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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 februari voor het hele jaar gedrukt. 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 17 april 2017 

Verschijningsdatum 25 april 2017 

 

 

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 18 start leerorkest /vaartochten vogeleiland 
2 activiteitenkalender / tulpenmozaïek 19 Vrouwen van Nu /kinderdisco 
3 van de voorzitter 20  Wij Actief / vrijwilligersacademie / 
4 Aniek Health &Lifestyle gaat stoppen  kinderpaasfeest 
5 uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang 21 SVEns 
6 jaarverslag Dorpsbelang 22 tennis 
9 notulen jaarvergadering Dorpsbelang 23 avondvierdaagse / yogapraktijk PUUR 
11 lidmaatschap Dorpsbelang 24 biljartvereniging Ens / Koningsloop 
12 boerderijenboek / oproep SVA 25 11-dorpenloop 
13 Ens goes Alpe d’Huzes 26 de Kleiduikers 
14 Ensyfair / autocross 27 Live for lives 
15 buurtwerk 28 Zaaierseizoen 
16 Steunpunt Ens 29 Cindy’s pedicure en nagelsalon 
17 psz de Hummel / kledingbeurs 30 EV – Anita Mooij / La Mascotte – La Mascarade 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
10/11 maart NL Doet 
10 en 11 maart toneeluitvoering 
29 maart jaarvergadering Dorpsbelang 
  5 april uitvoering leerorkest 
  7 april kledingbeurs 
  8 april 11-dorpenloop 
  8 april feestavond met veilingactie 
  8 april kinderdisco 
14 april kinderpaasfeest 
20 april jubileumavond Vrouwen van Nu 
21 april sponsorloop / koningsspelen 
22 april t/m 7 mei tulpenfestival met o.a. tulpenmozaïek 
25 april tenniskindermiddag 
27 april Koningsdag 
27 april autocross JOEK 
27 april Koningsloop 
12 mei tennis: bedrijven en buurtentoernooi 
15 t/m 18 mei avondvierdaagse 
  1 juni Ens goes Alpe d’Huzes 
10 t/m 17 juni Ensyfair 
 
 
 

Tulpenmozaïek 

 
Dit jaar is het thema: “Mondriaan”. 

Om een mozaïek te realiseren heb je veel vrijwilligers nodig.  

Lijkt het je leuk om ook eens een keer te helpen, dat kan. 

Neem contact op met Mirjam Leene tel. 253470. 

Het mozaïek wordt gestoken bij de fam. Broersen, Drietorensweg 38-II. 

De datum waarop dit gaat gebeuren is nu nog niet bekend. 
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We doen het samen  

Woensdagavond voorafgaand aan het carnavalsweekend was er de avond van de 

zeebodemtrofee. Als dorpsbelang zijn wij hier uitgenodigd en wel om 3 zaken: - de sleutel van het 

dorp te overhandigen. - de winnaar van de trofee te feliciteren en toe te spreken. - een rondje uit te 

delen. 

De Sleuteloverdracht heeft binnen het carnavalsgebeuren een aparte betekenis. Met deze 

handeling gaf de officiële overheid de sleutel van de stad over aan de in deze periode 

heersende Hoogheid. Hiermee werd het startsein gegeven voor het carnavalsfeest. Een 

traditie die in vele carnavalsvierende dorpen tot op de dag van vandaag in ere wordt 

gehouden. (info: website cv de Meerpoel) 

Zo ook deze avond: De heersende Hoogheid in deze, prins Peter nam de overdracht van de 

sleutel zeer sportief op. Ik gaf aan een afspraak te hebben staan op dinsdagavond waarbij ik hem 

uitnodigde mijn afspraak over te nemen. ‘Geen probleem’, gaf Peter aan. De gemeente zou komen 

om in gesprek te gaan over de verlichting van het dorpsplein, waarin wij duidelijk zouden maken 

ontevreden te zijn over de verlichting. (Dit dankzij bewoners die dit melden bij het dorpsbelang.) 

Prins Peter kwam, met de raad en met……. LICHT. Een mooie en ludieke actie welke meer indruk 

bij de gemeente achterliet als wijzelf hadden kunnen doen. Peter, dank je voor dit staaltje van 

goede samenwerking. Verder een terechte winnaar van de zeebodemtrofee: José, gefeliciteerd! 

Deze week wordt er een avond belegd voor de nieuwe inwoners, een goede gewoonte welke elke 

2 jaar plaatsvindt. Een avond met een informatief karakter maar daarnaast ruimte voor 

kennismaking en ontspanning. Dit doen we ook in samenwerking met andere partijen waaronder 

de Kleiduikers, Ensyfair, Omni en de CVE. 

De gemeente, voor dorpsbelang een prettige samenwerkingspartner. Meldingen kwamen bij ons 

binnen over het fietspad ter hoogte van de Bomenweg, zo ook de paden op de begraafplaats. 

Slechte conditie, glad. De gemeente neemt dit serieus en pakt deze meldingen zo spoedig 

mogelijk op. 

Het werk voor dorpsbelang zit erop voor mij, ik mag zeggen dit zes en half jaar lang met heel veel 

plezier gedaan te hebben. Een goede sfeer en samenwerking binnen het bestuur is hierin een 

noodzakelijke factor. Ik heb het mogen ervaren en hierin wil ik het bestuur van dorpsbelang 

bedanken daarvoor. Een gedicht wil ik u niet onthouden: 

 

Je hebt iemand nodig hetzij vroeg hetzij laat 

Die je begrijpt en er samen voor gaat 

Hij is wat je noemt, een dierbaar mens 

Daarvan zijn er heel veel in ons dorp Ens 
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29 maart is de jaarvergadering van het dorpsbelang, wij hopen u daar te mogen ontmoeten. Wij 

hebben ons best gedaan met een goed programma te komen. Zo raad ik u de presentatie van de 

Ensyfair van harte aan en ook het boerderijenboek zal interessant en bewonderenswaardig werk 

laten zien. We hopen op de komst van Mercatus welke ons meeneemt in de stand van zaken en 

ontwikkelingen welke ons dorp aangaan. 

Oproep: Zijn er ouders die leuke activiteiten voor kinderen missen in ons dorp? De commissie 

vakantieactiviteiten is er afgelopen jaar mee gestopt. Vanuit dorpsbelang zijn we op zoek naar 

ouders die zich hiervoor in willen zetten. Dorpsbelang wil deze commissie graag weer opzetten 

maar heeft daar vrijwilligers voor nodig. Denk aan het mede organiseren van het poppenbureau, 

een viswedstrijd, een spelmiddag in de sporthal of een speurtocht of vossenjacht. Afijn, leuke 

ideeën voor kinderactiviteiten en het zou bijzonder jammer zijn als deze gaan verdwijnen. Dus geef 

u op en bedenk: Je doet het niet alleen…. maar SAMEN. 

Vanuit dorpsbelang, Gerda de Jong 

 

 

 

 

Aniek Health & Lifestyle gaat stoppen! 

 
 

Inderdaad u leest het goed.  

Aniek Health & Lifestyle gaat stoppen per 1 april 

2017. Die keuze viel mij erg zwaar. Vooral om u 

als klant te moeten teleurstellen. Wegens 

financiële redenen, de zorg voor onze kleine 

meid en de lekkage die ik gehad heb in de salon, 

heb ik dit besluit genomen. Mede door de 

lekkage kan ik mijn salon niet voortzetten bij 

kapsalon Jolanthe en heb ik ervoor gekozen 

vanuit huis te werken. Graag verwelkom ik jullie 

tot 1 april aan Noorderbocht 57. 

 

Cadeaubonnen 

De cadeaubonnen die nu nog in omloop zijn kunnen tot 1 april verzilverd worden. Heeft u nog een 

bon liggen, maak dan snel een afspraak. 

 

Producten 

Mijn producten voorraad zal niet meer als dusdanig worden aangevuld.  

Mocht uw product niet meer op voorraad zijn, dan kan ik deze tot 1 april voor u bestellen.  

 

**Actie**Actie**Actie**Actie**Actie**Actie**Actie**Actie** 

Na mijn zwangerschapsverlof kunt u nog tot 1 april profiteren van een mooie aanbieding. 

Maak nu online een afspraak via www.health-lifestyle.nl en maak gebruik van: 

25% KORTING bij minimale besteding van € 30,- 
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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 29 maart 2017 

Locatie:  Wapen van Ens 

 
Ontvangst vanaf 19.45 
 

      
20.00 Opening en vaststelling agenda. 

 
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. Bestuursverkiezing: 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Gerda de Jong (voorzitter) 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:  Dhr. Gerhard Grijsen (secretaris) 

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: 

Mevr. Naila Tigchelaar (voorzitter) 

Mevr. Antoinet van Tilburg (secretaris) 

Dhr. Herman Goes  

Dhr. Edwin Kolk 

Dhr. Arno Rops 

(Tegen)kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot uiterlijk 24 uur voor 

aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden. 

6. Ensyfair 2017. Presentatie door Johan Koomen. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting jaarvergadering. 

 
21.00 Pauze. 
 

21.15 Mercatus.  Activiteiten in Ens. 
 
21.30 Boerderijenboek. Presentatie stand van zaken. 
 
22.00 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting. 
 

 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 

 

Gerhard Grijsen 
Zwijnsweg 3a 
8307 PP Ens 
06-22958676 
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2016  

  
Woensdag 16 maart werd de jaarvergadering gehouden in het Wapen van Ens. 
We hebben afscheid genomen van Bert Scholten, Dorothy van Drongelen en 
Koos Sturm. Harnita Jansen, Judith van Wieren en Manfred van ‘t Erve werden 
gekozen tot nieuwe bestuursleden. Na de pauze nam Kees van Koulil de 
aanwezigen mee in de geschiedenis van 70 jaar Ens. Een interactieve 
presentatie met foto’s en dia’s, die veel herinneringen naar boven haalde. De 
bestuurssamenstelling zag er het afgelopen jaar als volgt uit: 

Gerda de Jong:  voorzitter 
Manfred van ‘t Erve:  vicevoorzitter 
Judith van Wieren:   penningmeester 
Gerhard Grijsen:  secretaris 
Amy Blaauw, Harnita Jansen en Joost Kreulen. 
 
Herman Goes verzorgde de ledenadministratie. Samen met enkele anderen wordt hij de komende 
jaarvergadering voorgedragen als nieuw bestuurslid. Het bestuur kwam 11 keer bij elkaar voor een 
bestuursvergadering, waarvan 1 keer samen met de partijen van het Integraal Gebiedsgericht 
Werken. Dit zijn: Gemeente NOP, politie, Mercatus en Carrefour. Ook is 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 2015 / 2016. Na een succesvolle 

jaarwisseling van het voorgaande jaar op het Bloemenplein, had de jeugd de smaak te pakken 
en behoefte aan een feestlocatie op oudejaarsdag. Op initiatief van Dorpsbelang en het IGW, 
werd op het Ensyfair-terrein een tent opgezet. Zo kon iedereen van 10:00 tot 17:00 het 
oudejaar vieren, onder het genot van: snert, sapjes en een hamburger. Doordat de 
jaarwisseling zonder incidenten en vreugdevuren is verlopen, kwamen we in aanmerking voor 
een bijdrage van de Gemeente. 
 

 De Dorpsborrel op 10 januari, werd georganiseerd in samenwerking met: Het Wapen van Ens, 
Commerciële Vereniging Ens, Carnavalsvereniging de Kleiduikers, S.V. Ens (Omni), 
Jongerenvereniging JOEK en de Stichting Ensyfair. Een nieuwe opzet, die goed werd bezocht. 
Tijdens de Dorpsborrel werd voor de tiende keer een 
vrijwilliger van het jaar benoemd: Gerard Kouwen. Hij ontving 
“de Duim” uit handen van Amy Blaauw, voor het jarenlang 
belangeloos hijsen en strijken van de vlaggen bij diverse 
activiteiten in het dorp. Na diverse presentaties van 
verschillende verenigingen van het komende jaar, konden de 
aanwezigen tenslotte genieten van Thomasvaer en Pieternel. 
 
 

02/03 FEBRUARI/MAART 
 Begin maart werd de eerste paal geslagen van het 

nieuwbouwproject aan de Antony Coolijnstraat. Oost & Van 
Tilburg Ontwikkeling realiseert zeven nieuwe koopwoningen, 
welke allemaal vόόr uitvoering van het project al waren 
verkocht. 

http://www.ens-nop.nl/eerste-paal-in-de-grond-in-de-anthony-coolijnstraat/
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04 APRIL 
 Woensdag de 27e vierden we Koningsdag met een aubade. 

Veel inwoners verzamelden zich op het Bloemenplein. 
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 vermaakten zich met 
spelletjes en een springkussen. 
 

05 MEI 
 Woensdag 4 mei was de dodenherdenking met een stille 

fakkeloptocht, afsluitend in het Hofje. In de tuin van het Hofje staat de 
Prunus, die vorig jaar ter gelegenheid van “70 jaar bevrijding” werd 
geplant. Leerlingen van de basisschool: Marit, Jens en Femke, lazen 
gedichten voor die gingen over het levend houden van de 
herinnering. Wie zorgt dat er niet wordt vergeten, dat de herinnering 
niet wordt weggevaagd? Gerhard Grijsen gaf hier een korte 
beschouwing over met het verhaal van Georg Maduro als leidraad. 
Ter afsluiting van de herdenking, speelde de blaaskapel enkele 
koralen. 
 

 Onder coördinatie van Mirjam Leene, 
deed Ens mee met het tulpenmozaïek. 
Na drie jaar op rij de eerste plaats te 
hebben behaald, ging de prijs dit jaar 
naar Luttelgeest. Ens moest dit jaar 
genoegen nemen met een derde plaats  
van de dorpenjury. 
 

06 JUNI 
 Tijdens de Ensyfair, verzorgde Dorpsbelang de quiz voor de buurtcompetitie. Ook de 

Autopuzzelrit nam Dorpsbelang voor z’n rekening. Ronald Bastiaanssen en Johan Fuite 
hadden een mooie rit uitgezet. Deze ging via het plaatsje Nederland, Steenwijkerwold, De Pol 
en via Blokzijl weer terug naar Ens. Een mooie route, waarin zelfs zandweggetjes niet werden 
gemeden…… 
 

07/08 JULI/AUGUSTUS 
 Dorpsbelang heeft zich enorm ingespannen om nieuwbouw te 

realiseren. Na intensief contact met de gemeente en 
projectontwikkelaars, is op donderdag 14 juli de start van het 
nieuwbouwproject “Drie Torens” een feit! Er was een kleine 
feestelijke bijeenkomst om dit 
te vieren. 
Wethouder Haagsma deed 
een woordje richting alle 
betrokkenen en onder toeziend 
oog van de genodigden, 
plaatste hij de eerste put op 
kavel Braaksma. 
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09 SEPTEMBER 
 Dorpsbelang heeft dit jaar bijeenkomsten bezocht van het Digitaal dorpsplein. Dit is een nog 

vorm te geven digitale ontmoetingsplek, die faciliteert en meehelpt om mensen langer in het 
dorp te laten wonen; door bijvoorbeeld: verbindingen tussen mantelzorgers,  vrijwilligers en 
professionals te laten plaatsvinden. Dit portaal is interessant voor Ens. We hebben besloten 
om onze recent vernieuwde website aan te vullen met de applicaties die gezamenlijk worden 
ontwikkeld. Hierdoor doen we mee met nieuwe ontwikkelingen. De uitvoering hiervan zal de 
komende tijd verder worden uitgewerkt. Hiervoor is Leader-subsidie beschikbaar gesteld. 
 

 Vrijdagmiddag 23 september was de feestelijke opening 
van de verbrede N50 Ens – Emmeloord, en het viaduct 
dat ter hoogte van de Bomenweg is gebouwd. Door het 
nieuwe viaduct is het mogelijk om vanuit Emmeloord Zuid 
de N50 op te rijden richting Kampen / Zwolle. Voor fietsers 
is op het nieuwe viaduct ook een fietspad aangelegd 
waarmee de verbinding tussen de Bomenweg oost en 
west hersteld is. Met deze maatregelen is de veiligheid en 
doorstroming op de N50 tussen Ens en Emmeloord 
aanzienlijk verbeterd. Het bestuur is blij met de wijze 
waarop Ens, door de Provincie en Rijkswaterstaat, bij dit proces betrokken is. Van 
informatievoorziening op onze jaarvergadering 2015, tot onmiddellijk ingrijpen op het moment 
dat de verkeersveiligheid voor de fietsers in het geding kwam. 
 

10 OKTOBER 
 Op 26 oktober vond de 

introductiebijeenkomst plaats 
van het Boerderijenboek. Op 
initiatief van Jaap 
Naaktgeboren en  
Gerard van Tilburg, is er een 
stichting opgericht die dit in navolging van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, mogelijk gaat 
maken. De 11-delige serie boeken, voor elk dorp 1, wordt een uniek naslagwerk van alle 
boerderijen in de Noordoostpolder. Dit hele project wordt door vrijwilligers gerealiseerd. 
Marianne van Maanen is de coördinator van Ens. 
 

11 NOVEMBER 
 Zaterdag 19 november was de intocht van Sinterklaas. De Sint en 

zijn Pieten wilden taarten bakken voor de bakker. Dat bleek niet zo’n 
goed idee te zijn. Dan maar snel naar het “Wapen van Ens” met alle 
kinderen, om een groot feest te vieren.  
 

12 DECEMBER 
 Ook dit jaar vond de kerstmarkt, georganiseerd door de 

kerstmarktcommissie, plaats op het Bloemenplein. Het bestuur had 
een eigen stand om geïnteresseerden bij te praten over de 
activiteiten van Dorpsbelang, en om nieuwe leden te werven. 
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Tot slot  
 

Dorpskrant De Baanbreker verscheen dit jaar 5 maal. De dorpskrant werd huis aan huis bezorgd. 
Veel van deze informatie is ook te vinden op de vernieuwde site van Ens, www.ens-nop.nl. Als u 
iets wilt melden, een nieuwtje heeft, of een activiteit wilt organiseren, geef het gerust door via 
redactie@ens-nop.nl. 
 

Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met CVE, Omni vereniging, de Kleiduikers, 
JOEK en Ensyfair. Tevens ervaren wij de contacten met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat 
als constructief. Zonder de hulp van deze partijen was het niet mogelijk de bovengenoemde 
punten te realiseren en te organiseren. Bedankt en tot ziens in Ens! 
 

Gerhard Grijsen. 

 

 
Notulen algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 16 maart 2016 
 
Aanwezig: 6 bestuursleden, 70 leden en genodigden. 
 

Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom: dorpsbewoners, ereleden, afvaardiging van de politiek 
en IGW. 
Na de huishoudelijke mededelingen worden de bestuursleden voorgesteld. 
Er zijn geen aanpassingen aan de agenda, deze blijft ongewijzigd. 
 

1. Mededelingen en ingekomen stukken. 
- ONS Noordoostpolder en de D66 fractie hebben zich afgemeld. 
- Mercatus heeft zich afgemeld. 
- Claudia Dijk en Ria Bijman van De Hummel hebben zich afgemeld. 
- Bestuurslid Koos Sturm is niet aanwezig. 
 

2. Notulen jaarvergadering 25 maart 2015. 
De notulen stonden in de Baanbreker.  
Mevr. H. Binksma heeft een vraag over punt 9; aandacht voor het fietspad langs de dijk bij Ramspol. 
De voorzitter deelt mee dat het de aandacht heeft en dat hier het belang van wordt ingezien. Verder zijn 
er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist. 
 

3. Jaarverslag van de secretaris over 2015 en presentatie door de voorzitter. 
Het jaarverslag werd gepresenteerd door de voorzitter. Een verslag, waarin per maand de activiteiten 
van Dorpsbelang zijn weergegeven. De voorzitter staat stil bij de plannen voor de komst van een 
migrantenopvang aan de Enserweg. Een opgerichte klankbordgroep volgt het proces en heeft een 
rapport opgesteld: “advies Arbeidsmigranten huisvesting Enserweg 16”. Na het indienen van het 
rapport, ligt de bal bij de initiatiefnemers en de gemeente. Een ontsluitingsweg aan de achterzijde van 
de Enserweg is gewenst, om het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren.  
 

Vooruitblik 2016. 
De voorzitter gaat in op het Tracébesluit, dat vastligt voor de wijziging van de autoweg N50 tussen de 
aansluiting Ens en het knooppunt Emmeloord. Deze werkzaamheden zorgen voor weinig hinder voor 
het verkeer en de fietsers, en zijn gereed in de zomer van 2016. 
Een aanpassing waar we blij mee mogen zijn. 
 

De voorzitter maakt bekend dat er gebouwd gaat worden op kavel Braaksma. Voor dit project “Drie 
Torens”, hebben zich voldoende kopers aangemeld. Ook Mercatus gaat actief slopen en bouwen in 
Ens. Aan de Baanhoek komen levensloopbestendige woningen. Hier wordt na de zomer mee gestart. 
Aan de Arnoldus van Bockholtstraat komen huurwoningen. Aan de Baan worden nog 2 blokken 
gesloopt en hiervoor in de plaats komen weer huurwoningen. Van het CPO project aan de Antony 
Coolijnstraat is de fundering gestort. Men verwacht dat de woningen voor de kerst klaar zijn. 

Andere aandachtspunten zijn: de veiligheid op de Baan, en het sluipverkeer over het 
Landbouwbruggetje. De provincie en gemeente nemen de klachten serieus, en externe 
adviesbureaus hebben beide problemen onderzocht. Op basis van deze uitkomsten neemt de 
provincie en/of gemeente stappen. 
 

http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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De voorzitter laat m.b.v. foto’s zien hoe Ens afgelopen jaar het nieuws heeft gehaald: 
- Ramona Brongers die de Stichting Live for Lives heeft opgericht. Ze wil bootvluchtelingen helpen die 
gestrand zijn in Lesbos. “Onze doelgroepen zijn baby’s en kinderen. Onze missie is basishulp 
verlenen!”.  
- In het tv-programma Binnenste Buiten, was er aandacht voor de woning in de voormalige Nederlands 
Hervormde kerk.  
- Vier jongens van CBS Het Lichtschip hebben een weddenschap met hun leraar en lopen nog steeds 
in korte broek. Zij zijn hier zelfs mee in het Noorse Jeugdjournaal gekomen. 
 

4. Rekening en verantwoording penningmeester. Verslag kascommissie. 
Bert Scholten leidt de aanwezigen door het financieel verslag. Hij doet dit namens Dorothy van 
Drongelen, de penningmeester. Er is een klein verlies begroot op € 400,-. We moeten dus op de centen 
letten! De kascommissie bestaande uit Johan Fuite en Ronald Bastiaanssen heeft de boeken 
gecontroleerd. De penningmeester wordt decharge verleend. Willem van Tilburg volgt Johan Fuite op.  
 

5. Bestuursverkiezing. 
Gerda de Jong wordt door de vergadering als voorzitter herkozen. 
Koos Sturm, Dorothy van Drongelen en Bert Scholten zijn aftredend en niet herkiesbaar. Dorothy wordt 
door Gerda bedankt voor al haar werkzaamheden die het penningmeesterschap en de 
ledenadministratie met zich meebrengen. Ze doet dit in de vorm van een gedicht. Ook Bert wordt 
bedankt. Diverse vrolijke noten van Bert tijdens de bestuursvergaderingen worden aangehaald. Tevens 
worden zijn inspanningen voor de dorpsvisie genoemd. 
Als nieuwe bestuursleden worden Harnita Jansen en Manfred van ’t Erve gekozen. 
 

Judith van Wieren heeft zich gemeld als bestuurslid na het opstellen van de agenda. Omdat hier wordt 
afgeweken van de normale procedure, wordt goedkeuring van de aanwezigen gevraagd. Ook Judith 
wordt als bestuurslid gekozen. Herman Goes is bereid gevonden om de ledenadministratie te 
verzorgen. De ledenadministratie valt hierdoor niet meer onder de penningmeester. 
 
6. Ensyfair. 
Wegens technische problemen wordt dit agendapunt na de pauze opgepakt. Een mooi filmpje dat naar 
het thema leidt: “Een wereld vol wonderen”. Marchel Snoek geeft een toelichting op de feestweek. Een 
ander programma dan we gewend zijn, waarbij de ouderenmiddag weer terug komt en ook “Ens doe 
een Wens”. De Ensyfair is van zaterdag 11 juni t/m zaterdag 18 juni. 
 

7. Rondvraag.  
- Dhr. H. Meijer heeft de metalen windvaan “gevonden” die altijd op de volière heeft gestaan van de 
kinderboerderij. Hij overhandigt deze aan de voorzitter. 
- Dhr. P. de Jong geeft aan dat op de kruising Kamperweg - Zwartemeerweg de verkeersborden te 
dicht op de splitsing staan. De voorzitter koppelt de vraag gelijk aan Dhr. Bakker van de Gemeente, 
zodat het probleem kan worden besproken. 
- Mevr. H. Veldhuis vraagt of het bord van de voetbal iets verplaatst kan worden. Het belemmert het 
zicht op het voetpad. 
- Dhr. I. Meijer geeft de klusgroep een compliment. De klusgroep die er onder andere voor zorgt dat het 
Bloemenplein en de entree van het dorp er altijd zo keurig bij liggen, krijgt een applaus van de 
aanwezigen. 
- Dhr. G. van der Leest maakt een opmerking over de beperkte verlichting bij de bushaltes. 
Dit zal door worden doorgegeven aan de provincie. 
 

8. Sluiting jaarvergadering. 
 

Presentatie 70 jaar Ens. Wat weet u nog…..? 
 

Met behulp van oude foto’s en dia’s neemt dhr. K. van Koulil ons terug naar de beginjaren en latere 
periode van Ens. Bladerend door de geschiedenis wordt veel herkend en komen de verhalen als 
vanzelf. Een mooie interactieve presentatie welke past binnen een jubileumjaar. Dhr. Van Koulil wordt 
hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. 
 

Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting.  
 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 

 
Notulist Gerhard Grijsen 
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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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Boerderijen en tuinderijen rondom Ens 
 
In de vorige Baanbreker heeft u gelezen over het initiatief om per dorp een boek te maken met 
beschrijvingen van alle boerderijen en tuinderijen. 

De eerste verhalen en foto’s zijn binnen 
Verhalen die vertellen over de eerste jaren op de 
boerderij. Waar de eerste bewoners vandaan komen. 
Sommigen eerst als pionier om te helpen de polder 
vorm te geven. Anderen die zich soms een paar keer 
inschrijven voor een bedrijf, voordat ze dan toch naar 
de polder mogen komen. Dat er gewerkt wordt met 
paarden en dat langzamerhand de mechanisatie op 
gang komt. Een heel verschil met de huidige tijd. 
Prachtig om te lezen. En soms ook onvoorstelbaar. 
Van iemand die aan de Zwartemeerweg woont en door 
de vele sneeuw vast komt te zitten aan de 
Drietorensweg en daar blijft overnachten en pas de 
volgende dag verder kan. 

We zoeken een gedicht 
Naast de beschrijving van alle boerderijen en tuinderijen, is er in het boek natuurlijk ook plaats voor 
het huidige Ens. We willen in het boek ook graag een gedicht over het leven uit die begintijd en 
hoe het nu is. Misschien ligt er ergens nog iets. Of heeft u inspiratie om zelf iets te dichten. Dat is 
natuurlijk helemaal mooi! 

Wil je meedoen? 
We hopen dat iedereen die benaderd wordt voor een gesprek, mee wil doen, zodat er van ieder 
bedrijf een mooi verhaal in het boek komt.  
En oude documenten zijn ook welkom. Maak een scan en mail dit door. 
Lijkt het je wat om mee te helpen het boek vorm te geven? Neem dan contact op met  de 
coördinator. 

De coördinator van Ens, Marianne van Maanen 

tel.nr. 06-48 25 71 75 

mariannevanmaanen@hotmail.com 

www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl 

 

 

 

Nieuwe commissieleden gezocht voor de vakantie activiteiten (SVA) in Ens  
 
Wegens het stoppen van enkele commissieleden zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden die 
de vakantieactiviteiten in Ens nieuw leven willen inblazen. Lijkt het je leuk om zo`n 2 x per jaar een 
leuke activiteit te organiseren in een vakantie voor de basisschoolkinderen … Aarzel dan niet en 
neem contact op met één van onderstaande personen.. Wij geven je graag meer informatie... 
 
Amy Blauw 06-21224231 

Annemiek Waterman 06-51938583 

Petra de Graaf 06-15247374 

mailto:mariannevanmaanen@hotmail.com
http://www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl/
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 Alpe d’HuZes 2017 
Team Ens 

 

            Ens goes Alpe d’HuZes - Feest avond 8 april 2017 

                  
 

Wat?  
Zoals geschreven in de vorige Baanbreker, gaan op 1 juni 2017 18 dames en heren uit Ens (en 
omstreken) samen met nog duizenden anderen meedoen aan Alpe d’HuZes: een sportieve actie 
waarbij wij fietsend in teamverband geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Onder het motto 
‘opgeven is geen optie’ beklimmen we tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez. 
Met het geld dat we hiermee inzamelen, financiert Alpe d’HuZes projecten die uiteindelijk de grootst 
mogelijke voordelen opleveren voor patiënten die kanker hebben of het in de toekomst krijgen. Alle 
gelden gaan naar KWF Kankerbestrijding en worden gestort in een apart fonds op naam, Alpe 
d’HuZes/KWF-fonds.  

Acties en activiteiten! 
Om ons te ondersteunen zijn wij afhankelijk van donaties en sponsoring. In onze eigen 
dorpsgemeenschap hebben wij al de nodige activiteiten georganiseerd wat heeft geresulteerd in veel 
bijdragen. En zijn er al veel donaties ontvangen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 
 

De komende maanden organiseren wij nog een aantal activiteiten om bekendheid en uiteraard de 
nodige financiële steun te verkrijgen:  
 

Zaterdag 8 april 21.00 uur: Feestavond met veilingactie in het Wapen van Ens  

 Entree EUR 5,-  

 Live muziek door Enser gelegenheidsband en ’n Keer wat anders 

 Verloting en Veiling met zeer aansprekende kavels, zoals: VIP arrangement PEC Zwolle – 
Feyenoord (2 pers - 9 april); Racefiets; Kleiduikers BBQ + Bierfiets; Ballonvaart (2 pers); 1 dag 
fietsclinic; Permanent mascara; Make over; Team SSTK inzet voor hand en spandiensten; 4 dagen 
vakantie arrangement (inclusief mountainbike) voor 2 pers bij Haus Tirol in Ehrwald Oostenrijk 

 Houd de komende tijd onze Facebook pagina in de gaten voor nadere details 

Vrijdag 21 april: Sponsorloop door de schooljeugd van de 3 basisscholen  

o Om ook de schooljeugd te betrekken zullen we zoals het er nu uit ziet tijdens de 
Koningsspelen op 21 april een sponsorloop organiseren 

o Eind maart gaan we de scholen langs om de jeugd te informeren over ons doel en doen we 
een beroep op hun steun om ouders, opa’s en oma’s, buren etc ook te laten bijdragen aan 
ons gezamenlijke doel 

Verder zullen we ondersteuning bieden bij de open dagen van Zuidberg Techniek op 17 en 18 maart. 
 

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

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

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

FACEBOOK: Ens goes Alpe d’HuZes 

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
mailto:Ensfietsttegenkanker@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25912028491/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25981052816/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/26006965655/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/26006969555/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25886194822/in/set-72157666150745211/
https://www.flickr.com/photos/alpe-dhuzes/25378228653/in/set-72157666150745211/
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Ensyfair 2017 | Las Vegas 
“Haal het eruit met Ensyfair ” 

 
 
 

 
Gokje wagen?  
Dit jaar zal de feestweek in het teken staan van ‘Las Vegas; Haal het eruit met Ensyfair’. Dat wordt 
dus een gokje wagen met de buurtcompetitie, een spannende uitdaging. 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 marchel-
rinette@planet.nl.  
 
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 lichamelijke 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 aangekleedt 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 ervoor 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 marchel-rinette@planet.nl.  

 

Crossjunioren nu ook welkom in Ens 
 

De jongste generatie crossers is sinds dit jaar ook welkom op de JOEK Autocross van 27 april in 
Ens. De organisatie ziet in dat deze nieuwe groep crossers met aangepaste regels best mee kan 
rijden en heeft er dit jaar ook ruimte voor.  
Naast de junioren kunnen de echte strijders uit de polder ook weer hun adrenaline kwijt in de 
polderklasse, de Polderbokaal zorgt voor extra spanning in het deelnemersveld, omdat de crossers 
zoveel mogelijk punten moeten verzamelen voor de competitie. Ook de € 250-klasse heeft weer 
een plaats gekregen in het programma. De deelnemers voor de cross kunnen zich nu aanmelden 
voor de cross via www.joekautocross.nl. 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:marchel-rinette@planet.nl
mailto:marchel-rinette@planet.nl
mailto:info@ensyfair.nl
mailto:info@ensyfair.nl
mailto:marchel-rinette@planet.nl
http://www.joekautocross.nl/
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Buurtwerk  
 
Als Buurtwerker kom ik met allerlei vragen in aanraking. 
 
Zo werd ik door een basisschool in Ens benaderd met de vraag of er iets te organiseren zou zijn 

voor de ouders van kinderen op school die moeite hebben met de Nederlandse taal. Daardoor is 

het lastig om contact te maken met andere ouders maar ook de gesprekken met de leerkrachten 

verlopen moeizaam. Samen met de directrice van de school ben ik het gesprek aangegaan met 

een aantal Poolse moeders. Deze gaven aan dat ze heel graag het Nederlands zouden willen 

leren zodat ze makkelijker durven te praten met dorpsgenoten, enz. Voor deze vraag heb ik een 

aantal mensen benaderd die eerder hadden aangegeven dat ze wel als vrijwilliger iets voor Ens 

wilden doen. Uiteindelijk is er een heel enthousiast groepje ontstaan van 3 dames die elkaar nog 

niet kenden.  

Met de voorlopige ondersteuning van iemand die ervaring heeft met het project “Huis voor Taal’ in 

Emmeloord zijn er inmiddels een aantal gezellige en leerzame bijeenkomsten geweest. De groep 

bestaat op dit moment uit 10 deelnemers van Poolse dames. Het zou leuk zijn als er ook nog 

anderstaligen willen aansluiten.  

 

Er zijn geen financiële middelen, de kosten moeten door de groep zelf worden opgebracht. Het is 

heel mooi dat ‘het Roefje’ voor de opstart tijdelijk kosteloos ruimte beschikbaar heeft gesteld. 

Hierdoor was het mogelijk dat er materiaal voor de training kon worden aangeschaft. Ook de 

Bibliotheek en Carrefour ondersteunen de vrijwilligers middels het verstrekken van informatie en 

een training voor de vrijwilligers om meer kennis op te doen voor het werken in een Taalproject. 

De training voor de vrijwilligers is van Stichting Lezen en Schrijven. Deze training wordt gegeven 

als er voldoende cursisten zijn. Het zou fijn zijn als de vrijwilligersgroep nog wat versterking krijgt 

zodat deze vrijwilligersgroep ook de training kan volgen. Lijkt het u leuk om iets te doen voor 

mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, dan nodig ik u van harte uit om contact op te 

nemen met Simona Nagle Dica, tel: 06-33962387 email: simonanagledica@inbox.lv of met mij. Dit 

kan ook voor vragen of het aanmelden van nieuwe deelnemers.  

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een heel leuk en waardevol project gaat worden in Ens 

waardoor de nieuwe bewoners de kans krijgen om zich sneller thuis te voelen.  

 

Om te weten wat er nodig is om zolang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen 

heeft Carrefour een onderzoek aan de hand van een vragenlijst beschikbaar.  

Ik heb me hiervoor als buurtwerker van Ens aangemeld, omdat ik denk dat dit heel waardevol kan 

zijn. Er wordt immers van ons verwacht dat we zolang mogelijk voor onszelf en onze naasten 

zorgen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd middels een persoonlijk bezoek bij de mensen thuis van 

ongeveer 75 jaar. Als u het leuk vindt om deze deelnemers te bezoeken en samen met hen een 

vragenlijst in te vullen dan kunt u contact opnemen met mijn collega Esther ten Napel. Haar 

emailadres is: esther.ten.napel@carrefour.nu 

Ik hoop dat we op deze manier bruikbare informatie kunnen verwerven wat gebruikt kan worden 

ten behoeve van een gunstige woonomgeving in Ens voor alle bewoners.  

 

Tot ziens!      

         

Wilma Metsemakers 

Buurtwerker Ens  │ Lid sociaal team Doen! 

t: 06 57313412 / 0527 630000 

e. wilma.metsemakers@carrefour.nu 

f: CarrefourNOP 

t: @CarrefourNOP 

i: www.carrefour.nu 

mailto:simonanagledica@inbox.l
mailto:esther.ten.napel@carrefour.nu
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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 € 7,-   

    voor alle 65+ ( opgave 2 wkn vooraf ) 

  14.30u  Zitdansen : elke 3e maandag v/d maand 

  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 

  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 

 

 

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

 

 

INSTEKEN, DRAAD OMSLAAN, DOOR HALEN  

EN AF LATEN GAAN.   
 

Ja, zo gaat het iedere dinsdagmiddag van 14:30 -16 uur  

in Het Steunpunt in Ens. 

Er wordt gebreid en gehaakt door een groepje enthousiaste vrouwen.                                  

Een kleine greep uit het assortiment wat er zoal gebreid wordt :  

sokken (€ 7,-), kindertruien(€ 10,-), babyvestjes(€ 10,-), baby-poncho(€ 5,-), 

 poppenkleertjes(€ 5,-),gehaakte kleedjes/tafellopers (v.a. € 5,-)                                                                 

En al deze spullen zijn dus ook te koop op de brei/haak middagen. 

Als u ook wilt breien kunt u vrijblijvend binnenlopen in Het Steunpunt op de dinsdagmiddag. 

De materialen zijn aanwezig (breiwol, breipennen, haaknaald) en ook de koffie staat dan voor u 

klaar.  
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Peuterspeelzaal De Hummel       
 

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

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

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

Van de leidsters. 
 

De afgelopen periode hebben we genoten van het thema 
‘een zee vol vissen’. 
Dit thema was gerelateerd aan het boek ‘de kleine walvis’. 
Dit boek was het boek van het jaar tijdens de nationale 
voorleesdagen. De klas was versierd met vissen en alle 
peuters hebben nu hun eigen walvis mee naar huis. We 
hadden zelfs een echte roeiboot in de klas. 
We mochten ook dit jaar naar de voorstelling over dit boek 
in de bibliotheek in Emmeloord. Dat was weer genieten 
van het prachtige verhaal met mooie poppen en de kleine 
walvis met zijn moeder.  

 
 
Na een weekje vakantie gaan we dit voorjaar verder met 
het thema ‘wat zien we in de tuin’.  
We gaan op ontdekkingstocht in verschillende tuinen naar 
knoppen aan de bomen, bloemetjes, kleine diertjes en ook 
groente die gekweekt wordt in de tuin. We laten ons 
verrassen. 
Wie weet ziet u ons een keer lopen door het dorp genietend 
van alles wat de natuur ons in het voorjaar weer te bieden 
heeft. 
 
 
Juf Marlon, juf Anne-Wil en juf Ria 

 
 

 

Kledingbeurs Ens 
 
De kledingbeurs in Ens komt er weer aan, de mail voor opgave 
is er weer uit, en de inbrengers gaan weer richting de 80!! Dus 
weer genoeg leuke koopjes op de voorjaars en zomer 
kledingbeurs op vrijdag 7 april as. We verkopen kinderkleding, 
sportkleding en schoenen, vanaf maat 50 t/m 176-182 en ook 
S en M voor grote jongens, en genoeg dames en leuke meiden 
kleding in de kleedkamers van maat S t/m XXL. De beurs gaat 

open om 18.30 en sluit om 20.30 uur. Waar??  In de kantine van SV Ens, Seidelstraat 4a. 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.kledingbeurs-ens.webklik.nl 
 
TIP: Neem een bigshopper mee voor uw aankopen. 
 
Tot ziens op de Beurs in Ens, Groet van het Kledingbeurs-Ens Team!  

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
http://www.kledingbeurs-ens.webklik.nl/
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Start leerorkest in Ens 

 

 

 

 

Leerlingen van groep 5, 6 en enkele leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in Ens krijgen 

vanaf dinsdag 28 februari 6 weken professionele muziekles op school in het kader van het project 

Leerorkest. Het Leerorkest is een samenwerking tussen Cultuurbedrijf Noordoostpolder en de drie 

basisscholen in Ens: De Horizon, De Regenboog en Het Lichtschip, en is opgezet met het doel elk 

kind de kans te geven om zijn of haar muzikale talenten te ontdekken en te ontplooien.  

In totaal doen maar liefst 82 leerlingen aan het Leerorkest mee. Zij krijgen de komende weken 

instrumentale les onder begeleiding van 9 professionele docenten van het Cultuurbedrijf. De 

lessen vinden plaats op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. De deelnemende leerlingen 

krijgen in groepjes van maximaal 10 leerlingen 45 minuten les op een instrument naar keuze. Ze 

hebben hun meest favoriete instrument mogen kiezen: gitaar, keyboard, slagwerk, viool, dwarsfluit, 

trompet, accordeon of zang. Uiteindelijk wordt een orkest gevormd dat op woensdag 5 april om 

19.00 uur een uitvoering geeft in Het Wapen van Ens. In verband met beperkte capaciteit mogen 

alle deelnemende kinderen maximaal drie familieleden of vriendjes/vriendinnetjes meenemen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

VAAR MET NATUURMONUMENTEN NAAR VOGELEILAND  
 

Varen over het Zwarte Meer, wandelen over Vogeleiland, genieten van vogels, Hollandse 
luchten en de wind. Een bijzondere ervaring. De data voor vaartochten naar het Vogeleiland 
in het Zwarte meer voor 2017 zijn bekend en kunnen vanaf 3 maart geboekt worden. Maak 
het mee en reserveer snel want de capaciteit aan boord is beperkt. Tickets zijn online 
verkrijgbaar via: www.natuurmonumenten.nl/vogeleiland  
 

Gidsen van Natuurmonumenten laten u graag genieten van het vogelparadijs midden in het Zwarte 
Meer. Het Vogeleiland is een bijzonder stukje natuur ontstaan uit zand en bagger. Na 75 jaar is het 
een ware jungle geworden dat een broedplaats biedt aan minstens 60 soorten vogels, zoals 
blauwborst, havik en zeearend. Om de rust voor deze vogels te bewaren is het eiland alleen te 
bezoeken tijdens één van deze vaartochten. 

http://www.natuurmonumenten.nl/vogeleiland
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Vrouwen van Nu Ens, 70 jaar 
 
Na 70 jaar denken we met veel respect terug aan die vrouwen, die in 1947 het initiatief hebben 
genomen een afdeling van wat nu heet “Vrouwen van Nu” op te richten.  
Zij vonden het belangrijk om contacten te leggen en andere vrouwen te ontmoeten in een toen erg 
kale polder met mensen, die elkaar nog niet kenden en niet zoals ons dorp Ens nu is. 
Dat wij nu anno 2017 nog steeds een levendige vereniging hebben, aangesloten bij de Landelijke 
Vereniging met 47.000 leden is bijzonder. 
Het is anders geworden, wij gaan mee met de tijd, de vooruitgang heeft ook het gedrag van 
vrouwen veranderd. Door emancipatie en zelfstandigheid, het maken van eigen keuzes, 
leven in dit digitale tijdperk. Toch blijven we aandacht voor elkaar houden en activiteiten 
organiseren, omdat zoals blijkt daar belangstelling voor is. 
 
Aan het aantal mensen wat maandelijks op de bijeenkomsten komt, is te zien dat er altijd de 
interesse is voor het aangeboden programma, soms leerzaam, informatief en/of gezellig, elkaar 
ontmoeten blijft een uitgangspunt.  
Ook als het nodig is om in onze omgeving invloed te hebben, zullen we dat niet nalaten. 
Onze afdeling Ens heeft veel interessegroepen, die elk op eigen terrein jaarlijks een programma 
samenstellen, zoals een leesgroep, kunstgroep, wandelgroep en een tuingroep enz. Voor elk wat 
wils, iedereen kan zelf besluiten, waaraan mee te doen. 
Iedereen draagt haar steentje bij en zodoende kunnen we met de kracht van samen nog jaren 
vooruit!  
Op onze website staat een stukje uit de beginperiode van onze afdeling. ( archief ) 
 
Hilly Binksma-Martens, voorzitter  
 
Op 20 april gaan we het jubileum vieren in Het Wapen van Ens, met ‘s avonds een optreden 

van “Twee Recht, Twee Averecht”. Cabaret met herkenbare levenswijsheid. 

Belangstellenden zijn welkom, entree € 10,00 p.p. 

Voor informatie over de kaartverkoop voor dit optreden kunt u t.z.t. kijken op onze website 

en op de posters die in het dorp opgehangen worden. http://vrouwenvannu.nl/ens 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kinderdisco in het Roefje 
  

Voor alle basisschoolkinderen uit Ens!! 
 

Op zaterdag 8 april van 19.00 tot 21.30 uur 
 

Entree en ranja gratis. 
 

Meer info: Anja Veijer tel. 251318  

http://vrouwenvannu.nl/ens
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Activiteiten voor de komende periode    

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

15 maart. Haak maar aan. 
Wij haken samen een deken. Inmiddels hebben we één deken af en gaan we verder met de 
tweede. Deze middag is bij Marita Buijsrogge om 14.00 uur. 
 

28 maart. Middagexcursie Kleurkracht  
Kleurkracht is een creatief centrum bij de Flevomeer Bibliotheek te Emmeloord. Een kadowinkel, 
printshop, theemakerij en creatief atelier. Het is een winkel met een bijzonder karakter. Er werken 
mensen met een beperking die professioneel begeleid worden door medewerkers van Triade.  
 

18 april. Eéndagsbestuur.  
Deze avond wordt ingevuld door de wijk van Greet Balk. Deze wijk is tevens gastvrouw.  
 

9 of 16 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       
 

 

Vrijwilligersacademie: voor iedere vrijwilliger in NOP 
 

Sinds enige tijd is als onderdeel van het Vrijwilligerspunt de Vrijwilligersacademie gestart.  
 

Wij bieden scholing aan voor vrijwilligers in organisaties maar ook voor individuele mensen die zich 
belangeloos inzetten voor anderen. Voor organisaties zijn ook trainingen op maat en in company 
trainingen mogelijk. Ook bij u in de omgeving wordt veel vrijwilligerswerk gedaan en kan scholing 
waardevol zijn.  
 

Hieronder vind u een greep uit ons aanbod de komende tijd. 
 

Cursus Datum 
Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) (kosteloos) 15 maart 
Maak uw eigen Loesje poster (kosteloos) 18 april 
Zin in vriendschap 2 mei 
Vind en Bind Vrijwilligers (VBV) 9 en 23 mei 
Sociale Hygiëne 10, 17 en 31 mei 
Schminken, dat kunt u ook 4 en 11 juli 
 

Voor meer informatie en aanmelden voor een training kijk op onze site: 
www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleidingen 
 
 

14 april 2017 “Kinderpaasfeest” PG de Zaaier  

Dit jaar gaan we het anders doen. Geen kinderpaasfeest ’s avonds 
op eerste Paasdag, maar op Goede Vrijdag in de ochtend. Hoe 
laat en wat we gaan doen, horen en lezen jullie nog wel. Maar er 
zal zeker tijd zijn om te luisteren naar een verhaal, te zingen met 
elkaar en lekker met je handen bezig te zijn. Het gaat vast een 
leuke ochtend worden! Alle kinderen van de basisscholen (groepen 
1 tot en met 8) zijn die ochtend van harte welkom in de kerk aan de 
Stallijnstraat.  

Hartelijke groet, de kinderkerkleiding 

http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleidingen
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Beste Dorpsgenoten,  

 

Wat is Ens toch een actief dorp! Niet alleen op de sportvelden en in de Sporthal gebeurt er van 

alles, ook daarbuiten. Zo feliciteren wij José Besuijen met de onlangs ontvangen “Welkom op de 

Zeebodem” trofee van Prins Carnaval Peter 3e .  

 

Na de duofiets voor de oudere dorpsbewoner is onlangs op de peuterspeelzaal ook de duofiets 

voor de jongste dorpsgenoten in gebruik genomen.  

 

Op de dorpsborrel is de F1 uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Spelers en begeleiders van 

harte!  

 
 

NLDoet 

Ook dit jaar kunnen we allemaal weer flink de handen uit de mouwen steken met NLDoet. Heb jij 

tijd om op vrijdag 10 of zaterdag 11 maart te helpen met klussen in en om ons sportpark? Meld je 

aan op NLDoet of via voorzitter@svensvoetbal.nl  

 

Gymnastiek 

Bij de Gymnastiek zijn er begin dit jaar 2 nieuwe initiatieven voor Freerunning en een Springroep 

gestart. Wil je meer informatie over het vervolg neem dan contact op secretaris@svens-gym.nl 

  

Tennis 

De tennisbanen zijn zo goed als helemaal gereed voor het komende voorjaar en zomerseizoen. 

Kijk voor de mogelijkheden voor lessen en activiteiten gewoon even op www.tcens.nl 
 

Genoeg te doen dus!  
 

Tot ziens op de sportclub!   

Met sportieve groet, 

 

Marien van der Slikke 

 

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

mailto:voorzitter@svensvoetbal.nl
mailto:secretaris@svens-gym.nl
http://www.tcens.nl/
mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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50+ actie van Tennisclub Ens 

Altijd gesport maar wat minder zin in teamverplichtingen? Op zoek naar een weinig 
blessuregevoelige sport in de buitenlucht? Op zoek naar lichaamsbeweging op tijden die het jou 
uitkomt bij een gezellige club? Dan is tennissen ideaal! Tennisclub Ens biedt 50-plussers de kans 
om voor een klein bedrag de overstap te maken. 

Vijf lessen en vijf maanden lidmaatschap (met onbeperkte toegang tot de banen) kosten eenmalig 
50 euro. De eerste les is op dinsdag 4 april. Onze professionele tennisleraar Bart van Weelie leert 
je de eerste beginselen. Heb je al eerder getennist? Dan past hij de les aan naar jouw niveau. 

Wil je gebruik maken van deze eenmalige actie of heb je vragen? Mail naar voorzitter@tcens.nl of 
bel met Gitta Montanus, 06-49120132. 

 

 

 

Bedrijven- en Buurtentoernooi tennis op 12 mei 

Na de eerste succesvolle editie houdt Tennisclub Ens ook dit jaar een Bedrijven- en 
Buurtentoernooi. Op vrijdag 12 mei beginnen de eerste wedstrijden om half zes. Vorig jaar was 
het, ondanks de nog koude aprilavond, bar gezellig op het tennispark aan de E.P. Seidelstraat. 

Tenniservaring is niet nodig, de gezelligheid staat voorop. Dus trommel je buurtgenoten of 
collega’s op en doe mee! 

Deelname kost twintig euro per team en daar is een maaltijd bij inbegrepen. Teams van minimaal 
vier mensen kunnen zich aanmelden via voorzitter@tcens.nl. Heb je nog vragen? Bel Gitta 
Montanus, 06-49120132. 

 

Tenniskindermiddag in de meivakantie 
 
Voor de jongste Ensenaren houdt Tennisclub Ens      
op dinsdag 25 april (in de meivakantie) een  
tennismiddag. Basisschoolleerlingen zijn van twee  
tot vier uur welkom op het park aan de E.P.  
Seidelstraat voor wedstrijdjes en spelletjes. 
Meedoen kost niets! 
 
 
Tot ziens op de tennisbaan! 
 
Bestuur TC Ens 

mailto:voorzitter@tcens.nl
mailto:voorzitter@tcens.nl


23 
 

 
Word verkeersregelaar bij de 
avondvierdaagse van Ens! 
 

Sta jij stevig in je schoenen, en vind je het leuk om bij te dragen aan de veiligheid van onze 
wandelaars, dan zoeken we jou!! 
De politie leidt je op tot verkeersregelaar en je ontvangt een diploma voor een jaar. Hiermee kan je 
een jaar lang ook andere evenementen begeleiden.  
Het is mogelijk dat je zelf twee dagen meeloopt met je kinderen en het vrijwilliger–zijn, bijvoorbeeld 
twee dagen lopen en twee dagen ons helpen. Een perfecte mix, en wij zijn enorm geholpen. Laat 
gauw wat van je horen, want zonder vrijwilligers zijn we nergens. 
 

Dit jaar is de vierdaagse in week 20: 15 t/m 18 mei. 
 

Vriendelijke groet, het bestuur van avondvierdaagse Ens 
 

Meer informatie of aanmelden? Stuur een email naar gw.wilkens@kpnmail.nl 
 
 

 

   

 

 

Een moment voor jezelf, lekker uit je hoofd en ontspannen in je lijf? 

Meld je nu aan voor een gratis proefles Yoga! 
 

Iedere maandagavond is er van 19.00 – 20.15 uur en  

van 20.30 uur – 21.45 uur een les te volgen in ’t Roefje in Ens. 

(de dinsdagochtendgroep is momenteel vol, heb je voor dit tijdstip belangstelling, 

 laat het ons weten dan plaatsen we je op de wachtlijst). 

 

Neem jij je ook steeds voor, meer tijd voor jezelf vrij te maken,  
beter te leren ontspannen of meer te bewegen?  
Dan is Yoga echt iets voor jou!  
 

Wie begint met Yoga merkt al snel dat de meeste oefeningen eenvoudig zijn uit te voeren, 
ongeacht ervaring, leeftijd, soepelheid of conditie. Yoga is, kort gezegd, een techniek die bestaat 
uit eeuwenoude oefeningen die een diepe uitwerking hebben in ons lichaam en ons lichaam tot 
ontspanning brengt. 
 

De combinatie van oefeningen, adem- en meditatietechnieken zorgen voor meer lichaams-
bewustwording waardoor je signalen van je lichaam beter en eerder herkent. De focus op de adem 
maakt het denken “stiller” waardoor je gedachten makkelijker van je afzet.  
 

Nieuwsgierig? Kom dan eens langs voor een gratis proefles. Je kunt op ieder moment instromen. 
Voor meer informatie en/of aanmelding kijk op onze website: www.yogapraktijkpuur.nl  of bel : 06  
24172004. 

 
 

Graag tot ziens!  

Petra Bom en Bernadet Assink 

mailto:gw.wilkens@kpnmail.nl
http://www.yogapraktijkpuur.nl/
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Biljartvereniging Ens      

 

    
Beste dorpsgenoten, 

Hier weer een bericht vanuit Biljartvereniging Ens. 

Deze eerste Baanbreker dit jaar kan ik er natuurlijk niet aan voorbij gaan dat we een fantastische 

nieuwjaarsborrel hebben gehad binnen onze vereniging, het was weer reuze gezellig, een goede 

opkomst en het werd laat… 

Ook dit jaar zal BvE weer volop in beweging zijn voor de leden, we organiseren een clubtoernooi 

op 18 en 25 maart a.s. dat zijn twee zaterdagen, leuk om eens even te komen kijken hoe jullie 

dorpsgenoten in de weer zijn met de biljartballen. De koffie of een drankje staat altijd klaar bij ons. 

Onze wedstrijdbiljarters zijn het lopende wedstrijdseizoen aan het afronden en er worden alweer 

plannen gemaakt voor het komende seizoen. Wist je dat Biljartvereniging Ens meespeelt met 

landelijke wedstrijden binnen de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond district Zwolle? In ons 

clubgebouw aan de GJ Gillotstraat vinden regelmatig KNBB wedstrijden plaats, kijk op onze site 

voor de datums en loop gerust eens binnen www.biljartverenigingens.nl 

Eind december hebben we de uitslag ontvangen van de Rabobank clubkascampagne. U heeft 

onze vereniging weer massaal gesteund. Mede dankzij deze steun kunnen we dit voorjaar iets 

doen aan de warmte reducering binnen ons lokaal. In de zomermaanden is het echt warm en dat 

willen we graag aanpakken. Fantastisch om te zien dat veel mensen op onze vereniging stemmen 

en wat blijft het toch een mooi initiatief van de Rabobank, die campagne! 

Biljartvereniging Ens blijft in beweging om zoveel mogelijk Ensenaren een leuke ontspannende 

bezigheid aan te bieden. Dit inspireert ons als vereniging en dit doen we met veel liefde en plezier. 

Kom gerust eens binnen lopen, praktisch iedere dag en avond zijn er wel dorpsgenoten een 

balletje aan het stoten of zitten gewoon even lekker met elkaar in gesprek. Nieuwe leden zijn van 

harte welkom. Meer informatie vindt u op onze website. 

Tot ziens bij Biljartvereniging Ens aan de Gillotstraat! 

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

 

De Koningsloop 

AVNOP organiseert op donderdag 27 april de Koningsloop. De start is om 11.00 uur op de 

atletiekbaan aan de Banterweg. De max afstand die gelopen kan worden is 10 km, 2 rondes van 5 

km en een ronde van 2.5 km. Het parcours gaat door en langs het Emmelerbos. Via het pad langs 

de Lemstervaart komen we langs de woonwijk en via de tennisbanen en de hockeyvelden van de 

Meeuwen komen we weer terug bij de atletiekbaan. Het is altijd een mooi gezicht bij de start, hoe 

een lint van kleuren zich een weg baant door het bos. Bij de finish is er voor een ieder een fraaie 

herinnering. Hoe mooi kan het zijn om de feestdag sportief te beginnen en zich daarna in het 

feestgedruis te storten. Veel loopplezier. 

Ben Maas. 

http://www.biljartverenigingens.nl/
http://www.biljartverenigingens.nl/
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Etappe afstand Starttijd Startplaats 

 

 

Emmeloord-Luttelgeest 11,3 8:30 Bosbaan  

Luttelgeest-Marknesse 4,7 9:40 Langebrink   

Marknesse-Kraggenburg 5,7 10:11 Markehof  

Kraggenburg-Ens 6,3 10:50 Saaze  

Ens-Nagele 7,8 11:33 Waterkant  

Nagele-Tollebeek 5,2 12:24 Centrum  

Tollebeek-Espel 7,1 13:00 Centrum   

Espel-Creil 4,6 13:46 Centrum   

Creil-Rutten 5,4 14:17 TankstationTiems  

Rutten-Bant 7,0 14:53 Centrum   

Bant-Emmeloord 5,7 15:39 Centrum Het midden  

 

 

De 11-dorpenloop, dit jaar voor de 23e keer op zaterdag 8 april. We starten om 8.30 uur  

vanaf de atletiekbaan voor de 1e etappe naar Luttelgeest. Dan gaan we met de wijzers van 

de klok mee langs de andere dorpen, om zo later in de middag via Bant te finishen op de 

atletiekbaan van AVNOP. Alles zal uit de kast gehaald worden om voor ons allen de veiligheid te 

waarborgen. De loopgroep Ens is ook weer vertegenwoordigd. De lopers(sters) komen tussen 

11.15 uur en 11.30 uur in Ens aan. Komt allen naar de Waterkant (loswal)om de moegestreden 

sporters te begroeten. Hopelijk goed weer, een fijne en sportieve dag. 

 

Ben Maas. 
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Wij als Kleiduikers, Prins Peter de 3e, adjudant Matthijs en de voltallige Raad van Elf 

willen iedereen weer héél erg bedanken voor een fantastisch carnaval!!   

Op de woensdagavond voorafgaand aan 

het carnavalsweekend heeft José 

Besuijen de Welkom op de 

Zeebodemtrofee ontvangen uit handen 

van Prins Peter de 3e (Peter Louws). 

Het was wederom een gezellige avond, 

waar zowel alle oud trofeehouders, 

ereleden, Keizer Piet Binksma, 

genodigden van Stichting Ensyfair, de 

OMNI, de Commerciële Vereniging Ens 

en Dorpsbelang, de vrouwen van de raad 

en de dansmariekes bij aanwezig waren. 

De Kleiduikers organiseren de trofee 

uitreiking al voor de 34e keer. 

José Besuijen kreeg de trofee meer dan 

verdiend. Zij is een zeer actief 

vrijwilligster, die al jaren secretaresse is 

van stichting Ensyfair, vrijwilligster is in 

het R.K. Gebouwtje en bij alle feesten 

van De Kleiduikers aanwezig is. 

Geheel overdonderd ontving zij de 

Welkom op de Zeebodemtrofee. 

Fotograaf: © Arnold van Grunsven 

 

Frans Pol is tijdens de 22ste editie van 

het Smartlappenfestival 1e geworden. 

Hij zong het lied “De plek waar ik van 

hou”. 

2e werden De zalmrokers bestaande 

uit Johan Koomen, Peter van Ginkel, 

Sander Drenth en John Heijen. Zij 

zongen het lied “Dennis mag ik……” 

3e werden Christiaan en Britte Vos 

(de winnaars van vorig jaar) met het 

nummer ”Deze twee helden”. 

Alle 3 zongen zij een zelf geschreven 

nummer. De publieksprijs ging ook 

naar Frans Pol. 

Er deden totaal 10 deelnemers mee. 

De begeleidingsband zorgde bij de 

meeste nummers voor de muzikale 

begeleiding. 

Voorafgaand en na het 

smartlappenfestival trad de band 

Ludduvudduh op. 

Er was weer een zeer grote verloting 

en ook de dansmariekes ontbraken 

natuurlijk niet. 

 

 



27 
 

UPDATE VAN DE LIVE FOR LIVES FOUNDATION UIT ENS 
 

Website + FB : www.liveforlives.nl | www.facebook.com/liveforlivesfoundation 

Email + Tel. : info@liveforlives.nl | T. 0527-251333 

 

Gedane missies 

In 1,5 jaar tijd hebben we met vrijwilligers uit heel Nederland 11 missies in 

Griekenland gedaan. Zo zijn we diverse keren naar Lesbos geweest, 

Duinkerken/ Calais, Frakaport, Filippiada, Faneromeni, Idomeni 

(Macedonische grens), Volos en Kalochori. We geven extra aandacht aan 

baby’s en kinderen en we verzorgen o.a. de eerste basisbehoeften, zoals 

gezond eten en drinken, baby-kind verzorging, hygiëne, EHBO en kleding.  

 

Reünie 

In januari vond onze grote reünie bij sponsor Hakvoort Professional in Emmeloord plaats. Meer 

dan 100 vrijwilligers waren aanwezig op deze indrukwekkende avond. Ook zijn we veel in de 

regionale en landelijke media geweest. Daarvoor dank aan de Pers! 

 

Burgemeester van der Werff 

Afgelopen maand zijn wij uitgenodigd bij burgemeester Van der Werff. We hebben gesproken over 

de actuele migrantensituatie, kennisdeling en samenwerking omtrent de vluchtelingen. Het was 

een goed gesprek en de burgemeester wil ons ten alle tijden bijstaan voor wat betreft ontvangsten, 

bedankjes en samenwerkingen voor Live for Lives in de toekomst. 

Missies in april 

Van 20-27 april is onze volgende humanitaire missie naar Griekenland. We gaan naar kamp Vathy 

op Samos. Een kamp met capaciteit voor 700 mensen, maar waar er wel 1500-2000 verblijven! In 

tentjes en op pallets. Wie een kortere missie wil doen, kan nog mee naar Calais in het weekend 

van 7 april.  

 

Acties & presentaties 

Iedereen bedankt voor het 

doneren en het opzetten 

van acties in de afgelopen 

1,5 jaar tijd! Zo heeft o.a. 

Drogisterij Sylvia geholpen 

met hygienepakketjes, 

SPAR Hoefnagel emballage 

bonnen gedoneerd, PKN de 

Zaaier en Het Lichtschip 

een donatie enz.  Alle bedrijven en/ met acties-donaties vindt u terug op onze website. Wilt u een 

keer een presentatie van Live for Lives voor uw vereniging, stichting, school of bedrijf? Mail of bel 

ons! 

Donaties blijven welkom! 

Live for Lives is afhankelijk van goodwill, vrijwilligers en donaties. We hebben een onbetaald 

bestuur en de stichting heeft een ANBI status. Giften, missie reiskosten en donaties zijn daarom 

fiscaal aftrekbaar. Vrijwilligers werken voor Live for Lives naast hun eigen baan!                         

Wilt u ons helpen te helpen? Doneer dan via onze facebook, website of rechtstreeks via  IBAN 

NL14 SNSB 0925 7947 75.  

 

http://www.liveforlives.nl/
http://www.facebook.com/liveforlivesfoundation
mailto:info@liveforlives.nl
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Cindy's Pedicure- & Nagelsalon is VERHUISD!  
 

Eindelijk, na weken verbouwen opent Cindy's Pedicure- & 
Nagelsalon per 2 maart 2017 haar deuren aan Baan 32 in Ens. 
 

Twee totaal verschillende ondernemingen vestigen zich in het 
voormalige pand van fietsenmaker Mulder.  
Henri en Henriët van Henri's Kaas & Broodhuys zullen hier 
per 1 juni hun deuren openen. 
 

Wie is Cindy’s Pedicure- & Nagelsalon: 
 

Cindy's Pedicure- & Nagelsalon was hiervoor gevestigd aan de Schokkerringweg in Ens. Maar om 
u nog beter van dienst te kunnen zijn, ben ik verhuisd met de salon naar de Baan 32. De salon is 
hier gevestigd op de begane grond en heeft voldoende parkeergelegenheid voor het pand. De 
salon is ingericht met moderne apparatuur. Dit maakt het mogelijk om efficiënt en (vrijwel) pijnloos 
te werken, in een hygiënische werkomgeving en volgens de nieuwste richtlijnen in deze branche. 
 

Eind juni 2015 heb ik mijn opleiding tot pedicure afgerond. Om u nog beter van dienst te kunnen 
zijn ben ik aansluitend gestart met de opleiding tot medisch pedicure. Deze heb ik met goed gevolg 
afgerond, waardoor ik ook mijn klanten met Diabetes, Reuma, en overige risico voeten van dienst 
kan zijn. Vergoeding via de zorgverzekering is hierdoor mogelijk. 
 

Bent u slecht ter been of kunt u moeilijk van huis? Geen probleem! 
Ik kom graag bij u langs. Laat uw voeten behandelen in uw eigen stoel. Als ambulante pedicure 
neem ik alle benodigdheden mee en geef de zorg waar uw voeten om vragen. 
Ik ben aangesloten bij ProVoet, dit is een landelijke brancheorganisatie voor pedicures. ProVoet 
bevordert de kwaliteit en professionaliteit van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. 
De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. 
 

Naast een pedicure behandeling kunt u bij Cindy's Pedicure- & Nagelsalon ook terecht voor: 
 

- Acrylnagels - Nagelreparatie 
- Gelpolish - Wellness 4 feet 
- Nagelbeugeltechniek - Cadeaubonnen 
- Ortheses 
 

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? 
Dit kan telefonisch op telefoonnummer 06-16571293 of via info@cindys-pedicuresalon.nl 
www.cindys-pedicuresalon.nl 
 

U bent van harte welkom! 
 
Hiermee hopen wij, Henri's Kaas & Broodhuys en Cindy's Pedicure- en Nagelsalon, een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan het dorp ENS. 
KORTOM LEVEN IN DE BROUWERIJ , IN HET PRACHTIGE POLDERDORP ENS!!!!!!!!!!! 

 

 

Henri’s Kaas & Broodhuys   Openingstijden 

✉  Baan 36, Ens 

☎  06-30713776 Maandag: 08:30 – 12:30 

 Dinsdag: 08:30 – 12:30 

 Woensdag: 08:30 – 17:30 

             Donderdag:  08:30 – 17:30 

        Vers Brood - Overheerlijke Kaas Vrijdag:  08:30 – 17:30 

Koffie met gebak  - Belegde Broodjes Zaterdag:  08:00 – 16:00 

 

           Like ons ook op Facebook voor diverse acties en aanbiedingen: Henri’s Kaas & Broodhuys  

mailto:info@cindys-pedicuresalon.nl
http://www.cindys-pedicuresalon.nl/
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Even voorstellen …. 
 
Hallo mijn naam is Anita Mooij en ik ben de eigenaar van Hond en hond een webshop voor de 
trouwe viervoeter. 
 

Ik woon sinds februari 2011 in Ens, daar ben ik gaan samenwonen met Henk Mooij. En in mei 
2015 zijn wij getrouwd. Bijna mijn hele leven heb ik een liefhebberij aan dieren waarvan honden in 
het bijzonder. Elke week ben ik dan ook te vinden op de hondenclub in het oosten van het land 
waar ik inmiddels al 30 jaar trots lid van ben. 
  
Door al mijn ervaring en kennis met honden heb ik in 2016 een webshop geopend waarin ik 
artikelen verkoop voor hondenbezitters. Buiten de verkoop van mijn artikelen geef ik mensen 
daarin ook advies bij hun vragen en dit gaat via digitale wegen maar ook bij mij thuis, want ik bied 
namelijk ook de mogelijkheid voor mijn klanten om thuis de bestelde artikelen af te halen waardoor 
ik ook face to face advies kan bieden.  
 

Waar ik klein ben begonnen met enkel halsbandjes en lijnen, is inmiddels mijn assortiment 
uitgegroeid tot diverse artikelen, van speelgoed voor de hond tot kleding voor de trouwe viervoeter. 
Op kleine schaal bied ik ook hondensnacks waaronder koekjes en kauwsnacks en andere 
traktaties voor de hond, maar géén voer. 
 

Ik verwelkom u dan ook graag op mijn webshop Hondenhond.nl en mocht u vragen hebben of wilt 
u advies over een product of heeft u een wens neem dan gerust contact op. 
 

Met vriendelijke groet, 
Anita Mooij 
Hondenhond.nl 
 

Noorderbocht 139 
8307 DH Ens 
Email: info@hondenhond.nl 
Tel: 0611151799 
 

 

La Mascotte – La Mascarade 
 

Weet u dat de Noordoostpolder een muziektheatervereniging heeft? La Mascotte is opgericht in 
1981 en heeft als vaste repetitieplek Cultuurbedrijf Noordoostpolder (voorheen Muzisch Centrum) 
in Emmeloord. Al die jaren zijn, altijd in november, door deze amateurvereniging fantastische 
opera’s/operettes op de planken gezet. 
Zo ook in 2016 “De Parelvissers” van George Bizet. Dit gaat niet vanzelf. Vanaf januari wordt er 
flink geoefend; niet alleen zingen maar ook acteren. Ieder jaar worden er voor de 3 voorstellingen 
professionele zangers ingehuurd voor de grote rollen, maar ook zijn er eigen leden die een 
solistenrol op zich nemen. Het wordt muzikaal omlijst door een beroepsorkest. 
De laatste jaren heeft La Mascotte een eigen jeugdkoor dat ook meezingt, acteert en danst. 
 

Dan is er natuurlijk de aankleding van het geheel: decors en kleding. Er is een decorbouwersgroep 
en een aparte club binnen de vereniging die zich bezig houdt met de kleding. Kleding wordt vaak 
zelf gemaakt. La Mascotte heeft een enorme hoeveelheid kleding verzameld zoals Dickens, 
Schokker, Spaans, Tirol, Aziatisch, gala, smokings, theater enz.enz. La Mascotte heeft in 2007 het 
voormalige gebouw van de kruisvereniging in Creil gekocht en van daaruit is La Mascarade 
opgericht die de kleding het hele jaar door verhuurt aan derden. Aan privépersonen, maar ook 
toneelverenigingen, themafeesten enz. Kledingverhuur La Mascarade is 2x per week geopend. 
Eventueel kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een ander tijdstip. La Mascarade 
bestaat uit (niet zingende) vrijwilligers en een aantal koorleden. 
Zowel het (jeugd)koor als de kledingverhuur kunnen altijd meer zangers en vrijwilligers 
gebruiken! 
Meer info: www.lamascotte.nl of neem contact op met Wim ten Hove 06-22971841 (voorzitter La 
Mascotte) of Alien Kistemaker 06-53236515 (contactpersoon La Mascarade) 

mailto:info@hondenhond.nl
http://www.lamascotte.nl/

