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

BESTUURSLEDEN DORPSBELANG.  
Manfred van ’t Erve -  vicevoorzitter    tel. 06-53755426 
Joost Kreulen       tel. 06-20493608 
Gerhard Grijsen  - secretaris     tel. 06-22958676 
Harnita Jansen      tel. 253506 
Amy Blaauw       tel. 06-21224231 
Judith van Wieren - penningmeester    tel. 06-14023992 
Gerda de Jong - voorzitter     tel. 253406 
E-mail Dorpsbelang : dorpsbelangens@hotmail.com 
 
LEDENADMINISTRATIE van Dorpsbelang wordt verzorgd door: 
Herman Goes : hjagoes@ziggo.nl   tel. 251758 
 
Website Ens : www.ens-nop.nl 
Contact website : redactie@ens-nop.nl 

 
 

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

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 12 december 2016 

Verschijningsdatum rond 22 december 2016 

 

 

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.  
 
 
OUD PAPIER 
Op donderdag 29 september staat voor de allerlaatste keer de papiercontainer bij “Het 
Lichtschip”. Vanaf 8.00 uur tot ongeveer 14.00 uur kunt u het papier brengen. Het papier goed 
gebundeld aanleveren en zover mogelijk in de container plaatsen. 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
1 colofon 
2 oud papier / activiteitenkalender 
3 van de voorzitter 
4 aanmeldingsformulier lidmaatschap Dorpsbelang 
5 vrijwilligers welkom 
6 bazar en rommelmarkt / kinderdisco 
7 De Kleiduikers 
8 ’t Gebouwtje: bingo 
9 intocht Sinterklaas / tentoonstelling Vogelvreugd / werkzaamheden Redeweg 
10 cabaretteam Ensyfair 
11 activiteiten Steunpunt / rollator keuring 
12 duo fiets huren / zomerpicknick 
13 Spar Hoefnagel  
14 volkstuinvereniging 50 jaar 
15 buurtwerk 
16 even voorstellen: voor- en naschoolse en vakantie opvang 
17 meer bewegen voor 55+ 
18 uitblinkster MBO / pluktuin Vink geopend 
19 Con Brio / Vrouwen van Nu 
20 Wij Actief / Passage / avondvierdaagse 
21 bodyfit / peuterspeelzaal De Hummel 
22 biljartvereniging Ens 
23 Dorcas voedselactie 
24 het Zaaierseizoen 
25 Zonnebloem/ MeeDoenBon 
26 Waterlinies 
28 VVN – BROEM-dag 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
  1 oktober appelactie peuterspeelzaal 
  1 oktober inbrengdag rommelmarkt 
  6 oktober rollatorkeuring 
  8 oktober bazar en rommelmarkt 
  8 oktober kinderdisco 
  5 november Dorcas voedselpakkettenactie 
  5 november bingo in ’t Gebouwtje 
18 en 19 november vogelshow Vogelvreugd 
19 november feestavond met de Kleiduikers 
19 november intocht Sinterklaas 
26 november kinderdisco 
10 december kerstmarkt 



3 
 

Van de voorzitter 
 
Met de vakantiestemming nog in het hoofd weer aan een stukje 
voor de Baanbreker beginnen, ik kan u vertellen, dat valt niet 
mee. Hoe start ik?  
“de zon komt op, de lucht is blauw”….(teletubbies kom maar 
gauw) 
Ook keek ik al even voor een zomergedicht inspiratie op het 
internet, maar hier ging het eerste gedicht over een luchtige 
zomerjurk die uiteindelijk in de takken belandde,… dus ook al 
niks. Toen stuitte ik op het volgende: 
 
Het verhaal van Allen, Iedereen, Iemand en Niemand. 

 
Er was eens een klusje te doen en allen waren ervan overtuigd dat iemand het zou doen. 

Iedereen kon het doen maar niemand wilde het doen. 
Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was. 

Allen dachten dat iemand het kon doen, maar iedereen realiseerde zich dat niemand 
het wilde doen. 

Tenslotte beschuldigde iedereen iemand, terwijl niemand deed wat ze met zijn allen 
konden doen. 

 
Hier kan ik misschien wat mee en leg de link naar het vrijwilligerswerk in ons dorp. 
Als iedereen nou iets zou doen…. 
Ens mag niet mopperen, we hebben actieve verenigingen, er zijn veel vrijwilligers actief betrokken, 
er worden zaken ondernomen, het woont hier geweldig maar…. 
Ook hier wordt er bij het zoeken naar vrijwilligers vaak uit dezelfde vijver gevist en plaats je een 
oproep in de Baanbreker dan zijn de aanmeldingen spaarzaam. 
Het zoeken naar vrijwilligers is vaak een tijdsintensieve klus en hoe fijn zou het zijn dat als 
iedereen nou iets zou doen, deze niet gezocht zouden hoeven worden maar zichzelf aanmelden. 
Idee in onze bestuursvergadering ontstond hier via de Baanbreker een overzicht in te tonen, een 
soort vacaturebank. (misschien dat vraag en aanbod voor de toekomst nog weggelegd is.) 
Ik zou u graag willen vragen, houd dit overzicht in de gaten. Maar ook als u nu denkt dat u wel iets 
zou willen betekenen, kunt u dit melden bij het dorpsbelang via mail of spreek ons aan. En verder, 
wordt u nou gevraagd als vrijwilliger zeg dan niet gelijk nee, maar bedenk daarbij: 
Als iedereen nou iets zou doen… en maak uw afweging hierin.  
 
De Baan. 
Status van het overleg met de provincie en gemeente aangaande de Baan: 
Vorige week hebben wij met elkaar gesproken en toen was net het rapport uit, welke opgesteld 
was door een extern buro. Er is naar de verkeersveiligheid van de gehele Baan gekeken. Zo is er 
gekeken naar de oversteekplaatsen, maar ook naar de parkeerhavens, borden en tekens op het 
wegdek. In het rapport worden verbetervoorstellen gedaan op korte en op lange termijn. Een 
conclusie was: Ja, wij moeten aanpassingen doen aan de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen, 
maar ook Ja, wij willen de snelheden inzichtelijker maken, u kunt daarbij denken aan een soort 
'Smiley'. 
Het hele rapport zal ik u besparen (wij krijgen het nog toegezonden.) Het vervolgtraject zal zijn dat 
de provincie in overleg met ons tot de gewenste verbetervoorstellen overgaat. Gedacht wordt nu 
aan 'armaturen' (een soort half overhangende lantaarnpaal) over de weg bij de zebrapaden 
waaraan het bord zebrapad hangt, maar welke ook weer verlichting uitstraalt. Maar of dit bij alle 
oversteken kan komen en mogelijk iets oplichtend in het wegdek ook helpend kan zijn. Daar zullen 
we het dan over gaan hebben. Daarbij hoop ik ook op enige beweging voordat het duister valt, 
oftewel voordat we straks de winterdag weer gaan krijgen. Afijn, wordt vervolgd. 
 
Landbouwbrug. 
(probleemschets: de brug is alleen een toegestane route voor fietsers, voetgangers en 
landbouwverkeer. Echter er rijden heel regelmatig auto's en vrachtauto's over welke onwenselijke 
situaties met zich mee brengen.) 
Situatie is om verschillende redenen hier wat onduidelijk, zoals: 
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– de navigatie geeft aan dat men hierover kan. 
– de uitvoegstrook lokt dit uit. 
Ook hier met de gemeente overleg over gehouden.  
Rijkswaterstaat is nu nog eigenaar van de brug. Zij gaan nog enkele (herstel) werkzaamheden 
doen o.a aan de verzakking van de brug. Deze aanpassing gebeurt echter nog niet direct en kan 
nog even duren. Hierna neemt de gemeente de brug over in hun beheer. Wat de gemeente nu 
ondertussen wel gaat doen is het inzichtelijk maken wat er op de brug daadwerkelijk gebeurt. 
Zij zullen op wisselende tijden daar gaan staan en hun observaties rapporteren. ' meten is weten '. 
Deze bevindingen kunnen dan worden meegenomen in de aan te bevelen aanpassingen. 
Ook hierbij dus, wordt vervolgd. 
Heeft u ondertussen al gebruik gemaakt van de nieuwe viaduct over de N50? Het is prachtig 
geworden, ik rij nu naar en van mijn werk (in Talmahof) in 8 minuten. 
 
Klusgroep 
Er is een picknicktafel door de gemeente aangeboden welke staat bij de fontein. 
Deze is zeer welkom voor de klusgroep welke dan tijdens haar werkzaamheden op het plein elkaar 
in de ogen kan kijken tijdens het 'koffiemoment'. (eerder zaten zij naast elkaar op de rij banken 
welke op het plein staan.) 
 
Als dorp Ens doen we het goed, er gebeurt veel. Zo zijn er de bouwactiviteiten in het dorp, 

inmiddels ook bouwactiviteiten buiten het dorp 
Een mooie stoep langs de Baan, werkzaamheden in het bos (wateroverlast) 
Een blik in de regionale krant stemde mij tot een glimlach. Een stuk over een treinoversteek in Ens. 
Het neemt ons mee in het Waarom. Zo ook het verhaal van een vrijwillige brandweerman tevens 
uit Ens. Frans en Martin, leuk is dit. Niet Ens maar wel mooi: het initiatief van de truckersdag.  
Maar ook activiteiten in buurtdorpen, in dit geval Marknesse: dat zo'n 500 man de burgemeester 
toezong voor zijn verjaardag en hij zijn eigen aanlegsteiger kreeg. 
Nare zaken of problemen zijn vaak onderwerp van gesprek of input voor het nieuws en krant 
daarom is het voor een zekere balans goed dat de prettige zaken ook gedeeld worden en niet 
onbelangrijk…. dat wij hier aandacht voor hebben. 
 
Groet, Gerda de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

          

(Inleveren of opsturen naar: Herman Goes, Noorderbocht 79, 8307 DB Ens) 
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Vrijwilligers welkom! 
 
Waarvoor: Hulp bij planvorming voor een digitaal dorpsplein d.w.z. een digitale ontmoetingsplek 

voor Ensenaren met of via onze huidige website. (meer info hierover is te vinden op het internet) 

Wat helpt mij hierin: plezier beleven aan innovatieve ideëen, ICT kennis/ computerervaring is 

welkom.  

Hoeveel tijd vraagt dit: Proces zal eerst wel 

tijd vragen, lastig in te schatten hoeveel.  

Contact: dorpsbelangens@hotmail.com 

 

 

 

 

Waarvoor: Hulp bij opstellen van het boerderijenboek  

Wat helpt mij hierbij: plezier of ervaring hebben in fotograferen óf schrijven/interviewen óf 

onderzoekswerk 

Hoeveel tijd vraagt dit: w.s. wel de komende ong.2 

jaar, tijd vnl. zelf in te delen, daarnaast zo nu en dan 

een vergadering. 

Contact: mariannevanmaanen@hotmail.com 

 

 

 

 

Waarvoor: Hulp bij de klusgroep 

Wat helpt mij hierbij: graag meehelpen aan onderhoudswerkzaamheden aan 

o.a. het plein, samenwerken leuk vinden. 

Hoeveel tijd vraagt dit: gemiddeld eens per maand een (dinsdag)morgen. 

Contact: pietbaars@ziggo.nl              

 

 

 

 

Waarvoor: Overig vrijwilligerswerk  

b.v samen fietsen/lopen, een boodschap doen, vervoer, 

tuinonderhoud, hulp bij computeren, enz 

Wat helpt mij hierbij:  de voldoening iets voor anderen te 

kunnen doen als de behoefte daar is. Contact met 

mededorpsgenoten. 

Hoeveel tijd vraagt dit: dat bepaalt u zelf. 

Contact: dorpsbelangens@hotmail.com/ Wilma.Metsemakers@carrefour.nu 

 

 

 

 

Waarvoor: in de bloembakken langs de Baan Planten watergeven 

Wat helpt mij hierbij: een rijbewijs en plezier om mee te helpen aan een mooi 

dorpsaanzien. 

Hoeveel tijd vraagt dit: bij droog weer 2 à 3 x per week een half uurtje, gedurende zomerperiode. 

Contact: dorpsbelangens@hotmail.com 

mailto:pietbaars@ziggo.nl
mailto:Wilma.Metsemakers@carrefour.nu
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
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Wij nodigen iedereen van harte uit voor de  
 

58ste Bazar/rommelmarkt van de 
 
Protestantse gemeente “de Zaaier” Ens. 
 
 
Wanneer : 8 oktober 2016 
Waar :  Loods Meine Kroes Waterkant 25 
 Openingstijden:   9.30 - 16.30 uur 
                19.30 - 23.00 uur 
 Entree kinderen tot 12 jaar  € 1,-- met glas limonade 
 Volwassenen € 2,-- met koffie 
 
Wat is er te doen: Rommelmarkt, rad van avontuur, raadspelletjes, enveloppe-spel. 
 Voor de kinderen is er een strippenkaart te koop voor verschillende 
 activiteiten, grabbelton, snoepraden etc. 
                         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 8 oktober 2016 om 22.45 uur 
  1e prijs:  Rondvlucht 3 pers. 
 2e prijs:  Air Fryer 

  3e prijs:  Diner voor twee deels beschikbaar gesteld door 
                “Het Wapen van Ens ” 
  4e prijs:  zakloze stofzuiger 
  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 : 1 oktober 2016 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  
 
Tot op de bazar  
Namens de Bazarcommissie 
 
Willemien Houter tel. 253094 
 

 

 
Kinderdisco in het Roefje 
  
Voor alle basisschoolkinderen uit Ens!! 
 
Op zaterdag 8 oktober en 26 november van 19.00 tot 21.30 uur 
 
Entree en ranja gratis. 
 
Meer info: Anja Veijer tel. 251318 
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Zaterdagavond 19 november 

 

“Feestavond met De Kleiduikers” 

 

Soms moet je vernieuwen. Tijden veranderen, dus daarom veranderen wij de tijden! 

Vanaf dit seizoen gaan wij als C.V. De Kleiduikers een Prinsenbal organiseren vroeg in de avond 

met aansluitend een Feestavond. 

Het officiële gedeelte van het uit de functie treden van de oude Prins, het eventueel afscheid 

nemen van raadsleden, het presenteren van de nieuwe Prins, het aanstellen van de adjudant en 

het eventueel compleet maken van de Raad van Elf, zal niet meer plaatsvinden om 11 over half 11 

en 11 over 11, maar tussen 20.00 en 21.00 uur. Iedereen is hier natuurlijk van harte welkom!! 

 

Aansluitend is er vanaf 22.00 uur een Feestavond met de band ’N keer wat anders. 

  

Daarnaast hebben wij de datum ook veranderd. De Feestavond met De Kleiduikers wordt niet de 

1e zaterdag na de 11e van de 11e gehouden, maar de 2e zaterdag na de 11e van de 11e. 

 

Dus u leest het al. Je zou kortweg kunnen zeggen; tijden veranderen dus wij veranderen de tijden  

en wij doen het “een keer wat anders” met ’N keer wat anders.  

 

 

 
 
 
Wanneer: Zaterdagavond 19 november 

Waar:  Het Wapen van Ens 

Aanvang: 20.00 uur officiële gedeelte 

  22.00 uur Feestavond met ’N keer wat anders 
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’t Gebouwtje  

organiseert ook dit jaar een 

geweldige 

    Wanneer: Zaterdag 5 november 2016 
    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: 0527-253191 

(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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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 19 november komt hij aan  
En zullen wij op de uitkijk staan 
Met z’n allen op het bloemenplein 
Hopen we dat Sint dit jaar wél op tijd zal zijn! 
Houd de sinterklaasflyer in de gaten 
Dan kun je zien waar je je tekening achter kan laten 
We hopen jullie allemaal te zien 
met veel lachende gezichtjes en voor jullie heel veel pepernoten 
misschien?  
 
Groetjes Sint, Piet & de sinterklaascommissie!  
 

 
 
Tentoonstelling Vogelvreugd Ens   
 
Vogelvereniging Vogelvreugd uit Ens houdt voor 
de 54ste keer haar jaarlijkse tentoonstelling. 
 
De verwachting is dat er weer rond de 200 vogels worden ingezonden. Dit zijn verschillende 
soorten vogels van de voor u wel bekende kanarie tot vogels waar u misschien nog nooit van 
gehoord hebt. Ook zijn er vogels te bewonderen die u gewoon in uw eigen tuin tegen kunt komen. 
En die u nu van heel dichtbij kunt bewonderen. En ook kunt u met al uw vragen bij ons terecht die 
met vogels te maken hebben. 
 
De show is geopend op vrijdag 18 november van 13.00 tot 22.00 uur en 
                                  op zaterdag 19 november van 10.00 tot 16.00 uur. 
Om 16.00 wordt de trekking van de verloting gehouden. De loten zijn te verkrijgen op de 
tentoonstelling. Wij hopen u op één van deze dagen te mogen verwelkomen, de entree is gratis. 
De tentoonstelling wordt gehouden in het Roefje, U allen bekend. 
 
Als vereniging doen wij mee met de Clubkas campagne van de Rabobank. Met uw stem kunnen 
wij als vereniging geld krijgen van de Rabobank. Dit geld gebruiken wij om bijvoorbeeld onze 
jaarlijkse tentoonstelling te organiseren. Mocht u willen stemmen (kan alleen als u lid bent van de 
Rabobank) op onze vereniging, dit kan van 1 tot 17 november. 
 
Namens het bestuur  
Herman Wind  
 
 
 

 

 

 

 

Beste Ensmensen, 

 

Wegwerkzaamheden REDEWEG: wegvak Schokkerringweg – Kamperzandweg 

Van 12 t/m 13 september is aannemer Van Gelder gestart met het asfaltonderhoud (vervangen 

deklaag) aan de Redeweg. Na het asfaltonderhoud zal de 2e fase, het aanbrengen van 

bermbeton, starten. Deze werkzaamheden lopen van 26 september t/m 7 oktober. 

Tijdens alle werkzaamheden is de Redeweg alleen open voor bewoners en hulpdiensten. 
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Hier een berichtje van het cabaret team van Ensyfair !! 

Wij horen U denken: een berichtje van het cabaret team, nu al ? 

Ja inderdaad, nu al ! 

Wij beginnen namelijk al in oktober / november  met de voorbereidingen voor een mooi avondje 

cabaret 2017 . 

Heb jij tijdens de Ensyfair ook zo enorm genoten van dat avondje en stiekem gedacht, daar wil ik 

ook wel deel vanuit maken.. nu, dat zou zomaar kunnen, want wij bieden je nu die kans ! 

Daar wij niet alle Ensmensen persoonlijk kennen, zijn wij op zoek naar onbekend talent. Denk je 

een mooi stuk te kunnen schrijven, een prachtige rol neer kunt zetten, misschien als figurant wilt 

beginnen of de uitdaging aan wilt gaan om jouw stem te laten horen in het koor, misschien wil je 

helpen met het bouwen van de decor stukken samen met Piet en Dick de Olde, Henk Jansen en 

Jan Willem Café ( het bouwen is op de maandag ), laat dan nu van je horen. 

Wat houdt het in om bij het cabaret te zijn: de schrijversgroep begint in november met een 

brainstormavond en komt daarna om de 2 à 3 weken bij elkaar om de stukken door te nemen, 

ideeën op te doen en elkaar te helpen om er een mooi stuk van te maken. 

Half maart beginnen we met oefenen, elke woensdagavond vanaf 20.00 uur en dat is heel 

belangrijk. Er wordt van je verwacht dat je er  ELKE  woensdagavond bent ! We verzamelen 

meestal rond 19:45, bakje koffie / thee en dan van 20:00 – 22:15 gaan we fanatiek aan de slag ! 

Daarna drinken we nog gezellig een biertje/ wijntje of een glaasje fris , en een ieder bepaald voor 

zichzelf wanneer hij / zij naar huis gaat . 

 

Wij hebben werkelijk geen idee hoeveel mensen zich zullen aanmelden, maar je begrijpt dat als 

het er teveel worden wij niet iedereen aan kunnen nemen. Dat iedereen een kans krijgt dat staat 

voorop, is het niet aankomend jaar, dan maken we een lijst en nodigen wij je uit voor een volgende 

jaar. Dus schroom niet, laat nu van je horen, geef aan wat je wilt doen en mail naar: 

dickkarin@scarlet.nl, opgave tot 15 oktober 2016 . 

Het cabaret team, 

Piet Botman – regisseur 

Martin Schutte – leider band & koor 

Marlies Café – souffleuse 

Karin de Olde Besuijen – 

coördinator. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

mailto:dickkarin@scarlet.nl
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Activiteiten in het Steunpunt Ens 
 

Vaste activiteiten in het Steunpunt 
Open Inloop   : Van maandag t/m vrijdag 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 

              (opgave 2 weken vooraf, aanvang 12.00 uur) 
Zingen  : elke 2e maandag v/d maand 15.00 uur 
Wandelen : dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur verzamelen bij het Steunpunt 
Brei/Creaclub : dinsdag om 14.30 uur  (de ene week is de breigroep actief en de andere week is   
                         de creagroep actief) 
Koersballen : woensdagmiddag 14.00 uur en vrijdagmiddag om 13.30 uur. 
Spelletjes : woensdag van 09.30 tot 11.30 uur  (kaarten, rummikub) 
Mozaïek         : donderdagmiddag in de even weken om 14.00 uur 
 

Mozaïek 
In de even weken kunt u op de donderdagmiddag helpen bij het maken van mozaïek werkstukken 
voor het dorp. 
 

Thuis in Optiek 
Donderdag 22 september en 6 december van 10.00 – 10.30 uur is Leone Lourens in het Steunpunt 
aanwezig. 
 

Kledingverkoop 
Donderdag 20 oktober vanaf 10.00 uur houdt de fa. Bekkema een kledingverkoop! 
 

Gezocht 
Het Steunpunt is op zoek naar iemand die ondersteuning zou kunnen bieden op het gebied van 
computerwerk. Zoals bv het bijhouden van dit artikel voor de Baanbreker.  
 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onderstaande adres. 

Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel.: 0527-253900 

 

 

 Max vitaal Emmeloord en Steunpunt Ens organiseren een: 

   Rollator Keuring 

 Waar : Het Steunpunt, Baanhoek 21 in Ens 

 Wanneer : Donderdag 6 oktober 2016 

 Hoe laat : Vanaf 9:30 uur tot 11:00 uur 

 Voor wie : ALLE rollator gebruikers in Ens en omgeving 

 Kosten : Keuring : gratis 

  : Reparatie : afhankelijk van defect, reparaties worden 

     zoveel mogelijk direct uitgevoerd. 

 Aanmelden : Niet nodig 

 Informatie : Tel. 253901 

  : Bij medewerkers van Thuiszorg Ens 
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DUOFIETS HUREN ?? 

Jolien    : 06-28310139 

Marijke  : 06-29421182 

€ 2,- per keer  

“wat heerlijk om de wind weer om je gezicht te voelen” 

Heeft u de duo fiets al gezien in Ens? 
Er wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van de fiets. Zo zijn er al fietstochtjes gemaakt naar 
Kraggenburg, het Voorsterbos en Emmeloord. Het nieuwe industrieterrein is al bekeken evenals 
de tarwe, suikerbieten en uien op de buitenwegen. Ook wordt de fiets gebruikt om aardbeien en 
pruimen te gaan kopen bij de groentewinkel van Vink. 
De gebruikers vinden het erg gezellig om samen te fietsen, te praten en te lachen op de duo fiets. 
Eén uitspraak van een gebruikster vonden we heel bijzonder : 
“wat heerlijk om de wind weer om je gezicht te voelen” 
Vindt u het ook leuk om een keer gebruik te maken van de duo fiets? Bel ons dan !!!  
U kunt gaan fietsen met een familielid, vriend(in) of buurvrouw maar er zijn ook vrijwilligers die 
graag met u gaan fietsen. U krijgt van ons een korte instructie en u fietst zo weg op de duo fiets.  
Het is echt niet moeilijk en door de elektrische trapondersteuning is het fietsen ook zeer 
gemakkelijk. De duo fiets passagier heeft zelfs de vrije keus om wel of niet mee te trappen. 

 

300 pannenkoeken !!!                

Gezelligheid maakt hongerig. Dat hebben we gemerkt op de 
zomerpicknick voor senioren op 16 augustus in de binnentuin 
van Het Hofje van Ens. 

Vele vrijwilligers hadden van één pak pannenkoekenmix 
lekkere pannenkoeken gebakken en brachten die vers en 
warm naar Het Hofje van Ens waar de vele bezoekers(55) en 
vrijwilligers zich al prima vermaakten met de gezellige accordeonmuziek van Ina van Munster. 

Tussen de strobalen en de vlaggen, in een lekker zomerzonnetje, was het genieten. 

Willem en Annie waren ondertussen de laatste pannenkoeken 
aan het bakken en de heerlijke pannenkoekengeuren in Het 
Hofje maakten extra hongerig. 

De grote stapel pannenkoeken was in korte tijd dan ook zo 
verdwenen en de stroop en de poedersuiker waren niet aan te 
slepen. 

Bij het heerlijke toetje van ijs met 
advocaat, slagroom en chocolade-

snippers van Elisa en Janine zou je bijna je schoteltje aflikken. Er werd 
dan ook heel wat keren tevreden gezucht dat het zo heerlijk was. 

Een beetje beweging in de vorm van een polonaise en het meezingen 
met de gezellige liedjes van Lise Roetman was dan ook een mooie 
activiteit om de zomerpicknick af te sluiten. 

Volgend jaar weer ??????? was een veel gehoorde vraag van de blije 
en tevreden bezoekers.  
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Spar Hoefnagel samen met Afgeprijsd tegen voedselverspilling 

De app ‘Afgeprijsd’ van NoFoodWasted laat consumenten in een oogopslag zien welke producten 

in de buurt tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen en daardoor met korting te koop zijn. Vanaf 

vandaag is de app ook te gebruiken voor klanten van de Spar Hoefnagel. Supermarktondernemer 

Wiechert Hoefnagel: “Wij doen mee met ‘Afgeprijsd’ omdat het in het belang is van de klant, onze 

winkel en de wereld.” 

Het is geen geheim dat supermarkten producten afprijzen die over de datum dreigen te gaan. Dat 

het merendeel van deze producten alsnog moet worden weggegooid is echter minder bekend. 

‘Afgeprijsd’ biedt, in samenwerking met supermarkten, een praktische oplossing om deze 

verspilling tegen te gaan. Wiechert Hoefnagel: “Klanten houden van korting en niemand houdt van 

weggooien. Veel van onze klanten zijn wel geïnteresseerd in afgeprijsde producten maar weten bij 

het maken van het boodschappenlijstje nog niet welke producten met korting te koop zijn. Met de 

app ‘Afgeprijsd’ van NoFoodWasted komt daar nu verandering in.” 

Alleen al in Nederlandse supermarkten verdwijnt jaarlijks voor ruim € 400 miljoen aan 

levensmiddelen in de vuilcontainer. Afgeprijsd is een concrete en rendabele oplossing waarbij 

klanten in de app hun eigen supermarkten kunnen selecteren waarna ze een overzicht krijgen van 

alle afgeprijsde producten. Op die manier ontstaat er een win-win-win situatie De supermarkt 

verkoopt producten die anders weggegooid worden, klanten genieten van producten met korting 

en voedselverspilling wordt teruggedrongen. 

NoFoodWasted heeft zich voorgenomen om van voedselverspilling een keuze te maken. Oprichter 

August de Vocht creëert innovatieve toepassingen die het onnodig weggooien van voedsel 

voorkomen en rendabel zijn voor iedereen. “De kracht van NoFoodWasted ligt in het bieden van 

deze oplossingen, met behulp van technologie, waarbij we het leven van de ondernemer en de 

consument makkelijker maken. Iedereen moet zich kunnen inzetten, zodat iedereen kan profiteren 

en uiteindelijk iedereen wint. Geen geitenwollensokkenideologieën, maar gewoon een kwestie van 

doen” aldus De Vocht. 

In 2015 is de Afgeprijsd app succesvol gelanceerd bij 20 supermarkten van 5 verschillende ketens 

in 4 provincies. Op dit moment telt de Afgeprijsd app al meer dan 100 deelnemers en is 

beschikbaar bij 10 verschillende ketens door heel Nederland. 
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Volkstuinvereniging Ens 50 jaar 
 

Op zaterdag 3 september jl. heeft de Volkstuinvereniging haar 50 jarig jubileum gevierd. 
 
’s Morgens was er een officieel gedeelte 
Deze werd geopend door de voorzitter Kees Zuidberg. Hij ging even in op de 
geschiedenis: onder leiding van het toenmalige Dorpsbelang werd de 
volkstuinvereniging opgericht in oktober 1966. Alras werd een bestuur gevormd onder 
voorzitterschap van J. Dijk. Het 1,5 ha. grote terrein lag op de hoek Drietorensweg-
Oosterend. Rond 2000 werd het terrein verhuisd naar het huidige Kiemveld. Nu in 
2016 wordt met ca. 50 leden getuinierd op de huidige locatie. De leeftijd van de leden 
varieert van 16 tot 90 jaar.  
 

    Lovende woorden 
    Renzo Dijk werd in het zonnetje gezet omdat hij het langst lid is van de 

vereniging, met een zeer actieve staat van dienst. Gerda de Jong van 
Dorpsbelang Ens en Evert Uitslag van de Overkoepelende 
Volkstuinverenigingen NOP hadden nog enkele lovende woorden voor de 
florerende vereniging te Ens.  

 
Met een drankje en kleine versnaperingen in de zon lieten de ca. 80 gasten alles over zich heen 
komen. Aan het Kiemveld waren diverse kraampjes ingericht met informatie over de tuinvereniging 
Ens, de bijenhouderij van Paul Heidenrijk, de wijnbouw/-makerij van John Peters en oudereninfo 
van de ANBO. 
 
Open tuinen 
Een even groot aantal mensen maakte ‘s middags gebruik van de gelegenheid een bezoek te 
brengen aan de zonovergoten locatie. Naast de genoemde kraampjes was er een uitstalling van 
“eigen” tuinproducten zoals groenten, aardappels en fruitproducten.  
Er was een route in de tuinen om deze te bezichtigen. De pENSelen, de 
schildersvereniging van Ens, had “rode” groenten en fruitproducten op houten 
panelen geschilderd. Deze stonden ook her en der in de tuinen. 
 
Hartelijk dank! 
We mochten de schuur van dhr. Spijkerman gebruiken om iedereen koffie, thee en fris met cake 
aan te bieden. Andere sponsoren die deze dag mogelijk hebben gemaakt zijn: Autobedrijf Klein; 
De Spar te Ens; Cintégro; Aarnink te Emmeloord en CVE Ens. 
 
De Volkstuinvereniging te Ens kan terugkijken op een geslaagde jubileum/informatiedag! 
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Buurtwerk  
 
Als u dit leest is voor velen de vakantieperiode al weer een aantal weken achter de rug. Op het 
moment dat ik dit schrijf zijn de kinderen nog vrij van school en kunnen zij nog lekker genieten van 
het vakantieritme. Even geen schooltijden waar je rekening mee hoeft te houden, zodat je 
misschien wat langer met vriendjes en vriendinnetjes kan spelen. Of je kan wat later naar bed 
omdat je ’s morgens niet uitgeslapen in de klas hoeft te zitten. Heerlijk toch?! 
 
Er zijn ook kinderen die de school missen in de vakantie. Zij hebben het vaste ritme juist nodig om 
zich prettig te kunnen voelen. Dat kan zijn omdat ze zelf een duidelijke structuur en extra aandacht 
nodig hebben (wat van hun ouders veel energie vraagt) en dan is het fijn als dit met de school 
gedeeld kan worden.  
 
Er zijn ook kinderen waar de thuissituatie veel energie van het kind vraagt, omdat er een zus of 
een broer extra aandacht nodig heeft, of omdat (een van de) ouders om de een of andere reden 
zorg nodig heeft. Dit kan zijn vanwege ziekte of een lichamelijke beperking maar ook een 
psychische en/of verslavingsproblematiek kan veel aandacht vragen. Voor deze kinderen kan de 
vakantie ook een stressvolle periode zijn.  
 
Het is dan fijn als de omgeving begripvol is en dat er iets extra’s voor deze kinderen wordt gedaan. 
Zo organiseert mijn collega Karin Schwering (Carrefour) voor jonge mantelzorgers gedurende het 
hele jaar door verschillende bijeenkomsten. Bij dit project is op een passende manier de aandacht 
nu even voor hen, waarbij de nadruk ligt op ‘ontspanning’. Ze kunnen meedoen aan allerlei 
activiteiten met leeftijdsgenoten en als ze dat willen kunnen ze hun verhaal kwijt waar 
professioneel mee wordt omgegaan. In de vakanties worden er vaak extra bijeenkomsten of uitjes 
georganiseerd. Alle kinderen en jongeren die opgroeien in een thuissituatie waar extra zorg is om 
een gezinslid kunnen zich hiervoor aanmelden. Informatie staat op de website van Carrefour: 
www.carrefour.nu. 
 
Gelukkig krijgt deze groep jongeren en kinderen ook op andere gebieden wat vaker de aandacht 
die ze zo hard nodig hebben. Omdat ze zich vaak niet gezien of begrepen voelen kan hun eigen 
ontwikkeling stagneren waardoor weer andere problemen ontstaan.  
Herkent u (je) dit en wilt u (je) dit met mij delen of heeft u vragen dan wil ik u (je) van harte 
uitnodigen mij een keer te benaderen voor een gesprek. Misschien kan ik antwoord geven op 
vragen, maar ook door dit met elkaar te delen en te bespreken ontstaan er weer nieuwe kansen en 
mogelijkheden om wat voor elkaar te kunnen betekenen.  
 
Wellicht heeft u ook vernomen dat Ens sinds een aantal maanden een eigen duo fiets heeft! Hier 
wordt met veel enthousiasme gebruik van gemaakt. Mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen 
fietsen kunnen nu toch gezellig samen met familie of een vrijwilliger er even op uit in en om Ens. 
Wilt u hier ook gebruik van maken of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Jolien 
Haagsma tel. 06-28310139 of Marijke Hollewand 06-29421182. U krijgt dan informatie hoe het een 
en ander werkt. Helaas is er nog geen geschikte stalling voor de fiets. Het zou mooi zijn als deze in 
het dorp op een makkelijk bereikbare plaats kan worden gerealiseerd. Misschien heeft u een 
bruikbaar idee of misschien wel ruimte… wilt u dat dan laten weten aan Marijke of Jolien?  
 
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 
 
  

 

http://www.carrefour.nu/
http://www.carrefour.nu/
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Even voorstellen …. 

 

                                                          Voor- en naschoolse en vakantie opvang    

Hoe mooi is het als je als kind gezien wordt? Hoe fijn is het dat je als kind gehoord wordt? Als je 
met plezier kan groeien, vertrouwen krijgt en houdt in de wereld om je heen? Als je betrokken  
wordt bij het maken van keuzes, hoe heerlijk is dat? 

Kinderen willen zichzelf zijn, dat is waar ik naar streef bij het verzorgen van de opvang van 
kinderen. Na het werken als leidinggevende op een kinderdagverblijf, heb ik er voor gekozen om 
kinderen thuis op te gaan vangen, als gastouder. Meer aandacht voor kinderen, bovendien 
goedkoper, flexibeler en kleinschaliger . Nadat ik ze van school heb gehaald is er de vrijheid om 
spelletjes te spelen, koekjes te bakken, trampoline te springen, te knutselen, speeltuinen af te 
gaan, proefjes te doen, noem maar op. En in de vakanties trekken we er lekker op uit. Dan zijn we 
o.a. te vinden bij “de Gesteentetuin”, “het Emmelerbos” en zelfs het zwembad. Kortom een fijne 
opvang!  

 

Voor vragen en een kennismaking   

Roos van der Mast 

E.P. Seidelstraat 20 in Ens      

Tel. 06-53490516                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Accordeon- en  

 
 

 Henri’s Kaas & Broodhuys 

 ✉ Baan 36, Ens 

  ☎ 06-30713776 

 
 
 

    Vers brood – Overheerlijke Kaas 

 Koffie met gebak – Belegde Broodjes 
 

 
 

     Openingstijden 

 
Maandag: 08:30 – 12:30 

Dinsdag: 08:30 – 12:30 

Woensdag: 08:30 – 17:30 

Donderdag: 08:30 – 17:30 

Vrijdag: 08:30 – 17:30 

Zaterdag: 08:00 – 16:00 
 

 

 

           Like ons ook op Facebook voor diverse leuke 

           acties en aanbiedingen: Henri’s Kaas & Broodhuys 

 

VPutten 
machinaal & timmerwerk 

voor alles op houtgebied 

 
 Het maken en plaatsen van kozijnen, 

deuren, ramen en draaikiepramen. 
 

Tevens verkoop van schroeven, 

spijkers, sloten, deurkrukken, 

 scharnieren, pluggen, 

pvc, tuinhout, schuttingen, 

palen, poortdeur, 

hang- en sluitwerk, etc. 

 
Voor meer info: 

Tel: 06- 19 19 39 04 

vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl 

www.vputten.blogspot.com 

het Noord 10B 8307AA Ens 

 

 

mailto:vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl
http://www.vputten.blogspot.com/
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MEER BEWEGEN VOOR 55+!  

 

Op zoek naar beweegaanbod?  

Op www.sportinnop.nl/zoek-een-sport kunt u via 3 zoekopties kijken welk beweegaanbod bij u 

aansluit. U kunt zoeken op een specifiek beweegaanbod, op doelgroep en/of op locatie. Bekijk op 

sportinnop.nl welk beweegaanbod er bij jou in het dorp te doen is. 

 

 

 

De website wordt op dit moment gevuld met het beweegaanbod voor komend seizoen.   

Bestaand aanbod in kaart brengen 

Mist u bestaand beweegaanbod op deze website? Denk ook aan: wandelgroepen, fysiotherapie of 

eigen initiatieven; neem dan contact op zodat uw aanbod geplaatst kan worden. Ons doel is het 

beweegaanbod in kaart te brengen voor alle bewoners uit de gemeente Noordoostpolder.  

Nieuwe aanbod creëren 

Willen meerdere mensen uit uw dorp een bepaald beweegaanbod beoefenen, maar is dit er nog 

niet? Wij kijken graag samen met u of dit opgestart kan worden!  

e: karin.schwering@carrefour.nu 

t:  06-13825239 / (0527) 630000 

http://www.sportinnop.nl/zoek-een-sport
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Uitblinkster MBO 
 
Beste Ensenaren, 
 
Ik ben Monica Luitwieler en woon aan de Zwijnsweg. Ik 
volg een opleiding tot monteur aan het Soma-college in 
Harderwijk. Mijn school doet mee aan de landelijke 
verkiezing voor beste MBO’er. Nu mag ik mijzelf vol trots 
presenteren als de uitblinkster van het Soma-college en 
de strijd aan gaan met alle andere uitblinkers van de mbo 
scholen in Nederland. 
 
Om verder te komen heb ik stemmen nodig. Waar kan ik 
deze stemmen nou beter halen als bij jullie, mijn 
dorpsgenoten? 
 
Ik hoop dat jullie voor mij naar de site www.ditismbo.nl 
willen gaan en mijn persoonlijke pagina daar opzoeken. 
Daar kun je mijn verhaal delen met al jullie kennissen en 
vrienden en natuurlijk ook op mij stemmen. 
 
Ik hoop dat ik door jullie stemmen de Noordoostpolder 
positief in het nieuws kan brengen. 

Groeten Monica Luitwieler. 

 

 

Pluktuin Vink Fruitboerderij geopend 
 
Jeugdburgemeester Jens van Leeuwen opende zaterdag 3 september de pluktuin van Vink 
Fruitboerderij met het plukken van de eerste Elstar appel. Na een korte uitleg van eigenaar Cees 
Vink weet hij precies hoe hij de appel op een goede manier van de boom kan plukken. Het was zijn 
eerste officiële taak. ‘Heel leuk om te doen’, vindt hij. ‘Ik heb veel zin in mijn burgemeestersjaar’.  
Op 12 september werd hij officieel beëdigd als jeugdburgemeester van Noordoostpolder. 
 
In de pluktuin werd die dag al volop geplukt. 
Zomerappels als Delcorf en Robijn, de bramen 
en de Conference peren zijn rijp om te plukken 
en te eten. Ook de eerste Elstar appels zijn rijp 
voor de pluk. De pluktuin is open op woensdag, 
vrijdag en zaterdag. ‘Het is echt een uitje voor 
het hele gezin en ook leuk voor een 
kinderfeestje of om met school langs te komen’.  
 
Meer informatie: 
http://www.vinkfruitboerderij.nl/pluktuin/ 

http://www.ditismbo.nl/
http://www.vinkfruitboerderij.nl/pluktuin/
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Van Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 
 

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

Passie in de polder 
Op zondag 25 september a.s. vindt er op Schokland een multi-theatrale beleving plaats. Met een 
veelheid aan orkesten, (zang)groepen en theater uit de hele polder wordt het verhaal van het 
vroegere schokland verbonden met de hedendaagse vluchtelingen.  
Ook Con Brio doet mee aan dit bijzondere evenement in een unieke samenwerking met 
Accordeonvereniging Crescendo uit Marknesse. Kaartjes zijn te koop via kassa@theater-
voorhuys.nl 
 

Accordeon spelen iets voor jou? Kom naar de Inloopmiddag 
In september organiseren we een inloopmiddag voor belangstellenden, kinderen en volwassen, die 
graag les zouden willen krijgen op een accordeon of keyboard. Kom gerust kijken, uitproberen en 
met de muziekdocent / dirigent Froukje Klinge praten. Onze muziekdocent / dirigent heeft veel 
ervaring met het geven van muziekles aan kinderen. Wist u dat muziek leren de ontwikkeling van 
kinderen ten goede komt. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die muziekles hebben, 
beter kunnen schakelen tussen verschillende taken, makkelijker problemen kunnen oplossen en 
snel informatie kunnen verwerken. Een investering voor de toekomst!  
 

Mocht u graag een keer willen komen kijken, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het 
bestuur en een keer een proefles komen volgen. Voor meer informatie over de inloopmiddag of 
een proefles kunt u contact opnemen met: Annelies Harps- 0527-253390.  
 

Recreatief orkest? 
Mocht u accordeon hebben gespeeld en graag weer eens in orkestverband willen spelen met 
anderen, geef u dan op! We zouden graag met een groep mensen een meer recreatief orkest 
willen beginnen. Een groep die het leuk vindt om vooral wat lichtere muziek te spelen, bekend of 
minder bekend. Interesse? Neem dan contact op met Annelies Harps: 0527-253390. 

 
 

Programma 2016 

 
Dinsdag 11 oktober                                              
Mw. Ans Dohmen-Bakker uit Ens is vanavond onze gast en zij 
vertelt ons het een en ander over de verschillende processen en dynamiek van verlies. 
Dinsdag 25 oktober Aanvang 09.30 uur. 
Mw. Mien Westerdiep uit Westerbroek is deze ochtend onze gast en gaat ons van alles vertellen 
over Poëziealbums. 
Dinsdag 8 november                                               
Dhr. Hans Netten uit Emmeloord geeft vanavond een lezing over osteopathie. Hij zal o.a. ingaan 
over rug/rugklachten. 
Woensdag 16 november  
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief. Gastvrouw: Passage 
Locatie: Het Wapen van Ens Aanvang 20.00 uur. Introducés zijn welkom. 
Tine van Tutten verzorgt vanavond een gezellig programma met liedjes en sketches. 
Dinsdag 20 december. 
Vanavond wordt de kerstavond door eigen leden verzorgd.  

 
Aanvang afdelingsavonden: 20.00 uur, Locatie het Roefje te Ens. 

( tenzij anders staat aangegeven). 
Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken. 

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

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. Inmiddels hebben we 
onze eerste avond al gehad in september. 
 

Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. Ze zijn in ’t Gebouwtje. 
 

De komende tijd hebben we de volgende activiteiten:  
 

Haak maar aan. 
Binnen onze vereniging hebben we al een paar middagen gezellig squares gehaakt. De volgende keer 
woensdag 21 september hopen we genoeg squares te hebben om er een deken van te gaan haken. 
Het initiatief Haak maar aan is een project van Palet. Deze middag zijn we bij Maria Snoek. 
 

4 oktober. Hooghoudt jenever. 
Jorrit van Geel komt vertellen over dranken van Hooghoudt. Deze avond worden partners ook 
uitgenodigd, we gaan er een gezellige, informatieve avond van maken. 
 

16 november. Gezamenlijke avond.  Organisatie: Passage 
Geertje Westerbeek (Tine van Tutten) verzorgt een gezellig programma met humoristische sketches en 
gedichten in het Drentse dialect. Deze avond is op een woensdag. 
Locatie: Het Wapen van Ens. Introducés zijn welkom. Zij betalen € 3,- entree. 
 

13 december. Kerststuk maken. 
Dit jaar is er de mogelijkheid om een kerststuk te maken bij Anje Doorn. Van tevoren opgeven. 
 

20 december. Kerstavond. 
 

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil tel: 0527-240654             
 

 
 

VROUWENBEWEGING PASSAGE 

 

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging van en voor 
vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor 
cultuur. De ledenavonden worden gehouden in het protestantscentrum aan 
de Stallijnstraat. We beginnen om 19.45 uur. Komt u ook eens langs? 
 

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

12 oktober Jannette Weultjes uit Rutten komt over haar afwisselende werk als tekstschrijver van 
teksten en folders, websites, magazines en kranten vertellen 

 

16 november gezamenlijke avond met Vrouwen van Nu en Wij Actief in het Wapen van Ens. Tine van 
Tutten zorgt voor een avond gezelligheid met liedjes en sketches. 

 

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

 

BEDANKT, 

 

De avondvierdaagse ligt alweer even achter ons. Wij kijken terug op een mooie zonnige week en 
allemaal vrolijke mensen! Vier dagen wandelen met mooi weer door ons dorp langs smalle paadjes en 
hele lange wegen. De 3, 5, 10 en zelfs 15 kilometer. En wat zijn wij trots dat iedereen het zonder 
kleerscheuren heeft gehaald! 
 

Maar een avondvierdaagse bestaat niet zonder vrijwilligers en sponsoren! Nog eenmaal onze hartelijke 
dank aan alle verkeersregelaars, De Vrolijke Vier: Jarco van Koulil, René van Koulil en Lise Roetman, 
Con Brio, de EHBO en de fanfare. Onze sponsoren: firma Baas, Vink fruitboerderij, Spar en natuurlijk 
alle wandelaars voor deze mooie week. 
 

Wij hopen dat jullie allen volgend jaar weer meelopen, of wil je samenlopen met je volleybalvereniging, 
of met de buurtvereniging, of met andere hondeneigenaren. Dat kan allemaal. Of zou u ons volgend 
jaar willen helpen tijdens de avondvierdaagse, als verkeersregelaar, stempelaar of op een andere 
manier. Laat het ons weten! 
 

Bestuur avondvierdaagse: 
Henk Oosting, Sven Kaptein, Piet van den Dorpel, Geertje van Sambaek en Gini Niessen 



21 
 

Sportvereniging Ens en La DanZa starten nieuw seizoen BODYFIT! 

Na de zomervakantie weer goede voornemens om te gaan sporten? Meer sporten, meer plezier 
maken en meer tijd voor jezelf zijn dé 3 voornemens waar wij je bij kunnen helpen ze vol te 
houden! Kom gezellig meedoen met een leuke les BODYFIT in september! Het 1e half uur een 
leuke workout Aerobics, Steps of Zumba ondersteund op muziek en het 2e halfuur 
spierversterkende oefeningen voor buik, billen en benen op matjes. Een mooie combi-les voor 
iedereen goed te volgen. 

De sportvereniging Ens verzorgt al jarenlang in samenwerking met Danssportcentrum La Danza 
leuke intensieve Bodyfit- lessen voor de volwassenen in Ens. Gezellig groepsgewijs werken aan je 
conditie en kracht op opzwepende muziek. En dat allemaal lekker dicht bij huis! 

Ook zo’n zin om in jouw dorp te sporten? Meld je dan nu aan voor een vrijblijvende proefles of loop 
binnen om mee te doen.  

Lestijd: Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Evert van Benthem hal in Ens.  

Kijk voor meer informatie en het lesrooster op www.la-danza.nl 

 

Peuterspeelzaal De Hummel       
 
Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 
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. 
 
We hebben voor de zomervakantie afscheid genomen van 8 peuters die naar de basisschool zijn 
gegaan en nu in het nieuwe jaar hebben we 10 nieuwe peuters welkom geheten. Er was een 
wachtlijst en om die wat op te heffen is de speelzaal nu ook weer op de vrijdagmorgen open.  

 
We zijn gestart met het thema ‘we spelen in het circus’.  
Het boek ‘Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde’ staat centraal. We hebben ook 
clown Pipo bij ons in de klas en die zingt, speelt en doet moeilijke kunstjes. 
We hebben ook een piste waarin iedereen zijn kunsten kan vertonen. 
 
 

Ondertussen is het al september en dat betekent dat de appelactie al weer 
bijna voor de deur staat. We komen op zaterdag 1 oktober weer met 
heerlijke appels langs de deur en staan op het bloemenplein met heerlijke 
appelflappen etc. 
We hopen dat we veel kunnen verkopen en daarvan een loopfiets kunnen 
kopen. 
 
Een warme zonnige groet van alle peuters, juf Claudia en juf Ria 

http://www.la-danza.nl/
http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
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Biljartvereniging Ens        

 

Beste dorpsgenoten, 

Hier weer een bericht vanuit Biljartvereniging Ens. 

De zomervakanties zijn weer voorbij. Velen hebben weer genoten van de vrije dagen, de uitjes of 

een andere invulling van de zomerperiode. 

Binnen onze vereniging was het de afgelopen maanden ook wat rustiger, in de zomerperiode 

worden er geen wedstrijden gespeeld en beperken we ons tot het recreatie biljarten wat natuurlijk 

ook een hele leuke invulling is van je vrije tijd! En natuurlijk is er veel geoefend om op niveau te 

blijven voor het komende seizoen. 

Nu september weer is begonnen gaat het nieuwe seizoen van wedstrijden en competities weer los, 

de teams zijn samengesteld en het materiaal is daar waar nodig in orde gemaakt dus we kunnen 

er met elkaar weer een gezellig en spannend seizoen van maken. 

In de biljartzaal is tijdens de zomerperiode nog wel het nodige werk verzet. Er is nieuwe verlichting 

geplaatst boven alle 3 biljarts, LED panelen met beter (meer) licht en ook nog eens energiezuinig. 

Ook boven de koffietafels is sfeerverlichting aangebracht en niet te vergeten alle 3 biljarts zijn 

voorzien van nieuwe wedstrijdlakens dat ziet er allemaal weer piekfijn uit. En dat allemaal mede 

dankzij onze sponsoren en natuurlijk niet te vergeten de Clubkas campagne van de Rabobank 

waar u vorig najaar als Ensenaar onze vereniging heeft gesteund. Ook dit jaar zal er weer een 

Clubkas campagne door de Rabobank georganiseerd worden, als BVE doen we daar weer aan 

mee en hopen wederom op veel steun vanuit U. We zullen op een later moment zeker nog de 

nodige aandacht besteden aan deze leuke mooie actie van de Rabobank. 

Onze website is ook nog vernieuwd en geeft veel informatie over onze vereniging. Ook staat hier 

het wedstrijdschema vermeld, altijd leuk om eens bij ons binnen te komen tijdens de wedstrijden!  

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. 

 
 
 
 

http://www.biljartverenigingens.nl/
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DORCAS VOEDSELACTIE  2016 
 
Voedsel pakketten 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 diaconie van de PKN de Zaaier wil in samenwerking met de Spar, zoals de afgelopen drie 
jaar, ook dit jaar weer aan deze voedselactie meedoen. Op zaterdag 5 november van 08.00 uur 
tot 20.00 uur  houden wij deze actie in de Supermarkt. 
 
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 5 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 kunt je opgeven via onderstaande personen door 
je naam, telefoonnummer en voorkeurstijd door te geven. Vele handen maken licht werk. 
 
Op maandagavond 31 oktober om 20.00 is er een informatiebijeenkomst voor vrijwilligers in de 
Spar waar wij deze actie door zullen spreken.  
 
Meer informatie over Dorcas is te vinden op: www.dorcas.nl 
Mocht u/jij nog vragen hebben, stel ze gerust. 
Wij hopen evenals voorgaande jaren, op een succesvolle actie. 
 
Met vriendelijke groeten,  Wiechert en de diaconie 
 
Contactpersonen  :  Henry Dam        Tel. 254505  e-mail:  h.dam@hdjobsupport.nl 
                                Jan Dijkstra    Tel: 251938  e-mail:  jan.maria.dijkstra@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Maak je sterk tegen MS  - 

Collectanten gezocht! 

 

Van 21 t/m 26 november wordt de 

landelijke huis-aan-huiscollecte 

georganiseerd. 

Kijk op de website 

www.mscollecte.nl  voor meer 

informatie en meld je snel aan. 

 

Tapijttegelhandel heeft een nieuwe naam 

en is verhuisd naar: 

Verlengde Gildenweg 25 , Emmeloord 

Tel. 0527-252062 

 

http://www.dorcas.nl/
mailto:jan.maria.dijkstra@gmail.co
http://www.mscollecte.nl/
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Zonnebloemregio Noordoostpolder, Urk en Brederwiede 
(NUB) zoekt bestuursleden 
 
De regionale Zonnebloemafdeling NUB is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Bij voorkeur mensen die vanuit hun beroep of achtergrond over bestuurlijke 
kennis of vaardigheden beschikken. En die deze capaciteiten als vrijwilliger in 
willen zetten voor mensen met een lichamelijke beperking. Bestuursleden van 
de Regio ondersteunen de besturen van de afdelingen in de regio. Ook 
coördineren zij diverse activiteiten en geven zij vorm aan het vernieuwde 

beleid van de Zonnebloem. Daarnaast verzorgt het regiobestuur aan de hand van de 
mogelijkheden die het Nationaal Bureau van de Zonnebloem biedt, deskundigheids-bevordering. 
Het Regiobestuur belegt per jaar 4 Algemene Regiovergaderingen en 4 DB vergaderingen. 
 

Mooie momenten 
Wij werken voor de doelgroep 25 - 65 jaar en 65 jaar en ouder. Soms samen eropuit met de 
gasten maar ook zorgen voor een mooie vakantie en eendaagse activiteiten. Zo heeft de ene 
afdeling een high tea op het programma staan en de andere een mooie kerstbijeenkomst.  Het 
regiobestuur Noordoostpolder, Urk en Brederwiede zorgt vooral voor coördinatie en aanbieden van 
activiteiten die voor gasten uit alle afdelingen aantrekkelijk zijn: vaartochten, culturele middag, enz. 
Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten bezorgen, dat is wat we proberen te 
doen. 
 

Wij zoeken 
Wij zoeken voor ons regionale bestuur een bestuurslid Activiteiten, de man/vrouw die het leuk 
vindt om voor mensen met een fysieke beperking 3 à 4 keer per jaar een goed toegankelijke 
groepsactiviteit te organiseren. Vanzelfsprekend is het teamwerk binnen het bestuur!  Binnen het 
bestuur heeft elk lid een achterwachtmaatje. 
Doordat ook de zittingsperiode van het bestuurslid Bezoekwerk afloopt, zoeken wij een 
vervanger/vervangster voor haar. Dit bestuurslid is de eerst verantwoordelijke voor de 
deskundigheids-bevordering en voor het samenwerken met de afdelingen voor de werving van 
gasten voor de vakantieweek. 
 

Informatie of aanmelden? 
Interesse voor zo'n bestuursfunctie bij Zonnebloem regio NUB gewekt? Meer weten?  
Neem contact op met Hester Kuper, kuperenvandervecht@kpnplanet.nl.  
De regio Noordoostpolder, Urk en Brederwiede is ook te vinden op internet: 
https://www.zonnebloem.nl/noord-oost-polder.  
Op www.zonnebloem.nl kunt u veel algemene informatie vinden.  
 

 

Vraag de MeeDoenbon aan voor start sport- en culturele seizoen 
Het nieuwe sport- en culturele seizoen gaat van start. Dan kunt u zich weer bij verschillende clubs 
en verenigingen aanmelden. Inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen 
kunnen voor hun kinderen een zogeheten MeeDoenbon aanvragen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 
de contributie van een vereniging of een activiteit betalen. 
 

Wat is de MeeDoenbon? 
In Noordoostpolder vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom kunt u per kind 
(van 4 tot en met 18 jaar), per kalenderjaar een MeeDoenbon krijgen ter waarde van 150 euro. 
Deze kunt u bij verschillende verenigingen in de gemeente inleveren. 
Naast de MeeDoenbon voor kinderen heeft de gemeente ook een bon voor 65-plussers en voor 
mensen met een chronische ziekte of beperking. Informatie hierover leest u 
op noordoostpolder.nl/meedoenregeling. 
 

Hoe werkt het? 
Aan de balie in het gemeentehuis kunt u het aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier 
kunt u ook downloaden via noordoostpolder.nl/meedoenregeling. Hier vindt u ook een overzicht 
van de verenigingen en clubs waar u de MeeDoenbon kunt inleveren. 
 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact op nemen (0527) 633911. 

mailto:kuperenvandervecht@kpnplanet.nl
https://www.zonnebloem.nl/noord-oost-polder
http://www.zonnebloem.nl/
http://noordoostpolder.nl/meedoenregeling
http://noordoostpolder.nl/meedoenregeling
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Waterlinies 

Nederland strijdt al jarenlang tegen het water. Maar water diende lange tijd ook als een bijzonder 

effectief verdedigingsmiddel. Door een zogeheten `waterlinie` te vormen werd het voor vijanden 

onmogelijk om verder op te trekken. Een waterlinie bestond uit een snoer van vestingwerken met 

daartussen overstromingsgebieden. De vestingwerken lagen rond steden en op hoger gelegen 

delen die niet onder water gezet konden worden. Door inundatie zette men het terrein circa 40 

centimeter onder water. Dat werd op die manier onbegaanbaar gemaakt voor infanterie, maar 

bleef tegelijkertijd te ondiep om er doorheen te varen. Heel nauwkeurig kon men dit bereiken door 

speciale waterstaattechnische werken, zoals een stelsel van inundatiesluizen. De waterlinies 

verloren hun nut door uitvindingen als het vliegtuig. De vijf bekendste waterlinies van Nederland 

zijn: Stelling van Amsterdam A, de oude Hollandse waterlinie B, de nieuwe Hollandse waterlinie C, 

de Grebbelinie D en de IJssellinie E. 

 

 

 

De Stelling van Amsterdam, was als verdedigingslinie rond Amsterdam. Bij een aanval op 

Nederland zouden het leger, regering en de koning(in) zich hier kunnen terug trekken. De Stelling 

is 135 km lang en bestaat uit zo`n 40 forten, op 20 km afstand van Amsterdam het pantserfort Fort 

Pampus. 

De Nieuwe Hollandse waterlinie, werd aangelegd ter vervanging van de Oude Hollandse 

waterlinie. Een belangrijk verschil tussen de oude en nieuwe linie is dat de stad Utrecht nu binnen 

de linie viel. De linie was 85 km lang en wel 3 tot 5 km breed, met 46 forten strekte de linie zich uit 

van het eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Heel mooi en te bezichtigen, onder 

begeleiding van een gids in de kelders en gangen van het fort Altena, aan de A 27 afslag 

Werkendam. 

A 

B 

C 

D 
E 
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De IJssellinie was een militaire 

verdedigingslinie die tussen 1951-1954 

langs de IJssel gebouwd werd om 

Nederland door middel van inundatie (het 

onder water zetten van land) te 

beschermen tegen een landinvasie. 

Tijdens de Koude Oorlog werd besloten tot 

de bouw van een samenhangende 

verdedigingslinie. Nederland vreesde na 

de Tweede Wereld Oorlog een Russische 

landaanval, omdat de Verenigde Staten en 

het Verenigd Koninkrijk hun strijdmachten 

fors ingekrompen hadden. De 

hoofdgedachte was dat door het volledig 

afdammen van de Waal en de Neder-Rijn 

dat normaal door de rivieren werd 

afgevoerd, de IJssel werd ingedrongen. 

Hierdoor zou een gedeelte van Nederland, 

een strook van 3 tot 15 km breed van 

ongeveer IJsselmuiden ten noorden van 

Zwolle tot en met Ooijpolder ten oosten 

van Nijmegen, geïnundeerd worden. Bij de 

aanleg van de IJssellinie werd een aantal 

civieltechnische werken aangelegd om de 

waterstroom goed te kunnen regelen en 

verdelen, anders duurde het onder water 

zetten veel te lang. Om te voorkomen dat 

de stuwen en andere kunstwerken zouden 

worden aangevallen zijn er bunkers 

gebouwd ruim voorzien van afweer-

geschut. Deze waren permanent bemand 

op alle plaatsen waar afweergeschut 

geplaatst was. Er zijn in het landschap nog 

veel sporen te zien. Even ten zuiden van 

Olst ligt nog een groot gebied met een 

aantal kazematten, bunkers en andere 

werken in gerenoveerde staat aanwezig. 

Ze maken deel uit van museumproject. Er 

is een gemarkeerde wandelroute langs 

uitgezet met o.a. landhoofden, een in 

originele verkerende commandopost en 

enkele kazematten. In de begin jaren zestig 

verloor de IJssellinie zijn functie en in 1964 

werd besloten tot het opheffen van de linie 

en te ontmantelen van diverse werken en 

dit heeft enkele jaren in beslag genomen. 

Ben Maas. 
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Beste lezer, 

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Noordoostpolder weer 
een zogenaamde BROEM-dag. VVN spreekt nu van de Opfriscursus. Het is een stukje theorie + 
een rijvaardigheidsrit voor senioren.(55+) 
 
De Opfriscursus bestaat uit 3 delen: 
1. Praktijkgedeelte. U gaat met een rijadviseur ongeveer een uur in uw eigen auto de weg op. Na 
afloop hoort u van hem wat goed is gegaan en wat beter kan. 
2. Theoriegedeelte. Een uur samen theorie aan de hand van vragen /beelden. U kunt dan uw 
verkeerskennis en –inzicht testen. 
3. Een aantal workshops: ogen/oren testen en reactiesnelheid. 
 
Elk onderdeel duurt 1 uur. Dus u bent ’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur of ’s middags van 13.00 
tot 16.00 uur bezig. 
 
Belangrijk: Dit alles vindt plaats in een ontspannen en gezellige sfeer en…het is allemaal gratis. 

De opfriscursus heeft geen gevolgen voor uw rijbewijs en de gegevens blijven alleen   
bekend bij VVN. 

 
Er is in de loop van de tijd veel veranderd in het vaak drukke verkeer. Het kan geen kwaad uw 
kennis en rijvaardigheid eens onder de loep te nemen. Daarom is het erg belangrijk deze ochtend 
of middag mee te maken. 
 
Dus:    Aarzel niet, in feite is het een must 
  Kennis en vaardigheid OPFRISSEN, kom gerust! 
 
U kunt zich aanmelden via de website http://www.vvn.nl/opfriscursus  
maar ook telefonisch of per mail bij onderstaande personen:  
Joh. van Keulen 0527.271584 johvankeulen@hetnet.nl 
Bert Smit  0527.615648   
      
De Opfriscursus wordt gehouden in en vanuit het MFC Jeruzalemkerk aan Cornelis Dirksplein 10 
in Emmeloord. 
 
We hopen u op 11 oktober a.s. te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Veilig Verkeer Nederland  
Afdeling Noordoostpolder: 
         Bert Smit (voorzitter) 
 
(wij zijn die dag bereikbaar onder tel. nr. 0683552581) 

 

 

E 

mailto:johvankeulen@hetnet.nl

