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COLOFON         
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - juni - september – december 
Oplage  : 1300 
Bezorging  : Gratis huis aan huis                                
Informatie  : 251260                                     
E-mail adres  : debaanbreker@hotmail.com  
Redactie  : Jannie de Lange  
Drukwerk  : Catherien Jansen 
Aanleveren  : per email, in Word, lettertype Arial 11 pt 
 

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

E-mail Dorpsbelang : dorpsbelangens@hotmail.com 
 

LEDENADMINISTRATIE van Dorpsbelang wordt verzorgd door: 
Herman Goes : hjagoes@ziggo.nl   tel. 251758 
 

Website Ens : www.ens-nop.nl 
Contact website : redactie@ens-nop.nl 
 

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
 
 
 
 
 
 
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: 12 september 2016 

Verschijningsdatum rond 22 september 2016 
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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. 
 

 
OUD PAPIER 
Dit schooljaar staat de papiercontainer op donderdag 14 juli bij “Het Lichtschip”. Vanaf 8.00 uur tot 
ongeveer 14.00 uur kunt u het papier brengen. Het papier goed gebundeld aanleveren en zover 
mogelijk in de container plaatsen. 
Ouders van “De Regenboog” halen op zaterdag 9 juli tussen 9.00 en 12.00 uur oud papier op in 
Ens. Papier voor 9.00 uur aan de weg zetten anders blijft het staan, omdat de ouders al langs 
geweest zijn op hun ronde. 
 
Op pagina 7 vindt u meer informatie over de wijzigingen van het oud papier en andere 
inzameling door beide scholen.  
 

 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
1 Colofon 
2 Oud papier / activiteitenkalender 
3 Van de voorzitter 
4 ‘Ens is trots op Jens’ 
5 Bericht van Andries Poppe / nieuwbouw Baanhoek 
6 Even voorstellen: Francien Vriend van Mercatus / vervanging riolering 
7 Inzameling scholen / 58e bazar en rommelmarkt 
8 Buurtwerk / toneelgroep zoekt spelers 
9 Ensyfair 2016  
11 Geocaching in Ens 
13 Van Hees Machinery verhuisd 
14  advertentiepagina / bericht van Frieda en Daniëlle  
15 Duo fiets 
16 Activiteiten Steunpunt Ens / gewaardeerd als vrijwilliger? 
17 Wij Actief / aanmeldingsformulier lidmaatschap Dorpsbelang 
18 Volkstuinvereniging 50 jaar 
19 Con Brio 
20 Uitnodiging Fly Up / omloop Ens 
21 15e prestatieloop omloop Ens 
22 foto’s veldvoetbal 
23 SVEns 
24 Peuterspeelzaal De Hummel / boswachtersnieuws 
26 Ook iets voor Ens?  - Samobiel 
27 Tulpenmozaïek 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
  
12 augustus  prestatietocht Omloop Ens 
  3 september  volkstuinvereniging - open huis 
  1 oktober  inbrengdag rommelmarkt 
  8 oktober  bazar en rommelmarkt 
12 november  Fly Up – jubileumdag 
 
 
 
                      Een fijne zomertijd !! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5yaLPnsDNAhWGF8AKHSf8Ce8QjRwIBw&url=http://www.jozefachterveld.nl/agendapunt/zomervakantie/&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNERAOmmOQYhJIjI821AVYybftydJw&ust=1466843012556803
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Van de voorzitter 
 
Ik kijk naar buiten, en zie blauwe lucht en 'gouden' vlaggetjes die wapperen voor het raam. 
Zij moeten weer weg, maar stiekem heb ik er altijd een beetje 'buikpijn' van. Het is een vorm van 
afscheid nemen, afscheid nemen van een geslaagde feestweek. 
Het weer zat mee, de sfeer zat mee, de belangstelling zat mee, zelfs de kermis zat mee. 
Het cabaret werd een succes, zo ook de andere onderdelen in het program en 'Ens doe een wens' 
pakte boven verwachting uit. 
Kortom, bestuur van Ensyfair u kunt met trots terugkijken op een gewaardeerde inzet. Het is 
onderdeel van ons woon- en leefplezier. Bedankt! 
Verder had ik ook 'buikpijn' van het hoge gras midden in het dorp aan de Baan. We spraken met 
de gemeente, zie ook elders in deze baanbreker een woord van de wethouder. 
Nog meer 'buikpijnsituaties'? Afijn, nog 
ééntje: de N50. Mag ik erop, waar mag ik 
erop, waar mag ik eraf en van hoe laat tot 
hoe laat dan. Het beïnvloedde de 
afgelopen weken wel de gang naar het 
werk. Vaak koos ik voor de Vliegtuigweg, 
deze route gaf houvast in onzekere tijden. 
Overigens vond ik het wel knap hoe  
Rijkswaterstaat en de provincie snel tot 
een compromis kwamen toen er sprake 
was van een afsluiting voor langere tijd. 
Maar vooruit, geen gemopper het eindresultaat mag er wezen straks! 
 
In een eerdere vermelding heeft u in de Baanbreker kunnen lezen over de opzet van een 
boerderijenboek in de Noordoostpolder. Marianne van Maanen is hier vanuit Ens naar een 
bijeenkomst toe geweest en was hier zeer enthousiast over. Zij werkt in deze samen met Karel 
Pierik tevens uit Ens. Alle dorpen zijn vertegenwoordigd en er wordt nu gekeken hier een stichting 
voor op te richten. Ondersteuning wordt er gegeven vanuit Oostelijk Flevoland waar zij deze 
boeken gereed hebben. 
Men heeft zin hiermee aan de slag te gaan. Er ligt veel werk voor, de historie dient achterhaald te 
worden per boerderij. Liefhebbers zoeken we op het gebied van schrijven, interviewen, fotografie, 
onderzoek verrichten (o.a. naar voorgaande bewoners) Lijkt u het wat hieraan mee te helpen, dan 
graag een mailtje naar mariannevanmaanen@hotmail.com 
 
De klusgroep is de afgelopen tijd vrij druk geweest aan de Baan, de tulpen er weer af en het 
onkruid wat hard groeit momenteel. Het is een prettige groep mensen welke zich belangeloos voor 
het dorp inzet. Deze groep kan echter nog wel extra hulp gebruiken in de vorm van meer 
vrijwilligers. Wie heeft er af en toe een moment beschikbaar en werkt graag samen met anderen 
aan een schoon en onderhouden dorp? De inzet loont. Het plein ziet er mooi en goed 
onderhouden uit. Ook mede door de ondersteuning die er vanuit de zorgboerderij Hof van 
Schokland gegeven wordt. De tuinders Baas en Wouters wil ik ook van harte bedanken voor het 
toch maar weer mooi vullen van de bloembakken. Zonder jullie sponsoring hierin zou het 
dorpscentrum er anders uitzien en was maar de vraag of de bloembakken er dan nog hadden 
gestaan. 
 
Verderop in deze Baanbreker  staat er ook een stukje over de 'Samobiel', een initiatief welke 
plaatsvindt in Marknesse, zo ook las ik vanmorgen een stukje in de krant over een 'liftpaal'. 
Initiatieven lijken wel wat op elkaar. Het gaat erom dat men contact met elkaar zoekt en elkaar 
helpen kan. Het initiatief heeft een prettig sociaal en duurzaam karakter. 
 
Ik ben blij te mogen afsluiten met  het goede bericht dat de uitbreidingsplannen voor Ens 
doorgaan. Deze zomer wordt een start gemaakt met het 'bouwrijp' maken van de grond aan de 
Drietorensweg, men verwacht november te kunnen starten met de bouw. 
 
Ik wens u een goede vakantietijd toe. 
 
Gerda de Jong 
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'Ens is trots op Jens' 
 
Een Ensenaar in de krant, ik word er altijd weer vrolijk van. Het zet 'Ens op de kaart', 'Ens in the 
picture' maak er maar wat van.  
Ditmaal betrof het een collega, reden voor mij een afspraak te maken voor een gesprek van man 
tot vrouw als 'burgemeesters' onder elkaar! 
Enigszins voorbereid door informatie uit de krant en gewapend met pen en papier trof ik Jens thuis 
aan de Ramsweg. Nou ik kan u zeggen, deze burgemeester woont op een mooie locatie met 
voldoende ruimte achter het huis voor zijn hobby, nl: voetballen.  
Jens vertelt dat hij in september officieel wordt geïnstalleerd als 'jeugdburgemeester van de 
Noordoostpolder'. Ik vraag hem naar het hoe en het waarom. 
Op school werd hier aandacht aan besteed, er was een lesbrief die door de gemeente naar de 
scholen gestuurd was. De burgemeester was ook zelf op school geweest. Jens was 
geïnteresseerd en werd gekozen uit 13 sollicitanten.  Als ik de 11 jarige Jens gaandeweg het 
gesprek wat leer kennen dan snap ik dat ook goed. Hij is vooral positief ingesteld, maar ook een 
oplossingsgerichte denker. Hij is betrokken bij zijn omgeving en op zoek naar de 'Tips en Tops', 
zoals hij dat zelf zegt. 
“Ik praat graag met elkaar waar wij tevreden over zijn, maar ook wat nog net iets beter kan”.  
 
Speerpunten voor Jens het komende jaar zijn o.a:  
– Sporten stimuleren en mogelijk maken voor alle kinderen, geld mag hierbij geen belemmering 
zijn. Sporten is enorm belangrijk. 
– Meer tijd voor creativiteit, muziek en drama op school. “de leervakken zijn belangrijk en dat moet 
ook wel, maar ook het andere is nodig en maakt school leuk”. 
– Meer informatie met elkaar delen in b.v. een soort kinderkrant. Waar kunnen we elkaar helpen. 
De één kan goed zijn in rekenen en vindt dit leuk om uit te leggen, de ander weer in iets anders. 
Ook kunnen we informatie delen over wat je op school doet en elkaar op ideeën brengen. 
“Wat vond je van de burgemeester?”, vroeg ik. Jens gaf aan dat het een hele aardige man is, maar 
wat ik nooit verwacht had is dat hij een televisie op zijn werkkamer heeft. (zou hij hier nickelodeon 
op kunnen ontvangen?, voegde hij al lachend toe.) Wat Jens het komende jaar te wachten staat is 
een bijdrage aan de Sinterklaas, aan 4 mei, maar ook het mogen bijwonen van vergaderingen. 
Helemaal leuk als het om 'kinderzaken' gaat. 
 
Jens, dank je voor het gesprek. Ik wens je veel plezier met het schoolkamp deze week en vooral 
heel veel succes bij je verantwoordelijke taak als  'jeugdburgemeester'.  
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Beste inwoners van Ens, 
 

Al een aantal jaren staan er aan de ingangen van dorpen al vroeg bloemen. Daar zijn we allemaal 
blij mee en dat willen we ook graag zo houden. De eerste paar keren wordt daar het gras niet 
gemaaid om de bollen weer de kracht te geven om ook een jaar later weer volop te bloeien. 
Over veel plaatsen waar krokussen of andere voorjaars bolbloeiers bloeiden zijn opmerkingen 
binnengekomen dat het gras toch wel heel erg lang werd. Ook vanuit de andere dorpen kwamen 
deze opmerkingen binnen, en ook van raadsleden hoorden we hiervan.  
Ondanks toezeggingen dat het gras zou worden gemaaid en afgevoerd, is dat in Ens toch niet op 
tijd gebeurd. Dat is erg jammer! Daar bied ik u mijn excuus voor aan. Temeer, omdat ik heb 
gehoord van uw voorzitter dat het ook bij u de inzet heeft weggenomen om uw bijdrage aan de 
verfraaiing van het dorp te leveren.  
 

Graag zeg ik u toe dat we volgend jaar deze plekken eerder zullen maaien om zo gezamenlijk het 
'bloemendorp' Ens een mooi dorp te laten blijven! 
 

Wat betreft het onderhoud spelen er een nog aantal zaken die goed zijn om te weten. 
- In maart is het gebruik van glyfosaat bevattende middelen op verharding verboden. Dat betekent 
dat we nu veel meer borstelen en branden om vergroening te voorkomen. 
- Er was geld vrijgemaakt om het schoffelonderhoud bij de ingangen van de dorpen op 
onderhoudsniveau B te onderhouden. (1 niveau hoger dan tot nu toe) 
- De gemeenteraad heeft onlangs een motie aangenomen om vanaf 2017 het schoffelonderhoud in 
de dorpen als geheel 1 niveau op te waarderen. 
 

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken voor de enorme inzet en kracht van u als bewoners en 
vrijwilligers van het dorp Ens. Samen sterk! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Andries Poppe 
 

 

Nieuwbouw Baanhoek 
 

Multifunctionele woningen 
Op dit moment bereidt Mercatus de bouw van 5 multifunctionele woningen aan de Baanhoek voor. 
Deze woningen zijn qua indeling vergelijkbaar met de nieuwbouw aan de Baan en dus  
levensloopgeschikt. Dat betekent dat de begane grond naast de woonkamer, keuken en hal ook 
een badkamer en een slaapkamer heeft. Op de verdieping worden twee extra slaapkamers en een 
toilet gemaakt. Daardoor zijn deze woningen geschikt voor senioren en mensen met een fysieke 
beperking die gelijkvloers willen wonen, maar ook voor alle andere huurders van Mercatus. 
 

DNA-Kenmerken 
Het ontwerp van de woningen is passend bij de DNA-kenmerken van de Baanhoek. Dat betekent 
dat in het ontwerp verschillende elementen terugkomen van de Delftse School, de 
architectuurstroming op basis waarvan de bestaande bebouwing aan de Baanhoek is ontworpen. 
Daarmee behoudt de Baanhoek en daarmee Ens haar unieke uitstraling. Elementen die je onder 
meer ziet terugkomen zijn de kleuren van daken en gevels, omlijstingen van deuren en ramen en 
schoorstenen. Meer informatie over het DNA van de Baanhoek en Ens vind je op 
www.dnanoordoostpolder.nl (klik op Polderdorpen/De Dorpen en vervolgens op de kaart “Ens”). 
 

Planning 
De planning is dat begin juli wordt gestart met de bouw van de woningen. De bedoeling is dat deze 
voor het eind van het jaar worden opgeleverd. 
 

De kale huur voor deze woningen is vastgesteld op € 586 en € 628. Daarvoor krijgt de huurder een 
comfortabele nieuwbouwwoning met een lage energierekening. De woningen zijn in mei 
aangeboden via de website van Mercatus en inmiddels alle verhuurd. 
 

Omwonenden 
De omwonenden van de nieuwbouw aan de Baanhoek worden in week 25 geïnformeerd door de 
aannemer Van Wijnen. 

http://www.dnanoordoostpolder.nl/
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Hallo bewoners van Ens,  
 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Francien Vriend, geboren en getogen in Emmeloord en 
werkzaam als wijkconsulent bij Mercatus.  
 
In welke wijk werk ik en wat kunt u van mij verwachten? 
Mijn wijk is zuidoost waar onder uw dorp Ens valt. Voor u ben ik het eerste aanspreekpunt als het 
gaat om leefbaarheid in het dorp. Als wijkconsulent stimuleer ik huurders tot het nemen van buurt 
en wijkinitiatieven. Ook zorg ik ervoor dat huurders regels naleven, zodat uw dorp aantrekkelijk 
blijft voor alle bewoners. Nieuwe huurders heet ik welkom in de woning, wanneer er 
betalingsproblemen zijn, bezoek ik de huurder en zoeken we naar een regeling die bij de bewoner 
past. Als er klachten zijn, ben ik het aanspreekpunt en ga ik samen kijken met bewoners naar een 
goede oplossing. Daarnaast speel ik een rol bij bewonersparticipaties.   
 
Contact 
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 0615014488 of per mail op f.vriend@mercatus.nl  
 
Graag tot ziens in Ens! 
 
Francien 

 
 
 
Ik ben werkzaam in de Wijk zuidoost In Emmeloord: De Zuidert, Botenbuurt, 
Vogelbuurt en de  dorpen: Ens en Kraggenburg. 
 
 
 
 

Voor Ens zijn dit de collega’s waarmee ik samen in het wijkteam werk.  
 

  
 
wijkopzichter:          wijkmeester:    wijkcoördinator: 
 Jaap de Vos         Gerard Bonhof   Marcella van Wagensveld 
 
 

 

 
Vervanging riolering en aanleg 
regenwaterriool Baan, 
Stallijnstraat en gedeelte G.J. 
Gillotstraat 
 
 
 

Fase 1  Baan: 2-6 t/m 24-6 
 
Fase 2  Stallijnstraat: 20-6 t/m 15-7 
 
Fase 3  G.J. Gillotstraat (gedeelte): 
   14-7 t/m 29-7 

mailto:f.vriend@mercatus.nl
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INZAMELING 
 

Na jaren het oud papier te hebben 

ingezameld, gaat dat nu veranderen. Per    

1 oktober kunt u zelf het oud papier in uw 

eigen papiercontainer langs de weg zetten. Dus niet laten ophalen door De Regenboog of in de 

container bij Het Lichtschip brengen. Het papier langs brengen op school stopt per 29 

september. 

Het oud papier wordt op zaterdag 3 september voor de allerlaatste keer opgehaald door de 

ouders van De Regenboog. Op 1 en 29 september staat dan nog een keer een container bij Het 

Lichtschip. 

Inmiddels is met de gemeente Noordoostpolder afgesproken dat Het Lichtschip en De 

Regenboog kleding, metaal, frituurvet en kleine elektrische apparaten gaan inzamelen. Vanaf 

september bestaat de mogelijkheid om dat tijdens schooltijden te brengen. 

Op de "grens" van De Regenboog en Het Lichtschip worden containers geplaatst waarin u dan 

uw overtollige spullen kwijt kunt. 

Meer informatie is te vinden op de website van Ens; www.ens-nop.nl of op de websites van de 

scholen. 

We hopen op uw medewerking. 

Voor meer informatie: 

Henriëtte Wentink       Freerk Postmus  

OBS De Regenboog       CBS Het Lichtschip  

www.obsderegenboog.nl      www.hetlichtschip.nl  

obsregenboog@aves.nl     het.lichtschip@scpo-nop.nl  
 

 

58
ste

 Bazar/rommelmarkt  Prot. gemeente “de Zaaier” te Ens. 
 

Wanneer : 8 oktober 2016 
Waar : Loods Meine Kroes, Waterkant 25 
Openingstijden : 09.30 - 16.30 uur 
   19.30 - 23.00 uur 
Entree  : Kinderen tot 12 jaar gratis 
         Volwassenen € 1,--  
Doel : Vervanging glas in loodramen van de kerkzaal 
September : Lotenverkoop van de grote verloting in september 
   Loten kosten € 1,25 
Inbrengdag : 1 oktober 2016 van 9.30 tot 15.30 uur 
Gevraagd  : Vrijwilligers om te helpen op de bazar. 
                   Goede bruikbare spullen, boeken, puzzels, speelgoed etc. 
 

Als u al eerder goede bruikbare spullen kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen 
met Arend Batterink tel. 0622659744 
 
Namens Bazarcommissie 
Willemien Houter tel. 253094 

http://www.ens-nop.nl/
http://www.obsderegenboog.nl/
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:obsregenboog@aves.nl
mailto:het.lichtschip@scpo-nop.nl
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Buurtwerk  
 
Tijdens mijn contacten in Ens kom ik regelmatig mensen tegen die op vrijwillige basis veel voor 
anderen betekenen. Dit kan in kleinere of grotere vorm zijn. Veel vrijwilligers zijn bekend bij de 
dorpsbewoners en ontvangen dan ook wel eens een schouderklopje of een bedankje. Ook al zit 
men daar zelf vaak niet op te wachten omdat ze het vanzelfsprekend vinden wat ze doen, dit is 
verdiend en mag best vaker gebeuren, want waardering ontvangen doet goed, toch?! Maar er zijn 
ook mensen die voor de gemeenschap het een en ander doen wat niet direct zo opvalt, maar wel 
van grote betekenis is. Deze mensen horen niet zo snel “dank je wel “, terwijl we wel allemaal 
enorm waarderen wat ze doen? 
Ik noem nu bewust geen namen of activiteiten, want als ik de één noem, doe ik mogelijk een ander 
weer tekort. Toch zou het leuk zijn om eens wat vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten. Maar 
hoe doe je dat? Hoe ga je iemand ‘kiezen’ zonder de ander het gevoel te geven eraan ‘voorbij te 
gaan’. 
Dit dilemma voelde ik dan ook bij de vraag van de Rotary om namen van vrijwilligers uit Ens door 
te geven. Deze mensen ontvangen mogelijk een uitnodiging voor een feestelijke brunch welke 
wordt georganiseerd door de Rotary ter gelegenheid van hun 60 jarig jubileum. Hoe pak je zoiets 
nou aan? Ik heb dit dan ook besproken met het Dorpsbelang, maar begrijp dat het ook voor hen 
lastig is om keuzes te maken. Veel mensen komen hiervoor in aanmerking, maar het mogen er 
helaas maar 8 uit elk dorp zijn.  
Om de keuze zo eerlijk mogelijk en onpartijdig te laten verlopen, heb ik de namen doorgegeven 
van ‘stille’ vrijwilligers die niet al te veel in beeld zijn, maar wel veel betekenen voor het dorp. 
Namen van mensen die ik ook niet persoonlijk ken, maar wel door verschillende mensen worden 
genoemd. Deze mensen zullen in de komende tijd dan ook verrast worden met een uitnodiging. Ik 
hoop dat ze deze zullen aanvaarden en op deze manier alle vrijwilligers van Ens willen 
vertegenwoordigen bij de brunch. Misschien horen we hier nog eens wat van terug. 
 
Inmiddels is er ook een vrijwilliger gestart met Taallessen voor een aantal nieuwe dorpsbewoners 
die graag de Nederlandse taal willen leren en willen meedoen met de activiteiten in Ens. Deze 
mensen hebben aangegeven dat ze zich heel welkom voelen in Ens, maar het moeilijk vinden om 
de ‘aansluiting’ te vinden met de andere bewoners. Dat ze graag meer willen dan beleefd groeten 
en een kort bezoekje. Ze willen zich hier ook zelf voor inzetten en niet wachten tot een ander de 
eerste stap zet. Maar het is voor hen lastig om mogelijkheden te vinden om te kunnen werken en 
duurzame vriendschappelijke relaties op te bouwen in hun directe woonomgeving. Mogelijk heeft 
dit te maken met het wel of niet begrijpen van elkaars taal en leefgewoontes waarmee we zijn 
opgegroeid. Ook al proberen we hiervoor open te staan en rekening met elkaar te houden, het 
kleinste verschil kan al een relatie verstoren omdat we elkaar dan niet goed begrijpen. Maar we 
kunnen deze verschillen ook als een uitdaging zien en naar kansen zoeken om van elkaars 
gewoontes te weten en elkaar proberen te begrijpen. Dan kunnen er mogelijkheden ontstaan om 
voor elkaar iets te kunnen betekenen. Ik wil samen met Ens deze uitdaging wel aangaan…. Wie 
durft de eerste stap te zetten om een kans te bieden?  
 
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 
 

 
!! Toneelgroep Ens zoekt spelers !! 
 
Altijd al een keer op de planken willen shinen? 
Kom onze gezellige groep versterken en stuur een mail                                                                
naar hermanenanneke@xs4all.nl of bel 06-40858439 

http://www.carrefour.nu/
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Ensyfair 2016 “Een wereld vol wonderen” 
 

En dat was het zeker… een wonderlijke en vooral fantastische Ensyfairweek! Vol, maar dan ook 
bomvol met allerlei activiteiten voor jong en oud. Misschien bent u ook een beetje vergeten wat er 
allemaal gebeurd is. Om u een handje te helpen: hierbij een terugblik op een geweldige feestweek.  
 
Zaterdag 
De Ensyfair ging volgens traditie van start met een heerlijk verzorgde brunch, aangeboden door de 
CVE. Er was voor ieder wat wils, van broodjes beenham, een heerlijke salade tot suikerspinnen en 
heksenranja. Na de brunch verliep de feestweek toch anders dan anders, de brunch werd namelijk 
niet gevolgd door de quiz, maar het publiek en de deelnemers mochten allemaal naar de 
Waterkant voor het Waterspektakel. De eerste punten voor de buurtcompetitie waren dit jaar te 
verdienen bij het Waterspektakel. Een spektakel was het zeker! De brandweer wist de snelste tijd 
neer te zetten. ’s Avonds mochten de deelnemers laten zien wat voor show zij neer kunnen zetten. 
Voor een volle tent en van vele creatieve optredens beoordeelden de juryleden, team “De 
Rukbunker 2.0” de grote winnaar van de Playbackshow met hun spectaculaire Aladin-optreden. De 
playbackshow werd spetterend afgesloten met de Kliko Disco show. 
  
Zondag 
Na een bomvolle 1e zaterdag gingen we zondag van start met een iets minder vol programma. 
Ruim 200 personen woonden zondagochtend de Interkerkelijke dienst bij. Voorganger Pastoor v. 
Maagd en koor Cantabilé, onder leiding van Marian de Waal, zorgden voor een prachtige dienst. 
Ondertussen werden op het Ensyfairterrein de volleybalvelden klaargemaakt. Met een 
recordaantal teams (29) was het een drukte van jewelste op de velden. Deze sportieve middag 
werd uiteindelijk gewonnen door ‘De Schuur’.  
 
Maandag  
Op maandag ook geen tijd om bij te komen van het weekend, want er mocht weer gepuzzeld 
worden. Maar liefst 31! auto’s gingen op maandagavond vanaf de tent naar Blokzijl om daar te 
starten met de autopuzzelrit welke georganiseerd werd door Dorpsbelang Ens. Team de Apen van 
Ens bleek uiteindelijk de slimste én de snelste te zijn met de autopuzzelrit. 
 

Dinsdag  
Feest voor de allerkleinste Ensernaren: 
De Peuterkermis! Schminken, paard en 
wagen, paddenstoel cakejes en 
toverstaffen zorgden ervoor dat De 
Peuterkermis omgetoverd was in 
sprookjessferen.  
Na maandenlang oefenen, schrijven, 
zingen en vooral lachen en hard werken 
met elkaar was het dan eindelijk zover: 
Cabaret 2016! Met enkele nieuwe 
gezichten, ervaren spelers en 
koor/bandleden mocht Piet Botman, 
terug van weggeweest, zijn invulling aan 
het Cabaret geven. Geschreven en 

opgerakeld door de schrijversgroep werden de leukste, mooiste, meest memorabele momenten 
van afgelopen jaar, van ons dorpje, weer op een mooie en hilarische manier uitgelicht.  
 
Woensdag 
Op de woensdag van Ensyfair was het de beurt aan de basisscholen van Ens. Zij mochten dit jaar, 
afwisselend, houten spellen spelen en kijken naar (en meedoen met) een optreden van Crazy 
Jeugdshow. Een morgen vol muziek, spelletjes en interactie, echt een feest!  
Woensdagavond was het tijd voor een inmiddels beroemde activiteit, verzorgd door de Kleiduikers: 
De Bingo! De tent was vol enthousiastelingen en het podium stond weer vol met mooie, leuke, 
grote en kleine prijzen. Met diverse rondes, hier en daar een valse bingo, maar vooral veel blije 
prijswinnaars was de bingo zeker weer een geslaagde activiteit!  
 

https://www.facebook.com/commercieleverenigingens/


10 
 

Donderdag 
Traditioneel is de donderdagavond voor de doeners in de Ensyfair week, een avond waarbij alle 
creativiteit en handigheid tevoorschijn gehaald moest worden. Dit jaar helemaal, want de opdracht 
was geheim. De opdracht? Maak een fantasie zitmeubel. De grootste creatievelingen deze avond 
waren de deelnemers van de E.P. Seidelstraat met hun mooie creatie. Buiten de buurtcompetitie 
om was het ook een oergezellige ´Doe-avond’. Tijdens deze avond werden we meegenomen in 
een sprookjeswereld, met allerlei leuke, wonderlijke activiteiten.  
 

Vrijdag 
Tijdens de nostalgische middag was er 
ruimte om foto’s van 70 jaar Ens te 
bekijken. Dhr. Oosterwijk vertelde 
pioniersverhalen en er werd opgetreden 
door chansonnier Ken Besuijen.  
 

Ens doe een wens!  
Een van de avonden waar wij het meest 
naar uitkeken was dit jaar Ens doe een 
wens! Een avond waarbij u wensen voor 
naasten kon indienen. 
 

Tijdens Ens doe een wens brachten wij, 
samen met u en vele bedrijven en 
verenigingen, 21 wensen in vervulling. Klapstuk deze avond was een duo fiets tbv Het Hofje en 
voor ouderen en mensen die zelf niet meer kunnen fietsen.  
Deze mooie avond werd feestelijk afgesloten met een optreden van ’N Keer Wat Anders! Zoals 
altijd maakte zij er ook deze avond weer een fantastisch feest van, met een polonaise tot op het 
podium.  
 

Zaterdag  
De laatste zaterdag van Ensyfair begon met een rondrit, behendigheidswedstrijd en show van De 
Oude Trekker- en Motoren Vereniging (OTMV).  
Terug bij de tent dit jaar waren de Jaarmarkt en rommelmarkt. Iedereen kon hier de mooiste 
spullen kopen en verkopen. Tegen de middag mochten de deelnemende buurten laten zien 
hoeveel kennis zij in huis hadden met de Quiz, georganiseerd door Dorpsbelang. Pittig, na een 
week lang feesten. Hierna volgde een middag vol gekke spellen; De Te Gekke Zaterdag, helemaal 
in teken van Ensyfair, een wereld vol wonderen!  

 
Tot slot werd deze fantastische feestweek afgesloten door een band 
die ontstaan is tijdens een eerdere editie van Ensyfair: Open Mind. 
Samen met de mannen van LIJN7 verzorgden zij een spetterend slot 
van een prachtig Ensyfair! En het ging door tot in de late uurtjes…  
 

Het dorp was dit jaar fantastisch versierd door alle wijken en buurten. 
Om iedereen hiervoor te bedanken zijn er meerdere prijzen 
uitgereikt. De hoofdprijs is gewonnen door De Buitenbeentjes met 
een geweldig decor op de ijsbaan.  
 

De uiteindelijke winnaars van de buurtcompetitie: De 
Oudschokkerzandjes. Gefeliciteerd met jullie overwinning. De gehele 
eindstand is terug te vinden op onze website.  
 

Wij als bestuur van Ensyfair kijken terug op een geweldige 
feestweek! We willen onze commissies bedanken voor al het werk dat zij verrichten voor Ensyfair. 
Maar wij willen vooral u bedanken, als bezoeker. Dat u er ook dit jaar weer voor gezorgd heeft dat 
het een geweldige Ensyfair is geweest. Op naar Ensyfair 2017.  
 
Foto’s en video’s kunt u bekijken op onze website: www.ensyfair.nl of op onze Facebook pagina.  
Bestuur Stichting Ensyfair 

 

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

http://www.ensyfair.nl/
http://www.ensyfair.nl/
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Geocachen in Ens 
 
Sinds een jaar zijn wij – aangestoken door vrienden met deze hobby - begonnen met geocaching. 
Omdat Geocaching niet voor iedereen een bekend begrip is gelijk maar even een korte uitleg: 
Geocaching komt op hoofdlijnen op het volgende neer: 
Iemand verstopt een schat (dit wordt de cache genoemd) op een leuke, 
mooie, interessante locatie. Vervolgens maakt hij of zij de schat bekend 
op het internet door hem aan te melden bij Geocaching.com. 
De schatzoeker (cache hunter) zoekt op Geocaching.com een leuke 
cache uit, leest de informatie rondom de cache zoals onder andere de 
GPS coördinaten en stelt zijn of haar GPS apparaat of Smart Phone 
hier op in waarna de zoektocht kan beginnen. 
Indien de schatzoeker de cache gevonden heeft schrijft hij zijn naam op 
een logrolletje in de cache en meldt hij zijn vondst op Geocaching.com 
en laat een persoonlijk berichtje achter. 
 
Voor ons is geocachen een leuke manier om door dit speelelement een wandeling met onze 
kinderen wat extra uitdaging te geven. Maar zeker zo leuk vinden wij het om onze eigen creativiteit 
los te laten en Ens te voorzien van een aantal caches. Samen met nog een fanatiek geocache 
team uit het dorp hebben we Ens leuk op de kaart weten te krijgen voor geocachers uit heel 
Nederland maar zelfs ook al uit Duitsland, Engeland en Zweden! Door de hoeveelheid caches (21!) 
die Ens momenteel bezit is het dorp een geschikte plek om je een dag te vermaken in het dorp. 
Afgelopen jaar zijn er rond de 250 bezoekjes van personen / teams geweest in het dorp. 
 

 
De sterretjes en smileys op deze afbeelding 
geven plekken aan waar caches verstopt 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Door de berichtjes die achtergelaten worden op internet krijgen wij een leuke indruk van hoe Ens 
ervaren wordt door de schatzoekers die ons dorp bezoeken. Hieronder een aantal quotes om u 
ook een indruk te geven. 
  
“We hebben deze serie met veel plezier gedaan en merkten dat de bewoners in Ens bijzonder 
vriendelijke mensen zijn: alle mensen die we tegenkwamen groetten ons (en wij weer terug 
natuurlijk!)” 
 

“We hebben Ens van alle kanten gezien. Het lijkt wel of alle inwoners op de hoogte zijn van de 
caches die er liggen want steeds werden we aangemoedigd om goed te zoeken.” 
 

“we hebben genoten van de wandeling in Ens” 

 

“Iets meer dan 8 jaar geleden waren we op bezoek in het groendorp Ens. Vandaag keerden we 
terug om het Wandelpad Ens te gaan doen. Het was een mooie en informatieve wandeling door en 
om het dorp.” 

http://i2.wp.com/www.geocachingwijzer.nl/wp-content/uploads/2012/10/geocache-in-de-grond.jpg
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“Op mijn route van Apeldoorn naar Texel kom ik regelmatig langs Ens in de N.O.P. Meestal zoef ik 
er langs, maar vandaag heb ik er een uitgebreide tussenstop gemaakt. Bedankt voor het laten zien 
van het mooie wandelpad Ens” 
 

“Het kabouterpad vond ik ontzettend leuk om te lopen, wat mooi opgeknapt allemaal, trouwens een 
hoop bos en natuur hier in Ens, leuk om eens te zien.” 
 

“Vandaag maar eens aan ENS begonnen. Heerlijk kunnen wandelen en cachen. 
Alles ziet er goed verzorgd uit. Alleen zijn hier veel honden en nog meer sporen van honden. DUS 
goed uitkijken waar je loopt!” 
 

“De plek waar de cache verstopt was, werd snel gevonden maar dan...... We dachten het 
benodigde tooltje bij ons te hebben, maar helaas niet sterk genoeg!!! Op dat moment liepen er 
twee mensen langs die hoorden dat we het over een fietspomp hadden en zij dachten dat we een 
lekke band hadden. We hebben een en ander uitgelegd en zij nodigden ons uit mee te lopen naar 
hun huis en hun fietspomp te lenen. Aldus gedaan en gelukkig.......... deze was sterk genoeg. 
Uiteraard hebben we de pomp in dank terug gebracht en de gemaakte foto's laten zien.” 
 

“Gevonden .lekker in de hondenpoep gestaan en gelogd” 
 

“Een leuke multi langs een heel leuk kabouterpad. We troffen een oma(?) met 2 jongens op de 
step. Aan het begin van het pad was een deurtje stuk. Zij vertelde ons dat er mensen in de buurt 
zijn die wekelijks controleren of alles nog klopt en heel is, anders wordt er meteen gerepareerd. 
Jammer dat het nodig is maar fijn dat dat soort mensen bestaan!” 
 

“En zo leer je in een kwartiertje alles over kabouters. Erg leuk pad dit, ik zal hem doorgeven aan 
vrienden met kleine kinderen. “ 
 

“Leuke korte kaboutermulti die zeer geschikt is voor (kleine) Kinderen. 
Alleen erg jammer dat er veel drollen liggen. Dus opletten waar je loopt” 
 

“Hoewel onze kindertijd al weer ver achter ons ligt, hebben we toch erg genoten van het 
Kabouterpad.” 
 

“Op deze manier zie je heel Ens  en het is groter dan gedacht, zelfs allerlei winkels!” 
 

“Dit zijn de leuke plekjes voor de cachers die uit een andere omgeving. Tot onze verrassing 
kwamen wij bij een prachtige zonnewijzer. De zon scheen volop en we konden aflezen dat de klok 
uitstekend de tijd aanwees.” 
 

En ook de plaatselijke horeca profiteert van al deze geocachende bezoekers; 
 

“ Nadat we bij de plaatselijke cafetaria in Ens een bakje cappuccino en koffie hebben gedaan…”  
 

“In de middag hebben we lekker gegeten bij de snackbar in het midden van het dorpje.” 
 

“Bij de voetbalvereniging gaan we een kopje koffie halen en dan verder op stap.” 
 

“…sloten we deze cachedag af met een etentje bij Het Wapen .” 
 
 
Wilt u zelf ook eens een rondje geocachen in Ens? Bezoek dan de website geocaching.com. 
Geocaching is gratis; je hebt alleen een goede telefoon of GPS-apparaat nodig.  
Dus waarom zou u het niet eens uitproberen? 
 
Mocht u een keer (onbedoeld) tegen één van de caches in Ens aanlopen dan vragen wij u deze in 
de oorspronkelijke staat te laten.  
En mocht u in de toekomst mensen tegenkomen tijdens een wandeling in het dorp die op de kop in 
de bosjes duiken; dan weet u wat ze aan het doen zijn… 
 
Groet  Thom, Yvonne, Lynn, Johan en Amy (Met Tylja als spelnaam) 
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VHM verhuisd!  

Het zal de meeste Ensenaren niet zijn ontgaan; in nog geen vijf maanden tijd is het industrieterrein 
van Ens uitgebreid met een nieuwe fabriek. Maar wat gebeurt daarbinnen allemaal?  
 
Met een achtergrond in zowel de landbouw als in de werktuigbouwkunde begon Rik van Hees in 
2010 volledig voor zichzelf en onder de naam Van Hees Machinery op de boerderij van zijn ouders 
aan de Mammouthweg. Dat begon met een kleine werkplaats, maar al snel werd een hele schuur 
in gebruik genomen en vervolgens ook de naastgelegen schuur. Er ontstond in amper zes jaar tijd 
ruimtegebrek en dat vraagt om een andere oplossing. Die oplossing was snel gevonden op het 
bedrijventerrein van Ens. Met volledige medewerking van gemeente en financier zijn de plannen 
snel concreet geworden en kon met de start van de bouw worden begonnen. Hiervoor is 
samenwerking met voornamelijk lokale bedrijven gezocht.  

Sinds mei 2016 heeft Van Hees Machinery zijn intrek genomen in de nieuwe machinefabriek aan 
het Oogstveld 12. Met betrekking tot het ontwerp van de fabriek heeft Rik van Hees duidelijke 
instructies aan de architect gegeven; hij had immers al sinds zijn 18e in zijn hoofd dat als hij ooit 
een eigen pand zou bouwen, er in ieder geval een ‘zaagdak’ op moest komen. Met de grote 
glaspuien aan weerszijden van de fabriek valt er zoveel daglicht naar binnen dat de lampen bijna 
overbodig zijn.  

Binnen zijn geluiden te horen van lasapparatuur, heftrucks en montagewerkzaamheden. De fabriek 
is ingericht naar de aard van de verschillende werkzaamheden; een gedeelte voor de constructie, 
een gedeelte voor montage, een magazijn, een elektrokamer en een ruim kantoor waar de 
ontwerpen worden gemaakt en de werkvoorbereiding plaatsvindt. VHM heeft inmiddels 5 vaste 
medewerkers in dienst en vult zijn capaciteit dagelijks aan met een aantal ZZP’ers. Op een goede 
dag is er dan ook zo’n 12 paar handen aan het werk.  

Van Hees Machinery ontwerpt en bouwt slimme, hoogwaardige machines voor de industriële 
landbouw en maakindustrie. De machinefabriek maakt onder meer kistenvullers, kistenkantelaars 
en machines voor waterbeheer op de kavel. De machines worden ontworpen vanuit een wens in 
de sector; hoe kan het makkelijker, sneller en efficiënter? Waar de eerste machines nog per stuk 
werden gemaakt, worden inmiddels meerdere machines in serie gemaakt, maar de nadruk blijft 
altijd liggen op de speciaalbouw. De machines worden door het hele land en daarbuiten verkocht, 
middels een uitgebreid dealernetwerk. Sinds 2015 is ook broer Bas van Hees als verkoper voor 
VHM aan de slag en dat werpt zijn vruchten af.  

Met de verhuizing weet VHM vooral ook een professionaliseringsslag te maken en een solide 
uitstraling te creëren. Het bedrijventerrein in Ens leent zich daarvoor uitermate goed, niet alleen 
vanwege de beschikbare 
ruimte maar ook vanwege de 
bereikbaarheid en de nieuwe 
ontsluiting naar de N50. De 
capaciteit van VHM is middels 
de nieuwe ruimte geheel 
verdubbeld met zo ongeveer 
1100 m2 aan 
fabrieksoppervlak. Daar kan 
VHM voorlopig weer even 
mee vooruit!  

Van Hees Machinery 
www.vanheesmachinery.nl 

Like ons op facebook!  

 

 

 

http://www.vanheesmachinery.nl/
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Ter herinnering: 

 Frieda’s Borduurshop en Daniëlle’s Fashion 

zijn op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 

uur open aan de Noorderbocht 94. Op de 

andere werkdagen kunt u ons bellen om een 

vrijblijvende afspraak te maken. 

Frieda’s Borduurshop tel. 06-53990886             

Daniëlle’s Fashion tel. 06-25206230 

 

 

Frieda’s Borduurshop en Daniëlle’s Fashion 

aan de Noorderbocht 94 zijn gesloten van     

21 juli tot 26 augustus i.v.m. vakantie.        

Wij zijn niet 6 weken weg dus heeft u een klus 

bel ons dan gerust!!!!    

Frieda 06-53990886 en Daniëlle 06-25206230 

Alvast een fijne en zonnige vakantie. 

 

 

 

VPutten 
machinaal & timmerwerk 

voor alles op houtgebied 

 
 Het maken en plaatsen van kozijnen, 

deuren, ramen en draaikiepramen. 
 

Tevens verkoop van schroeven, 

spijkers, sloten, deurkrukken, 

 scharnieren, pluggen, 

pvc, tuinhout, schuttingen, 

palen, poortdeur, 

hang- en sluitwerk, etc. 

 
Voor meer info: 

Tel: 06- 19 19 39 04 

vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl 

www.vputten.blogspot.com 

het Noord 10B 8307AA Ens 

 

mailto:vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl
http://www.vputten.blogspot.com/
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Duo fiets 
 

Wat zijn we ontzettend blij dat Ens een duo fiets heeft. 

Dankzij de Ensyfair actie ”Ens Doe Een Wens”, Sportdorp Ens, Oecumenische 

kerkdienst, (voorlopige toezegging)SBBK is de wens : 

 “EEN DUO FIETS VOOR ENS”   uitgekomen. 

De duo fiets kan door iedere Ensenaar gebruikt worden. 

Wij hebben vrijwilligers die met u kunnen gaan fietsen (wij zoeken ook nog enkele 

vrijwilligers en nog iemand die het onderhoud op zich wil nemen) maar u mag ook 

met uw familielid, vriend(in) of buurtgenoot gaan fietsen. 

Er is een korte duidelijke gebruiksaanwijzing aanwezig hoe u de duo fiets en de 

elektrische trapondersteuning moet gebruiken. 

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

De definitieve stalling voor de duo fiets is nog niet bekend, maar samen met de CVE 

(Commerciële vereniging Ens) zoeken we een oplossing.  

 

Wie  : iedere Ensenaar ( die niet meer zelfstandig   

  kan/durft/mag fietsen) mag de fiets gebruiken 

Wat  : wat kost het ? ?      € 2,- per keer (onderhoud) 

Waar : afspraak maken voor gebruik op :   

  maandag/woensdag/vrijdag bij “Balans” praktijk 

  voor Fysiotherapie in Ens.  

    Tel : 251804 of 06-28310139 (Jolien) 

Waar : U mag fietsen op alle fietspaden. (actieradius is 50km) 

Info  : “Balans” praktijk voor fysiotherapie tel : 251804 

     Marijke Hollewand tel : 06-22588343. 
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Activiteiten in het Steunpunt Ens 
 
Vaste activiteiten in het Steunpunt 
Open Inloop   : Van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur  
Samen eten : elke 2e maandag v/d maand een 3 gangen diner voor € 7,00 voor alle 65+ers en  
    alleengaanden van 55+ (opgave 2 weken vooraf, aanvang 12.00 uur) 
Zingen  : elke 2e maandag v/d maand 15.00 uur 
Wandelen : dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur verzamelen bij het Steunpunt 
Brei/Creaclub : dinsdag om 14.30 uur  (de ene week is de breigroep actief en de andere week is   
                         de creagroep actief) 
Koersballen : woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 14.00 uur. 
Spelletjes : woensdag van 09.30 tot 11.30 uur  (kaarten, rummikub, sjoelen) 
Mozaïek         : donderdagmiddag in de even weken om 14.00 uur 
Diëtist  : Anja Vis (op afspraak  0521-515017 of e-mail: info@dietistenpraktijkanjavis.nl) 
Consultatiebureau: iedere 2de en 4e woensdag van 8.00-14.00 uur.  
 
Mozaïek 
In de even weken kunt u op de donderdagmiddag helpen bij het maken van mozaïek werkstukken 
voor het dorp. 
 
Bingo en broodmaaltijd 
Maandag 5 september wordt er een bingo met aansluitend een broodmaaltijd georganiseerd. 
Aanvang 16.00 uur. Kosten 6 euro 
 
Thuis in Optiek 
Donderdag 22 september en 6 december van 10.00 – 10.30 uur is Leone Lourens in het Steunpunt 
aanwezig. 
 
Kledingverkoop 
Donderdag 20 oktober vanaf 10.00 uur houdt de fa. Bekkema een kledingverkoop! 
 
Gezocht 
Het Steunpunt is op zoek naar iemand die ondersteuning zou kunnen bieden op het gebied van 
computerwerk. Zoals bv het bijhouden van dit artikel voor de Baanbreker.  
 
Het Steunpunt wenst iedereen een hele mooie zomertijd! 
Het Steunpunt blijft ook tijdens de zomervakantie open. 
 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onderstaand adres. 
Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel.: 0527-253900 
 

 
 
 

Voelt u zich gewaardeerd als vrijwilliger? 

Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze samenleving. Vrijwilligers maken het mogelijk dat er 
sportverenigingen bestaan. Kwetsbare groepen krijgen aandacht. En vele culturele activiteiten en 
dorpsfeesten worden georganiseerd.  

Omdat vrijwilligers zo belangrijk zijn gaan wij onderzoeken waardoor vrijwilligers zich gewaardeerd 
voelen voor hun inzet. Wilt u laten horen óf en op welke manier u waardering voor vrijwilligerswerk 
belangrijk vindt? Vul dan onze enquête in. Deze staat op de site van het Vrijwilligerspunt: 
www.vrijwilligerspuntnop.nl/nieuws 

Vragen? Mail of bel met Simone van Hees: simone.van.hees@carrefour.nu of 06-12696792 

mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/nieuws
mailto:simone.van.hees@carrefour.nu
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Activiteiten voor de komende periode   

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen.  
  
Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. Ze zijn in ’t Gebouwtje. 
 
In dit zomerseizoen hebben we nog 2 fietsavonden. Deze zijn op de dinsdagen 5 juli en  
2 augustus. De tochten zijn rond de 25 kilometer. We vertrekken vanaf het Bloemenplein om 19.00 
uur. 
 
27 augustus. Wandeldag. 
We wandelen een tocht van rond 15 km. Van tevoren opgeven bij Leny Heineke. 
Vertrek vanaf ’t Gebouwtje om 9.00 uur. 
 
13 september. Het houden van bijen. 
Deze avond zal Jaap Heineke ons vertellen over het houden van bijen en wat er allemaal bij komt 
kijken. Hij heeft deze hobby sinds een paar jaar ontwikkeld.  
 
18 oktober. Hooghoudt jenever.                                                                                                      
Jorrit van Geel komt vertellen over dranken van Hooghoudt. Deze avond worden partners ook 
uitgenodigd, we gaan er een gezellige, informatieve avond van maken. 
 
Haak maar aan. 
Binnen onze vereniging hebben we al een paar middagen gezellig squares gehaakt. De volgende 
keer woensdag 25 september hopen we genoeg squares te hebben om er een deken van te gaan 
haken. Het initiatief Haak maar aan is een project van Palet. Deze middag zijn we bij Maria Snoek. 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

          

(Inleveren of opsturen naar: Herman Goes, Noorderbocht 79, 8307 DB Ens) 
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Volkstuinvereniging Ens bestaat 50 jaar 
 

Uitnodiging “Open Huis”   
 

Zaterdag 3 september vanaf 13.00 uur 

 
 

De Volkstuinvereniging Ens bestaat dit jaar 50 jaar. Hier wordt op zaterdag 3 september aandacht 
aan besteed. Om 13.00 uur staan de leden klaar om u te ontvangen met koffie/thee of limonade. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om met een tuinierder een kijkje te nemen op de tuinen. 
Verschillende soorten groenten en andere gewassen gedijen in deze periode volop. 
 
Wat is er nog meer te doen 

 Onder het genot van een kop koffie kunt u in een kraam van de vereniging een idee krijgen 
van het tuingebeuren door het jaar heen, begeleid met foto’s en informatie over onze 
tuinvereniging. 
 

 Er is een kraam met bloemen en tuinplanten vertegenwoordigd door de Fa. Baas. 
 

 De schildersclub “de pENSelen” uit Ens toont hun schilderwerken van 
diverse RODE groenten en fruit op houten panelen. 
 

 Er is een loterij die u kans geeft één van de vele groenten mee naar huis te 
nemen, beschikbaar gesteld door de tuinders zelf. 
 

 Er zijn een imker en een wijnmaker om over hun hobby te vertellen. 
 

 De ouderenbond ANBO zal zich ook presenteren. 
 
Het is voor jong en oud 
De vereniging telt ca. 50 leden, van jong tot oud. Eigen groenten kweken kost 
weliswaar enige inspanning, maar is zeker de moeite waard als het gaat om 
kwaliteit en smaak op je bord. En het is een gezonde bezigheid in de 
buitenlucht.  

 
Wil je zelf groenten en fruit verbouwen? 
Lijkt het je wat om op “eigen” grond iets te kweken? Meldt u zich dan aan bij de 
Volkstuinvereniging Ens. Elk najaar zijn er enkele leden die hun tuincomplex graag willen 
inkrimpen/verkleinen of opzeggen vanwege leeftijd, waardoor er weer enkele tuinen beschikbaar 
komen. We tuinieren op stukken grond variërend van 0.5 are tot 2 à 3 are.  
 
Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij onze secretaris Wim van Boven, tel: 251940, of via 
email: wim_vanboven@hotmail.com. U wordt voorzien van alle benodigde informatie.  
 
Kees Zuidberg 
Voorzitter Volkstuinvereniging Ens 
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Van Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 
 
In deze baanbreker brengen we u graag weer op de hoogte van een aantal ontwikkelingen binnen 
onze vereniging. Onze vereniging bestaat uit een enthousiaste groep mensen die allemaal houden 
van muziek maken op accordeon of keyboard. We hebben naast een A-orkest en een aantal 
jeugdleden inmiddels ook een aantal hele enthousiaste volwassen-leden die elke week 
Accordeon les krijgen in het Roefje.  
 
Flevo Brass en Con Brio gaven een concert op 2 april j.l.  
 
Op zaterdag 2 april j.l. gaven Con 
Brio en Flevo Brass uit Emmeloord 
samen een concert in de kerk van 
de gemeente “de Zaaier”. Deze 
combinatie van een Brass Band en 
een Accordeon ensemble/orkest 
zorgde voor een mooie en 
afwisselende avond. Er werden 
door Flevo Brass stukken uit de 
disney film Planes ten gehore 
gebracht en filmmuziek van Pirates 
of the Caribean. Con Brio speelde 
onder andere “Music” van John 
Miles en het uitdagende “a 
Klezmer Karnival”. De avond 
eindigde met alle leden van Con 
Brio met de klanken van de serie 
“de Fabriek”.  
 
Con Brio in Ens gespot? 
Het kan zijn dat u ons de laatste tijd ergens heeft horen spelen. Zo speelden de leden van het A-
orkest tijdens de Aubade op kongingsdag op het bloemenplein en waren we op woensdagavond te 
horen bij de avondvierdaagse. 
 
Concerten buiten de polder 
Naast spelen voor eigen publiek heeft het A-orkest het afgelopen seizoen ook twee keer 
meegedaan met het accordeonorkest “de Almelonia’s” uit Almelo. Voor de leden een leuke 
ervaring om ook weer eens in een groter orkest te spelen. 
 
Accordeon spelen iets voor jou? Kom naar de Inloopmiddag 
In september ( precieze datum volgt nog) organiseren we een inloopmiddag voor belangstellenden 
kinderen en volwassen die graag les zouden willen krijgen op een accordeon of keyboard. Kom 
gerust kijken, uitproberen en met de muziekdocent / dirigent Froukje Klinge praten. Onze 
muziekdocent / dirigent heeft veel ervaring met het geven van muziekles aan kinderen. Wist u dat 
muziek leren de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Recent onderzoek heeft uitgewezen 
dat kinderen die muziekles hebben, beter kunnen schakelen tussen verschillende taken, 
makkelijker problemen kunnen oplossen en snel informatie kunnen verwerken. Een investering 
voor de toekomst!  
 
Mocht u graag een keer willen komen kijken, maar niet kunnen tijdens de inloopmiddag, dan kunt u 
vrijblijvend contact opnemen met het bestuur en een keer een proefles komen volgen. Voor meer 
informatie over de inloopmiddag of een proefles kunt u contact opnemen met: Annelies Harps- 
0527-253390.  
 
Recreatief orkest? 
Mocht u accordeon hebben gespeeld en graag weer eens in orkestverband willen spelen met 
anderen, geef u dan op! We zouden graag met een groep mensen een meer recreatief orkest 
willen beginnen. Een groep die het leuk vindt om vooral wat lichtere muziek te spelen, bekend of 
minder bekend. Interesse. Neem dan contact op met Annelies Harps: 0527-253390. 
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10-11-1986                      12-11-2016 
 

 

 

 
 
Badmintonvereniging “Fly Up Ens” bestaat dit jaar 30 jaar. 
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
 

Daarom nodigen wij alle (oud)badmintonleden uit om dit op een sportieve en gezellige manier te 
komen vieren. 
 

Op zaterdag 12 november 2016 heten wij iedereen van harte welkom. Zowel jeugd- als senioren 
(oud)leden. 
Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom en de kantine “Time Out” voor een kop koffie. 
Om 14.00 uur willen we dan starten met een toernooi. Dit zal een gemengd toernooi worden met 
oudleden/leden/jeugdleden. 
Rond 17.00 uur zullen wij het toernooi afsluiten met drankje in de ‘Time Out” met aansluitend een 
warm en koud buffet. 
 

Dus (oud)badmintonleden laat deze dag niet aan je voorbij gaan en geef je op voor 27 oktober 
2016. Wij vragen van een ieder, die zich opgeeft voor het warm en koud buffet, een kleine eigen 
bijdrage van € 7,50 per persoon. 
 

Opgeven kan via: flyupens30jaar@gmail.com.Graag het bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL30RABO0346594871 t.n.v. Sportvereniging Ens.  
Bij betaling graag vermelden: "jubileum badminton” en je naam. 
 

Graag bij opgave vermelden of je: 
() mee wilt doen aan het toernooi en deel wilt nemen aan het buffet. 
() alleen mee wilt doen aan het toernooi.  
() niet mee wilt/kunt doen aan het toernooi, maar wel wilt deelnemen aan het buffet.  
           

 

OMLOOP ENS 

Vele jaren geleden werd de halve marathon van Ens gelopen. 3 kleine rondes bij de feesttent en 
dan 3 grote rondes fietspad naar Ramspol en via de Drietorensweg terug naar de feesttent en dit 
alles in de Ensyfairweek. Na een aantal jaren werd de animo voor de loop zo klein, dat besloten 
werd met deze loop te stoppen. Dit werd ingevuld door een puzzeltocht op de fiets en een 
wandeltocht met opdrachten door het dorp. Na enkele jaren kwam toch weer een loopwedstrijd in 
beeld. Een aantal betrokken vrijwilligers bedacht de Omloop Ens. Het is een leuke loop, met een 
afwisselend parcours door en om het bos en via de woonwijk terug naar de start/finish. Dit jaar is 
het al weer de 15e keer dat de Omloop Ens wordt gelopen. Een ronde is 2.5 km en kan maximaal 4 
keer gelopen worden, met een totale lengte van 10 km. De loop is ook opgenomen in de 
individuele dorpscompetitie, waar vele dorpen aan meedoen. De loop wordt gehouden op vrijdag 
12 augustus, de inschrijving is vanaf 18.15 uur en de start is om 19.15 uur bij de kantine  “De 
Seidelhorst” aan de sportboulevard in ons dorp. Wij zien u graag 12 augustus, om te lopen of te 
kijken. Veel loopplezier. 

Ben Maas. 
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15
e
 Prestatieloop Omloop Ens 

Onderdeel van de dorpenloop competitie AV nop. 

 

Waar:                    Kantine  " de Seidelhorst " 
                           E.P. Seidelstraat 4a te Ens 
 

Wanneer:             Vrijdag 12 augustus 2016                                

 Inschrijving  vanaf 18.15 uur. 
          

               

              Inlichtingen:   Jopie van Berkum   Tel: 0527251734 
                  Harry Spekschate   Tel: 0527251918 
 

Starttijd:              19.15 uur 
                            Loopafstand maximaal 10 km                 
                            Lengte van de ronde 2545 meter 
 
Inschrijfgeld:       tot 12 jaar            € 1,50 
                           12 jaar en ouder  € 3,00  
 

Kleedruimte aanwezig 
 

Beloning:             Badhanddoek 
 

De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid. 
 

Sponsoring door: 
PBsound en tv                               P. Bruijnes             Baan 31                     0527253044 
Bouwbedrijf van Egmondbouw      K. van Egmond     Het Noord 10     0527256236           
Zuidberg Frontline                         J. Zuidberg        Buitenveld 5        0527253550          
Seidelhorst                                                                  Seidelstraat 2a            0527253100 
Flevo – Calc                                   E. Leene             Drietorensweg 17-1   0527253470 
Loopgroep Ens  

Wij zien u graag op vrijdag 12 augustus 2016 om te lopen of om te kijken 

Wil je een keer meelopen, dat kan elke dinsdag en donderdagavond vanaf de sportkantine. Met 
elke loopsnelheid wordt rekening gehouden. Dus ook de sporters die pas begonnen zijn met lopen. 
Interval en duurloop. Samenlopen is veel leuker. 
 

Kijk ook eens op    http://www.xs4all.nl/~spekscha     voor uitslagen en info of Google "omloop ens” 
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Van de veldvoetbal 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Kampioenen van de voorjaarscompetitie en 

F1 kampioen tijdens 10 dorpentoernooi                                                                                                 
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Beste Dorpsgenoten,  

 

Nieuwe energie voor S.V. Ens. Half mei zijn de 

zonnepanelen op het dak van de Seidelhorst geïnstalleerd. 

Hiermee wekken wij zelf onze eigen stroom op. Daarnaast 

zijn en worden er in de Seidelhorst maatregelen getroffen 

om het energieverbruik terug te dringen. Op die manier 

besparen we nu en in de toekomst op de energiekosten. 

Vrijwilligers bedankt voor de hulp bij de aanleg!   

 

Nog meer moderniteiten op het 

sportpark. Vanaf heden kun je 

zowel bij de voetbal als de tennis 

betalen met Pin of contactloos.  

 

Contant geld is ook nog steeds 

geen probleem. Maar als het even 

kan gebruik voor uw en ons gemak 

de pinautomaat.  

 

Met “Ens doe een Wens” tijdens deze Ensyfair hebben we 

gemeend als Sportclubs ook een bijdrage te leveren aan het project Duo-Fiets. Dit project is bedoeld 

om oudere en minder goed zelfstandig bewegende dorpsgenoten toch de mogelijkheid te geven op een 

actieve manier van de buitenlucht te genieten. Wil je een keer met 

iemand op stap die dat zelf lastig kan? Of zoekt u iemand die met u 

samen op stap wil neem contact op met de initiatiefnemers van dit 

project: Marijke Hollewand of Tini Oort.  

 

IJsclub “De Tocht”, Dorpsbelang Ens en S.V. Ens zijn samen met vele 

anderen uit Ens aan het onderzoeken of het haalbaar is een mooi 

verharde ijs- en skeelerbaan in Ens voor elkaar kunnen krijgen. Door 

daar een dun laagje water op te pompen zou er ook al met weinig vorst 

snel op die baan 

geschaatst 

kunnen worden. 

Wil jij meedoen of meedenken in dit plan? 

Neem dan contact met Judith van Wieren of mij 

op. En misschien ligt ie er dan wel binnenkort 

met jouw hulp!  

 

Op de hoogte blijven van al het sportnieuws? 

Houd dan de websites in de gaten.  

Met sportieve groet, 

 

Marien van der Slikke 

 

voorzitter@svens.eu 

 

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

mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
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Peuterspeelzaal De Hummel       

 
Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m donderdagmorgen  
Tel: 06-25205477   8.30 uur t/m 11.30 uur    
 
Peuterspeelzaal “De Hummel” is één van de locaties binnen de  
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder ( SPN ) 
De Duit 3P 
8305 BB Emmeloord 
tel. 0527-618700     www.psz-nop.nl    info@psz-nop.nl  
 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via het kantoor in Emmeloord, op de speelzaal of rechtstreeks 
via de website. 
 
Een Peuterspeelzaalouder vertelt: 
 
Het is alweer 6,5 jaar geleden dat ik met onze oudste zoon de peuterspeelzaal binnenstapte. 
Hij ging voor het eerst spelen bij juf Hennie. Dezelfde juf waar wij zo‘n 36 jaar geleden zelf als 
peuter naar binnen stapten. En bij wie ik ook nog eens stage heb gelopen. Bekend terrein dus voor 
mij, maar toch nog best spannend als je eigen peutertje voor het eerst gaat. Hij had het vanaf dag 
één enorm naar zijn zin en heeft er een vriendje leren kennen waar hij nu nog steeds weleens mee 
afspreekt. Ook onze tweede zoon ging graag naar de Hummel, nu op de nieuwe locatie met juf Ria 
en juf Claudia. Binnenkort word ons jongste mannetje 4 en nemen wij afscheid van de 
peuterspeelzaal waar ze van alles geleerd hebben en waar ze zoveel plezier hebben gehad. Want 
wat hebben ze er veel gedaan; volop gespeeld, gezongen en geknutseld over allerlei thema’s en 
genoten van de uitstapjes naar de bakker, de bouw, de kinderboerderij, het bos, de bieb en ga zo 
maar door. Als ouder heb ik altijd met veel plezier geholpen met de appelactie, de kerstmarkt, het 
peuteruitje, de peuterkermis etc.  
Tot slot wensen wij alle peuters met hun ouders net zo’n fijne peuterspeelzaal tijd als wij hebben 
gehad.  
 
Groeten Cindy Nijboer 
 

                                           
 

 
Boswachtersnieuws 
Door: Rutger de Vries, Natuurmonumenten 
 
Het bos is groen, de vogelzang wordt minder, de langste dag ligt alweer achter ons: het is nu echt 
zomer! Voor mij tijd om me te gaan verdiepen in de vlinders. Niets is zo zomers als een fladderende 
distelvlinder of dagpauwoog. Bezoekers van het Voorsterbos kunnen geluk hebben, hier vliegt het 
topmodel van de Nederlandse vlinders rond…de grote weerschijnvlinder! Een vrije forse vlinder met 
blauwpaars, wit en subtiel oranjerood. Deze topmodellen vind je niet op breekbare nectarbloemen; 
deze vlinders vind je op koeienmest! Let maar eens goed op tijdens uw wandelingen in het 
Voorsterbos. 

 

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
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Betontegels in het Waterloopbos: een unieke historie 
Naar schatting liggen er zo’n half miljoen betontegels, ruim vijftig jaar oud. En die liggen er niet zomaar. 
In het Waterloopbos maken vrijwilligers van Natuurmonumenten de overwoekerde tegels schoon om zo 
de unieke historie van dit bos weer zichtbaar te maken. Langzaamaan namen bomen en planten bezit 
van de tegels langs de afvoergoten, nadat het Waterloopkundig Laboratorium dit bos niet meer nodig 
had om proeven te doen. Inmiddels hebben vrijwilligers een deel schoongemaakt. Bij het watermodel 
Willemstunnel Rotterdam is nu weer te zien hoe de goten in het bos betegeld zijn. Maar stoeptegels in 
het bos, is dat niet een beetje vreemd? Boswachter Norbert Kwint van Natuurmonumenten legt uit: ‘De 
jaren '50-foto uit het archief van Abe Hoekstra, oud-
medewerker Waterloopkundig Laboratorium, laat 
mooi zien hoe het er hier vroeger aan toe ging. Zij 
legden hier die tegels om het water beter te kunnen 
afvoeren tijdens hun proeven. Die goten en de 
watermodellen zijn waardevolle restanten van een 
uniek hoofdstuk in onze waterstaatkundige geschie-
denis. Niet voor niks kreeg het Waterloopbos 
onlangs de status van rijksmonument.’ Ook werken 
aan een rijksmonument? Vrijwilligers van 
Natuurmonumenten maken stukje bij beetje de 
bijzondere historie van het rijksmonument 
Waterloopbos beter zichtbaar. Iedere week komt 
een speciale groep bij elkaar om de watermodellen 
op te schonen. Nadat het model Willemstunnel 
Rotterdam is ontdaan van blad en takken, zijn nu de 
afvoergoten aan de beurt. Zin om mee te helpen? 
Meld je aan bij boswachter Klaas Althuis 
k.althuis@natuurmonumenten.nl                        

 (foto archief Abe Hoekstra) 
Zeldzame libellen op nieuwe plekken  
Dat het Zwarte Meer en Kadoelermeer prima plekken zijn voor moerasvogels was bij 
Natuurmonumenten bekend. Nu blijkt het ook een waar libellen paradijs te zijn. Na een inventarisatie 
van Bureau Waardenburg blijkt dat er hele bijzondere libellensoorten voorkomen langs de oevers van 
deze wateren. 
Medewerkers van Bureau Waardenburg hebben in opdracht van Natuurmonumenten het Zwarte Meer 
en het Kadoelermeer geïnventariseerd op insecten. Vrij algemene soorten als vroege glazenmaker, 
glassnijder en bruine korenbout werden zoals verwacht in grote aantallen aangetroffen. De verrassing 
was groot toen ze ook exemplaren aan van noordse winterjuffer, de gevlekte witsnuitlibel en sierlijke 
witsnuitlibel vonden. Prachtige libellen die leven in natte gebieden met grote zegge moeras.  
Boswachter Ruben Kluit: ”Natuurmonumenten maait dergelijke zeggevegetaties heel selectief en dat 
begint zijn vruchten af te werpen.” “De algemene ontwikkeling dat de waterkwaliteit verbetert draagt ook 
bij aan het succes van de gehele libellestand. De sierlijke witsnuitlibel is bij uitstek een soort van 
schone en vegetatierijke wateren. Ze rusten graag op drijvende bladeren van bijvoorbeeld gele plomp 
om vanuit daar hun territorium te verdedigen.” aldus Kluit. 
 
Natuurmonumenten zoekt: Modderkruiper vangers  
In de sloten van het Kampereiland komen grote modderkruipers voor. Dit zijn beschermde vissen. De 
sloten in de rietlanden worden gebaggerd. Daarom wil Natuurmonumenten de grote modderkruipers 
vangen en terugzetten in het water. 
De bagger werkzaamheden starten op maandag 5 september en zullen ongeveer 10 werkdagen in 
beslag nemen. Voor deze periode zoekt Natuurmonumenten vrijwilligers. Je gaat een dag mee het veld 
in om het gebaggerde materiaal na te zoeken op grote modderkruiper om deze vervolgens terug te 
zetten in het water. Natuurmonumenten zorgt voor koffie en thee, handschoenen en gezelligheid.  
Het baggeren van de sloten is onderdeel van het LIFE project “a better life for Bittern” -ruimte voor 
Roerdomp- waarin provincie Overijssel en Natuurmonumenten samenwerken aan herstel van het 
rietland aan de oevers van het Zwarte Meer.  
Doe ook mee en help de natuur een handje! Vraag vriend of vriendin, familie, buren of collega’s en kom 
een dag werken in de natuur. Aanmelden en meer informatie is te krijgen bij boswachter Ruben Kluit 
via r.kluit@natuurmonumenten.nl  
 
Kijk voor alle activiteiten en informatie op www.natuurmonumenten.nl . Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen via twitter @de_boswachters of Facebook Voorsterbos.com. Het beheerkantoor van 
Natuurmonumenten Flevoland is bereikbaar via telefoon 0527-252570 

mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
mailto:r.kluit@natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
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"Ook iets voor Ens?" 

 

Geïnteresseerden die een rol willen spelen in het mede opzetten hiervan  
graag contact opnemen met dorpsbelangens@hotmail.com 
 
Onderstaand artikel komt uit de dorpskrant van Marknesse 
 
Makkelijk meerijden met je dorpsgenoten  
Schrijf je in bij Samobiel op 23 mei of 2 juli 
 
Hoe vaak komt u geen dorpsgenoten tegen als u in bijvoorbeeld Emmeloord bent? “Goh, we 
hadden wel met elkaar mee kunnen rijden!” Meerijdienst Samobiel maakt dat in Marknesse een 
stuk makkelijker. Leuk om elkaar (nog) beter te leren kennen en het spaart geld en milieu. Hoor er 
alles over op de prikbordochtend van Samen Marknesse op 23 mei of op de Samobiel stand 
tijdens de zomermarkt op 2 juli. Hubèr Buijsman helpt belangstellende dorpsgenoten om zich in te 
schrijven en ritten te boeken of aan te maken.  
 
Meerijdienst voor dorpsbewoners 
Vaak doet het OV er wel erg lang over om van A naar B te komen door de vele omwegen in de 
busroutes. Of de bus komt niet op de tijd en plek die u wilt. Dan is Samobiel een handige 
aanvulling op het OV. Het idee is simpel: meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant op gaan. 
Samobiel maakt dit makkelijker met een eenvoudig te gebruiken website die vraag naar en aanbod 
van ritten vanuit Marknesse bij elkaar brengt. Een groep betrokken bewoners trekt de kar en vormt 
de motor achter Samobiel.  
 
Ik ben Samobiel: Hubèr Buijsman 
“Die betrokken bewoner? Dat ben ik!” vertelt Hubèr Buijsman van Marknesse Duurzaam 
enthousiast. “Samen rijden betekent minder auto's op de weg, het is goedkoper en het spaart het 
milieu. Ook is met elkaar meerijden goed voor de sociale samenhang in ons dorp. Samobiel maakt 
met elkaar meerijden makkelijk via een dorpswebsite waarop je ritten kunt plaatsen die jij als 
chauffeur maakt of ritten kunt aanvragen als passagier. Iedereen kan er gebruik van maken: jong 
en oud, voor boodschappen, school, sociaal, sport, uitgaan, werk, doktersbezoek of wat dan ook. 
Samen met andere betrokken bewoners stel ik het netwerk van routes, bestemmingen, 
stopplaatsen, kilometervergoeding enzovoorts vast en help ik bewoners op weg. Ik geloof echt dat 
Samobiel iets toevoegt aan de leefbaarheid in ons dorp. Ik hoop dan ook dat inwoners veel ritten 
gaan delen.”  
 
Zo werkt Samobiel 

1. U biedt of vraagt vanaf 23 mei een rit aan via de dorpswebsite marknesse.samobiel.nl 
2. U krijgt een sms als een dorpsgenoot dezelfde kant op gaat of wil 
3. U kiest of U de rit samen wilt maken of niet 
4. Per rit betaal of ontvangt u een kleine kilometervervoering. Dat loopt via de site, dus geen 

gedoe met contact geld.  
 
Kom langs op 23 mei of 2 juli 
Hubèr: ”op 23 mei zijn we erbij tijdens de prikbordochtend van Samen Marknesse tussen 10.00 en 
11.30 in de Marke. Iedereen kan mij dan vragen stellen over Samobiel en ik help mensen die zich 
in willen schrijven en ritten willen boeken.”  
 
Vanaf 23 mei kun je je ook op de dorpswebsite als eerste gebruiker registeren: 
marknesse.samobiel.nl. Let op: dit is alleen voor inwoners van Marknesse! 
 
Op 2 juli staan we met een stand op de zomermarkt. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Hubèr Buijsman via marknesse@samobiel.nl of  
06 28 23 21 95. of schrijf je vanaf 23 mei in op www.samobiel.nl/marknesse ! 
 

mailto:marknesse@samobiel.nl
http://www.samobiel.nl/marknesse


27 
 

Tulpen mozaïek 2016 

 

Ook dit jaar heeft Marga van Kuijk het ontwerp gemaakt voor het tulpen mozaïek. 
Het thema is: Mandala. 
Mandala is een woord uit het Sanskriet, een taal uit het oude Indië, en betekent wiel of cirkel. 

Een symbool van oneindigheid met een binnen- en buitenwereld. Een mandala brengt aarde en 

kosmos samen via een samenspel van lijn, vorm en kleur. Een mandala is als het ware een 

blauwdruk van de oneindigheid van het bestaan. Energie wordt in beeld gebracht.( bron 

Wikipedia ) 

 

Marga heeft naast de tulpen ook 70 jaar Ens erin verwerkt en er weer een prachtig kleurrijk geheel 
van gemaakt. 
 
Hoe gaat het in zijn werk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 25 april werd het frame gemonteerd en geplaatst vooraan in het dorp voor de 
Baanbreker door een aantal mannen. 
Alle 24 gaasbakken werden gevuld met potgrond en hier werd gaas overheen geniet. 
Op donderdag 28 april zijn 11 vrijwilligers aan de gang gegaan om de tulpen bij verschillende 
telers te koppen. 
Hiervoor moesten ze vele meters door de natte klei lopen om bij de tulpenvelden te komen. 
De tulpen worden in een koelcel bewaard. Vrijdag 29 april kwamen een 20 tal vrijwilligers in de 
schuur bij de Fam. Broersen aan de Drietorensweg om de tulpen te steken. 
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Het ontwerp wordt op groot formaat geprint en 
er is een kleurenschema zodat de stekers 
precies zien welke kleur waar hoort. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Elke gaasbak heeft een nummer dat 
correspondeert met een schema.            

(stukje van de Mandala ) 
 

 
 
 
De stekers kunnen nu aan de slag met het 
schema en de tulpen. 
 

 
 
Als een gaasbak klaar is gaat deze in de 
koelcel. 
 
Vrijdagavond zijn de gaasbakken in het 
frame geplaatst, aan de Waterkant. 
En het is een prachtig mozaïek geworden! 
Mirjam Leene bedankt dan ook iedereen die 
op welke manier dan ook heeft 
meegeholpen. 
Na 3 jaar op rij de eerste plaats behaald te 
hebben, ging dit jaar de eerste prijs naar 
Luttelgeest. 
 
 
Door: Jenny Paulus  
 
 
 
(kijk voor meer foto’s op de website van Dorpsbelang Ens) 


