterdag 25 november werd de Sinterklaasintocht georganiseerd 

door ‘de Sinterklaascommissie’. Het thema van dit jaar ging over 

de verdwenen cadeaus door de hevige storm op zee. Uiteindelijk 

was dit thema ook deze dag van toepassing. Op het moment van 

de intocht hing er een onweersbui boven Ens en is de intocht op 

het laatste moment van ‘het Bloemenplein’ verplaatst naar het 

parkeerterrein van het ‘Wapen van Ens’. Eerst arriveerden een 

aantal Pieten met een heftruck en een gevonden kano, waarna de 

Sint zijn intrede deed in een speedboot op een trailer. Na de 

intocht zijn de kinderen in ‘het Wapen’ een competitie aangegaan 

tegen de Pieten, ook had de Sint nog enkele nieuwtjes van 

kinderen uit Ens meegebracht in zijn grote boek. Het was een 

groot feest om Sint en zijn Pieten in Ens te mogen verwelkomen.   

 

12 DECEMBER  
De kerstmarktcommissie organiseert jaarlijks de kerstmarkt op ‘het Bloemenplein’; een gezellig 

samenzijn onder genot van een hapje, drankje en ‘live muziek’. Vele kraampjes vulden het plein en 

vanuit Dorpsbelang stond er een kraam voor geïnteresseerden om bij te praten over de activiteiten 

van Dorpsbelang en het werven van nieuwe leden. 

Tot slot  
 

In 2017 verscheen Dorpskrant ‘De Baanbreker’ vijf keer huis-aan-huis bij alle bewoners van Ens. 

Naast de Baanbreker is er veel informatie te vinden op de website www.ens-nop.nl en de 

Facebookpagina van Dorpsbelang Ens. Als u iets wilt melden, een nieuwtje heeft, of een activiteit 

wilt organiseren, geef het gerust door aan Dorpsbelang.  

 

Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met vele verenigingen en vrijwilligers in het 

dorp Ens. Daarnaast ervaren wij goede contacten met de gemeente Noordoostpolder, de provincie 

Flevoland en Rijkswaterstaat. Zonder de hulp van deze partijen was het niet mogelijk de 

bovengenoemde punten te realiseren en te organiseren. Bedankt allemaal voor afgelopen jaar en 

tot ziens in ons mooie dorp Ens! 

 

 

 

Namens Dorpsbelang Ens, 

Antoinet Haagsma - van Tilburg 

Secretariaat Dorpsbelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 
 

Notulen algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 29 maart 2017 

 

Aanwezig: 7 bestuursleden, 69 leden en genodigden. 

Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom: dorpsbewoners, ereleden, afvaardiging van de 
politiek & IGW en bestuursleden Dorpsbelang Kraggenburg & Nagele. 
Na de huishoudelijke mededelingen (agendapunten 5 en 6 draaien om) worden de bestuursleden 
voorgesteld. 
 
De agenda wordt als volgt gewijzigd en vastgesteld: 
 
1. Mededelingen en ingekomen stukken. 
2. Notulen jaarvergadering 16 maart 2016 (verslag in Baanbreker). 
3. Jaarverslag van de secretaris over 2016 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de                  
voorzitter. Vooruitblik 2017. 
4. Rekening en verantwoording van de penningmeester. Verslag van de kascommissie en 
benoeming nieuw lid kascommissie. 
5. Ensyfair 2017. Presentatie door Johan Koomen. 
6. Bestuursverkiezing. 
7. Rondvraag.  
8. Sluiting jaarvergadering. 
 
1. Mededelingen en ingekomen stukken. 
-Mevr. H. Langenbach van CBS Het Lichtschip heeft zich afgemeld. 
-Dhr. Herman Goes heeft zich afgemeld. 
-Wethouder Dhr. Suelmann is afwezig, wethouder Mevr. Bogaards-Simonse is hiervoor in de 
plaats. 
-Mercatus is afwezig. 
 
2. Notulen jaarvergadering 16 maart 2016. 
De notulen stonden in de Baanbreker. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden 
goedgekeurd, met dank aan de notulist. 
 
3. Jaarverslag van de secretaris over 2016, en presentatie door de voorzitter. 
Het jaarverslag wordt gepresenteerd door de voorzitter. Een verslag, waarin per maand de 
activiteiten van Dorpsbelang zijn weergegeven. Hier zijn verder geen vragen over. 
 
Vooruitblik 2017. 
De voorzitter geeft de actuele stand van zaken van de (nieuw-) bouwactiviteiten.  
De woningen die terug worden gebouwd aan de Baan, zijn van hetzelfde model als die aan de 
Arnoldus van Bockholtstraat teruggebouwd zijn. 
In Ens zijn in totaal 29 kavels uit te geven. Hiervan zijn er 15 voor particulier opdrachtgeverschap 
(7 vrijstaand en 8 2-onder-1-kap). De 2-onder-1-kap woningen zijn allemaal verkocht, en in 
aanbouw. Van de 7 kavels voor een vrijstaande woning zijn er 2 in optie, en nog 5 beschikbaar. 
Daarnaast zijn er 14 kavels uitgegeven voor projectmatige bouw. Van Pijkeren Woningbouw BV uit 
Dalfsen bouwt 9 rijwoningen en 4 2-onder-1-kap woningen. Deze zijn bijna allemaal verkocht. OVT 
Ontwikkeling BV uit Urk ontwikkelt op kavel 1 aan de Leliehof, zogenaamde rug-aan-rug woningen 
voor de beleggershuur. Deze zijn allemaal verzegd.  
Verdere nieuwbouw vindt plaats achter de Drietorensweg. 
 
De voorzitter staat stil bij het mooie Bloemenplein. Met dank aan de klusgroep voor het onderhoud. 
Dhr. P. Baars neemt het woord en geeft een update over de aanplant en de verlichting. Een 
oproep voor nieuwe vrijwilligers volgt, om de klusgroep van 13 man uit te breiden. Eén uurtje per 
week op de dinsdagmorgen om het dorp te onderhouden, is alles wat gevraagd wordt. 
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De voorzitter somt vervolgens een aantal punten op die het voorzitterschap voor haar “zo leuk” 
hebben gemaakt: 
-Trots op de Baanbreker. Met dank aan onder andere Jannie de Lange in de vorm van een 
applaus. 
-Avond nieuwe inwoners, die eens in de twee jaar wordt gehouden. 
-Schoonmaakdag. 
-De vernieuwde website die ongeveer 35 keer per dag wordt bekeken (meting t/m juni 2016). 
-Het Mekkerhofje waar het hekwerk komend jaar van wordt vervangen, en verder wordt opgeknapt. 
-Veiligheid op de Baan. Een onderwerp dat vaak terug is gekomen. Er wordt te hard gereden en de 
zebrapaden worden als slecht zichtbaar ervaren. Een extern bureau heeft een verslag opgesteld 
naar aanleiding van de klachten. Snelheidsmetingen zijn verricht en interactieve snelheidsmeters 
(smileys) geplaatst. Naar aanleiding hiervan, worden komend jaar armaturen over de zebrapaden 
gehangen.   
 
4. Rekening en verantwoording penningmeester. Verslag van de kascommissie en benoeming 
nieuw lid kascommissie. 
Judith van Wieren leidt de aanwezigen door het financieel verslag. Er is een winst van € 837,07. 
De kinderboerderij wordt dit jaar opgeknapt, en is in de begroting opgenomen als een kostenpost 
van € 7000,-.  
De kascommissie bestaande uit Ronald Bastiaanssen en Willem van Tilburg heeft de boeken 
gecontroleerd. De penningmeester wordt decharge verleend. Klaas Jan Loosman volgt Ronald 
Bastiaanssen op. Judith wordt bedankt voor haar bijdrage. 
 
5. Ensyfair. 
Voorzitter Johan Koomen bedankt Gerda voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Hij doet 
dit middels een gedicht. Hierna wordt een filmpje getoond en het thema voor 2017 gepresenteerd: 
“Las Vegas, Haal het eruit met Ensyfair”. Johan geeft een toelichting op de feestweek. De Ensyfair 
is van zaterdag 10 juni t/m zaterdag 17 juni. 
 
6. Bestuursverkiezing. 
Gerda de Jong en Gerhard Grijsen zijn aftredend en niet herkiesbaar. Gerhard wordt door Gerda 
bedankt voor de werkzaamheden die het secretariaat met zich meebrengt.  
Het aftreden van de voorzitter laat het bestuur niet ongemerkt. Bestuurslid Amy zet Gerda in het 
zonnetje; 6 jaar voorzitterschap waarin ze veel voor het dorp heeft betekend, passeren de revue. 
De dorpsvisie wordt door Gerda aangemerkt als het proces waar veel inspanningen voor zijn 
geleverd, maar waar ook veel voldoening uit is gehaald. 
Dhr. K.J. Loosman, gebiedsregisseur IGW Gemeente NOP, bedankt Gerda voor de 
samenwerking. Tot slot richt ook Dhr. P. Baars, voorzitter CVE en aanjager van de Klusgroep, zich 
tot Gerda met een dankwoordje. 
 
Als nieuwe bestuursleden worden Naila Tigchelaar (voorzitter), Antoinet van Tilburg (secretaris), 
Herman Goes, Edwin Kolk en Arno Rops gekozen. Herman Goes verzorgt al een jaar de 
ledenadministratie, en maakt vanaf nu ook op papier deel uit van het bestuur. 
 
7. Rondvraag.  
-Dhr. M van der Slikke plaatst een opmerking naar aanleiding van de plannen met Het 
Mekkerhofje. De bosschage tussen de ijsbaan en Het Mekkerhofje zou wat hem betreft gerooid 
mogen worden. 
-Dhr. P. de Jong merkt op dat een sportclub altijd een pluspunt is voor een dorp. Hier kan niet 
genoeg op worden ingezet en aandacht aan worden besteed. 
-Mevr. H. Binksma tipt het bestuur om eventuele verlichting in, of nabij het polderhuisje aan de N50 
te overwegen. Dan zou het meer opvallen. Het bestuur neemt de tip in ontvangst. 
-Mevr. H. Baars vraagt of er iets gedaan kan worden aan de hondenpoep op het Kabouterpad. 
Hierop wordt geantwoord dat er een hondenpoepbeleid in de maak is. 
-Mevr. H. Veldhuis vraagt nog een keer aandacht voor het reclamebord van de voetbal, dat het 
zicht op het zebrapad belemmert. Hierop wordt geantwoord dat dit zeker de aandacht heeft, omdat 
er meer reclameborden langs De Baan staan. Wellicht zou een digibord hiervoor de oplossing zijn. 
 
8. Sluiting jaarvergadering. 
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Boerderijenboek. Presentatie stand van zaken. 
 
Mevr. Marianne van Maanen ligt het initiatief toe, om per dorp een boek te maken met 
beschrijvingen van alle boerderijen en tuinderijen. Zij is de coördinator van Ens, en geeft inzicht in 
de aanpak van de werkzaamheden bij de totstandkoming van het boek. Mevr. Van Maanen wordt 
hartelijk bedankt voor haar bijdrage. 
 
Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting.  
 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 
Notulist Gerhard Grijsen 
 

 

Uitkomsten onderzoek onder 75+ inwoners 
 
In Ens is in het afgelopen jaar door Carrefour bij de 75+ inwoners in Ens het POPH (Programma 
Onafhankelijk Preventief Huisbezoek) uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om de ervaringen van 
senioren op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart te brengen. De uitkomst van dit 
onderzoek kan gebruikt worden om, op basis van het verkregen inzicht in de wensen en behoeften 
van ouderen, bestaande voorzieningen/mogelijkheden te verbeteren of aan te passen zodat de 
senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee te kunnen blijven doen in de 
maatschappij en in hun eigen omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd door getrainde vrijwilligers 
die op huisbezoek zijn gegaan bij de deelnemers. Tevens is er naar behoefte op “maat” informatie 
gegeven. POPH is ook gebruikt als signaleringsinstrument en voor acute vagen is er direct 
ondersteuning gezocht.  
De uitkomsten van dit onderzoek worden op de komende jaarvergadering gepresenteerd en 
toegelicht.   
  

Denkt u mee? 
 
De afgelopen maanden zijn wij van dorpsbelang bezig geweest om te kijken hoe wij het wegvallen 
van Samen de Dag Door en de daaromheen aanwezige activiteiten kunnen opvangen als dorp. 
Uitgangspunt daarbij is om het ontmoeten van elkaar mogelijk te maken voor alle Ensenaren.  
Hoe we dat gaan vorm geven is nog helemaal niet duidelijk en ligt nog helemaal open. Wel zijn we 
in gesprek geweest met alle al aanwezig verenigingen om ideeën uit te wisselen. Vindt u het nu 
leuk om met ons mee te denken, en om aan de wieg te staan van een nieuwe kans in Ens, dan 
kunt u zich bij ons aansluiten. Neem dan contact op met dorpsbelang en doe mee! 

 

 

Lancering glossy! 

Werkgroep Buitengewoon nuchter(Tactus, GGD, Zonl en Carrefour) zet in op het voorlichten van 
ouders van pubers in de Noordoostpolder. Dit jaar zijn wij druk bezig met het uitbrengen van een 
glossy voor ouders. Hierin staan diverse praktijkverhalen van ouders en professionals die wel eens 
iets hebben meegemaakt op het gebied van uitgaan van jongeren en alcoholgebruik. Het thema is 
dan ook: Help, mijn kind gaat uit! Aan het woord komen o.a. een ambulancebroeder, een 
keetouder, een jongere, een moeder, de jeugdagenten etc. De glossy zal bij diverse punten en 
locaties in de Noordoostpolder waar ouders zich begeven te vinden zijn. Op 12 maart 2018 is er 
een grootse lancering en ouderavond in Chez Marknesse. De opening en lancering van de 
glossy zal gedaan worden door wethouder H. Bogaards. Ouders krijgen door de avond heen 
diverse workshops aangeboden, een theatergroep doet een korte voorstelling en aan het eind kan 
er gezellig onder het genot van een alcoholvrije cocktail van Happy Drinks nagepraat worden.  
Kortom, een evenement om niet te missen! 
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Dorpsbelang Ens bedankt de volgende mensen: 

 M. Oomen bestrating, grondwerk, riolering 

 Van de Grift Fourage Handel en Transport   

 Koomen Bloembollen 

 Gerrit Nijboer 

 Henk Maris & Arend de Gorter 

 Christiaan Vos 

 Sake Barkhuis 

 Karel Pierik 

 Everhard Willemsen 

 Loonbedrijf G de Lange 

 ASN-BV  

 En alle andere vrijwilligers 

Deze mensen hebben het mogelijk gemaakt dat het mekkerhofje is voorzien van een nieuw 

hekwerk en bestrating.  

 

Oproep Tulpenmozaïek Ens 2018 

Het voorjaar komt eraan, alles gaat weer bloeien. Zo 
ook de tulpen. Het tulpenmozaïek staat weer voor de 
deur. Het thema voor dit jaar is HOLLAND. Hier wordt 
weer een mooi ontwerp van gemaakt.  
 

We zijn op zoek naar extra mensen voor de 
commissie. En dan met name voor het coördineren 
van het mozaïek. Maar alle hulp is welkom. 
 

Wie lijkt het leuk om met een enthousiaste groep 
vrijwilligers het tulpenmozaïek te realiseren?  
Neem dan contact op met Mirjam Leene 253470. 
 

Het tulpenfestival (waar de mozaïek een onderdeel van is) is van 21 april t/m 6 mei. 
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Peuterstartgroep De Hummel        
  
Sportweg 22    Openingstijden  
8307 AN Ens     Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen  
Tel: 06-25205477    8.45 uur t/m 11.45 uur     
  
 
Nieuws vanuit de organisatie: 
 
De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) heet voortaan Startpunt. 
Wij hebben diverse locaties verspreid over de gehele Noordoostpolder. 

 

De peuterzaalgroep krijgt een nieuwe naam: De peuterstartgroep. Deze naam sluit goed aan bij 
ons eigen peutervolgsysteem “klaar voor de start” dat al jaren gebruikt wordt.  
Wat onveranderd hoog van kwaliteit blijft bij Startpunt is de kennis die de medewerkers in de loop 
der jaren hebben opgebouwd en er volledig op gericht is om kinderen tussen de twee en vier jaar 
een goede start te geven in het basisonderwijs. Startpunt zal er ook alles aan blijven doen om te 
investeren in de deskundigheidsbevordering van de eigen medewerkers ten behoeve van de voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE). 
 
Startpunt zal, daar waar behoefte is, starten met buitenschoolse opvang en/of uitbreiden van de 
openingstijden van de peuterstartgroepen. Ons uitgangspunt is het kind als individu. Kinderen 
groeien door kennis en ervaring en wij willen een plek creëren waar dit aanwezig is.  
Als kenniscentrum zal Startpunt elke organisatie, actief op het gebied van kinderopvang, de 
gelegenheid geven om via Startpunt diensten in te kopen ten behoeve van advies, ondersteuning, 
scholing of coaching van medewerkers.  
 
Het kantoor van Startpunt is gevestigd in Emmeloord, Zeeasterstraat 27c, tel: 0527-618700 
Ons algemene e-mailadres is info@start-punt.com 
Als u meer wilt weten hoe wij werken binnen onze organisatie verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.start-punt.com  
 
Voor specifieke vragen met betrekking rond plaatsing, contracten, tarieven of subsidieplaatsen 
kunt u mailen naar: plaatsing@start-punt.com 
 
 
 

Nieuws vanuit de leidsters: 

 

De nationale voorleesdagen van 2018 zijn u vast niet ontgaan. Ook bij De 

Hummel zijn wij momenteel volop bezig met het thema: Ssst de tijger 

slaapt! Wat een ontzettend leuk boek is dit met veel herkenbare elementen 

voor de kinderen.  

 

Verder willen wij onze dorpsgenoten graag bedanken voor het steunen van onze appelactie 

afgelopen oktober en het enveloppenspel op de kerstmarkt. Wij hebben van de opbrengst 

inmiddels erg mooi buitenspeelgoed aan kunnen schaffen waar de peuters volop van genieten! 

 

 

 

Vriendelijke groet,  

 

juf Ria, juf Petra & juf Anne-Wil 
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Wat kan logopedie voor u betekenen? 

Heeft u of uw kind moeite op het gebied van praten, uitspreken, stotteren, vertellen, 
woordenschat, zinnen maken? Wij kunnen u helpen. Maar ook bij vragen over: luisteren,  
begrijpen, aandacht, stem, slikken, mondademen. Er is geen leeftijdsgrens voor een 
behandeling door de logopedist, bij ons komen mensen tussen 0 en 100. 

  Logopedist Roelien van Halsema heeft de specialisaties ‘stotteren’’, ‘eet- en 
drinkproblematiek bij baby’s en jonge kinderen’, maar natuurlijk ook spraak- en taalontwikkeling en 
‘mondgedrag’. 

Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Als u niet 
zeker weet of de taalontwikkeling van uw kind goed verloopt, kunt U bellen of mailen naar 
roelien@praathuis.info, tel: 038-3318132.  

U kunt dan op afspraak vrijblijvend langs komen voor een advies. 

Roelien van Halsema is elke donderdag in gebouw Het Roefje 

Website: www.praathuis.info 

 

 

  

  10
 
jaar  Kledingbeurs Ens!! 

 

 
Ja u leest het goed, we zijn inmiddels al weer 10 jaar bezig met de Kledingbeurs Ens! 
 

We zijn klein begonnen in een achtertuin en naar groter gegaan in het Roefje en nog groter 
geworden in de kantine en kleedkamers van SV ENS. 
 

Vrijdag 23 maart is het dan weer zover, de beurs opent haar deuren om 18.30 uur, tot 20.30 uur. 
Entree is gratis. Tip: Neem een bigshopper mee! 
 

Voor inbreng en informatie mailt u naar kledingbeurs.ens@gmail.com 
 

Voor meer Informatie kijkt u ook op onze website, www.kledingbeurs-ens.webklik.nl 
 

Tot dan! Groeten van Team Kledingbeurs Ens. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kinderdisco in het Roefje 
  
Voor alle basisschoolkinderen uit Ens!! 
 
Op zaterdag 21 april van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Entree en ranja gratis. 
 
Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

mailto:roelien@praathuis.info
http://www.praathuis.info/
mailto:kledingbeurs.ens@gmail.com
http://www.kledingbeurs-ens.webklik.nl/
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WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT  

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12 u     Samen eten 

    elke 2e maandag v/d maand een 3 gangen diner voor € 9.50  

    voor alle 65+ ( opgave 2 wkn vooraf ) 

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

Dinsdag 10-11u   Koffie drinken voor iedereen  

  9.30-10.30u Wandelen start bij Steunpunt. 

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

Woensdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  9.30-11.30u  Spelletjes (kaarten en rummikub) 

  14u  Koersballen  
 

Donderdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  11-11:45u       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 

E-mail : actie.com.steunpunt@gmail.com 
 

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

ONRUST IN HET STEUNPUNT  ???(deel 2) 

Aan het eind van 2017 was er veel onrust in Het Steunpunt. 
Bleef de Dagbesteding bestaan? En wat gebeurt er met de bezoekers van Samen De Dag Door 
(=SDDD) nu Zorggroep Oude en Nieuwe Land zich terugtrekt? 
Gelukkig is alles nu een stuk rustiger. 
De dagbesteding blijft gewoon doorgaan. In overleg met de Gemeente en Buurtwerker is voor de 
bezoekers van SDDD een mooie oplossing gevonden. 
Wat betekent dit in de praktijk ?? 
VOORLOPIG DRAAIT ALLES GEWOON DOOR !! 
Het koffiedrinken iedere morgen van 10-11 uur. De crea/brei groep op dinsdagmiddag.  
De spelletjes op woensdagmorgen, het bewegen voor senioren op donderdag om 11 uur en het 
mozaïeken in de oneven weken op donderdagmiddag. Dus alle activiteiten die hierboven in het 
overzicht benoemd worden blijven gewoon doorgaan. 
Wat we wel gaan doen is meer samenwerking zoeken met anderen, bijv met de Zonnebloem en 
bezoekersgroepen van de kerken. 
Tevens gaan we kijken of het mogelijk is om activiteiten te organiseren die nog beter aansluiten bij 
de wensen van senioren.  
Wilt u meedenken of hebt u leuke ideeën, we horen het graag van u !  
 

Dorpsmaaltijd 
 

Elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje is altijd leuk toch? Het lijkt ons daarom leuk 
om een dorpsmaaltijd te organiseren op bijvoorbeeld een vrijdagmiddag.  

Wie wil helpen meedenken hoe we dit aan kunnen pakken, of wie wel een keertje mee helpen 
met hand en spandiensten? Lijkt je/u dit leuk, neem dan contact op met 

 Marijke Hollewand  (0629421182), Naila Tigchelaar (0636566330) 
 of Antoinet Haagsma van Tilburg(06-15357857) 

 
 
 

mailto:actie.com.steunpunt@gmail.com


18 
 

 



19 
 

Expositie in de Talmahof 

januari, februari, maart 2018  

de pENSelen 
De schildergroep de pENSelen opent het expositiejaar van de Talmahof met het tonen van werken 
van alle leden. Zoveel leden, zoveel verschillende werkvormen. Er wordt vrij geschilderd, 
geschilderd met aquarel, acryl, olieverf. Daarnaast zijn er tekenwerken met pen en kleurpotloden. 
Materiaal waarop gewerkt wordt, is eveneens divers, doek, hout, papier, het komt allemaal voorbij.  
 
De expositie toont een beeld van deze diversiteit in de groep. Diversiteit naar onderwerp, gebruik 
van materialen en gebruik van technieken.  
 
Een enkele keer wordt er in de groep lesgegeven in een bijzondere techniek. Tevens leren de 
leden veel van elkaar. De schildergroep heeft een jaar achter de rug met exposities in de Hof van 
Smeden en ziekenhuis Antonius. Momenteel tonen enkele leden hun werken over Schokland in 
het museumrestaurant. Exposeren is voor de schildergroep geen vreemd fenomeen meer.  
 
Met exposities wil de Talmahof graag de buitenwereld binnenhalen. De expositie van de pENSelen 
is alle dagen te bezichtigen en is vrij toegankelijk.  

 

 
Programma vanaf maart t/m augustus 2018. 
 
Dinsdag 6 maart                                                   
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief.  
Gastvrouw: Vrouwen van Nu 
Locatie: Het gebouwtje.  Aanvang: 20.00 uur 
Voor deze avond is de Dijkgraaf van Flevoland, mevrouw Hetty Klavers uit Ens, uitgenodigd.  
 
Dinsdag 13 maart              
Mevrouw Dorinde Smit Duyzentkunst uit Laren zal ons vanavond vertellen over de diverse 
volksgebruiken en rituelen rond het Paasfeest.  
 
Dinsdag 10 april               
Mevrouw Gerda Marsman uit Haarle heeft al heel wat kilometers op de fiets gemaakt op deze 
aarde. Ze heeft gefietst is Canada, Alaska, Amerika en ook Australië heeft ze per fiets verkend.  
Maar vanavond neemt zij ons mee naar Chili.  
 
Zondagmiddagwandeling 15 april “Rondje Ens”  
Dit jaar is onze afdeling door de Provinciale Culturele Commissie Flevoland gevraagd een 
zondagmiddagwandeling te organiseren.  
 
.. Mei                                      Jaarlijks reisje 
 
Fietsen in de zomer. 
We fietsen in de zomermaanden elke 1e dinsdag van de maand samen met Passage en Wij Actief. 
We vertrekken om 19.00 uur vanaf het Bloemenplein. 
Dinsdag 5 juni, dinsdag 3 juli en dinsdag 7 augustus 
 

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

Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken. 
Secretaris: Jenny Paulus tel. 0527 251394 

Kijk voor ons gehele programma op onze website: www.vrouwenvannu.nl/ens 

http://www.vrouwenvannu.nl/ens
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Vrouwenbeweging Passage                       
 
Passage is een christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging van en voor vrouwen met; 
hart voor de samenleving 
oog voor de naaste 
gevoel voor cultuur 
 
Wij willen elkaar ontmoeten en inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. 
Het programma is gevarieerd en geeft mogelijkheden om ons te ontplooien, te leren maar  
ook te ontspannen. We hebben sprekers over allerlei onderwerpen op theologisch, medisch 
en maatschappelijk gebied. Maar ook over minder zware onderwerpen zoals reizen, een 
creatieve avond of een excursie. 
Alle vrouwen, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging zijn van harte welkom als lid van 
Passage. U ontvangt dan 6x per jaar het blad “Passage magazine”. Hierin staat veel 
verenigingsnieuws, maar ook interessante artikelen over geloof, kunst, boeken en  
vele andere onderwerpen. 
 
De ledenavonden worden gehouden in het protestantscentrum aan de Stallijnstraat. 
We beginnen om 19.45 uur. Komt u ook eens langs? 
 
Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
  
6 maart   Gezamenlijke avond met Vrouwen van Nu en Wij Actief in het Gebouwtje. 

  Dijkgraaf Hetty Klavers komt uitleggen wat het Waterschap Zuiderzeeland  
  allemaal voor ons doet, zodat wij droge voeten houden. 

 
21 maart   Paasviering met maaltijd en liturgie   

 
11 april   Anneke Batterink komt over haar schilderwerk en schilderijen vertellen. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Wil Ritsema, tel 253333 of Geertje Buitenhuis, tel 251371.  
 

 
 

Beste Ensenaren 
 
De Volkstuinvereniging Ens heeft nog een aantal 
perceeltjes grond over voor nieuwe liefhebbers van 
tuinieren. De tuintjes hebben een grootte van 0.5 tot  
2 are. Kosten slechts € 15,-- per are. 
Denkt u aan tuinieren, zelf groenten en fruit 
verbouwen op “eigen” grond, meldt u zich dan bij de 
Volkstuinvereniging te Ens, bij Wim van Boven; tel: 
251940, mail: wim_vanboven@hotmail.com. U zult 
worden voorzien van alle benodigde informatie.  
 
Elk najaar zijn er enkele leden die hun tuincomplex 
graag willen inkrimpen/verkleinen of opzeggen 
vanwege leeftijd, waardoor in het voorjaar weer 
enkele tuinen beschikbaar komen. 
De volkstuinvereniging streeft naar een minimale 
leegstand.  
 
Heeft u plannen om op een eigen tuin diverse 
groenten te kweken, schroom niet en meld u aan. 
 

Foto: W. van Boven secr. Volkstuinvereniging             Het bestuur van de Volkstuinvereniging Ens. 
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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. 
 
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? 
 

Middagexcursie naar de kringloop op Urk. 
De exacte datum en tijd zullen nader worden bekendgemaakt. Hiervoor van te voren opgeven 
i.v.m.. het vervoer. 
   
13 maart. Vergadering met de wijkvertegenwoordigers. 
Deze bijeenkomst is niet in ’t Gebouwtje. Eens in de 2 jaar komen we samen om suggesties en 
opmerkingen te bespreken. We hopen dat er mooie ideeën vanuit de leden zullen zijn. 
                                                           
10 april. Eéndagsbestuur. 
Deze avond wordt ingevuld door de wijk van Marita Buijsrogge.  
 

17 of 24 mei. Fietsdag. 
Ook dit jaar zullen enkele leden weer een mooie fietsroute uitzetten. 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654                                                 
 
 

Van Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 

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

60 jaar Con Brio 

2018 is voor Con Brio een bijzonder jaar. Dit jaar bestaat de vereniging maar liefst 60 jaar.           
Op 24 november 2018 willen we dit vieren met een jubileumconcert. Als er voldoende financiële 
middelen worden gevonden, zal het concert plaats vinden in het kerkje op Schokland. Een grote 
wens van onze leden, omdat deze kleine maar erg mooie kerk een prachtige akoestiek heeft.  

Accordeon- of keyboardlessen volgen in Ens? Dat kan!! 

Elke woensdag namiddag geven we in het Roefje Accordeon- en keyboardlessen. Deze worden 
gegeven door Froukje Klinge, een professionele muziekdocent met een conservatorium en 
pedagogische achtergrond. Uiteraard kan er eerst een proefles gevolgd worden. Ook volwassenen 
kunnen zich aanmelden voor lessen. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Annelies Harps: anneliesharps@gmail.com of tel: 0527- 253390 

Concert bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder in samenwerking met klarinetten 
kwartet: Palando 

Op zondagmiddag 8 april a.s. zal Con Brio een concert geven bij het Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder in Emmeloord. Dit concert is in samenwerking met het klarinetten kwartet, 
Palando. Beiden zullen afzonderlijk hun repertoire laten horen, maar ook in gezamenlijkheid. U 
bent van harte welkom om dit concert bij te wonen. 

mailto:anneliesharps@gmail.com
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Kleiduikers en Kleiduikerinnekes, 
 
Carnaval 2018 is weer achter de rug. Wat een geweldig jaar tot nog toe! Vanaf half december 
waren wij druk met de organisatie van dit geweldige feest. Wij zijn deze carnaval begonnen met 
“het geburenbal”. Dit is een besloten feest voor alle raden uit de polder om gezamenlijk de 
carnaval af te trappen. Een gezellige avond gepaard met een aantal spellen en live muziek, al met 
al kunnen wij hier met genoegen op terug kijken!! 
Kort daarna was het tijd voor carnaval in Ens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdagavond 7 februari was onze eerste officiële avond. De avond dat de “welkom op de 
zeebodemtrofee” werd uitgereikt. Prins Christiaan de 2e had op fantastische wijze de trofeehouder 
verrast. Via een leuk verhaal kwam de prins uiteindelijk bij de huidige trofeehouder en dat is 
niemand minder dan Gerwin Vercraeye. Als er in het dorp ook maar iets met geluid moet gebeuren 
dan is Gerwin van de partij, door zijn enthousiasme en kundigheid staat elk feest garant voor een 
boel gezelligheid. Doordat Gerwin zoveel doet voor zowel het dorp als voor “De Kleiduikers” is dit 
jaar de trofee aan hem toegekend.  
De aftrap van de carnaval was dus een feit, met een fijne feestavond achter de rug zijn we vol 
goede moed de carnaval begonnen.  
Wij kunnen terug kijken op een fantastisch weekend!! Alle activiteiten waren goed bezocht, en de 
reacties waren positief! Verder kunnen we er een hele evaluatie op los laten, maar als u erg 
benieuwd bent hoe het was geweest zou ik zeggen, tot volgende jaar!! 
 
Iedereen bedankt voor zijn of 
haar komst en graag tot 
volgend jaar!! 
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf. 
 
Prins Christiaan de 2e zijn 
adjudanten en de raad van 
elf  
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Maandag 12 maart starten we gezamenlijk het project Geografisch Mondriaan. Wethouder Hans 

Wijnants verricht de opening in het bijzijn van alle leerlingen, leerkrachten en andere 

belangstellenden. Met alle leerlingen wordt een groot Mondriaanschilderij op het schoolplein van 

de Horizon gemaakt. In de weken daarna werken alle leerlingen aan dit thema. Vervolgens wordt 

het hele project op donderdag 5 april afgesloten met een echte tentoonstelling. In elke school zijn 

de prachtige werken van de leerlingen te bewonderen. De tentoonstelling is van 15.30 uur – 17.00 

uur, u bent van harte welkom om ook een kijkje te komen nemen.  

Woensdag 21 maart zijn onze deuren geopend en kunt u een kijkje nemen op onze scholen. Vanaf 

9.00 uur bent u welkom. U kunt deze ochtend in de groepen kijken en ervaren hoe het op de 

scholen eraan toe gaat. De koffie en thee staan voor u klaar! 

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 

 

 

Wij vertrekken! 

 
Na vanaf 1943 met tussenpozen 54 jaar in Ens te hebben 
gewoond gaan wij half maart vertrekken naar Dronten waar 
wij een appartement hebben gekocht in het centrum.  
Van 1964 tot 1985 hebben we ook al in Dronten gewoond 
en mee mogen werken aan de opbouw van een nieuw 
dorp. 
Teruggekeerd aan de Redeweg in 1985 zijn wij deelgenoot 
geworden van een enthousiaste gemeenschap en kijken 
met een gevoel van trots terug op een periode van 
saamhorigheid en van de schouders er onder zetten. 
Ens is een leefbaar dorp en ook het op één na grootste 
dorp van onze polder, met een goede middenstand en 
prachtige bedrijven met internationale uitstraling. 
Wees daar a.u.b. zuinig op en probeer te handelen naar 
het gezegde: “Koop bij een ander niet wat het eigen dorp u 
biedt”. Want het is nog nooit anders geweest, op het 
moment dat het er niet meer is gaat iedereen het missen. 
Laat het daarom niet zo ver komen. 
Bedankt voor al die mooie jaren van lief en leed en het gaat jullie goed allemaal. 
 
De nieuwe eigenaren zijn Sjoerd en Mathilde Kapitein van Urk en zij gaan hier beginnen met 
camperverkoop en gaan tevens het erf inrichten voor kampeerplaatsen voor campers. 
 
Ino en Margreet Meijer 

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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Even voorstellen …….. 

 

Hallo allemaal, leuk dat ik mijzelf en mijn bedrijf Paws for You, therapiehonden mag voorstellen 

in de Baanbreker. 

Misschien hebben jullie mij weleens in het dorp zien rijden met de reclame op mijn 

auto en jezelf afgevraagd…wat zou zij nou doen? Dat zal ik in dit stukje in het kort 

uitleggen. Ik ben Jolanda de Bruijn, moeder van twee kinderen (Joey en Tessa) en 

ik woon met mijn man René en hond Jip aan de Drietorensweg. Sinds een aantal 

jaar ben ik therapiehond begeleider en kynologisch instructeur en adviseer en begeleid ik mensen 

en/of gezinnen die een therapiehond aan willen schaffen of al hebben. 

Paws for You biedt ook trainingen en workshops aan. 

Speciaal voor ouders van kinderen met faalangst en voor kinderen, 

jongeren of volwassenen met ADD/ADHD, faalangst of een 

(angst)stoornis organiseer ik verschillende trainingen en/of workshops. 

Heeft je kind te weinig zelfvertrouwen of wordt het gepest dan kan hij/zij 

veel baat hebben bij het samenwerken met honden. Samen met een 

hond trainen is niet alleen leuk, je leert er ook heel veel van. Mijn hond 

Jip, een Polski Owczarek Nizinny van vijf jaar oud wordt ingezet bij deze 

verschillende activiteiten waarbij kinderen, jongeren en volwassenen 

met hem aan het werk gaan. Jip heeft een speciale keuring ondergaan waarbij gekeken is naar zijn 

reacties op verschillende situaties. Trekt een kind aan zijn staart, prikt hem bijna in het oog of laat 

het de hond schrikken dan zal hij geen rare dingen doen; hij is onverstoorbaar en uitermate 

tolerant. 

Therapiehonden worden ook steeds vaker ingezet om een therapeutisch doel te behalen. De hond 

werkt samen met zijn begeleider, die weer samen werkt met de therapeut. De hond zorgt er o.a. 

voor dat er sneller contact gemaakt wordt. Bij kindertherapeuten bijvoorbeeld: kinderen die zich 

afsluiten zijn vaak door de aanwezigheid van een hond veel toegankelijker of maken contact via de 

hond. Zo is Jip al diverse keren ingeschakeld door Prakrijk Nu om kinderen met angst te helpen. 

Ook organiseer ik met verschillende collega’s teambuildings voor bedrijven of teams.  

Het spiegelen met honden is een bijzondere vorm van 

coaching en teambuilding voor bedrijven en/of afdelingen waar 

mensen met elkaar moeten samenwerken. Zoek je een 

verrassende, zinnige activiteit waarbij je naast plezier en 

ontspanning, ook nog wat opsteekt? Dan is spiegelen of 

coachen met honden iets wat je zeker moet doen. 

Wil je nog meer weten, heb je vragen of interesse in zo’n leuke teambuilding, training of workshop? 

Kijk dan eens op mijn website www.pawsforyou.me 

Groetjes en tot ziens,  

Jolanda de Bruijn 

 

 

http://www.pawsforyou.me/
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Ensyfair 2018 

Back to the future 
 

 
Back to the future 

Dit jaar bestaat Ensyfair 45 jaar! Reden voor een feestje. En dat gaan we doen met het thema: 

Back to the future! Welk tijdperk wil jij graag een keer bezoeken? Ook dit jaar gaan we het weer 

net even iets anders aanpakken dan voorgaande jaren! Hoe? Geef jouw team op voor de 

buurtcompetitie om daar achter te komen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar 

marchelsnoek@hotmail.com. 

Ensyfair start op zaterdag 9 juni en op zaterdag 16 juni zullen we de feestweek weer spetterend 

afsluiten!  

 

Ensyfair op zoek naar EHBO!!  

Iedereen snapt wel dat in het heetst van de rode-draad-spellen-strijd een ongelukje in een klein 

hoekje zit. Maar natuurlijk staan daar dan mensen klaar, als rots in de branding, na het oplopen 

van een blessure of andere lichamelijk ongemakken!  

We hebben het hier natuurlijk over de EHBO-ers. Ben jij in het bezit van een EHBO diploma en 

heb je zin om tijdens Ensyfair ons EHBO-team te versterken? Laat het ons dan weten. Bel of stuur 

een berichtje naar 06-30656366 of een mailtje naar info@ensyfair.nl. Wij kijken dan samen naar 

welke dag zodat iedereen ook nog optimaal van de feestweek kan genieten!  

 

Gezocht: helpende handen tijdens DTGZ!  

De laatste zaterdag staat het Ensyfairterrein weer helemaal op zijn kop met knotsgekke spelletjes, 

fanatieke deelnemers en vooral heel veel lol! Om alles toch een beetje in goede banen te leiden 

zijn er nog een paar helpende handen nodig: man, vrouw, jong of oud, het maakt niets uit! Wil je 

meer informatie of heb je zin om je handen uit de mouwen te steken? Stuur dan een mailtje naar 

info@ensyfair.nl.  

 

Pimp je wijk!  

Elk jaar doen alle straten hun uiterste best om hun wijk er weer op het mooist uit te laten zien. De 

hele straat aangekleed geheel in het thema van de feestweek. Niet alleen leuk voor de 

feeststemming, maar alle deelnemende straten maken ook nog eens kans op een leuke prijs! Wil jij 

met je buurt/ wijk/team ook meedoen met Pimp je Wijk, maar heb je geen straat om te versieren? 

Ensyfair zorgt dat je een mooi plekje in het dorp krijgt toegewezen om in het thema van de 

feestweek te steken! Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar marchelsnoek@hotmail.com. 

 

 

 

’t Gebouwtje organiseert voor de liefhebbers klaverjasavonden. 

Deze worden gehouden op donderdag:  
 
1 maart, 5 april en 3 mei 
 
Let op: de aanvangstijd is gewijzigd!! 
 
Zaal open: 19.00 uur    Aanvang: 19.30 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
mailto:marchelsnoek@hotmail.com
mailto:info@ensyfair.nl
mailto:info@ensyfair.nl
mailto:marchelsnoek@hotmail.com
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VOORHUYS 12-DORPENLOOP 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 14 april 2018 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Etappe                            Afstand  Max.duur  Starttijd     Startplaats                Aankomst (max] 

Emmeloord-Luttelgeest 11,3 1:09 8:15 Bosbaan 9:24 

Luttelgeest-Marknesse  4,7 0:29 9:24 Langebrink 9:53 

Marknesse-
Kraggenburg 

 5,7 0:36 9:55 Markehof 10:31 

Kraggenburg-Ens  6,3 0:40 10:33 Saaze 11:13 

Ens-Nagele  7,7 0:48 11:15 Waterkant 12:03 

Nagele-Tollebeek  5,2 0:33 12:05 Centrum 12:38 

Tollebeek-Urk  4,6 0:29 12:40 De Ark 13:09 

Urk-Espel  7,8 0:48 13:11 Centrum 13:59 

Espel-Creil  4,6 0:29 14:01 Centrum 14:30 

Creil-Rutten  5,4 0:34 14:32 TankstationTiems 15:06 

Rutten-Bant  7,0 0:44 15:08 Centrum 15:52 

Bant-Emmeloord  5,9 0:37 15:54 Centrum Het Midden 16:31 

Na 23 jaar 11-dorpenloop, is de 24e editie de ‘t Voorhuys 12-dorpenloop. De vraag om Urk aan te 

doen loopt al jaren. Vele ploegen uit Urk deden al mee met zeer goede resultaten, al meerdere 

jaren nummer één. We starten nu om 8.15 uur vanaf de Bosbaan naar Luttelgeest. Dan gaan we 

met de wijzers van de klok mee alle dorpen langs. De loopgroep Ens staat ook weer ingeschreven. 

De loper(sters)komen rond 11.00 uur aan in Ens. Komt allen naar de Waterkant om de atleten te 

begroeten. Vanaf Tollebeek gaan we naar Urk, naar het Urkerhart De Ark en daarna naar Espel. 

Na de laatste etappe vanuit Bant komen we rond 16.30 uur terug op de atletiekbaan van AVNOP. 

Een fijne en sportieve dag. 

Ben Maas 
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Van de voorzitter…. 

Deze tekst heb ik meermalen gebruikt, als voorzitter van een korfbalclub in Dronten en als 
voorzitter van de voetbalvereniging SV Ens. Vanaf november 2017 ben ik voorzitter van de Omni 
vereniging Ens. Dus de geschiedenis herhaalt zich. Dus vandaar: Van de voorzitter…. 

Wie is dan die voorzitter? Ik ben Bert Scholten en woon met Jeanet en Sanne aan de 
Drietorensweg in Ens. Al vele jaren bestuurlijk actief in Dronten. Eerst in de ouderraad, 
medezeggenschapsraad en schoolbestuur. Vervolgens 6 jaar voorzitter Korfbal en daarna de 
verhuizing naar Ens. 

In Ens ‘rolde’ ik in het voorzitterschap van de voetbalvereniging. Toen deze periode erop zat werd 
ik gevraagd om mij kandidaat te stellen voor Dorpsbelang. Meeschrijven aan de dorpsvisie was 
weer een nieuwe uitdaging. Een mooie periode waar ik drie jaar veel plezier aan heb beleefd.  

Daarna even geen bestuurswerk maar plannen maken voor de bouw van onze woning. Vele uren 
gestoken in ontwerp, uitzoeken materialen, inrichting en vergunningen traject. In die periode twee 
keer verhuisd en sinds eind 2016 hebben wij weer een vaste woon- en verblijfplaats. Vervolgens 
nog vele klussen en tuinaanleg om het plaatje compleet te maken. 

Er is vervolgens in de overige tijd ook plaats voor serieuze werkzaamheden. Immers er moet ook 
brood op de plank komen. Als accountmanager van de Rabobank  ben ik werkzaam in de 
Noordoostpolder en het IJsseldelta gebied. Dit houdt ook in dat ik mening avond van huis ben. Een 
leuke baan waar ik samen met ondernemers tracht hun bedrijf tot een succes te maken. 

Maar ook het gezin vind ik belangrijk. Waar mogelijk maak ik graag tijd vrij om ook leuke dingen te 
doen met de kinderen en kleinkinderen. 

Als voorzitter van de Omni mocht ik Chantal Schlepers tijdens de Dorpsborrel in het zonnetje 
zetten. Om persoonlijke redenen hebben wij (Diana Omta en ik) Chantal op zaterdagavond verrast 
met een grote bos bloemen. Dik verdient vanwege de inspanningen welke zij geleverd heeft voor 
de sport in Ens. Zij zet zich belangeloos in voor tal van activiteiten in en rond het voetbalveld. 
Chantal nogmaals gefeliciteerd,  je hebt het verdiend!  

Met vriendelijk groet, 

Bert Scholten 

 

Avondvierdaagse  
 
Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de avondvierdaagse!   
Deze vindt plaats van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei. 
Wij hopen dat het weer een mooie, gezellige, bijzondere week wordt voor 
alle wandelaars, en alle mensen die ons helpen. En natuurlijk alle 
toeschouwers.  
 

Wij zijn wel op zoek naar mensen die ons willen helpen met het verkeer te 
regelen. Of andere 'klussen' die die week gedaan moeten worden. 
Je mag dan thuis een online cursus volgen van de Politieacademie. Je 
krijgt dan te zijner tijd een mail met de toegangscodes. 

 

Zou je ons willen helpen mail dan naar avond4daagseens@gmail.nl. 
 

Wij hopen op veel hulp!! 
 

Wandelgroet avond4daagse ens 
 

mailto:avond4daagseens@gmail.nl
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Tennisseizoen staat voor de deur, doe mee! 

Bij Tennisclub Ens staat het nieuwe seizoen weer voor de deur. Hét ideale moment om je als lid 
aan te melden. Heb je zin in een buitensport die je zo fanatiek kunt beoefenen als je zelf wilt? Wil 
je eens een balletje slaan op het park aan de E.P. Seidelstraat? Meld je dan aan. 
 
Als lid kun je meedoen aan alle activiteiten 
en toernooien. Ook is er wekelijks een 
tossavond waar je tegen anderen kunt 
spelen en waarna het op het terras goed 
toeven is. Voor de liefhebbers worden er 
tennislessen georganiseerd. Bovendien 
kun je, met je eigen sleutel, op ieder 
moment van de dag (of de nacht) gebruik 
maken van de banen. 
 
Meer informatie en een aanmeldformulier 
vind je op www.tcens.nl. 
Heb je nog vragen? Mail even naar 
voorzitter@tcens.nl of bel met  
06-30656366. 
 

 

JOEK AUTOCROSS OPNIEUW OP TERREIN ZUIDBERG 

Op 27 april start het jaarlijkse crossseizoen wederom in Ens tijdens de JOEK Autocross. Ook dit 
jaar stelt Zuidberg Techniek haar terrein aan het Oogstveld ter beschikking. Vorig jaar stond de 
harde kleibaan garant voor hoge snelheden en veel spektakel. Omgebouwde auto’s ontzien van 
loos gewicht en glaswerk en verstevigd met een stevige rolkooi stuiven tot 100 km/u over een 
onverharde crossbaan.  

In 2018 zal JOEK de 250-euro klasse volledig restylen. Het verplichte verkoopbedrag zal verhoogd 
worden naar € 500,-. Dit zal zorgen voor nog meer spektakel. Het daarbij behorende reglement zal 
tevens op de schop gaan om de veiligheid van de rijders te kunnen garanderen.  

Naast deze € 500,- klasse zal de reguliere polderklasse wederom van start gaan. De rijders voor 
deze klasse kunnen zich naast de koningscross ook aanmelden voor de polderbokaal. Een 
algemeen klassement voor de competitieve rijders in en uit de Noordoostpolder. Dit geldt tevens 
voor de Junioren die ook dit jaar weer welkom zijn in Ens.  

Voor meer informatie en inschrijvingen: www.joekautocross.nl  

 

 

  

 

 

 

 

http://www.tcens.nl/
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OP 2de PAASDAG IS DE PAASHAAS WEER OP 
BEZOEK IN HET KUINDERBOS 
 

Traditiegetrouw organiseert Staatsbosbeheer samen met Lionsclub 
Noordoostpolder op Tweede Paasdag de 7e editie van de 
‘Noordoostpolder Buitendag’.  

De dag vind plaats op 2 april, in het Kuinderbos bij 
Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan de Hopweg 21 in Bant. 
Iedereen is welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
Ook dit jaar is het weer een echte familiedag, waarbij van alles te 
zien en te beleven is, voor jong en oud. De toegangsprijs voor 
kinderen tot en met 12 jaar is € 2,- en voor volwassenen € 4,- .        
Check www.buitendagnop.nl 

 

Ook dit jaar slaan de Ridders van de IJssel op Tweede Paasdag hun middeleeuws 
kampement op in het Kuinderbos. Waarbij zij strijden tijdens spectaculaire battles om de hand 
van de jonkvrouw.  
 

NIEUW NIEUW NIEUW Micropulling, heuse trekkertrek wedstrijden met mini pullers, dit wordt 
een waar spektakel. En dit jaar ook NIEUW zijn de Jack Russel Races, de kleine fanatieke 
super snelle Jack Russel hondjes zullen tegen elkaar racen in het Kuinderbos. Natuurlijk dit 
jaar ook weer de houthakkerswedstrijden van het Helicon, hout slepen met paarden en nog 
veel meer voor u als volwassenen.  
 

Voor de kinderen is er weer een uitgebreid programma van activiteiten. De paashaas 
huppelt rond en helpt bij het zoeken naar chocolade eieren, het timmeren van nestkastjes, het 
Kabouterpad en springen op de springkussens. Voor de grotere jeugd zijn er ook tal van 
activiteiten: de klimtoren, de ATB-route door het bos fietsen en het rijden van de 
hindernisbaan met een kleine tractor. Voor jong en oud is er de excursie met de boswachter, 
een tochtje maken in een huifkar en de demonstraties met politiehonden.  
 

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, het parkeren. Op 150 meter afstand is een 
parkeergelegenheid voor 400 auto’s en langs het Schoterpad een parkeergelegenheid voor 
300 auto’s. Van hieruit wordt u met een bolderwagen naar het festivalterrein gebracht en 
gehaald. Let op! De Hopweg ter hoogte van het Natuurkampeerterrein de Veenkuil is 
eenrichtingsverkeer, dus inrijden vanaf Kuinre.  
 

Voor nadere informatie boswachter Harco Bergman 06-54957406 
 

 

Gratis theatervoorstelling over terminale zorg  
25 jaar Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk 
 
Sterven is meestal niet het meest geliefde onderwerp om over te 
praten. Toch is de dood de enige zekerheid die we in het leven 
hebben. Stichting Terminale Thuishulp Emmeloord en Urk (TTH) 
biedt al 25 jaar ondersteuning in thuissituaties aan terminaal 

zieken en hun mantelzorgers, waarbij de goed opgeleide vrijwilligers dag en nacht kunnen waken. 

Sinds 15 jaar is het ook mogelijk om te sterven in het Bijna Thuis Huis (hospice) van de stichting, 
een aanleunwoning in de Hof van Smeden in Emmeloord. Dit is een mooi alternatief wanneer de 
laatste levensfase thuis moeilijk is. Op www.tthnop-urk.nl kunt u meer over de stichting lezen. 

TTH viert de 25- en 15-jarige jubilea met een symposium en een theatervoorstelling. Het 
symposium vindt plaats in april en is gericht op professionals in de zorg. Op donderdag 17 mei 
kunnen inwoners van Noordoostpolder en Urk de lichtvoetige voorstelling ‘Theater van de Laatste 
Dagen’ bijwonen. Het geeft terminale zorg een gezicht, maakt het onderwerp sterven 
bespreekbaar en is een oproep om integer om te gaan met palliatieve patiënten en hun naasten. 
Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk nodigt u van harte uit om erbij te zijn. De voorstelling 
is op 17 mei van 19.30 tot 22.00 uur in de Beurszaal van Theater ’t Voorhuys in Emmeloord. 
Vooraf opgeven via tthnop-urk@kpnmail.nl is noodzakelijk. 

http://www.buitendagnop.nl/
tel:06-54957406
http://www.tthnop-urk.nl/
mailto:tthnop-urk@kpnmail.nl
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Experiencing God, swingend en ontroerend 

Tollebeek – Op 16 en 17 maart voert Gospelkoor Reflection uit Tollebeek onder leiding van Jan 
Bode het  fantastische muziekproject ‘Experiencing God’ op.  In dit speciale muziekstuk staat het 
ervaren van God centraal. Naast de verhalen uit het verleden speelt geloven in deze tijd een grote 
rol. Verschillende vertellers nemen u mee. Door ervaringen met het verleden en het heden komen 
de vertellers tot het inzicht  dat de ‘oude’ verhalen nog steeds van betekenis zijn.  Experiencing 
God is een muziekproject waarin swingende koorzang wordt afgewisseld met ontroerende solo’s.  

De muzikale vertelling begint bij Mozes. Aan de hand van een aantal Bijbelse figuren worden de 
liederen en tekst één. Tijdens de voorstelling zal ook een kinderkoor meewerken, dat speciaal voor 
dit project is samengesteld.  

Kaarten voor dit concert kosten € 10,00 en zijn te koop via www.reflection-tollebeek.nl , 
boekhandel De Fakkel in Emmeloord, boekhandel Koster en ’t Boekendal op Urk. 

 

 

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 

http://www.reflection-tollebeek.nl/

