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COLOFON         
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - eind 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.  
Amy Blaauw        tel. 06-21224231 
Gerhard Grijsen (secretaris)      tel. 06-22958676 
Koos Sturm (vice-voorzitter)      tel. 251395 
Bert Scholten        tel. 06-38909094 
Dorothy van Drongelen (penningmeester en ledenadministratie) tel. 251098 
Gerda de Jong (voorzitter)      tel. 253406 
Joost Kreulen        tel. 06-20493608 
 

E-mail Dorpsbelang     dorpsbelangens@hotmail.com 
 

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

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
 
 
 
 
 
 
De Baanbreker verschijnt dit jaar 5x. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere 
advertentie plaatsen is mogelijk. In principe alleen in zwart/wit. 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. 
 
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.  

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 7 december 2015 

Verschijningsdatum rond 17 december 2015 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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INHOUDSOPGAVE 
 
1 colofon 16 mozaïeken / activiteiten Steunpunt Ens 
2 activiteitenkalender / oud papier 17 vogel-vreugd 
3 van de voorzitter 18 Rabobank Clubkas Campagne 
5 verbreding N50 Ens - Emmeloord 19 peuterspeelzaal / Daniëlle’s Fashion 
6 Herman en Anneke Pastoors / 20 SVEns  
 Taeke’s versboetiek 21 damesvoetbal / bosbaanlopen / bodyfit 
7 e.v. All In Ingrid 22 volleybal / Alpe d’HuZes  
8 e.v. Gewoon mooi met Annelies / 23 biljart vereniging Ens 
 Frieda’s borduurshop 24 Vrouwen van Nu / Zonnebloem 
9 e.v. A-Z in beeld / kinderbingo 25 Passage / Wij Actief 
10 bazar en rommelmarkt / 26 regionale keuring wijn en likeur 
 vakantiebijbelclub 27 Dorcas / open dag TTH 
11 De Kleiduikers / intocht Sinterklaas 28 vuur en vriendschap / Rejoice 
12 kinderdisco / JOEK reünie / kerstmarkt / 29 uitkijktoren 
 Kern met Pit 30 fotoprijsvraag 
13 ’t Gebouwtje: bingo 32 boswachtersnieuws 
14 yogapraktijk Puur / meditatieve avond  
15 mindfulness / oproep collectanten  
  
 
  
ACTIVITEITENKALENDER 
 
26 september inbrengdag rommelmarkt 
29 september meditatieve avond met klankschalen 
  1 oktober opening bloemenzaak All In Ingrid 
  3 oktober bazar/rommelmarkt 
  3 oktober appelactie peuterspeelzaal 
  6 oktober onthulling bloembakken in het Steunpunt 
12 oktober eindevaluatie project Sportdorp-Ens 
17 oktober JOEK reünie  
19 en 20 oktober vakantiebijbelclub 
21 oktober kinderbingo 
22 oktober Daniëlle’s Fashion - kindermiddag  
24 oktober kinderdisco 
  7 november Dorcas: voedselpakkettenactie 
  7 november bingo in ‘t Gebouwtje 
12, 13 en 14 november vogelshow Vogel-vreugd 
14 november prinsenbal  
21 november intocht sinterklaas 
21 november regionale keuring van wijn en likeur 
12 december kerstmarkt 
  
 
OUD PAPIER 
 
Bij basisschool “Het Lichtschip” wordt oud papier ingezameld. In 2015 komt de oud papiercontainer 
op donderdag 15 oktober, 12 november en 17 december. 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. 
Hoe het in 2016 komt met het oud papier is nog niet duidelijk. De gemeente Noordoostpolder wil 
dat op een andere manier gaan inzamelen. 
 
Ouders van Wereldschool “De Regenboog” halen dit jaar op zaterdag 10 oktober en 28 november 
(datum onder voorbehoud) tussen 9.00 en 12.00 uur oud papier op in Ens. Papier voor 9.00 uur 
aan de weg zetten. Papier dat later neergezet wordt, blijft anders staan, omdat de ouders al langs 
geweest zijn op hun ronde. 
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Pluk de(ze najaars) dag.  
                                               
Hier achter mijn computer zittend, denk ik terug aan hetgeen wat mij een aantal 

dagen geleden overkwam. Ik had gewerkt in de Talmahof en kwam na een 

avonddienst in de auto naar huis. Het was tegen twaalven en er was weinig 

verkeer op de weg. De verkeerssituatie op de N50 was nog zo dat er één 

weghelft gesloten was en beide richtingen op de andere weghelft geleid werden. Er reed één auto 

voor mij, gezamenlijk de donkere nacht door op weg naar huis. De bocht door na het viaduct van 

de Vliegtuigweg. Toen kwamen 2 koplampen ons tegemoet, deze auto reed op dezelfde rijstrook 

als waar wij reden. 

De auto voor mij knipperde met groot licht wat eerst nog geen effect had, zelfs de tweede keer leek 

niet te baten, maar bij de derde keer en tevens ook heel dicht genaderd ging de auto toch naar zijn 

eigen rijstrook. Ondertussen had ik wel de nodige afstand gecreëerd tussen mij en de auto voor 

mij, maar als dit op een frontale botsing was uitgelopen weet ik niet wat ik ervan mee had 

gekregen. 

Het was schrikken. De volgende dag wilde ik controleren of deze tijdelijke verkeerssituatie wel 

duidelijk aangegeven was, want in de oude situatie reed die tegemoetkomende auto namelijk wel 

op de juiste rijstrook. De situatie op zich was middels borden (waarschuwing voor tegenliggers) wel 

aangegeven maar bij weinig verkeer misschien verwarrend ??  

Afijn het liep goed af, maar je denkt wel 'pluk de dag', het kan morgen zo anders zijn. 

 

Blij ben ik wel met de N50 en dan vooral de nieuwe situatie straks. Het is nu eerst nog even 

oppassen, maar er komt straks een prachtige weg te liggen. Een weg welke de verkeersveiligheid 

vergroot en onze reistijd naar Emmeloord positief beïnvloedt en vooral voordelen gaat bieden voor 

onze weg terug. Het scheelt mij 5 km omrijden per rit. Vermenigvuldig dit eens met 8, tenminste ik 

rijd wel 8 keer in de week naar Emmeloord en dan keer 52. Op jaarbasis betekent dit dat we ruim 

2000 km minder hoeven te rijden voor de doeleinden, als waar wij nu ook naar toe gaan. 

Bij een verbruik van 1 op 15 en een benzineprijs van 1,70 scheelt dat 230 euro in de portemonnee.  

BLIJ met de besparing, BLIJ met de veiligheid, BLIJ met de vlotte doorstroming en BLIJ niet meer 

te hoeven puzzelen hoe naar huis te rijden vanuit Emmeloord (tenminste ikzelf had hier nog steeds 

geen vaste route voor verzonnen). 

 

Huisvesting arbeidsmigranten Enserweg. 

De klankbordgroep heeft het advies nu bijna afgerond. Als dorpsbelang staan we hier samen met 

de bewoners in. Het advies gaat dan terug naar de gemeente die dit meeneemt in de 

bestemmingsplanprocedure. Er is met elkaar hard gewerkt om tot een weloverwogen advies te 

komen. 

 

Hondenlosloopgebied. 

Waar wij momenteel naar op zoek zijn, zijn mensen die mee willen denken over het huidige 

losloopgebied. Momenteel is het losloopgebied vooral de Waterkant, pad langs de tocht achter de 

ijsbaan en het bospad achter de P.A straat. Het gebied is goed te vinden als u googelt op 

hondenlosloopgebied Ens. In het bos mag het dus niet en kunt u beboet worden. 

De gemeente wil met betrokkenen kijken of deze afgesproken gebieden nog wenselijk zijn of dat u 

die graag veranderd ziet. Vindt u hier wat van en wilt u graag hierbij betrokken raken, meldt u zich 

dan aan bij dorpsbelangens@hotmail.com 

 

Dorpsvisie. 

Het uitrollen van onze prachtige dorpsvisie gaat met inspanning gemoeid. De dorpsvisie is te 

vinden op onze Enser website. U heeft kunnen bemerken dat het wandelpad een mooi project is 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com


4 
 

welke met succes is uitgevoerd. Maar zo staan er in onze dorpsvisie meer projecten en acties 

beschreven in het dorpsprogramma op blz. 35. 

Ik zou u graag willen uitdagen dit in te kijken en te bedenken wat u leuk zou vinden om bij 

betrokken te raken. We zoeken vrijwilligers die betrokken zouden willen worden. 

Heeft u b.v interesse op het gebied van de verkeersveiligheid in en om het dorp, of recreatie?. 

Misschien heeft u ideeën over het aanbod van kinder/jeugd activiteiten, of zorgontwikkelingen en 

de participatie vraag die ons voorligt. We zouden het fijn vinden als u dit kenbaar zou willen maken 

bij ons via onze dorpsbelangmail. 

 

Ontsluiting Industrieterrein. 

Deze afslag is inmiddels open en het verkeer dat op het industrieterrein moet wezen maakt er 

dankbaar gebruik van. Op dit moment wordt de beplanting bij de carpoolplaats aangebracht en is 

de civiele aannemer bezig met onderhoudswerkzaamheden. Verder wordt dit najaar de 

bewegwijzering aangepast naar het bedrijventerrein  

 

2016, 70 jaar Ens. 

Volgend jaar bestaat het dorp 70 jaar. We hebben er aandacht voor en hopen er een mooi jaar van 

te gaan maken met activiteiten passend bij dit jubileumjaar, waarvan de eerste activiteit natuurlijk 

al start bij de jaarwisseling. Ideeën en input hierbij zouden zeer welkom zijn. 

 

 

 

 

 

Gerda de Jong 
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Verbreding N50 Ens- Emmeloord 

 
Rijkswaterstaat is gestart met de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord naar 2x2 

rijstroken. Door de N50 te verbreden verbetert de doorstroming en veiligheid tussen Ens en 

Emmeloord. 

 

Ter hoogte van de Bomenweg wordt de busoversteek verwijderd en een viaduct gebouwd. Door 

het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanaf de Kamperweg (Emmeloord Zuid) de N50 op te rijden. 

Voor fietsers wordt op het nieuwe viaduct ook een fietspad aangelegd waarmee de verbinding 

tussen de Bomenweg oost en west hersteld is. 

 

Rijkswaterstaat streeft ernaar om de hinder tijdens de werkzaamheden voor het wegverkeer en 

omwonenden zoveel mogelijk te beperken en de hinder zo kort mogelijk te houden. Als gevolg van 

versmalde rijstroken geldt er een snelheidsbeperking. De werkzaamheden aan de weg en het 

viaduct worden in verschillende fasen uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de werk-

zaamheden en de daarbij verwachte uitvoeringsperiode. 

 

Algemene informatie is te vinden op www.rws.nl/N50ens-emmeloord. 

 

Als u behoefte heeft aan meer informatie, dan is er de mogelijkheid om een nadere toelichting te 

krijgen. Neem daarvoor contact met ons op via ons emailadres: mn-mail-n50-ee@rws.nl 

 

Projectteam Verbreding N50 Ens-Emmeloord 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.rws.nl/N50ens-emmeloord
mailto:mn-mail-n50-ee@rws.nl
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Herman en Anneke Pastoors 
stoppen met de bloemenwinkel 
  
Op zaterdag 12 september was het de laatste dag 
voor Herman en Anneke Pastoors in hun 
bloemenwinkel aan de Baan in Ens. 
 
In 1997 begon hun dochter Cindy met het uitventen 
van bloemen en later stond ze o.a. in Ens op het 
busplein, met een oude caravan met voortent als 
bloemenkraam. De zaak liep zo goed dat ze een 
bloemenzaak is begonnen aan de Baan in Ens. Haar 
ouders, Herman en Anneke, hebben die in 2001 
overgenomen. 
 
Na 6 jaar verkoop vanuit de kraam en 9 jaar vanuit de 
winkel gaan Herman en Anneke met pensioen. Deze 
laatste dag hebben vele dorpsgenoten hen nog 
bezocht. Herman en Anneke blijven niet achter de 
geraniums zitten. Ze helpen nog graag hun dochter, 
die een bloemenzaak heeft in Kuinre en gaan heerlijk 
genieten van hun welverdiende vrije tijd. 
   
Door: Jenny Paulus 

 

 

 

 

Op deze manier willen wij iedereen nogmaals 

bedanken voor de jarenlange klandizie en het 

gestelde vertrouwen. 

De opkomst op onze receptie was hartverwarmend  

en een mooie afsluiting van onze winkeljaren met een 

lach en een kleine traan… 

De ingevulde “warme broodjes van de bakker” zijn 

een mooi aandenken, met leuke anekdotes en lieve 

berichten! 

BEDANKT!! 

Taeke en Gré van der Meulen 
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Even voorstellen …… 
 

All In Ingrid opent haar deuren op 1 oktober 

Ingrid van Hout opent 1 oktober de deuren van haar bloemenzaak aan de Baan 59. 

Al 7 jaar runt Ingrid met succes haar bloemenzaak in IJsselmuiden. Toen zich de gelegenheid 

aandiende om ook in haar woonplaats een winkel te openen, hoefde zij niet lang na te denken! 

All In Ingrid heeft een zeer uitgebreid assortiment. 

Naast de dagelijks verse boeketten en losse bloemen, kunt u hier ook terecht voor 

woonaccessoires, cadeauartikelen, bruidswerk en rouwwerk. 

 

Met regelmaat worden er ook leuke workshops georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan een leuk 

herfststuk of kerststuk, maar ook aan eigengemaakte woonaccessoires.  

De eerste herfstworkshop staat gepland voor donderdag 8 oktober. 

Bij interesse geven zij u graag meer informatie in onze winkel.  

Om de opening van de nieuwe bloemenwinkel te vieren heeft All In Ingrid onlangs flyers verspreid 

in Ens. Tegen inlevering van deze flyer krijgt u t/m 3 oktober 2015 10% korting op een boeket naar 

keuze. Heeft u deze flyer niet ontvangen? Op vertoon van uw Baanbreker geldt dezelfde actie. 

Wilt u graag voor 1 oktober al een boeket bij All In Ingrid bestellen?  

Zij bezorgen deze kosteloos aan huis, u hoeft enkel de bestelling telefonisch door te geven aan de 

winkel in IJsselmuiden. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 038-3325047 

Voor alle klanten heeft All In Ingrid een presentje klaar staan t/m 3 oktober. 

Het enthousiaste team van All In Ingrid heet u van harte welkom in de vernieuwde winkel aan de 

Baan 59! 

 

 



8 
 

Even voorstellen …….. 

‘Gewoon mooi met Annelies’, huidverbetering en huidverzorging. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Annelies Bruijnes-Vink. Sinds kort heb ik mijn eigen salon voor huidverbetering en 
huidverzorging aan de Baan 31 in Ens. 
In mijn salon geef ik volledige gezichtsbehandelingen met of zonder gezichtsmassage, gericht op 
huidverbetering. Natuurlijk kun je ook terecht voor een heerlijk ontspannende behandeling. Kleine 
behandelingen zoals bijvoorbeeld epileren, harsen en verven van wimpers en/of wenkbrauwen 
behoren ook tot de mogelijkheden.  

Alle gezichtsbehandelingen worden uitgevoerd met het huidverbeterende merk IK! Skin Perfection. 
Less is more, de reset methode, 100% groene cosmeceuticals en het 4 fase systeem omschrijven 
in het kort waar het merk voor staat. Alle producten zijn parfumvrij en zonder andere overbodige 
toevoegingen. Met dit merk kan ik huidproblemen zoals roodheden, rimpels, lijntjes, 
pigmentvlekken en onzuiverheden aanpakken. 

Gewoon mooi met Annelies staat voor ‘gewoon’ goede en lekkere huidverzorging, no-nonsense, 
eerlijk en duidelijk advies.  
 
Neem gerust contact met mij op voor een afspraak of voor meer informatie. Bekijk ook mijn 
facebook pagina ‘Gewoon mooi met Annelies’ en/of mijn website, www.gewoonmooimetannelies.nl 
 
Graag tot ziens! 
Annelies Bruijnes-Vink 
06-44186777 (bel, sms, whats app) 
info@gewoonmooimetannelies.nl 

 

Na bijna 6 jaar stopt Frieda’s Borduurshop per 1 december met haar 
winkel aan de Baan 49 in Ens. 
U bent vanaf 1 december weer van harte welkom aan de 
Noorderbocht 94 in Ens (liefst na telefonische afspraak). 
Frieda’s Borduurshop is te bereiken via 06-53990886 of per email 
info@friedaborduurshop.nl 
Kijk ook eens op www.friedaborduurshop.nl voor een uniek cadeau. 
Graag tot ziens! 

  
Danielle’s Fashion blijft gevestigd aan de Baan 49 in Ens. 

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

A – Z in beeld 
 

Sinds 2011 wonen wij, Tiemen, Gerda en Lars Bosma aan de Kamperzandweg 9. 

We genieten enorm van de ruimte en de mogelijkheden die deze plek biedt. 

Zo is er ook ruimte voor de praktijk van  A-Z in beeld.  

A-Z in beeld is er voor mensen met een hulpvraag op het gebied van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D 

en/of autisme.  

Mijn praktijk richt zich er op om mensen juist te 

leren omgaan met hun hulpvraag. 

Het is een positieve benadering, die niet uitgaat 

van een beperking maar vanuit ‘De gave van 

dyslexie’. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de 

website: www.a-z-inbeeld.nl 
 

 

 

 

 

 

 

KINDERBINGO 

in de herfstvakantie 
 

voor de kinderen van de 
basisschool 

 

op woensdag 21 oktober 
 van 2 uur tot half 4 

in het Roefje 
 

commissie vakantieactiviteiten 
 

meer info: Annemiek Waterman tel. 
620520 of Petra Heijen tel. 253003 

 

 

  

 

http://www.a-z-inbeeld.nl/
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Wij nodigen iedereen van harte uit voor de  

 

57
ste

 Bazar/rommelmarkt van de 

Protestantse gemeente “de Zaaier” Ens. 
 

Wanneer : 3 oktober 2015 
 

Waar  : Loods Meine Kroes Waterkant 25 
    Openingstijden: 9.30 - 16.30 uur 

   19.30 - 23.00 uur 
    Entree kinderen tot 12 jaar gratis, volwassenen € 1,00 
     
Wat is er te doen: Sla uw slag op de Rommelmarkt met veel ingebrachte spullen. 

        Rad van avontuur, raadspelletjes, grabbelton, sjoelen, pottengooien. 
                               Oliebollen, soep, broodje haring, kopje koffie met wat lekkers is er ook te koop 
 

Doel  : Vervanging glas-in-lood ramen kerkzaal 
 

September : Lotenverkoop van de grote verloting. Loten kosten € 1,25 
 Trekking 3 oktober 2015 om 22.45 uur 
 1e prijs: Led TV 20 inch. Geschikt voor alle zenderpakketten 
 2e prijs: Tablet deels beschikbaar gesteld door PB Sound en TV 
 3e prijs: Zakloze stofzuiger 
 4e prijs: Diner voor twee deels beschikbaar gesteld door ’t Wapen van Ens’ 

   5e prijs: Levensmiddelpakket. Beschikbaar gesteld door Spar Hoefnagel 
 

Gevraagd : Vrijwilligers om te helpen op de bazar 
Goede bruikbare spullen, boeken, puzzels, speelgoed, iets creatiefs,        
sierkalebassen, stoofperen, noten etc. 

 

Inbrengdag : 26 september 2015 van 9.30 tot 15.30 uur 
 

Als u al eerder goede bruikbare spullen kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen 
met Arend Batterink tel 0622659744 of Leo Buijnink  tel.0641909047 
 

Tot op de bazar  
Namens Bazarcommissie ,Willemien Houter tel. 253094 
 

 

Vakantiebijbelclub 2015 

Ook dit jaar zal op 19 en 20 oktober – tijdens de herfstvakantie – ’s middags een vakantiebijbelclub 
zijn in het kerkgebouw van PKN “de Zaaier”. Beide middagen beginnen om 13:30 en eindigen om 
16:00. 
 
Voor wie zijn deze middagen?          
Voor alle kinderen van de basisschool. 
 
Wat kun je verwachten?                 
Twee middagen met muziek, Bijbel- 
verhalen, spellen en nog veel meer.   
   
Het thema van deze middagen is: 
VIS JE MEE? 
 
Voor informatie kun je bellen met 
Beppego van Wijk: 251715                
of mailen: jbvanwijk@kpnplanet.nl 
 

mailto:jbvanwijk@kpnplanet.nl
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Waar:  Het Wapen van Ens 
Band:  ’N keer wat anders !! 
Aanvang: 21.00 uur 
Entree: € 7,50 

 
 

 

INTOCHT SINTERKLAAS 
 

Zet de schoentjes maar klaar 
De kinderen wachten al een jaar 
Het duurt nog wel even 
maar de verlanglijstjes zijn al geschreven 
Ook dit jaar brengt Sinterklaas een bezoekje aan Ens 
En vervult ieders wens 
Op zaterdag 21 november komt hij aan  
En zullen wij op de uitkijk staan 
Komt hij met de boot, de auto, de step of op de fiets? 
Wij verklappen nog niets! 
Sinterklaas laat het nog weten 
Hij is Ens zeker niet vergeten!  
We hopen jullie allemaal te zien 
met veel lachende gezichtjes en tekeningen misschien?  
 
Groetjes Sint, Piet & de sinterklaascommissie! 
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Kerstmarkt Ens 12 december 2015 
 

Voorzichtig zijn we weer begonnen met de voorbereidingen van de jaarlijkse kerstmarkt in Ens. 
Deze zal plaats vinden op zaterdag 12 december. De eerste activiteiten zijn al vastgelegd en de 
verdere invulling begint vorm te krijgen.  
Wilt u zelf ook op de kerstmarkt staan en bent u voorgaande jaren niet eerder benaderd via de mail 
dan kunt u een mail sturen aan kerstmarktens@home.nl of neem contact op met Ingrid Dohmen 
op 06-30303408. U zal dan rond eind oktober een mail ontvangen om u aan te melden.  
Verlichting 
Verder zijn wij als organisatie opzoek naar prikkabel. Is er iemand in ons dorp die deze kan 
uitlenen op deze dag, dan horen we dat graag! U kunt contact opnemen via bovenstaand 
mailadres of met Ingrid Dohmen. 
 
 

Kern met Pit 
 

Meer dan tweeduizend bewonersgroepen hebben de afgelopen edities met succes aan Kern met 
Pit deelgenomen. Denk aan het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen, het 
opzetten van een museum over de plaatselijke historie, het uitzetten van een educatieve route in 
een natuurgebied of het organiseren van een groot theater waar het hele dorp aan mee doet. Heb 
jij ook een idee voor de leefomgeving? De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving start op 1 september en eindigt op 31 
oktober 2015. Wil je meer weten? Ga dan naar www.kernmetpit.nl of neem contact op met KNHM 
via 026-445 5146. 
 

 
 

 
 
Kinderdisco in het 

Roefje 
  

Voor alle basisschoolkinderen uit 
Ens!! 

 
Zaterdag 24 oktober van 19.00 

tot 21.30 uur 
 

Entree en ranja gratis. 
 

Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

 

mailto:kerstmarktens@home.nl
http://www.kernmetpit.nl/
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’t Gebouwtje  

organiseert ook dit jaar een geweldige 

    Wanneer: Zaterdag 7 november 2015 
    Tijd: Zaal open: 19.00 uur 
     Aanvang:   20.00 uur 
    Entree: € 10,- per persoon  
  inclusief  1 set bingokaarten, voldoende voor de hele avond 
                               een 2de set erbij is te bestellen voor € 7,50 per persoon 

Er zijn, zoals u van ons gewend bent, weer 

vele PRACHTIGE prijzen te winnen ! 

 

 

 

In verband met beperkt aantal zitplaatsen 

graag vooraf aanmelden! 

e-mail: t-gebouwtje@hotmail.com  

telefoon: 0527-865234  

(b.g.g. voicemail inspreken) 

Graag tot ziens in 

’t Gebouwtje! 

 

Geef je snel op 

want:  

VOL = VOL 

mailto:t-gebouwtje@hotmail.com
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                    Een moment voor jezelf, lekker uit je hoofd en ontspannen in je lijf? 

Neem jij je ook steeds voor, meer tijd voor jezelf 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. 
 

Voor het derde seizoen starten we in Ens de lessen op. Vanaf maandagavond 7 september a.s. 
wordt er van 19.00 uur – 20.15 uur en van 20.30 – 21.45 uur een yogales gegeven.   
Op dinsdagochtend 8 september is van 9.00 – 10.15 uur wekelijks een les te volgen. De lessen 
worden gegeven in ’t Roefje in Ens en zijn het hele jaar door (m.u.v. de schoolvakanties) te volgen. 
 

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 mail: yogapraktijkpuur@kpnmail.nl   
 

We zien je graag,  
Petra Bom en Bernadet Assink 

 
 

Meditatieve avond met klankschalen op 29 september 2015 

Afgelopen zomer ben ik “toevallig” in contact 
gekomen met iemand die haar kristallen 
klankschalen wil verkopen. Tijdens de 
meditatieve avonden heb ik al gemerkt dat vooral 
de kristallen klankschalen erg krachtig zijn en dat 
de klank door velen als heel erg prettig ervaren 
wordt. Er gebeurt wat met je als je deze klanken 
hoort. Het is echt een klank die bij deze tijd past. 
Ik heb mijn collectie klankschalen met 4 prachtige 
kristallen klankschalen uitgebreid. Ik ben er heel 
blij mee en wil deze klankschalen graag laten 
horen.   
 

Als je met aandacht luistert naar de klanken kun 
je op dat moment niet denken aan je dagelijkse beslommeringen. De klanken nemen je mee ahw 
mee op reis naar een onontdekt gebied. Dit is een paar uur vakantie, pure ontspanning.  
Het thema van de avond is: Aandacht. Wat jij aandacht geeft: groeit! Ben jij je bewust van de 
kracht van jouw gedachten? 
 

Van harte welkom op deze avond op dinsdagavond 29 september. Aanvang 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 u. Entree € 7,50. Incl. koffie en/of thee 
 

De avond vindt plaats in de grote zaal van het Roefje, G.J.Gillotstraat 29, 8307 BN te Ens.  
Graag aanmelden bij Ditty van den Berg 06-13264824 of 0527 253095 of dittyvdberg@planet.nl  
 

Tip: Trek makkelijk zittende kleding aan en neem, als je liggend de klanken wilt ervaren, een matje, 
deken en/of een kussen mee. 

http://www.yogapraktijkpuur.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOCh9ZLc9scCFYPDFAod73kNaQ&url=http://www.dezesdezon.be/Time-out.html&psig=AFQjCNFggKj8QLiaIMb8VaZUOUCkxSTJKA&ust=1442326764082552
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HEB JE HET GEVOEL DAT DE TIJD JE DOOR DE VINGERS GLIPT? 
 

Wil je ook graag van het moment genieten? Ben je in gedachten bezig met iets 
 anders dan waar je feitelijk aan werkt, want je ‘moet’ nog zoveel? 

 

Misschien is MINDFULNESS iets voor jou?! 
 

MINDFULNESS leidt tot verbetering van de gezondheid, meer ontspanning en 
 het verkrijgen van een positiever zelfbeeld. 

Door o.a. meditatie, aandachts- en ademhalingsoefeningen kom je bewuster met 
 je aandacht in het NU: aanwezig zijn zonder oordeel. 

MINDFULNESS is een levenshouding. 
 

MINDFULNESS is van oorsprong een Oosterse meditatietechniek die door Jon 
 Kabat Zinn aan het eind van de vorige eeuw (1993) is aangepast en is 

 geïntroduceerd in de Westerse wereld. Hij heeft er een behandelprogramma van 
 gemaakt en dit is effectief gebleken bij hoofdpijnklachten, stress gerelateerde 

 klachten, slaapstoornissen, angst- en paniekstoornissen enz. 
 

Als er genoeg belangstelling voor is, is er op woensdagavond vanaf 20.30 uur een 
 begincursus MINDFULNESS (start na de herfstvakantie). 
Het wordt heel praktisch: veel doen, voelen en ervaren. 

Het zijn 8 avonden van 1-1,5uur, afhankelijk van de grootte, ervaringen en 
 interesse van de groep; er is ruim gelegenheid tot eigen inbreng. 

Kosten zijn € 80, inclusief koffie/ thee en een werkboek. 
Voor aanmelden of vragen kan je e-mailen naar balans.pvf@solcon.nl. 

 

‘De golven zijn niet tegen te houden, maar je kunt wel leren surfen’ 
 
 

 

  

 

 

 

Word collectant voor blinde en slechtziende mensen 
350.000 mensen met een visuele beperking in Nederland. 

 

Waarom een collecte? 
Bartiméus Sonneheerdt zet zich sinds 1915 in voor blinde en slechtziende mensen. Om geld in te 
zamelen houden wij jaarlijks een landelijke huis-aan-huiscollecte. Dit jaar is de collecte in Ens 
van 26 t/m 31 oktober. De opbrengst besteden we aan projecten voor blinde en slechtziende 
kinderen. U kunt denken aan onderzoek naar erfelijke oorzaken van oogaandoeningen, aangepast 
lesmateriaal of slimme hulpmiddelen. 
 

We zoeken vrijwilligers! 
Alle vrijwilligers voor de collecte zijn van harte welkom. Met een klein beetje van uw tijd maakt u 
het verschil voor blinde en slechtziende mensen. Meld u vandaag nog aan!! 
 

Wilt u collecteren of de collecte organiseren in uw woonplaats, of Bartiméus Sonneheerdt op een 
andere manier steunen? U kunt zich direct aanmelden bij Leonie Tadema, Collectepromotor 
Drenthe, Overijssel en Flevoland. Email: ltadema@steunbartimeus.nl of bij uw plaatselijke 
collecte organisator Froukje Barelds, email: froukje@barelds.nl. 
 
Hartelijk dank voor uw inzet!  Meer informatie:steunBartimeus.nl 

http://www.google.nl/imgres?num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1536&bih=719&tbm=isch&tbnid=Nxk6U77VjpU8CM:&imgrefurl=http://www.centrumintegralepsychiatrie.nl/Mindfulness/mindfulness_volwassenen_ADHD.php?print=1&docid=z1nAEJjXz3pZ5M&imgurl=http://www.centrumintegralepsychiatrie.nl/_images/Mindfulness/surfen_op_wilde_golven.jpg&w=250&h=310&ei=GkL9UIWfA-a_0QWBpIGADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=828&vpy=316&dur=200&hovh=248&hovw=200&tx=146&ty=154&sig=103068582032898994983&page=2&tbnh=155&tbnw=125&start=30&ndsp=37&ved=1t:429,r:35,s:0,i:193
mailto:balans.pvf@solcon.nl
mailto:ltadema@steunbartimeus.nl
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Mozaïeken                                       

Wat was het een feest op dinsdag 

21 juli in Het Steunpunt in Ens. 

Op deze dag werden de 

mozaïeken onthuld door Mw. Jo 

Stoker, bewoner Steunpunt en 

mede organisator mozaïek-

project, en Hr. Frank Kodden, 

bestuurder Zorggroep ONL.  

Heel veel bewoners, vrijwilligers, 

professionals en geïnteresseer-

den kwamen naar Het Steunpunt. 

Waar samen werd genoten van 

koffie met taart alvorens tot de 

officiële onthulling over te gaan. 

En een ieder was het erover eens, het waren twee prachtige mozaïeken geworden die Het 

Steunpunt erg opfleuren. 

Maar…………………………………. 

Dit leuke project krijgt nog een vervolg !!!!! 

De drie basisscholen in Ens, De Regenboog, De Horizon en Het Lichtschip hebben ieder een 

bloembak gemozaïekt, die onthuld gaan worden op:  

Dinsdag 6 oktober om 10:30 uur in Het Steunpunt. 

Voor iedereen die geïnteresseerd is, staat op 6 oktober de gratis koffie en taart klaar ! 

 

Namens Dorpsbelang Ens   : Gerda de Jong 

Namens Mozaïek-groep       : Marijke Hollewand 

 

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 3e maandag v/d maand 14.30 uur 

Wandelen : dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur verzamelen bij het Steunpunt 

Brei/Creaclub : dinsdag om 14.30 uur  (de éne 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) 

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.  

 

mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
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Samen de DAG door voor 65+ers : samen bezig zijn, eten en elkaar ontmoeten. 

Dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

U kan mee doen met de activiteit en aanschuiven bij de warme maaltijd tegen een vergoeding van 

6,50 euro. 

Vraag naar de voorwaarden bij de Zorggroep Oude en Nieuwe Land.  

 

Sint Maarten 

Woensdag 11 november is het Steunpunt vanaf 18.00 uur open en zijn alle kinderen die Sint 

Maarten lopen van harte welkom. 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 
opnemen met onderstaand adres. 
 
Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens. 
Tel.: 0527-253900 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vogel vreugd Ens e/o is opgericht in 1962 en bestaat momenteel uit 46 leden. Deze leden komen 
zowel uit de N.O.P als ver daar buiten.                                                                                                         
Maandelijks komen we bij elkaar in het Roefje om ervaringen uit te wisselen waarbij we regelmatig 
gastsprekers uitnodigen, om zo kennis over te dragen op het gebied van houden en kweken met 
vogels. De vereniging kenmerkt zich door enthousiaste vogelliefhebbers waar gemoedelijkheid en 
gezelligheid voorop staat.                                                                                                                                         
Zo hebben we onze nieuwjaarsreceptie, jaarlijks uitje, en diverse andere activiteiten.  
Bent u ook vogelliefhebber en u wilt meer kennis van uw vogels opdoen?                                               
Dan bent u hartelijk welkom bij Vogel vreugd Ens.                                                                                            
U kunt zich aanmelden op onze site www.vogelverenigingens.nl 
 
Als vogelliefhebbers probeer je zo goed mogelijk je vogels te verzorgen, wat kan resulteren in het 
kweken van diverse vogelsoorten die vertegenwoordigd zijn binnen onze vogelvereniging. 
Als er vogels gekweekt zijn wil je deze vogels ook tonen aan andere vogelliefhebbers en aan het 
publiek. 
 
Elk jaar organiseren wij onze eigen onderlinge show. Op deze show worden vogels beoordeeld op 
conditie, kleur, tekening en dergelijke.                                                                                                                
Hierna wordt er een kampioen aangewezen door de keurmeesters van de N.B.V.V.(Nederlandse 
Bond Van Vogelliefhebbers) waar Vogel vreugd bij aangesloten is. 
 
Wij nodigen u van harte uit om onze show eens te bezoeken om zo de kleurenpracht te zien van 
tropische vogels, kromsnavels en kanaries. 
 
Opening van de show: 
Donderdag 12 november 2015 vanaf 20.00 uur t/m 22.00 uur 
Vrijdag        13 november 2015 vanaf 13.00 uur t/m 22.00 uur 
Zaterdag     14 november 2015 vanaf 10.00 uur t/m 16.00 uur 
 
Het adres: 
Het Roefje, Gillotstraat 29, 8307 BN Ens 
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Rabobank Clubkas Campagne  

Vanaf 3 oktober start de Rabobank Clubkas Campagne 2015 en kunnen 
Rabobank leden stemmen op de club of vereniging die uw steun kan 
gebruiken. 
 
In totaal is er bij Rabobank Noordoostpolder-Urk € 50.000,- beschikbaar voor de Clubkas 
Campagne. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt dit totaalbedrag gedeeld door het totaal 
aantal uitgebrachte stemmen. Wij hopen natuurlijk dat de Enser clubs zoveel mogelijk geld 
ophalen.  
 
Hieronder stellen we de Enser projecten aan u voor waar u op kunt stemmen. 

 
S .V. Ens is een vereniging die draait op vrijwilligers. Het 
onderhoud aan natuurgrasvelden/kunstgrasveld wordt door 
vrijwilligers gedaan. Voor dit onderhoud heeft de vereniging 
eigen gereedschap. S.V. Ens heeft voor die machines nu nog 
geen goede opbergruimte. Daarom wil S.V. Ens verenigingen 
een eigen materialenhok bouwen op het complex. Dit 
materialenhok wordt door vrijwilligers gebouwd, maar de 
aanschaf van materialen kost veel geld.  

 

Biljartvereniging Ens 
 

Onze biljartzaal wordt dagelijks druk bezocht door vele Ensenaren. Behalve dat 
de dorpsgenoten een potje biljart komen spelen heeft onze vereniging ook een 
sociaal invullende functie. Het oude lokaal van de peuteropvang is een paar 
jaar geleden al flink opgeknapt, maar de verlichting is nog voorzien van vele 
TL’s, niet echt sfeervol te noemen. Graag willen we de verlichting aanpassen. 
Hiervoor is buiten de hulp van wat vrijwilligers ook een investering nodig. De 
Rabobank actie kan voor ons de gelegenheid scheppen hier ook echt mee aan 
de slag te kunnen. We hopen op de steun van de Enser Rabobank klanten! 

 
 

De oprit van IJsclub “De Tocht”, die wordt gedeeld met het Mekkerhofje, moet 
opnieuw worden bestraat. Ook de bestrating rond het IJsclubgebouw moet 
worden vervangen door platen die bestand zijn tegen zwaar verkeer. Hiervoor 
kunnen we goed een extra bijdrage gebruiken. Dan kunnen wij zorgen voor de 
ideale omstandigheden en dan gaan we hopen op Koning Winter voor een mooie 
periode van IJspret! 
 
 

In 2016 bestaat Ens 70 jaar. Reden voor Ensyfair om een zeer 
gewaardeerde actie nieuw leven in te blazen. Ens doe een Wens ! Een 
actie bedoeld om mensen een hart onder de riem te steken of een blijk 
van waardering te geven. Kent u iemand, of misschien een groep 
mensen, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet of die er 
gewoon altijd zijn als je eens hulp nodig hebt. Ken je mensen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken of een oppepper na een moeilijke 
tijd. Meld ze dan aan bij ons en vertel ons waarom jouw wens in vervulling 
zou moeten gaan. 

 
Maar vooral, gebruik uw stem om dit initiatief te steunen, opdat wij deze 
wensen ook uit kunnen laten komen.  

Bent u wel Rabobank klant maar nog geen Rabo-lid? 

U kunt kosteloos lid worden en meestemmen in deze actie via: 

https://www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/ik_wil_lid_worden_van_de_rabobank_formulier   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWQ5JDs9ccCFUo4FAody9YOtw&url=https://twitter.com/ensyfair&psig=AFQjCNHN5cVQWssVQ-PDixE4jKKjE0MPvQ&ust=1442296614270376
https://www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/ik_wil_lid_worden_van_de_rabobank_formulier
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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. 
 
Van de leidsters. 
 
De zonnige zomervakantie is weer voorbij en naast de scholen is ook de speelzaal weer 
begonnen.  
Vier ochtenden per week komen steeds verschillende peuters bij elkaar om te spelen en te zingen 
rondom een thema. Deze periode tot aan de herfstvakantie is het thema: Vervoer. 
Het boek ‘de grote rode bus’ staat centraal en alle peuters hebben dit boek 2 weken thuis gehad. 
In de klas staat een “bus” en we reizen wat af. 
Later komen ook nog het vliegtuig, de helikopter en de boten aan bod. 
Dan maken we van onze ‘legiotafel’ ( zandtafel ) een watertafel zodat we ook met bootjes kunnen 
varen. Daar hebben we wel een waterkleed voor nodig en die kunnen we kopen van de opbrengst 
van onze jaarlijkse appelactie. 

 
Wij komen op zaterdag 3 oktober van 9.30 uur tot 12.30 uur weer langs de 
deur om heerlijke appels te verkopen. Vanaf 9.30 uur staan we dan tevens 
met een kraam op het bloemenplein waar u naast de appels ook appelflappen 
etc. kunt kopen. 
We hopen natuurlijk dat we weer op uw steun kunnen rekenen.  
Wij wensen iedereen een zonnig najaar toe en tot ziens bij de appelactie. 
 

 
Vriendelijke groet van alle peuters, juf Claudia en juf Ria. 
 

 
 
 

Donderdagmiddag 22 oktober, in de herfstvakantie, is er 

weer een kindermiddag in de winkel aan Baan 49. 

 

 

Van 13.30 uur tot 15.00 uur kun je met strass-stenen leuke motiefjes maken voor op textiel. 

Van 15.00 uur tot 16.30 uur kun je een barbiepop jurkje komen maken. 

Graag van te voren opgeven. Tel. 0625206230 of mail info@daniellesfashion.nl 

De kosten zijn € 4.50, dit is inclusief drinken en iets lekkers. Hopelijk tot dan !!!!! 

 

Met vriendelijke groet, Daniëlle Gouweleeuw 

 

Woensdag 2 september zijn de kindernaailessen weer begonnen. 

Deze zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur aan de Neushoornweg 33 in Kraggenburg. 

De lessen zijn € 10,00 per keer, dit is inclusief materialen. Kijk voor meer informatie op mijn 

website www.daniellesfashion.nl. Bellen of mailen mag natuurlijk ook. 

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
http://www.daniellesfashion.nl/
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Beste Dorpsgenoten,  
 
Na een mooie zomer begint het sportseizoen voor de meeste clubs weer. De voetbal elftallen zijn 
begonnen. En ook de pupillen en Kabouter-voetballers stonden alweer te trappelen. De 
Volleyballers beginnen het seizoen met een extra dames team. De zaalvoetballers en 
badmintonners zijn ook weer lekker bezig in de Sporthal. De Gymnastiek lessen zijn onder leiding 
van een nieuwe trainster begonnen.  
 
Op de tennisbaan nemen de spelers dit najaar afscheid van hun vertrouwde ondergrond. Deze 
winter wordt het hele tennispark gerenoveerd. Hierbij hebben de leden op advies van het bestuur 
gekozen voor Premium plus gravel. Dit heeft als voordeel dat er voortaan het hele jaar door (met 
uitzondering van vriezend weer) kan worden gespeeld.  
 
Verlichting 
Afgelopen weken zijn er tijdens wedstrijden al een aantal storingen in de verlichting van het 
voetbalveld en de tennisbanen geweest. Deze storingen blijken zoals het nu lijkt geen direct 
verband met elkaar te houden. Er wordt samen met het installatiebedrijf hard gewerkt aan een 
definitieve oplossing voor dit probleem.  

 
Sportdorp 
Het project Sportdorp Ens is 3 juli 
afgesloten met een spectaculair 
strandevenement samen met de 
collega’s van Sportdorp Nagele op 
Schokkerhaven. Tijdens 1 van de 
warmste dagen van deze zomer 
hebben we met veel kinderen 
lopen sporten en dansen op het 
strand en natuurlijk in het water. 
Na afloop was er voor alle deel-
nemers een lekker stuk water-
meloen en een beker gezonde 
fruitslush. 

 
Maandag 12 oktober om 20.00 uur is 
er in De Seidelhorst de eindevaluatie 
van het project Sportdorp-Ens. Bent u 
als deelnemer, sportclub of organisator 
bij dit project betrokken geweest dan 
bent u natuurlijk van harte welkom op 
de evaluatie.  
 
Ens blijft Sportdorp en als jij een leuk 
sportinitiatief hebt dat in de opstart wat 
hulp nodig heeft, klop dan bij ons aan, 
dan kunnen we ook jullie daarmee op 
weg helpen.  
 
Wil je eens kijken wat er in het dorp allemaal te sporten is? Kijk op de sites of kom gewoon eens 
meedoen!  
 
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/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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Beste sportvriendinnen/dames in Ens!!  

Heb jij belangstelling voor voetbal, heb je 
misschien al eerder gevoetbald of wilde je dit altijd 
al een keer proberen? 
 
Dan is dit je kans!!! 

Wij zijn op zoek naar dames van 30+ die zin hebben om te gaan voetballen tegen dames uit 
andere polderdorpen. Dit mogen dames zijn die eerder gevoetbald hebben, maar ook als je nog 
nooit gevoetbald hebt, ben je welkom!  

We trainen op maandagavond vanaf 20:00 uur. Kom een keertje langs en doe mee!!  

Heb je vragen, bel gerust: Joukje Tichelaar 06-12143681 

 

Bosbaanlopen AVNOP 2015/2016 

De Van Staveren Bosbaanlopen gaan weer van start. 
Er worden 6 lopen georganiseerd en wel iedere tweede zondag van de maand. De eerste loop is 
zondag 11 oktober, de tweede 8 november en de derde 13 december  
De vierde loop is in 2016 op 10 januari, de vijfde 14 februari en de zesde loop is op 13 maart. 
U krijgt een stempelkaart en bij 4 keer deelnemen kunt u bij de laatste loop in maart een 
herinnering afhalen. De start in om 11.00 uur bij de atletiekbaan van AVNOP. 
 
Ben Maas. 
 

 

BODYFIT   
          
Ook zo’n zin om lekker te sporten in je eigen dorp? Werken aan je conditie en kracht om topfit te 
zijn? 
Danssportcentrum La Danza verzorgd al jaren lang leuke intensieve Bodyfit lessen in vele dorpen 
in de Noordoostpolder en daarbuiten. Luttelgeest, Ens, Blokzijl, Bant, Nagele, Espel en Creil.  
Bodyfit is een intensieve, gevarieerde Aerobic & Fitness training. Tijdens deze trainingen wordt er 
gewerkt aan je conditie, kracht en doorzettingsvermogen. De bodyfit lessen zijn voor iedereen 
toegankelijk omdat er geen moeilijke pasjes worden gedaan en iedereen op zijn eigen niveau de 
oefeningen kan uitvoeren.  

 
De opzwepende muziek en de professionele sportdocente staan garant voor een pittige training 
waarin iedereen op z’n eigen niveau mee kan doen! Kortom: Bodyfit is dé Total Workout! 
 
Bodyfit volwassenen Ens: Iedere donderdag van 19:00 – 20:00 uur in de sporthal ‘Evert van 
Benthemhal.’  
 

Knip onderstaande bon uit voor een gratis proefles in eigen dorp! 

  Bon ter waarde van 1 gratis les in eigen dorp!  
   Knip deze bon uit en neem deze mee voor een gratis proefles. 
   Meer info? :  www.la-danza.nl      
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Hou je van volleyballen en van gezelligheid? 

Dan vind je bij “Onder Ons” de perfecte combinatie! 

  

Voor wie?  Iedereen die het leuk vindt en enigszins kan  
  volleyballen! Leeftijd maakt niet uit.  
 
Wanneer?  Iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur  

Waar?  Evert van Benthemhal, Ens 

Wat?   Een lekker potje recreatief volleyballen  

 

Proberen of meer weten?   

Kom dan eens langs op maandagavond. 

Je kunt altijd een keer meedoen en ervaren of het wat voor je is!  

 

 

Alpe d’ HuZES 4 Juni 2015 

Lieve mensen, 

Heel graag wil ik iedereen die mij gesponsord 
heeft héél hartelijk bedanken!! 

Donaties via:  

 De statiegeld actie van de SPAR 

 De donatiebus van Cindy’s bloemen 

 Het Alpe d’ HuZES broodje van “Het 
Wapen van Ens” 

 De koffie acties van de wandelgroepen 

Gewéldig! Marjolijn, Saskia en ik hebben samen € 8745,= 
opgehaald. 

Saskia is 2x omhoog gefietst en Marjolijn en ik zijn 3x de berg 
opgelopen! 

Het was een hele bijzondere, indrukwekkende en onvergetelijke 
ervaring… 

Mede dankzij deze donaties aan het KWF is er weer meer 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk voor nieuwe behandelingen 
en medicijnen. 

Nogmaals héél hartelijk dank! 

Ans Bakker. 
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Biljart Vereniging Ens  

 

De zomer loopt ten einde, het buitenleven gaat een paar stapjes terug, hoogste tijd om weer lekker 

met dorpsgenoten een balletje te komen stoten bij Biljart Vereniging Ens. 

De hele zomer hebben vele leden toch nog de weg weten te vinden naar onze vereniging, maar nu 

gaat het nieuwe seizoen toch echt weer van start. De wedstrijden beginnen weer voor onze 

wedstrijd spelers en de recreanten pakken de draad ook weer op. Dit betekent iedere dag 

activiteiten bij Biljart Vereniging Ens. 

Biljart Vereniging Ens is ontstaan om voor ons dorp een leuke vereniging op poten te zetten welke 

voor iedereen toegankelijk is. En of je nu serieus met biljarten aan de slag wilt of meer de 

ontspanning opzoekt, onder het genot van een bakkie of een glaasje, het kan beiden. 

Het bestaan van Biljart Vereniging Ens is mede mogelijk door ondersteuning vanuit vele 

Ensenaren. Vrijwilligers, sponsoren, de betalende leden en zo af en toe giften. Dit alles maakt dat 

deze vereniging kan blijven doen wat we graag doen, Ens in beweging houden.  

(De Rabobank komt met een hele goede actie waar verenigingen door middel van een stemming 

van Rabobank leden geld kunnen verdienen. Hier hebben we de Ensenaren voor nodig! In deze 

Baanbreker is hier in samenwerking met een aantal verenigingen meer aandacht aan besteedt. 

We hopen dat u als bewoner van Ens de verenigingen blijft steunen dus stemmen, onze dank 

daarvoor is erg groot.) 

En u weet het, wil je er even uit, kom gerust langs, speel zelf een potje of kom vrijblijvend een 

kijkje nemen. Ook bij de wedstrijden bent u zeer welkom als publiek, we ontvangen u graag! De 

wedstrijden vinden in de middag plaats vanaf 13.30 uur. 

THUISWEDSTRIJDEN TEAM ENS 1   THUISWEDSTRIJDEN TEAM ENS 2 

          

7-sep ENS 1 TEGEN KAMPER BILJARTCLUB   15-sep ENS 2 TEGEN ENS 1 

15-sep ENS 1 TEGEN ENS 2   29-sep ENS 2 TEGEN KBO KAMPEN 

21-sep ENS 1 TEGEN BC REIJERSDAM 2   13-okt ENS 2 TEGEN STEENWIJK 2 

5-okt ENS 1 TEGEN BV STEENWIJK 3   27-okt ENS 2 TEGEN KBC KAMPEN 

19-okt ENS 1 TEGEN T AKKERTIEN   3-nov ENS 2 TEGEN DE GHESELLEN 2 

9-nov ENS 1 TEGEN BV KBO KAMPEN   17-nov ENS 2 TEGEN VAG 2 

23-nov ENS 1 TEGEN BV STEENWIJK 2   1-nov ENS 2 TEGEN DE BLEISTARTE 

         

THUISWEDSTRIJDEN TEAM ENS 3      

         
8-sep ENS 3 TEGEN V.A.G. 1      

22-sep ENS 3 TEGEN DE POMERANS 3      

6-okt ENS 3 TEGEN DE POL      

20-okt ENS 3 TEGEN KAMPER BILJARTCLUB 1911.1      

10-nov ENS 3 TEGEN DOS HATTUM 3      

24-nov ENS 3 TEGEN DE BOERHOORN 2      

 

Tot ziens bij Biljart Vereniging Ens aan de Gillotstraat! 

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

http://www.biljartverenigingens.nl/
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Programma 2015        
 
 
Dinsdag 6 oktober        Koffieochtend 
Mw. Dini Bruinsma verzorgt deze ochtend een Power Point presentatie over het Lewa Children’s 
Home in Eldoret in Kenia en ze vertelt over de sieraden die ze maakt. 
Aanvang 09.30 uur 

Dinsdag 13 oktober        Lezing officier van justitie  
Mevr. I.A. Vermeulen is 25 jaar werkzaam geweest als officier van justitie en sinds 2011 is zij 
rechter bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 
 
Dinsdag 10 november      Het weer 
Dhr. Henk Louwsma uit Stiens verzorgt vanavond een lezing over het weer. 
 
Dinsdag 17 november    Gezamenlijke avond 
Gezamenlijke avond met Wij Actief en Passage. 
Locatie: Het Wapen van Ens Aanvang: 20.00 uur 
Introducés zijn welkom. 
Piet Herrema en Bert Otten uit Sumar zijn vanavond onze gast met het programma ”Ierland in de 
hoofdrol”  
 
Dinsdag 15 december      Kerstavond  
We sluiten dit verenigingsjaar af met de kerstavond, georganiseerd door eigen leden. 

 
De afdelingsavonden/ochtenden worden gehouden in “Het Roefje”  

tenzij anders staat vermeld. 
Kijk voor meer informatie op onze website www.vrouwenvannu.nl/ens 

of neem contact op met  
onze secretaris Jenny Paulus tel.nr. 0527 251394. 

 
 

 
De vakantieperiode is weer voorbij, maar ik wil nog even terugkijken op de 
maand juni. Wij werden toen verrast door de “Hof van Schokland” met een 
hele mooie actie. Samen met leerlingen van het Groenhorst college uit 
Emmeloord hadden zij kleine boeketjes bloemen samengesteld uit de 
eigen pluktuin. Deze boeketjes werden aangeboden aan de Zonnebloem 
afdelingen van Ens en Nagele. Een hele mooie samenwerkingsactie, 
waardoor we velen van u konden verblijden met een boeketje. 
Bij deze nogmaals dank aan “Hof van Schokland”. 
 
Dit jaar hebben we voor het eerst ook in de zomer een activiteit 
georganiseerd. We hebben een aantal gasten uitgenodigd voor een 
gezellige middag met barbecue in de tuin bij één van de vrijwilligers. Het is 
een hele mooie middag geworden, dus zeker voor herhaling vatbaar. 

 
Als vrijwilligers van de Zonnebloem gaan we er ook komend seizoen weer tegenaan. We proberen 
om voor mensen die door fysieke beperking en/of ouderdom niet meer zoveel zelf kunnen, zo af en 
toe eens iets te organiseren, of deze mensen regelmatig te bezoeken. 
 
Wilt u meer weten over de Zonnebloem; hetzij om deel te nemen aan de activiteiten, hetzij over het 
vrijwilligerswerk, neem gerust contact met ons op. 
 
Namens de Zonnebloem, Gea Schutte tel: 253017 en Tinie Broersen tel: 251358 

http://www.vrouwenvannu.nl/ens
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Vrouwenbeweging Passage                       
 
Passage is een christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging van en voor vrouwen met; 
hart voor de samenleving 
oog voor de naaste 
gevoel voor cultuur 
 

Wij willen elkaar ontmoeten en inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. Het programma 
is gevarieerd en geeft mogelijkheden om ons te ontplooien, te leren maar ook te ontspannen. We 
hebben sprekers over allerlei onderwerpen op theologisch, medisch en maatschappelijk gebied. 
Maar ook over minder zware onderwerpen zoals reizen, een creatieve avond of een excursie. 
Alle vrouwen, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging zijn van harte welkom als lid van Passage. U 
ontvangt dan 6x per jaar het blad “Passage magazine”. Hierin staat veel verenigingsnieuws, maar 
ook interessante artikelen over geloof, kunst, boeken en vele andere onderwerpen. 
 

De ledenavonden worden gehouden op de 2e woensdag van de maand. We beginnen om 19.45 
uur in het protestantscentrum aan de Stallijnstraat. Komt u ook eens langs? 
 

Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
 

14 oktober   
Mevr. Hanse uit Bant is imker, zij komt over bijen en honing vertellen. 
 

17 november 
Gezamenlijke avond met Wij Actief en Vrouwen van Nu in het Wapen van Ens om 20.00 uur  
Piet Herrema en Bert Otten verzorgen een Ierse avond met muziek, beelden en vertellingen. 
 

9 december    
Adventsviering door Dhr. Verweij met de titel “verwachtend uitzien” 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij; 
Wil Ritsema, tel 253333 of Geertje Buitenhuis, tel 251371.  

 
 

 

 

Activiteiten voor de komende periode 
 

13 oktober. Decorette Drok uit Vollenhove.                                                                                                       
Het thema is: kleur in de woning. Na de pauze kunnen we 
onder begeleiding zelf een klein, zelf meegenomen voorwerp oppimpen met kleur. 
Gastvrouw is de wijk van Greet Balk. 
 
17 november. Gezamenlijke avond.  
Organisatie: Vrouwen van Nu 
Locatie: Het Wapen van Ens 
Introducés ziin welkom. 
Piet Herrema en Bert Otten uit Sumar zijn vanavond onze gast met het programma ”Ierland in de 
hoofdrol” oftewel een Ierse avond, met muziek, beelden en vertellingen over de verschillende 
muziekstijlen en het ontstaan van dat type muziek. 
Ze bespelen de accordeon, Ierse fluiten, doedelzak en bodhran (een Ierse trommel). 
 
15 december. Kerstavond. 
 
21 december. Kerststuk maken. 
Dit jaar is er de mogelijkheid om een kerststuk te maken bij Maria van Zeijl. 
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Regionale keuring van 

Wijn en Likeur  

 

 

Op 21 november 2015 wordt er in het Roefje een regionale keuring van wijn en likeur gehouden. 

Deze keuring wordt georganiseerd door het wijn en likeur gilde Een Anker. Het gilde komt uit de 

Noordoostpolder. Deze regionale keuring wordt georganiseerd voor de noordelijke regio’s 

Friesland, Groningen, Drenthe en de Achterhoek. 
 

Het gilde Een Anker is een vereniging met zeer enthousiaste leden die als hobby wijn en likeur 

maken hebben. De wijnen die gemaakt worden zijn een niet commerciële hobby en mogen 

derhalve bij wet niet verkocht worden aan derden en zijn uitsluitend voor eigen gebruik en om 

onderling op de zogenaamde gilde avonden aan elkaar te laten proeven en elkaar op de hoogte 

brengen van de recepten. Iedereen die weleens een wijntje drinkt denkt vaak dat de wijn alleen 

van druiven gemaakt kan worden, dit is echter een misverstand. Wijnen kunnen ook van peren, 

appels, rabarber, kersen en diverse bessen gemaakt worden. Dit alles en nog veel meer is door de 

jaren heen al op ons gilde gemaakt, en deze wijnen waren zeer goed te drinken. Blijft dat een wijn 

van druiven het meest gemaakt wordt. 
 

Ook voor het maken van likeur zijn er leden die daar zeer gedreven in zijn en van allerlei 

verschillende ingrediënten een zeer smakelijke likeur maken. Denk daarbij aan peer, appel, 

citroen, noten, koffie, vlierbloesem, beukenblad, honing enz. Op de gilde avonden die wij éénmaal 

per maand houden worden een aantal van deze wijnen en likeuren aan elkaar gepresenteerd en 

uitvoerig geproefd en voorzien van eventueel aanvullende informatie om de smaak nog beter te 

maken. 
 

Op 21 november is er voor de leden van de verschillende regio’s de mogelijkheid om de zelf 

gemaakte wijnen en likeuren te laten keuren door een aantal officieel gecertificeerde 

keurmeesters. Deze keurmeesters kunnen vanuit geheel Nederland naar ons gestuurd worden om 

hier te keuren en te beoordelen. Deze keuring gaat volgens een landelijke keuring methode. De 

wijnen en likeuren worden beoordeeld op geur, kleur, helderheid en uiteraard de smaak. Er wordt 

per onderdeel een aantal punten gegeven en uiteindelijk krijgt de wijn en of likeur met het hoogst 

aantal punten een prijs. Er wordt gekeurd in een aantal klasse. Er zijn vijf wijn klassen en twee 

likeur klassen te weten voor de wijnen: witte droge wijn, witte medium wijn, rode droge wijn, rode 

medium wijn,en de klasse voor rosé en mousserende wijnen. Voor de likeuren zijn er twee klassen 

namelijk de klasse voor vruchten likeur en overige likeuren en denk hierbij aan noten, bloemen, 

kruiden enz .  
 

Er zullen aan het einde van de dag per klasse een 1e, 2e, en 3e prijs zijn, dit geldt dus voor zowel 

de klassen van de wijnen als de likeuren.  
 

Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt dan is er de mogelijkheid om op deze dag langs te komen 

en aan één van de aanwezigen enkele vragen te stellen. Kijken bij, en vragen stellen aan de 

keurmeester is echter niet mogelijk. 
 

Aan deze keuring nemen ook wijn en likeurmakers uit Ens deel. 
 

Vriendelijk groet namens het bestuur van het wijn en likeur gilde Een Anker 
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DORCAS Actie 2015 
 
Voedselpakketten voor de allerarmsten…………… 
 

Dorcas organiseert ieder jaar een voedselactie voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. 
In die landen heeft Dorcas netwerken, die er voor zorgen dat de voedselpakketten echt bij de   
allerarmsten terechtkomen, niemand uitgezonderd ongeacht kleur, ras of godsdienst. Dorcas is 
hier in 1995 mee begonnen en ieder jaar levert de actie ongeveer 50.000 dozen op. Bij deze actie 
zijn veel vrijwilligers, bedrijven, scholen en kerken betrokken. Dorcas is een christelijke organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp en wederopbouw, gevestigd in Andijk. 
 

De diakonie van de PKN de Zaaier wil in samenwerking met de Spar, zoals de afgelopen twee 
jaar, ook dit jaar weer aan deze voedselactie meedoen. Op zaterdag 7 november van 08.00 uur 
tot 20.00 uur houden wij deze actie in de Spar. 
 

Hoe gaan we dit doen? 
In de hal van de winkel zullen vrijwilligers aanwezig zijn die uitleg geven over de actie. In de Spar 
is duidelijk aangegeven welke artikelen in aanmerking komen voor deze actie. Deze artikelen kunt 
u meenemen, afrekenen aan de kassa en afgeven aan de vrijwilligers in de hal na uw 
winkelbezoek. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van een artikel een pakketbon te kopen ter 
waarde van € 5,00, deze bon is verkrijgbaar bij de ingang en wordt bij de kassa afgerekend. De 
Spar zorgt er met sponsoring voor dat een pakket boodschappen met geselecteerde artikelen 
wordt samengesteld. Een voedselpakket bestaat o.a. uit rijst, suiker, macaroni, Brinta, witte of 
bruine bonen in blik, groente in blik, jam, tandpasta, tandenborstel, en nog meer. Per 
voedselpakket is een bedrag van € 3,50 nodig om deze op de plaats van bestemming te krijgen. In 
de hal staat een collectebus waarin u uw bijdrage voor deze kosten kunt bijdragen. 
 

Vrijwilligers 
Voor deze actie hebben wij op zaterdag 7 november nog vrijwilligers nodig die maximaal  
2 uur kunnen helpen, jong en oud zijn van harte welkom. Dit betreft het informeren over deze actie 
en het aannemen en inpakken van producten. Je opgeven kan via onderstaande personen door je 
naam, telefoonnummer en voorkeurstijd door te geven.  
 

Op maandagavond 2 november om 20.00 is er een informatie bijeenkomst voor vrijwilligers in de 
Spar waar wij deze actie goed door zullen spreken. Vele handen maken licht werk.  
 

Meer informatie over Dorcas is te vinden op: www.dorcas.nl. Mocht u nog vragen hebben, stel ze 
gerust. Wij hopen evenals vorig jaar, op een succesvolle actie. 
 

Met vriendelijke groeten,  Wiechert en de diakonie 
 

Contactpersonen  :  Henry Dam        Tel: 254505  e-mail:  hhadam@hetnet.nl              
                                Jan Dijkstra    Tel: 251938  e-mail:  jan.maria.dijkstra@gmail.com 
   

 

OPEN DAG 
 

Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk 
Vrijdag 2 OKTOBER 14:00 – 21:00 

 
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) nodigt u uit om kennis te maken met 
onze goed opgeleide vrijwilligers en door hun geïnformeerd te worden over het werk van de 
Stichting en het Bijna Thuis Huis, een appartement in de Hof van Smeden, Houttuinen 24.  
 

In de hal van de Hof van Smeden wordt u ontvangen door een van onze vrijwilligers en zij kunnen 
al uw vragen beantwoorden en u informatie geven. Wanneer er geen gast verblijft zal deze dag het 
Bijna Thuis Huis (BTH) open zijn voor bezoekers. 
 

Meer informatie over Stichting Terminale Thuishulp is te vinden op de website www.tthnop-

urk.nl of te verkrijgen via het telefoonnummer 06-30100040  

http://www.dorcas.nl/
http://www.tthnop-urk.nl/
http://www.tthnop-urk.nl/
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Vuur en vriendschap 
 

Geef een man een vuurtje en wat te 
drinken en hij weet wat de bedoeling is. 
 

Dat zijn kampvuur-avonden, een avond waar 
je andere mannen ontmoet. Samen iets drinkt 
onder het genot van het heerlijk warme vuur. 
Een plek waar je gesprekken voert van man 
tot man, een plek waar je een luisterend oor 
bent, of zelf een luisterend oor ontvangt…. 
 

EEN AVOND ZONDER DREMPELS OF 
VERPLICHTINGEN, GEWOON 
ONTSPANNEN BIJ HET VUUR. 
 

Wij mannen hebben dat nodig, meer dan ooit. Daarom willen we bouwen aan contacten en 
vriendschappen. We leven in een drukke wereld waar tijd schaars is, waar we opgeslokt worden 
door…. Ja, vul het voor jezelf maar in. Het onderhouden van echte vriendschappen blijkt lastig te 
zijn. Kom naar de kampvuur-avonden en ontdek de waarde van de ontmoetingen met elkaar en 
het delen van je gedachten. De avonden vinden plaats op een mooie locatie, we kijken over 
kerkmuren heen. Christen of niet, iedereen is welkom. Door middel van een korte maar 
inspirerende inleiding zal je worden uitgedaagd. Er zullen verschillende onderwerpen voorbij 
komen. Op die manier willen we met elkaar bouwen aan onderlinge relaties en aan de relatie met 
God. 

Premiere:(is reeds geweest) 

Donderdag 10 september om 20:00 achter De Zaaier aan de Stallijnstraat 1 te Ens. Vervolgens 
iedere 2e donderdag van de maand. Meer info: kampvuuravondens@gmail.com of 06-54971273 

 

 

Wie heeft er weleens van Rejoice gehoord?? Ongetwijfeld een 
aantal van de lezers van de Baanbreker, maar ook heel veel niet 
denken wij, en daarom stellen we ons graag aan u voor.  

Rejoce is sinds ruim een jaar de nieuwe naam van het koor 
Gospelsound, bij meer mensen misschien bekend. Rejoice is dus 
een koor in Ens. De leden komen uit Ens en omstreken. Sommige 

leden rijden een flink aantal kilometers om er "altijd maar weer bij te zijn"en dat tekent het koor. Wij 
zingen graag, dat is punt een. Maar wij vinden ook dat het zingen een stuk beter gaat als de sfeer 
op het koor en de onderlingen betrokkenheid groot is. Zingen is iets van jezelf geven en dat gaat 
nu eenmaal gemakkelijker als de sfeer goed is.  

Wij zingen driestemmig. twee vrouwenpartijen en een mannenpartij. Ons repertoire is afwisselend: 
van John Denver tot Gospel Choire, van Opwekking tot Psalmen, van vrolijk tot gedragen. We 
zingen bij voorkeur nederlandstalig en engels, een enkele keer een andere taal. Onze dirigent is 
inmiddels drie jaar aan het koor verbonden en naast dirigent is zij zangdocent. Dus stemvorming 
en zangtechniek neemt ook een plaats in tijdens de repetitieavonden.  

Maar zoals de naam al zegt: Rejoice. We verheugen ons! In het zingen, in het elkaar ontmoeten.  
En zeker niet in de laatste plaats: in het brengen van het goede nieuws namelijk dat bij alles wat 
gebeurd Gods liefde er altijd is en blijft.  

Spreekt het je aan? Kom gerust eens langs op de repetitieavond. Wij repeteren iedere 
dinsdagavond (uitgezonderd de schoolvakanties) vanaf 20.00 uur bij Zuidberg. Een belletje naar 
Alice Doff en zij legt je graag uit waar precies. Je bent van harte welkom!! 

Telefoonnummer van Alice is: 0527 2 53009.  

mailto:kampvuuravondens@gmail.com
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Uitkijktoren Ramspol       
 
 
 

 
 
   

  
 
 
 

De uitkijktoren Ramspol is ruim 12 
meter hoog en gebouwd als 
”Uitzichttoren N.O.P.” 
De uitkijktoren is gebouwd in de 
winter 1956/1957. In augustus 1957 is 
de toren geopend als recreatieve 
uitkijktoren voor het publiek, toen kon 
de sleutel bij de brugwachter worden 
opgehaald. De toren is in 2013 
opgeknapt en ingericht als toeristische 
informatie en een natuur beleefpunt. 
De toren is dagelijks te beklimmen om 
van het weidse uitzicht te genieten. In 
het trappenhuis zijn foto’s te zien van 
bijzondere dieren en planten die in de 
omgeving te vinden zijn. Er wordt een 
verhaal verteld van de aanleg, 
ontginning en de latere bevolking van 
de Noordoostpolder. Geprezen wordt 
het prachtige vergezicht vanaf de 
toren over de Noordoostpolder, de 
nieuwe Ramspolbrug en 
Kampereiland, het oude en nieuwe 
land. De uitkijktoren is opgebouwd 
met raatbouwelementen net als de 
luchtwachttorens en zijn vervaardigd 
door de firma NV Schokbeton in 
Kampen, deze leverde ook de 
kenmerkende betonschuren in de 
Noordoostpolder. 
 
Ben Maas. 
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FOTOPRIJSVRAAG 
 

10 gebouwen uit Ens. Weet u wanneer deze gebouwd zijn? 
Zet ze in de juiste volgorde met het oudste gebouw op de eerste plaats. 

Veel succes ermee. 
De winnaar ontvangt een Enserbon t.w.v. € 15,00. 

 
 
 

 
 



31 
 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANTWOORDSTROOK FOTOPRIJSVRAAG 
 
Inleveren voor 15 oktober 
 
 Naam gebouw      Bouwjaar 

1. ……………………………………………………………. …………. 

2. ……………………………………………………………. …………. 

3. ……………………………………………………………. …………. 

4. ……………………………………………………………. …………. 

5. ……………………………………………………………. …………. 

6. ……………………………………………………………. …………. 

7. ……………………………………………………………. …………. 

8. ……………………………………………………………. …………. 

9. ……………………………………………………………. …………. 

10. ……………………………………………………………. …………. 

 

U kunt uw antwoorden mailen naar debaanbreker@hotmail.com. 

Of uw antwoordstrook inleveren bij Gerda de Jong, Uitloop 3 te Ens. 

Naam: ……………………………………………………………….        Tel.: …………………………. 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
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Boswachtersnieuws 
Door: Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 
 

Welk cijfer krijgt het Waterloopbos? Uw mening telt! 

Natuurmonumenten viert in 2015 het feit dat het Waterloopbos 10 jaar toegankelijk is voor 

iedereen. Bezoekers kunnen met eigen ogen zien hoe de voormalige waterloopkundige modellen 

langzamerhand één worden met de natuur. De komende jaren staat er veel te gebeuren. Sommige 

modellen worden gerestaureerd, terwijl anderen aan de natuur worden overgelaten. Komt u 

regelmatig in het Waterloopbos? Geef dan uw mening over dit unieke natuurgebied.  

Natuurmonumenten wil als trotse eigenaar en beheerder heel graag weten wat bezoekers vinden 

van dit gebied. Waarom bezoekt u juist het Waterloopbos? Wat vindt u van de voorzieningen? Wat 

is goed? Wat kan beter? In september en oktober vragen boswachters en vrijwilligers van 

Natuurmonumenten de bezoekers van het Waterloopbos door middel van een enquête naar hun 

mening. Ook uw mening telt! Ga naar www.natuurmonumenten.nlonderzoek en vul de enquête in.  
 

Vaar eens mee naar het Vogeleiland 

Het jaar rond geven gidsen van Natuurmonumenten excursies met de boot vanaf de Kadoelerbrug 

naar het Vogeleiland in het Zwarte Meer. Onderweg, maar ook tijdens de wandeling op het eiland, 

vertellen zij over de natuur en ontstaansgeschiedenis. Wie weet laat de zeearend zich nog zien? 

Vaar eens mee en ontdek een uniek stuk natuur “om de hoek”. 

Afvaart tijden, informatie en ticketverkoop via www.nm.nl/vogeleiland 
 

Activiteiten en informatie 

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 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.natuurmonumenten.nlonderzoek/
http://www.nm.nl/vogeleiland
http://www.natuurmonumenten.nl/

