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

 
 

BESTUURSLEDEN DORPSBELANG: 
Herman Goes - ledenadministratie    tel. 0527-251758 
Arno Rops       tel. 06-22602532 
Manfred van ’t Erve  -  vicevoorzitter    tel. 06-53755426 
Antoinet van Tilburg - secretaris    tel. 06-15357857 
Edwin Kolk       tel. 06-24855518 
Joost Kreulen       tel. 06-20493608 
Harnita Jansen      tel. 0527-253506 
Amy Blaauw       tel. 06-21224231 
Judith van Wieren - penningmeester    tel. 06-14023992 
Naila Tigchelaar -  voorzitter     tel. 06-36566330 
E-mail Dorpsbelang : dorpsbelangens@hotmail.com 
 
Website Ens : www.ens-nop.nl 
Contact website : redactie@ens-nop.nl 
 
 

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
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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. 
 
ONDERNEMERS IN ENS OPGELET! 
Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, 
bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te 
bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie. 
Een artikel is éénmalig kosteloos.  
 
INHOUDSOPGAVE 
 

1 Colofon 
2 Activiteitenkalender 
3 Van de voorzitter 
4 Aanmeldingsformulier lidmaatschap Dorpsbelang 
5 Voortgang vliegroutes vliegveld Lelystad / dankbetuiging 
6 Intocht sinterklaas / kerstmarkt /vogelshow “Vogel-Vreugd” 
7 Bazar en Brocantemarkt 
8 Bingo 
9 Klaverjassen 
10 De scholen zijn begonnen / scootmobielcursus 
11 Buurtwerk 
12 Wat is er te doen in het Steunpunt 
13 Dorcas / PolderPioniers 
15 Buitenplaats de Heeserhof 
16 Het Zaaierseizoen 
17 Uitnodiging Flevolandse week jonge mantelzorger 
18 JOEK Oktoberfest 
19 Wij Actief / Passage 
20 Vrouwen van Nu / boerderijenboek 
21 EV: Boerderijherberg Lavandula 
22 Peuterspeelzaal De Hummel / gezocht: speldje Kwekerij Hollands Glorie 
23 Con Brio / kinderdisco 
24 Biljartvereniging Ens / avond 4 daagse 
25 Bestelformulier boerderijenboek 
26 Damesvoetbal SVEns 1986-1987 
 

 
ACTIVITEITENKALENDER 
 

23 september  inbrengdag brocantemarkt  loods Meine Kroes  9.30 tot 15.30 uur 
30 september  bazar en brocantemarkt  loods Meine Kroes openingstijden: 
        9.30 – 16.30  en 19.30 – 23.00 uur 
  5 oktober  klaverjassen    ’t Gebouwtje, aanvang 20.00 uur 
  7 oktober  appelactie PSZ De Hummel  Bloemenplein: 9.30 – 12.00 uur 
14 oktober  kinderdisco    Roefje: 19.00 – 21.30 uur 
21 oktober  JOEK oktoberfest   Drietorensweg 35, vanaf 21.00 uur 
24 oktober  scootmobielcursus   Bosbadhal, Emmeloord 
  4 november  dorcas voedselactie   SPAR:  8.00 – 20.00 uur 
  4 november  bingo     ’t Gebouwtje, aanvang 20.00 uur 
  9 november  klaverjassen    ’t Gebouwtje, aanvang 20.00 uur 
17 en 18 november vogelshow “Vogel-Vreugd”  Roefje : vrijdag 13.00 – 22.00 uur en 
        zaterdag  10.00 – 16.00 uur 
25 november  intocht Sinterklaas 
  7 december  klaverjassen    ’t Gebouwtje, aanvang 20.00 uur 
16 december  kerstmarkt 
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Van de voorzitter 

Veiligheid 

De zomervakantie zit er al weer op en de scholen zijn alweer begonnen. De kinderen van de 
basisscholen in Ens hebben dit in ieder geval heel duidelijk gemaakt door samen door de straten 
te lopen en herrie te maken om aandacht te vragen voor de veiligheid. Kinderen zijn altijd een 
kwetsbare groep in het verkeer, ze missen nog verkeersinzicht en letten niet altijd goed op. 
Daarom is het goed dat wij als volwassenen er nog eens op gewezen worden dat wij niet alleen 
zijn op de weg. 
Die veiligheid in het verkeer blijft altijd een punt, niet alleen in Ens, maar overal. Het is iets waar we 
samen voor kunnen en moeten zorgen. Niet alleen gewoon je telefoon uit zetten in de auto (of er in 
ieder geval niet op reageren), niet te hard rijden in de bebouwde kom, maar ook door een beetje 
rekening te houden met elkaar.  
Dat brengt me gelijk op de lichten boven de zebra, ze zijn ons al een tijdje beloofd, maar ze zijn er 
nog niet. Het zat allemaal tegen met de levering en de vakantieperiode kwam ertussen waardoor 
het allemaal wat langer duurde. Zelfs de gemeenteraad heeft zich er uiteindelijk mee bemoeid en 
het ziet er naar uit dat ze nu dan toch in aantocht zijn. Zeker nu de donkere dagen er weer aan 
zitten te komen is extra zichtbaarheid van de zebrapaden erg gewenst.  
Dezelfde gemeenteraad was onlangs op visite in Ens. Misschien heeft u ons zien lopen door het 
dorp. Ze kwamen kijken wat er zoal leeft in Ens, waar wij trots op zijn maar ook waar wij ons 
zorgen over maken.   
Zo hebben we laten zien dat we trots zijn op onze nieuwbouw in Ens Oost en aan de Baan. Ons 
mooie bloemenplein, het Hofje, het Roefje, het Gebouwtje, de sport, de Ensyfair, en nog veel 
meer. En er gaat veel goed in ons dorp. De gemeenteraad was vooral onder de indruk van het 
grote aantal vrijwilligers wat zich inzet in ons dorp voor de diverse grote en kleine taken die ons 
dorp tot een fijne leefomgeving maken.  
Maar er zijn ook zorgpunten, bovengenoemde veiligheid, en het fietspad naar Emmeloord wat 
steeds meer gaten en kuilen aan het vertonen is. En natuurlijk de komende uitbreiding van het 
vliegveld waarvan de overlast voor Ens nog steeds niet helemaal duidelijk is. Verderop in de 
Baanbreker heeft Wethouder Poppe een stukje geschreven over de laatste ontwikkelingen.  
Een ander punt is het groenonderhoud dat wel eens te wensen over laat. Daarover hebben we 
afgesproken dat mochten er plekken zijn die wat meer onderhoud kunnen gebruiken, dat wij en u 
als inwoners daar een melding over kunnen doen op de site van de gemeente. De zogenaamde 
Melding Openbare Ruimte die u via een button op de site van de gemeente kunt vinden.   
 
Ondertussen hebben veel vrijwilligers in het dorp ondanks de vakantie niet stil gezeten. Al is het 
nog vroeg, toch moet er al nagedacht worden hoe wij de Goedheiligman gaan ontvangen 
bijvoorbeeld. En het Mekkerhofje vergde nog wat werk. Heeft u er al een kijkje genomen en gezien 
hoe mooi het opgeknapt is? 
 
Rest mij nog om u allen te vragen om niet alleen 
rekening met elkaar te houden als u onderweg 
bent, maar ook met bijvoorbeeld het parkeren 
van uw auto. Zorg dat deze bijvoorbeeld niet in 
de weg staat voor de vuilnismannen. Er werd 
vanuit de HVC namelijk bij ons geklaagd dat het 
regelmatig voor komt dat zij niet bij de 
vuilnisbakken kunnen komen door verkeerd of 
onhandig geparkeerde auto’s.  
Mocht u andere situaties tegenkomen die 
onveilig zijn, of die anders zouden 
kunnen/moeten: Laat het ons weten, wie weet 
kunnen we samen een oplossing vinden.  
 
 
Naila Tigchelaar 
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Hier een opsomming van enkele taken en contacten van Dorpsbelang Ens 

 Leefbaarheid in Ens 

 Avond voor nieuwe bewoners 

 Kerstmarkt 

 Baanbreker 

 Website:  www.ens-nop.nl 

 Kinderboerderij 

 Sinterklaas 

 5 mei viering 

 Dodenherdenking 

 Ensyfair 

 Koningsspelen  

 Nieuwjaarsborrel 

 De duim 

 Sportvereniging SV Ens 

 Scholen 

 Dorpenoverleg 

 Versiering Baan 

 Tulpenmozaïek 

 Commerciële Vereniging Ens 

 Onderhoud bloemenplein 

 Kabouterpad 

 Auto-puzzeltocht 

 Kleiduikers 

 

Voor € 9,00 per jaar steunt U en bent U lid van Dorpsbelang Ens  

Vul het formulier hieronder in en graag bezorgen bij:  

Herman Goes Noorderbocht 79 8307 DB Ens  

…………………………………………………………………………………………. 

Naam:  ________________________________________ 

Adres:   _______________________________________ 

Postcode:  ____________________________________ 

Plaats:  _______________________________________ 

Telefoon: (mobiel)  ___________________________  

E-mail:  _______________________________________ 

Bank/Gironummer (IBAN) : (hieronder één teken per vakje) 

                  

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

Handtekening: ………………………………… Ens, ………………………….(datum) 
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Voortgang vliegroutes vliegveld Lelystad 
 
Over de routes en hoogtes van de vliegroutes van Lelystad Airport is veel te doen in de wijde 
omgeving van Lelystad. De onrust hierover neemt toe. 
Als gemeente werden we vanuit de Alderstafel via een klankbordgroep van omliggende 
gemeenten en provincies op de hoogte gehouden en hebben wij onze wensen ingebracht. 
Regelmatig is er dan ook contact geweest met Dorpsbelang en konden we u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Uw voorzitter hield en houdt de vinger goed aan de pols. 
 
Binnenkort zijn er weer informatiebijeenkomsten 
De komende weken organiseert het ministerie voorlichtingsavonden. Via de website van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt u de data en kunt u zich 
aanmelden:http://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/ 
 
Geen aanpassingen in de vliegroutes 
Wijziging van aankomst- en vertrekroutes en hogere vlieghoogten is een veel gehoorde wens. 
Voor het dorp Ens is er ten opzichte van de eerdere besluitvorming geen wijziging gekomen. De 
route en de hoogte zijn tot nu toe niet veranderd. Ook kan men niet toezeggen dat in de praktijk 
het dorp meer zal worden ontweken. Ik realiseer mij dat het toekomstige vliegverkeer een grote 
impact kan hebben op de inwoners van Ens. 
 
Er komt een nul-meting bij Ens 
De gemeente vindt het belangrijk om al komend jaar geluid te gaan meten bij Ens om zo een idee 
van de 0 situatie te krijgen. Ook gaan we de raad voorstellen om geld vrij te maken voor de 
plaatsing van een meetpunt voor vlieggeluid nabij Ens. 
 
Met vriendelijke groet,  
Andries Poppe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt 
 
 Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme steun die wij hebben gekregen  

 na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa  

 

Hans Meijer 

 
 Hartverwarmend waren de vele lieve kaarten, bloemen, advertenties en bezoekjes.  

 Indrukwekkend was het afscheid op de Boerderij, waarbij zo velen aanwezig waren.  

Hieruit blijkt Hans was een echt Ens-Mens! 

 

Deze enorme belangstelling en warme betrokkenheid heeft ons als familie heel erg 

goed gedaan en geeft ons veel troost en kracht voor de komende tijd. 

  

Truus Meijer-Hopma 

Bert en Karin    Arno 

en 

kleinkinderen 

 

http://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/
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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 25 november komt hij aan  

En zullen wij op de uitkijk staan 

Met z’n allen op het bloemenplein 

En dit jaar maar zonder bak-festijn! 

We hopen jullie allemaal te zien 

met veel lachende gezichtjes en voor jullie heel veel pepernoten 

misschien?  

 

Groetjes Sint, Piet & de sinterklaascommissie!  

 

 

Kerstmarkt 
 
Op 16 december zal de jaarlijkse kerstmarkt plaatsvinden. De commissie is inmiddels weer gestart 
met de voorbereidingen. Mocht u nog leuke ideeën en/of suggesties hebben dan zijn deze 
natuurlijk van harte welkom, deze kunt u verzenden naar kerstmarktens@gmail.com. Houd de 
komende maanden o.a. de website van het dorpsbelang, de krant en facebook in de gaten voor 
meer informatie!  
 

 

 
 

 

 
Beste vogelvrienden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze onderlinge Vogelshow. 
De vogelshow wordt gehouden in Gebouw “t Roefje”, Gillotstraat 29, Ens. 
 
Bij inlevering van deze brief wordt u een catalogus en een kop koffie aangeboden door 
vogelvereniging "Vogelvreugd", en kunt u genieten van onze vogels die daar geshowd worden. 
 
Openingstijden: 
 
Vrijdag    17 november van 13.00 tot 22.00 uur. 
Zaterdag 18 november van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Namens het bestuur: 
 
H.W.G. Wind 
Burgemeester Visserweg 59 
8271 CN IJsselmuiden. 
 

 

mailto:kerstmarktens@gmail.com
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Wij nodigen iedereen van harte uit voor de  

 

59
ste

 Bazar en Brocantemarkt van de 

Protestantse gemeente “De Zaaier” Ens. 

 
 

Wanneer : 30 september 2017 

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: Brocantemarkt, 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  : Investering in duurzame energie “ZONNEPANELEN” 

 

September : Lotenverkoop van de grote verloting. 

    Loten kosten € 1,25 

  Trekking 30 september 2017 om 22.45 uur 

  1e prijs:  Tablet 

  2e prijs:  1 dag Pizza oven huren 

  3e prijs:  Diner voor twee beschikbaar gesteld door 

      ‘Het Wapen van Ens’ 

  4e prijs:  Levensmiddelpakket. Beschikbaar gesteld door 

     Spar Hoefnagel 

    5e prijs:  action camera 

 

Gevraagd : Vrijwilligers om te helpen op de bazar 

 

Goede bruikbare spullen, boeken, puzzels, speelgoed, iets   

  creatiefs, sierkalebassen, stoofperen, noten etc. 

Inbrengdag : 23 september 2017 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 Bazarcommissie 
 

Willemien Houter tel. 0613168005 
 

 

Lever dit strookje in op de bazar-dag en u maakt kans op een extra prijs 30 september  

Trekking ’s avonds om 22.00 uur 

Naam…………………………. 

Adres………………………….. 

Telefoon……………………… 
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’t Gebouwtje 
organiseert ook dit jaar een geweldige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Wanneer: Zaterdag 4 november 2017 
    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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’t Gebouwtje organiseert voor de 
liefhebbers klaverjasavonden 
 

 
Wanneer: Donderdagavond 5 oktober,                  
                     9 november en 7 december 2017 
Tijd: Zaal open: 19.30 uur 
 Aanvang: 20.00 uur 
Inleg: € 2,50 per persoon 
 
Er zijn mooie prijzen te winnen !! 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYzY_tpMrVAhVEalAKHTF9AX4QjRwIBw&url=http://www.tvdehulk.nl/algemeen-nieuws/algemeenarchief/klaverjassen-iedere-2e-vrijdag-van-de-maand/&psig=AFQjCNHDeElrayEuNg6w4KfWWlTkLASZDg&ust=1502372763756833
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De scholen zijn weer begonnen.  

Deze actie werd dit schooljaar in Ens geopend door de wethouder Andries Poppe. 

De leerlingen van alle drie de 
basisscholen kwamen om 14.30 uur 
bijeen op het schoolplein van                                
De Regenboog. Vrijwilligers van Veilig 
Verkeer Nederland hadden alle 
voorbereidingen uitstekend geregeld. 
Na  het welkomstwoordje van de 
wethouder werd het spandoek 
onthuld. Dit deed hij samen met een 
leerling, die dinsdag ook nog jarig 
was. De leerlingen van de bovenbouw 
kregen een veiligheidshesje 
aangeboden en de leerlingen van de 
onderbouw mochten een kleine 
attentie uitzoeken. Daarna was er een 
lawaaioptocht door de straten onder 
begeleiding van de politie. Dit alles in het kader van ‘veiligheid voor onze kinderen in het verkeer!’  
Het was weer een geslaagde actie.                                                                                                                    
Wij gaan er weer met zijn allen een gezellig en gezond schooljaar van maken. 

Met vriendelijke groet, mede namens onze teams, 

Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog f.soeter@aves.nl , www.obsderegenboog.nl  

Heleen Langenbach, directeur CBS Het Lichtschip  heleen.langenbach@scpo-nop.nl 

www.hetlichtschip.nl  

Fred Lübbers, directeur RKBS De Horizon.   f.lubbers@aves.nl  , www.horizon-ens.nl  

 

Scootmobielcursus 2017 – Het is géén examen! 

 

Datum  : Dinsdag 24 oktober 2017 

Waar  : Bosbadhal, Boslaan 30, Emmeloord 

Door  : Veilig Verkeer Nederland Afd. NOP 

Wanneer : Van 10.00 – 12.00 uur of 

    Van 13.00 – 15.00 uur 

Inschrijven : Vóór 1 oktober  

              (liefst zo snel mogelijk) 

Bij  : Mevr. J. Liezenga 

    Bij voorkeur per mail:  

    j.liezenga@hotmail.nl 

    Of: 06-22458444 

Kosten  : Geen 

mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsderegenboog.nl/
mailto:heleen.langenbach@scpo-nop.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:f.lubbers@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
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Buurtwerk:   
 

Wat heeft u nodig om in Ens te kunnen en willen blijven wonen? 
 
Bij het ouder worden merkt men, soms te laat, dat de huidige woning niet meer voldoet aan de 

eisen die passen bij je lichamelijke (on)mogelijkheden. De omvang van het huis en de tuin kunnen 

een bron van zorgen worden.  

Als je lichaam je geleidelijk in de steek gaat laten en je merkt dat het tuinonderhoud lastiger wordt, 

raak je steeds meer afhankelijk van de hulp van anderen. Meestal willen vrienden en familie wel 

een keer helpen, maar als het structureel wordt is het meestal lastiger om dit te organiseren. 

Evenals bij het huishouden waarbij je gaat merken dat bijv. het stof boven op kasten langer blijft 

liggen en het moeilijker wordt om de bovenste ramen te lappen omdat het niet meer zo makkelijk is 

om even snel een trapje op en af te stappen. Huishoudelijke hulp kan een antwoord zijn. Hier zijn 

vaak wel kosten aan verbonden omdat er maar weinig mensen zijn die dit regelmatig vrijwillig 

willen doen. Of wat doe je als bewegen zo lastig wordt, dat de trap naar de slaapkamer op de 

eerste verdieping een groot struikelblok is? Natuurlijk kan dan een traplift een mogelijk hulpmiddel 

zijn. Maar ook dit moet dan wel betaald worden. Een vergoeding vanuit de gemeente is niet 

vanzelfsprekend. Er zijn criteria voor en er geldt ook een verplichte eigen bijdrage. 

 

De één krijgt hier eerder mee te maken dan de ander. Ondanks dat het menselijk is om dit zolang 

mogelijk voor je uit te schuiven, heb ik in de praktijk gezien, dat het belangrijk is om daar op tijd 

over te gaan nadenken.. De kans bestaat dat je, eerder dan je had verwacht, te maken krijgt met 

lichamelijke ongemakken wat je woongenot kan verstoren en met als gevolg mogelijke vervelende 

financiële consequenties. 

 

In de afgelopen periode ben ik dan ook een aantal keren benaderd met de vraag of ik zou kunnen 

helpen bij een eventuele urgentieverklaring voor een (andere) huurwoning bij de 

woningbouwvereniging Mercatus. Aan het verstrekken van een urgentieverklaring liggen 

zwaarwegende criteria ten grondslag. Dus is de kans klein dat deze wordt afgegeven. Dit betekent 

dat het aanmerkelijk langer kan duren voordat men een passende woning kan betrekken.  

 

Tijdens mijn werk krijg ik steeds vaker te maken met bovenstaande situaties. Misschien bent u zelf 

ook op zoek naar oplossingen en heeft u vragen. Of u wilt gewoon eens kennis maken of iets 

anders bespreken met de Wijkconsulent van Mercatus of de Buurtwerker van Ens,   

 

dan bent u van harte welkom op: 

 

Maandagochtend 9 oktober, 30 oktober en 27 november 

van 10.30 uur tot 11.30 uur 

tijdens het koffiedrinken in het Steunpunt ( Baanhoek 21 ) 

 

Als blijkt dat dit info-uurtje goed bezocht wordt, dan zullen we dit ook in 2018 voortzetten.   

Daarnaast kunt u zoals gebruikelijk ons ook altijd persoonlijk blijven benaderen, om een afspraak 

te maken voor een gesprek. 

  

Wilma Metsemakers       
Buurtwerker Ens  │ Lid sociaal team Doen!    
t: 06 57313412 / 0527 630000      
e. wilma.metsemakers@carrefour.nu     
f: CarrefourNOP 
t: @CarrefourNOP 
i: www.carrefour.nu  

     

mailto:wilma.metsemakers@carrefour.nu
http://www.carrefour.nu/
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WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT . 

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12 u     Samen eten 

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

    voor alle 65+ ( opgave 2 wkn vooraf ) 

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

 

Dinsdag 10-11u   Koffie drinken voor iedereen  

  9.30-10.30u Wandelen start bij Steunpunt. 

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

 

Woensdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  9.30-11.30u  Spelletjes (kaarten en rummikub) 

  14u  Koersballen  

 

Donderdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  11-11:45u       Gezond in beweging ( bewegen voor senioren ) 

  14-16u  Mozaïeken  in de even weken 

  

Vrijdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  13.30u  Koersballen 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met : 

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

 

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

Donderdag 28 september  

Starten we met :  

 

Bewegen voor senioren in Het Steunpunt in Ens  

Iedere donderdag van 11:00 tot 11:45 uur. 

De kosten zijn : € 3,- per keer incl kopje koffie.  

(Eerste 3 lessen zijn gratis !! ) 

U hoeft zich NIET op te geven, u kunt zo binnen komen lopen. 

Info op dinsdagmorgen of donderdagmorgen  

bij Hananja of Annie tel 253900 
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DORCAS VOEDSELACTIE  2017 
 
Voedselpakketten voor de allerarmsten…………… 
 
Dorcas organiseert sinds 1995 ieder jaar een voedselactie voor de allerarmsten in Oost-Europa en 
Afrika. Dit levert ieder jaar ongeveer 50.000 voedselpakketten op. 
In die landen heeft Dorcas netwerken, die er voor zorgen dat de voedselpakketten echt bij de   
allerarmsten terechtkomen, niemand uitgezonderd ongeacht kleur, ras of religie. 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 gaat deze actie in samenwerking met de Spar, zoals de 
afgelopen vier jaar (dit jaar is een lustrum 5 jaar), houden op zaterdag 4 november van 08.00 
uur tot 20.00 uur 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 
supermarkt 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 4 november nog vrijwilligers nodig die maximaal  
2 uur kunnen helpen, jong en oud zijn van harte welkom. Jongeren die meewerken aan deze actie, 
kunnen het mee laten tellen voor hun maatschappelijke stage.  
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. 
 
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  :     
Jan Dijkstra    Tel: 251938      e-mail: jan.maria.dijkstra@gmail.com 
Philip Tichelaar  Tel: 239824 / 06-21887015  e-mail: philiptichelaar@yahoo.com   
 

 

Museum Schokland opent: ‘PolderPioniers’ 
 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Noordoostpolder is drooggevallen. Na de drooglegging 
kwamen duizenden jonge mannen werken aan de ontginning van ruim 48.00 hectare nieuw land. 
Museum Schokland presenteert een bijzondere foto expositie, in samenwerking met fotograaf en 
‘derde generatie pionier’ Jarno Kraayvanger. De indringende portretten vormen een eerbetoon aan 
al die polderwerkers die destijds met eigen handen de Noordoostpolder hebben vormgegeven. 
PolderPioniers is te bezichtigen tot en met 12 november. 

http://www.dorcas.nl/


14 
 

 

 



15 
 

BUITENPLAATS de HEESERHOF  

Ruimte voor effectief werken en grenzeloos genieten  

 

Voor je bedrijf heb je wel een rustige omgeving nodig want je wilt vooruit, je wilt efficiënt en 

effectief je doelen bereiken. 

Hier vind je de rust en de ruimte om werkelijk iets tot stand te brengen! De vrijheid die je ervaart, 

geeft direct een gevoel van onthaasting en ontspanning. De plek is inspirerend en maakt je blij en 

gelukkig.  

 

Je  kunt er terecht voor teamoverleg, vergaderingen, heisessies, workshops, trainingen, coaching 

bijeenkomsten,  brainstormsessies, barbecue, feestje,  huwelijk.  

Wie bij Buitenplaats de Heeserhof het terrein op komt, valt van de ene verbazing in de andere. Het 

ene moment ervaar je de weldadige stilte van de vergezichten van het polderlandschap en het 

andere moment ben je omgeven door het groen, de geuren en kleuren van Engelse tuinen. De 

inrichting en indeling van het tuinpaviljoen zijn er op toegerust om volop te genieten van 

Buitenplaats de Heeserhof! Je  hebt  ook nog eens volledige privacy. 

Kom gerust een kijkje nemen op Mammouthweg 6  te Ens. Wellicht is deze locatie echt wat voor 

jouw bedrijf.  

Met vriendelijke groet, 

Uw gastvrouw  

Mariette van Hees  

 
 

BUITENPLAATS de HEESERHOF  

 
De nieuwe naam daar aan de Mammouthweg.  
 
Hoe ontstond het: De naam Alfheim was toch een mooie naam die we allemaal kenden?  
Weet je, In Ens gebeurde wat: Ze kregen daar een bedrijf erbij van VHM Machinery. 
En hier thuis aan de Mammouthweg kreeg het erf weer ruimte, eindelijk konden we het weer een 
beetje netjes maken. Sjef ging in de schuur wat aanpassingen doen en Mariette zat wat te 
broeden;  
Alfheim, altijd dat gestoei met Alzheim.  
Dus een andere naam: Heeserhof, De Heeserhof, weet je we maken er BUITENPLAATS de 
HEESERHOF van, want dat is het ook. 
Het hele erf heeft wat te bieden, 5000m2 parktuin en een prachtig tuinpaviljoen.  
Het ei is gelegd voor het nieuwe concept van BUITENPLAATS de HEESERHOF . 
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UITNODIGING DE FLEVOLANDSE WEEK VOOR DE JONGE MANTELZORGER 
 

 
Van 23 t/m 29 september 2017 vindt voor de eerste keer de Flevolandse week voor de jonge mantelzorger 

plaats. In deze week wordt door Welzijn Lelystad, VMCA Almere, de Meerpaal Dronten en Carrefour 
Emmeloord, aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers. Onder andere door een pakkende en 

humoristische theatervoorstelling What If?, voor alle jonge mantelzorgers uit Flevoland.  
 

What if? is een dynamische jongerenvoorstelling, gemaakt op basis van interviews met jongeren in de 

leeftijd van 8 tot 18 jaar oud, die laat zien hoe het kan zijn als je op jonge leeftijd al voor een chronisch ziek 

familielid zorgt. Na de voorstelling gaan we aan de hand van een interactief programma met elkaar in 

gesprek.  

 

“Wat als jij je moeder eten geeft, in plaats van andersom?” 
“Wat als jij in de gaten houdt dat je vader niet teveel drinkt, in plaats van andersom?” 
“Wat als jij na school niet af kunt spreken met leeftijdsgenoten omdat je voor je zieke broertje moet 
zorgen?” 
“Wat dan?” 

 

Datum en tijd: Vrijdag 29 september van 19.00-21.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Vertrek vanuit 

Emmeloord om 18.00 uur. 

Locatie: De Kubus, Agorabaan 3 in Lelystad. 

Voor: Jonge mantelzorgers van 8 tot 18 jaar. Naar deze voorstelling mag je jouw vriend of vriendin 

meenemen. 

Aanmelden via: karin.schwering@carrefour.nu  

Vervoer: Vertrek vanaf Harmen Visserplein 6  

 

We zien je graag! 

 

Namens Welzijn Lelystad, VMCA Almere, de Meerpaal Dronten en Carrefour Emmeloord 

Karin Schwering 

 
 

mailto:karin.schwering@carrefour.nu
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Activiteiten voor de komende periode 
  

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. 
Wij gaan voor gezellig samenzijn. 
  
Melania fietstocht voor goede doelen 
Op zondag 1 oktober organiseert Melania, Ontwikkelingssamenwerking, afdeling Flevoland, de 
laatste jaarlijkse fietstocht. Deze mooie tocht gaat deze keer helemaal om Emmeloord heen, ong. 
20 km. De start is om 13.00 uur vanaf Het Waterland 45. De kosten zijn € 10,00 per persoon. 
Kinderen kunnen gratis meefietsen. 
Halverwege is er op de pauzeplaats koffie/ thee en iets lekkers. 
Het bedrag wordt helemaal besteed aan het project van Melania in een krottenwijk van Manilla. 
Hier krijgen 156 vrouwen een aantal naaimachines om o.a. schooluniformen te maken. 
 

17 oktober 20.00 uur in het Gebouwtje. 
Rijschool Arie Stolte is vanavond onze gast. We krijgen een vrouwvriendelijke uitleg over alle 
veranderingen in het verkeer en de nieuwe regels, die er de laatste jaren bijgekomen zijn. We 
hebben er allemaal mee te maken op wat voor manier we ook deelnemen aan het verkeer. 
 

21 november. Gezamenlijke avond.  
Eva Vriend heeft in 2013 haar boek “Het nieuwe land” gepubliceerd. Inmiddels is haar tweede 
boek “De helpende hand” uitgekomen. Hierin beschrijft ze de geschiedenis van de gezinszorg in 
Nederland aan de hand van persoonlijke ervaringen. Hierover zal zij ons deze avond vertellen. 
Introducés betalen die avond € 3,- entree. Locatie: Het Wapen van Ens. 
 

14 december. Kerstworkshop . 
Wij gaan een kerststuk maken bij Anja Snoek van “BLOEM-EN-PASSIE” Van te voren kun je je 
opgeven. 
 

19 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, gevoel voor cultuur 

 

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

De ledenavonden worden gehouden in het protestantscentrum aan de Stallijnstraat. 
We beginnen om 19.45 uur. Komt u ook eens langs? 
 

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

11 oktober O.l.v. Marri en haar zus Hennie gaan we een herfststuk maken 
 

21 november Gezamenlijke avond met Vrouwen van nu en Wij actief in het Wapen van Ens.  
  

13 december Adventsviering 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Wil Ritsema, tel. 253333 of Geertje Buitenhuis, tel 251371. 
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            Programma 2017 Vrouwen van Nu Ens 

 
 

 

Dinsdag 26 september                                                                                                   Doe avond 
Vanavond komen we meer te weten over vilten, als oudste vorm van textiel maken. 
 

Dinsdag 10 oktober                                                                   Reizen met een containerschip  
Vanavond zal de heer Klein uit Staphorst zijn ervaring met u delen. Veertig jaar geleden reageerde 
hij op de advertentie van de KJCPL in de NCRV bode. Dit bleek de start van zijn loopbaan bij de 
grote vaart.  
 

Dinsdag 24 oktober                                                                                                    Koffieochtend  
Lezing Energetische Numerologie door Maike Rabba. 
Energetische Numerologie - een manier om te ontdekken wie je bent. Je geboortedatum als basis 
voor een verrassende ontdekkingstocht naar (verborgen) talenten en kwaliteiten.  
Aanvang: 09.30 uur. 
 

Dinsdag 14 november                                              Down Under 
Maja Bakker-de Dreu en Koos Bakker nemen u graag mee, met een door hen zelfgemaakte film, 
naar de binnenlanden van Australië en Nieuw Zeeland.  
 

Dinsdag 21 november                                                                                     Gezamenlijke avond 
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief 
Gastvrouw: Wij Actief Locatie: Het Wapen van Ens. Aanvang 20.00 uur Introducés zijn welkom, zij 
betalen € 3,00 entree. Eva Vriend beschrijft in haar tweede boek “De helpende hand” de 
geschiedenis van de gezinszorg in Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen.  
 

Dinsdag 19 december                                                         Kerstavond 
Deze avond wordt door eigen leden verzorgd. 

 
Zie ook: http://vrouwenvannu.nl/ens 

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

Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken. 

 

 

Boerderijen en tuinderijen rondom Ens 
Het boerderijenboek begint zijn vorm te krijgen. Naast de verhalen over de boerderijen en 
tuinderijen zijn er ook verhalen over Ramspol en Schokland. Over de bedrijvigheid van vroeger 
maar ook van het heden. Over de kunst en cultuur. We hebben een aantal inwoners gevraagd om 
te vertellen hoe het was om op te groeien in Ens. En jonge boeren geven aan hoe zij de toekomst 
zien. 
 

Het is boeiend om te lezen waar de eerste bewoners tegen aan liepen. Dat die aaltjes toch wel een 
groot probleem waren. En dat velen last hadden van het zand, dat erg kon stuiven. Dat er een 
grote saamhorigheid was, ondanks alle verschillen doordat ieder uit een ander deel van ons land 
kwam. Bij elk verhaal komt een foto uit de beginjaren en een foto van nu.  
 

Heb je belangstelling voor dit boerderijenboek? Dan kun je er nu alvast één bestellen door het 
inschrijfformulier dat ook in deze Baanbreker staat in te vullen. € 15,00 voor de ruim 192 boerderij 
verhalen. Of ga naar de site van de Stichting. Daar kun je naast het inschrijfformulier meer 
informatie vinden. 
 

Nog vragen? Dan kun je altijd contact met me opnemen. 
 

De dorpscoördinator, 
Boerderijenboek Ens 
Marianne van Maanen 
tel.nr. 06-48 25 71 75      
mariannevanmaanen@hotmail.com                      www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl 

http://vrouwenvannu.nl/ens
mailto:mariannevanmaanen@hotmail.com
http://www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl/
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Boerderijherberg Lavandula 
 
Wij stellen ons graag aan u voor: “Boerderijherberg Lavandula”, een prachtige locatie dichtbij huis 
waar u van harte welkom bent en u zich thuis voelt! 
 
“Boerderijherberg Lavandula” ligt aan de Uiterdijkenweg te Marknesse. Zo’n 10 jaar geleden is 
deze boerderij verbouwd tot een bezoekerscentrum voor een lavendelkwekerij met winkel en 
theehuis. Helaas hebben 2 winters met koude periodes ervoor gezorgd dat de lavendel het niet bol 
kon werken en is het voormalige “Viva Lavandula” gestopt. Eind 2014 is het erf met parkeerterrein 
overgenomen door Henriëtte en André van Heugten en heeft het omliggende land weer een 
andere agrarische bestemming gekregen. Het erf heeft nu een volledige horeca bestemming. 
 
De boerderijherberg ligt aan de rand van de Noordoostpolder op de grens van het oude en nieuwe 
land, met het zicht vanuit de zaal op de voormalige Zuiderzeedijk tussen Kuinre en Blokzijl. De 
sfeer van het erf en de zaal maakt deze voor allerlei doeleinden geschikt en er zijn al vele feesten 
gehouden. Het is bij uitstek een mooie trouwlocatie en ideaal voor vergaderingen en een 
cursusdag maar zelfs voor een ceremonie bij een uitvaart. De gasten zijn namelijk altijd alleen met 
hun eigen groep op de locatie aanwezig zodat zij de volle aandacht voor de mensen om hun heen 
hebben. 
 
Om aan de groeiende vraag te voldoen is de keuken onlangs grondig verbouwd en is Hugo 
Mulders aangetrokken om de leiding hierover op zich te nemen. Hugo heeft jarenlang vanuit zijn 
woonplaats Ens een cateringbedrijf gerund en gaat nu samen met Henriëtte en André de 
boerderijherberg verder uitbouwen. Naast de huidige vraag van particulieren en bedrijven worden 
er op termijn ook eigen (culinaire) evenementen georganiseerd. Informatie hierover zal op de site 
www.boerderijherberg-lavandula.nl verschijnen. U bent van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
Henriëtte en André van Heugten 
Boerderijherberg Lavandula 
 
Uiterdijkenweg 45 
8316 RR Marknesse 
 
0527-201320 
info@boerderijherberg-lavandula.nl 
 
 

 

http://www.boerderijherberg-lavandula.nl/
mailto:info@boerderijherberg-lavandula.nl
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Peuterspeelzaal De Hummel       

 
Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 
Tel: 06-25205477   8.45 uur t/m 11.45 uur    
 
Peuterspeelzaal “De Hummel” is één van de locaties binnen de  
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder ( SPN ) 
De Duit 3P 
8305 BB Emmeloord 
tel. 0527-618700     www.psz-nop.nl    info@psz-nop.nl  
 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via het kantoor in Emmeloord, op de speelzaal of rechtstreeks 
via de website. 
 
Van de leidsters. 
 
De zomer is voorbij gevlogen, alle scholen en speelzalen zijn weer begonnen. Ook wij zijn weer 
gestart op maandag 4 september. We hebben weer een aantal nieuwe kinderen welkom geheten 
en samen gaan we er een gezellig jaar van maken met leuke thema’s en activiteiten. 
We gaan beginnen met het thema ‘Herfst’ waarbij de volgende facetten aan bod komen: 
De bladeren, de paddenstoelen, kastanjes en eikels, de regen en het spinnetje. 
 
Ook in de herfst is er weer de nieuwe appeloogst. Wij gaan dan ook weer 
heerlijke appels verkopen op zaterdag 7 oktober van 9.30 – 12.00 uur.  
En natuurlijk ontbreken de heerlijke appelflappen, appelcake en appeltaart 
niet. De opbrengst is voor de aanschaf van spelmateriaal voor bij het 
buitenspelen zoals een verkeerslicht, een slagboom en verkeersborden. 
Wij hopen u te zien op 7 oktober aan de deur of aan de kraam op het 
bloemenplein. 
 
Vriendelijke groet van 
 
juf Marlon, juf Anne-Wil en juf Ria 
 
 
 

 

Gezocht!! 
 
Ik zal mij eerst even voorstellen. 
 
Ik ben Corrie de Waal – Visser en ik heb met mijn ouders gewoond aan de Enserweg 28.  
Van 1959 tot 1975. Mijn vader had een bloembollenbedrijf en 
kassen met kamerplanten. 
 
In de jaren 60 gaven wij een speldje uit. 
Het was een rond groen speldje met het volgende opschrift: 
Kwekerij Hollands Glorie. Wat ook op ons huis stond. 
Nu zijn mijn zussen Jannie en Dina op zoek naar zulke speldjes. 
  
Wie weet hoor ik iets op deze oproep, we zouden het leuk vinden. 
  
Corrie de Waal – Visser 
Heerhugowaard 
corriedewaal@quicknet.nl 
 

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
mailto:corriedewaal@quicknet.nl
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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 

Accordeonles krijgen in het Roefje. Maar, er is zeker nog ruimte om lid te worden en te leren een 

accordeon of keyboard te bespelen.  

 

A-orkest sluit het seizoen af bij 

Hogeschool Windesheim. 

Afgelopen juni sloot het A-orkest 

het muziekseizoen af met een 

concert tijdens de afsluiting van het 

domein Gezondheid en Welzijn op 

Hogeschool Windesheim te Zwolle. 

Een leuke omgeving waar met veel 

enthousiasme de accordeon-

klanken werden ontvangen. Velen 

waren verrast over de 

veelzijdigheid van het instrument.  

 

Gestart met een nieuw seizoen 

Woensdag 6 september zijn we weer vol enthousiasme gestart met de accordeon- en keyboard 

lessen en het orkest. Op dit moment zijn er nog geen activiteiten gepland voor het najaar, maar er 

zullen er vast nog een aantal gaan plaats vinden.  

 

Accordeon spelen iets voor jou? Maak vrijblijvend een afspraak voor een proefles.  

Wil je graag accordeon- of keyboard leren spelen? Kom dan gerust een keer langs voor een 

proefles. Je kunt dan samen met onze muziekdocent, Froukje Klinge, eens uitproberen hoe het 

bevalt om een accordeon of een keyboard te bespelen. 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 of een proefles willen volgen, dan kunt u vrijblijvend 

contact opnemen. Voor meer informatie over een proefles kunt u contact opnemen met: Annelies 

Harps- 0527-253390 of email: conbrioens58@gmail.com. 

 

 
Kinderdisco in het Roefje 
  
Voor alle basisschoolkinderen uit Ens!! 
 
Op zaterdag 14 oktober van 19.00 tot 21.30 uur 
 
Entree en ranja gratis. 
 
Meer info: Anja Veijer tel. 251318 
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Biljartvereniging Ens      
   
Beste dorpsgenoten, 

Nu de zomervakantie weer achter de rug is beginnen alle activiteiten weer volop binnen onze 
Biljartvereniging.  

Alle recreanten avonden en dagen zijn weer begonnen, ook de wedstrijdspelers die de competities 
spelen voor de KNBB zijn weer begonnen. Dit jaar is er voor het eerst ook een avondteam die 
competities meespeelt binnen de KNBB. Er is dus weer volop beweging binnen de vereniging en 
daar doen we het dan ook voor. Op onze website www.biljartverenigingens.nl zie je al deze 
activiteiten weer duidelijk weergegeven, bezoekers zijn altijd welkom in ons clubgebouw ‘Het 
Roefje’. 

Ook dit jaar doen we als vereniging weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne, net als 
voorgaande jaren hopen we natuurlijk dat u als inwoner van Ens onze vereniging weer steunt door 
stemmen uit te brengen op Biljartvereniging Ens. Voorgaande jaren hebben we met de bijdrage 
weer mooie dingen kunnen doen voor de vereniging. Houd de spandoeken in het dorp in de gaten, 
die zullen we weer ophangen zodra de stemperiode begint. Voor meer informatie over deze actie 
bekijk onze website. De Rabobank zal haar klanten hierover natuurlijk ook zelf benaderen. 

 

 

 

We hebben als Biljartvereniging Ens nog zeker ruimte om nieuwe leden te verwelkomen, mocht u 
interesse hebben in het biljarten kom gerust eens langs op een middag of avond, de koffie staat 
altijd klaar.  

Tot ziens bij Biljartvereniging Ens aan de Gillotstraat! 

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

 

De avond 4 daagse zit er weer op  
 
Wij als organisatie kijken tevreden terug op een goed verlopen avond 4 daagse. We begonnen met 
“obstakels” die ons vlak van te voren bekend waren. Hierdoor waren we gedwongen af te wijken 
van een aantal gewoontes en de planning die we hadden. Maar soms levert noodgedwongen 
afwijken van gewoontes ook nieuwe ideeën op.  
De weergoden waren ons gunstig gezind. We hadden mooi wandelweer, de sfeer was goed en de 
muziek was top. We willen de muzikanten van De vrolijke vier, het Piratenkoor, Con Brio, het 
Vollenhoofsch Fanfare en de nieuwkomers CanbesSO hartelijk danken voor de muzikale sfeer bij 
binnenkomst.  

http://www.biljartverenigingens.nl/
http://www.biljartverenigingens.nl/
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Leuk was het dat de Zorggroep het toch weer gelukt is met de ouderen mee te doen. Super 
sportief was het dat er een groepje kinderen van de Horizon en ouders het gelukt is om de 15 
kilometer te lopen en bijzonder was het om een dame te zien die al 55 avond 4 daagse heeft 
gelopen. Doe dat maar es na!  
Dit soort bijzondere momenten mogen aan het bestuur gemeld worden zodat wij in de gelegenheid 
zijn hier wat extra aandacht aan te besteden.  
De medailles hebben door de wandelbond een nieuw, modern jasje gekregen waar de kinderen 
zichtbaar blij van werden en wij dus ook.  
We willen van de gelegenheid gebruik maken om onze sponsors te bedanken, De Spar, kwekerij 
Baas, familie Vink en last (minute) but not least Henri’s Kaas & Broodhuys.  
Ook willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, hun oplossingsgericht denken en hun 
flexibiliteit. Zonder verkeersregelaars geen avond 4 daagse!  
Tenslotte willen we onze terugtredend voorzitter Henk Oosting bedanken voor de jarenlange inzet 
in de organisatie.  
Mede door zijn aftreden zoeken wij als bestuur nog versterking. Dus.....................  
Wil jij ons helpen de avond 4 daagse goed te organiseren, mee te denken aan vernieuwingen en 
verbeteringen ?? dan zoeken we jou!  
 
Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met Gini: 06-13310875 
 

 

Bestelformulier Boerderijenboek 
 

Ondergetekende:  

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

E-mail: 

 

Wil graag bij de uitgifte van het boerderijenboek (kosten €15,-) bestellen:  

1. dorp:………………………………………  aantal:……..  

2. dorp:………………………………………  aantal:……..  

3. dorp:………………………………………  aantal:……..  

4. dorp:………………………………………  aantal:……..  

5. dorp:………………………………………  aantal:……..  

6. dorp:………………………………………  aantal:……..  

7. dorp:………………………………………  aantal:……..  

8. dorp:………………………………………  aantal:……..  

9. dorp:………………………………………  aantal:……..  

10. dorp:………………………………………  aantal:……..  

11. dorp:………………………………………  aantal:……..  

Het totaalbedrag van € …………….. zal hij/zij contant bij overhandiging van de boeken betalen. 

 

Datum:……………………………………………………… 

 

Handtekening: …………………………………………… 

 

Inleveren bij Marianne van Maanen, E.P. Seidelstraat 70 
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Damesvoetbal   SV Ens  1986-1987 
 

Dames/vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. Al enkele jaren speelt er in Ens een 
meisjesteam (12-15 jaar). Jaarlijks zat men in Ens met het feit dat de meisjes die te oud werden voor 
het meisjesvoetbal gedwongen werden te stoppen, of elders te gaan voetballen. Dit seizoen kwamen er 
negen meisjes over en was er de gelegenheid om een dameselftal op te richten, vijf speelsters haalden 
de voetbalschoenen weer uit de kast, zodat men totaal op veertien speelsters kwam, een goede basis 
om mee te beginnen. Woensdag was de vaste trainingsavond, Harry Spekschate is de trainer. Jose 
Besuijen is de leidster en Ben Maas neemt de coaching voor zijn rekening. Ens wordt ingedeeld in de 
derde klasse A, de eerste wedstrijd was thuis tegen Dosk (Kampen). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven v.l.n.r. Ben Maas (coach), Jose Besuijen 
(leidster), Hetty Luitwieler, Coby Sikma, Annet 
Adrichem, Marita Lether, Mirjam Maas, Harry 
Spekschate (trainer), Lucie Schilder (shirtsponsor).  
Beneden v.l.n.r. 
Anita Koomen, Erna Denneboom, Monique Jansen, 
Willy van Domburg, Angelique Maas, Anita Vinke, 
Jacqueline Engelkes. Op de foto ontbreekt Petra 
Koster. 
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Ben Maas 
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