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

 
 

BESTUURSLEDEN DORPSBELANG.  
Amy Blaauw        tel. 06-21224231 
Gerhard Grijsen (secretaris)      tel. 06-22958676 
Koos Sturm (vice-voorzitter)      tel. 251395 
Bert Scholten        tel. 06-38909094 
Dorothy van Drongelen (penningmeester en ledenadministratie) tel. 251098 
Gerda de Jong (voorzitter)      tel. 253406 
Joost Kreulen        tel. 06-20493608 
 

E-mail Dorpsbelang     dorpsbelangens@hotmail.com 
 

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

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENTIETARIEVEN 2016 (prijs per jaar) 
 

formaat zwart/wit kleur 
 

¼ pagina (staand) €   75,00 € 150,00 
½ pagina (liggend) € 140,00 € 270,00 
hele pagina € 270,00 € 520,00 
 
Tarieven éénmalige advertenties: 
¼ pagina - € 20,00; ½ pagina € 35,00; hele pagina € 60,00 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker:  22 februari 2016 

Verschijningsdatum rond 3 maart 2016 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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De advertentietarieven voor 2016 zijn ongewijzigd. De Baanbreker verschijnt 5x per jaar. De vaste 

advertentiepagina’s (kleur en zwart/wit) worden begin 2016 voor het hele jaar gedrukt op het 

glanzende papier. Wilt u het hele jaar op de achterzijde adverteren? Informeer bij de redactie naar 

de mogelijkheden en het tarief. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere 

advertentie plaatsen is ook mogelijk. 

 

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 

In de laatste Baanbreker van 2015 willen wij alle adverteerders heel hartelijk bedanken. Mede 

dankzij u is het mogelijk de Baanbreker in de huidige vorm uit te brengen. Adverteerders wilt u 

voor 10 januari doorgeven als u uw huidige advertentie wilt wijzigen of evt. wilt stoppen met 

adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. 

Advertenties aanleveren voor 17 januari als pdfbestand of aanleveren in Word. 

Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2016 weer in de 

Baanbreker wilt adverteren. 

  

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 15. Bazar-rommelmarkt / Dorcas 
2. activiteitenkalender / oud papier 16. Verslag Live for lives Foundation  
3. van de voorzitter 18. Zonnebloem  
4. Time Out 19. Mercatus 
5. Co en Tsjikke Sturm 60 jaar getrouwd 20. Bibliotheek op school 
6. E.v. – Carla Spekschate, gastouder 21. Volkstuinvereniging / HartslagNu 
7. gastouder Gini / MéMé blijft /bloembakken 22. GFT inzameling / boswachtersnieuws 
8. Daniëlle’s Fashion / afscheid Wim Kwakkel 23. De kastanjeboom 
9. kinderkerstfeest / klaverjasmarathon / 24. SVEns / Rabobank clubkasactie 
 toneeluitvoering 25. Biljartvereniging Ens 
10. psz De Hummel 26. veldvoetbal 
11. Activiteiten Steunpunt Ens 27. Persbericht: Samobiel 
12. Agenda Wapen van Ens 28. Vrouwen van Nu 
13. Con Brio / oliebollenactie / kinderactiviteit 
14 CV De Kleiduikers 
 
 
 
OUD PAPIER 
 
In eerste instantie zou per 2016 de papierinzameling gaan veranderen, maar de gemeente heeft 
aangegeven dat het nog niet rond is. De scholen blijven tot de zomervakantie het papier 
inzamelen. 
 
Op de volgende data staat de papiercontainer bij “Het Lichtschip”: donderdag 17 december, 
4 februari, 10 maart, 14 april, 2 juni en 14 juli. Vanaf 8.00 uur tot ongeveer 14.00 uur kunt u het 
papier brengen. Het papier goed gebundeld aanleveren en zover mogelijk in de container plaatsen. 
 
Ouders van “De Regenboog” halen op zaterdag 23 januari, 19 maart, 21 mei en 9 juli tussen 9.00 
en 12.00 uur oud papier op in Ens. Papier voor 9.00 uur aan de weg zetten anders blijft het staan, 
omdat de ouders al langs geweest zijn op hun ronde. 
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ACTIVITEITENKALENDER  
 
23 december kinderactiviteit   

24 december kinderkerstfeest 

31 december oliebollenactie  

10 januari dorpsborrel 

16 januari marathon klaverjassen 

5 t/m 8 februari carnaval 

11 en 12 maart toneeluitvoering 

16 maart jaarvergadering dorpsbelang  

 
 

 

Van de voorzitter 

Voortbordurend op het voorwoord in de vorige Baanbreker wederom een verkeerssituatie waarin ik 

terecht kwam. 

Zaterdagmorgen op weg naar mijn werk naderde ik de rotonde die mij de mogelijkheid geeft de  

N 50 naar Emmeloord op te gaan. 

Met mij naderen 2 andere auto’s deze rotonde op ongeveer gelijke afstand. 

“Beenmode Gigant” stond er op een kar achter de éne auto en de andere auto, zo bleek nam de 

afslag naar Zuidberg Techniek. 

3 auto’s, allen zelfde tijd zelfde plaats. Doch verschillende herkomst, verschillende bestemming, 

verschillende invulling van de dag. De één staat op de markt, de ander werkt bij Zuidberg en ik 

werkzaam in de zorg. 

Wat maakt wie we zijn, wat we doen, hoe we zijn en hoe we het doen? 

En belangrijker nog, zijn we er tevreden mee? 

Afijn, toch weer even gespreksvoer voor aan de keukentafel. 

Ik: “Even een vraag: zouden jullie later wel willen doen wat ik nu doe?” 

R: “Huh, wat bedoel je werken in Talmahof of dorpsbelang? 

Ik: “Eigenlijk allebei” 

R: “nou, ik zou nooit in de Talmahof willen werken, lijkt me eng”. 

En dorpsbelang zou niks voor mij zijn, voor een groep mensen spreken brrrr. maar leuk is wel dat 

je veel mensen kent. 

S: “Ik zou nooit voorzitter van dorpsbelang willen zijn. Als je nou een burgemeester was dan leek 

me dat wel wat en verdien je waarschijnlijk wel goed. Nu verdien je er niks mee, alleen is het leuk 

als je af en toe iets gratis krijgt ”. 

Enigszins teleurgesteld besloot ik het gesprek maar te beëindigen. 

Toen ik vijf jaar geleden aan het voorzitterschap begon deed ik dat in eerste instantie omdat mij dit 

leuk en uitdagend leek, maar ook vond ik het belangrijk mijn kinderen te laten zien dat 

vrijwilligerswerk ertoe doet. Afijn, nu denken ze er zo over maar je weet nooit later……. 

En dan te bedenken dat wij een aantal taken niet eens meer op ons bordje hebben liggen wat 

bestuursleden in het verleden nog deden. Ik heb begrepen dat men vanuit dorpsbelang zieke 

inwoners bezocht in het ziekenhuis, of dat nu in Zwolle, Emmeloord of Lelystad was. 

Er zal ongetwijfeld een goede reden zijn waarom dit op enig moment afgeschaft is.  

De intentie is er wel om jubileumbezoeken af te leggen vanaf een 50- jarig huwelijk. 

Echter de gemeente verschaft ons geen inzicht hierin, wij zijn afhankelijk van de informatie welke 

uit het dorp naar ons komt. Aan u de vraag deze jubilea van vrienden, familie, buren waarvan u 

denkt dat zij een bezoek op prijs stellen aan ons door te geven. Indien mogelijk leggen wij dit 

bezoek gezamenlijk met de blaaskapel af. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGudCSudbJAhXDdg8KHasLCYoQjRwIBw&url=http://www.topkleurplaat.nl/kleurplaten-seizoenen/vuurwerk/&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNEBF3Wwmg3BzzeJH4IXhGnvooDu-Q&ust=1450013967671957
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Terugkomend op de vraag wie/wat/waar:  

Zijn we als dorp ook wie we willen zijn en hoe we willen zijn? 

De dorpsvisie heeft ons hierin geholpen, heeft ons doen realiseren vooral in eerste instantie 

tevreden te zijn. We zijn een rijk dorp met een sterk verenigingsleven en mede onze voorzieningen 

maken dat het hier ook op onze oude dag nog goed vertoeven is.  

Maar verbeteringen nastreven is vooruitgang. 

 

Wat houdt ons bezig: 

* De verkeersveiligheid aan de Baan. 

Onze zorg gaat vooral uit naar de zichtbaarheid van de 

voetgangers die bij de zebrapaden willen oversteken in het 

donker. Wij vinden dit onvoldoende verlicht en krijgen dit ook 

vanuit het dorp te horen. Intensief overleg met de provincie 

en gemeente maakt dat ik vertrouwen heb in gepaste 

maatregelen door de provincie. 
 

* De verkeersveiligheid op de landbouwbrug. 

Veel autoverkeer gaat nog over deze brug terwijl de brug om verkeersveiligheidsredenen alleen 

bedoeld is voor de fietsers en het landbouwverkeer. Veelal zijn het onbekenden, omdat door de 

uitvoegstrook de situatie als verwarrend wordt ervaren, maar veelal zijn het ook dorpsinwoners. 

Er is overleg geweest met provincie, politie, gemeente, CVE en bewoners. Insteek van gesprek is 

het bespreken van mogelijkheden hoe het autoverkeer te weren op de landbouwbrug. Al pratende 

kwamen we erachter dat we alle partijen er nog niet bij betrokken hadden, brug is nl. eigendom 

van Rijkswaterstaat. Het wordt vervolgd. 

Ondertussen wil ik wel een oproep doen aan u deze brug niet te gebruiken waarvoor deze niet 

bedoeld is en een andere route te verkiezen. 
 

* De nieuwjaarsreceptie krijgt dit jaar in het kader van 70 jaar Ens een wat andere invulling. 

We hebben gemeend de naam te wijzigen in “DORPSBORREL” en hopen mede daarmee op een 

grote opkomst en belangstelling. Er vindt dit jaar tijdens de jaarwisseling geen feest plaats op het 

dorpsplein, de organisatie hiervan was niet rond te krijgen. Vorig jaar leek dit succesvol, 

dorpsbelang had een faciliterende rol hierin richting de gemeente. 

Wel is er in het sportcafé 'Time Out' na middernacht de mogelijkheid elkaar te treffen. 
 

* Regelmatig zijn er met de gemeente gesprekken over de nieuwbouw Ens. We zouden graag zien 

dat dit in gepaste vorm van de grond komt en verlenen volop inspanningen dit onder de aandacht 

te brengen bij betrokken partijen en belangstellenden. 
 

Ik wens u van harte prettige feestdagen toe en alle goeds voor 2016. 

 
Gerda de Jong 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport Café Time Out 

Dit jaar ook open met Oud en Nieuw 

Vanaf 01:00 uur 
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Co en Tsjikke Sturm, 60 jaar getrouwd. 
 
Co Sturm is in 1930 geboren op Walcheren, te 
Vrouwenpolder. Hij is opgegroeid op het 
akkerbouwbedrijf aan de Kruisweg. De lagere 
school werd gevolgd in Veere. Hij heeft een 
mooie jeugd beleefd, ook in de oorlog. Hij 
ervaarde het als spannend en avontuurlijk. Hij 
heeft veel verhalen verteld over die tijd. 
Bijvoorbeeld het moment dat Walcheren door de 
geallieerden in 1944 onder water werd gezet. 
Ondanks dat men gewaarschuwd werd door 
middel van pamfletten geloofde niemand dat het 
zou gaan gebeuren. Zelfs toen Co zag dat de 
bommen in de dijk werden gedropt en als een 
gek naar huis ging om het te vertellen, lachten 
ze hem uit. Totdat de bommen enkele uren later 
tot ontploffing kwamen. Het water kwam elke 
dag een stukje hoger. Men verhuisde dagelijks, 
de huisraad werd met de dag kleiner. Tot een 
ieder geëvacueerd werd en de Schelde 
toegankelijk was voor het bereiken van 
Antwerpen voor de bevoorrading van de 
geallieerden. De oorlog was over, maar nog niet 
voor heel Nederland. Hierna volgde het droog 
pompen van Walcheren. Als jonge knaap mocht 
hij hier zijn steentje aan bijdragen. Daarna 

volgde de opbouw van de boerderij. Er groeide niets in verband met het zout in de grond. De 
Amerikanen stelden voor dat de boeren naar Amerika zouden emigreren en daar een boerderij 
zouden krijgen als vergoeding. Niemand nam dat aanbod aan. In 1949 is er 2000 ha. vrijgemaakt 
in de Noordoostpolder als compensatie. Hier heeft de vader van Co op zijn 50ste gebruik van 
gemaakt en is het gezin vertrokken naar Ens. Co zat toen nog op de middelbare landbouwschool 
in Goes. Die school moest eerst afgerond worden en hij ging voor een aantal maanden in de kost 
bij een oom. Na het afronden van de school is Co in 1950 met zijn fiets en koffer op de trein 
gestapt naar Kampen. Vanaf Kampen is hij de kale polder in gefietst, op naar de boerderij in Ens. 
Daar aangekomen ging hij meteen aan het werk.  
 
Tsjikke Sturm-Soepboer is geboren in 1935 in Moddergat. Ook zij heeft weinig last van de oorlog 
gehad. Zij heeft van alles meegemaakt, maar nergens tekort aan gehad. Na de lagere school ging 
zij aan het werk als hulp in de huishouding. Er was weinig toekomst in het noorden van Friesland. 
Ze werd in 1953 gevraagd door een boer uit de buurt of ze mee wilde naar de Noordoostpolder als 
hulp in het jonge gezin. Die uitdaging is zij aangegaan. Dit was in de tijd gevoelsmatig hetzelfde als 
nu verhuizen naar Nieuw Zeeland. Ze moest hard werken in huis en op het land, maar het was een 
mooie tijd. Dan woon je in de polder en maak je vrienden en vriendinnen. Ze ging naar de kermis 
en daar hebben Co en Tsjikke elkaar ontmoet. In hun verkeringstijd gingen ze samen op de fiets 
naar de film in Kampen of Steenwijk. Na enige tijd verkering zijn ze in november 1955 getrouwd en 
ingetrokken bij vader en moeder Sturm. Er was geen eigen woning te krijgen in die tijd. De 
kinderen volgden elkaar snel op, eerst drie meisjes en daarna drie jongens, in vijf jaar tijd. Een 
druk leven. Vader Sturm vertrok weer naar Zeeland. Co nam in 1960 de boerderij over. Het werk 
op de boerderij en een jong gezin was een druk bestaan. Er werd in het weekend altijd tijd vrij 
gemaakt voor het gezin, ze gingen regelmatig met z’n allen naar het bos of het strand.   
 
Beiden maakten ook tijd vrij voor vrijwilligerswerk. Tsjikke zat bij de plattelandsvrouwen en werd 
het eerste vrouwelijke bestuurslid van het dorpsbelang in Ens. Ze heeft meegewerkt aan het 
ontstaan van de Ensyfair. Het was een mooie tijd, het hele gezin werd erbij ingeschakeld. Nadat 
zoon Koos in 1993 de boerderij overnam en zij verhuisden naar het dorp Ens is Tsjikke begonnen 
met koffie schenken in ‘Het Hofje’ voor de bejaarden. Dit is iets wat ze nog steeds doet. Ze is ook 
actief met het koersballen en doet dit met veel plezier.  
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Co heeft ruim 20 jaar bij het Rode Kruis gezeten, als lid maar ook jaren in het bestuur. Daarnaast 
is hij jaren betrokken geweest bij de kerk. Co reed al die jaren nog dagelijks naar de boerderij om 
daar hand- en spandiensten te verlenen. Dat is pas de laatste jaren afgebouwd tot een paar keer 
per week klusjes doen zoals groentes verbouwen in de kas, de kippen water geven en de dozen 
met oude kranten wegbrengen. Hun kinderen zijn hun alles. Ze hebben inmiddels ook 16 
kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Dit weekend hebben zij met al hun kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen deze ‘mijlpaal’ gevierd en hier enorm van genoten. 
 

 

 

  
 

 

Even voorstellen… 

 

 

 

Aangenaam, ik ben Carla Spekschate, gastouder in Ens. Samen met mijn vriend Manfred van ’t 
Erve en onze 2 kinderen, Nick en Danny, wonen wij op de boerderij aan de Oud Emmeloorderweg 
in Ens. 

Sinds een jaar ben ik met veel plezier gastouder. Ik heb er ontzettend veel plezier in kinderen bij 
mij thuis op te vangen en ze te laten ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. Ik zorg 
ervoor dat kinderen zich echt op hun gemak voelen doordat ik rust en regelmaat bied en ze de 
ruimte geef om zichzelf te kunnen zijn. Geen dag is hetzelfde bij ons op de opvang, ik pas mijn 
activiteiten aan op de kinderen, het seizoen, de werkzaamheden op de boerderij en natuurlijk het 
weer. In de lente gaan we lekker veel naar buiten en genieten van de eerste voorjaarzon. Op de 
boerderij is natuurlijk altijd wat te zien en er is veel ruimte om heerlijk te spelen op de traptrekkers 
of in de zandbak. In de herfst zijn er genoeg bladeren om te harken of om mee te knutselen. In de 
zomer hebben de kinderen veel plezier op het blote voetenpad. Het is geweldig om te zien hoe alle 
zintuigen hiermee geprikkeld worden. Natuurlijk is ook structuur belangrijk in ons dagprogramma, 
dus ik zorg dat de dagen zo ingevuld zijn dat er op vaste tijden eet en slaapmomenten zijn. 
Kinderen moeten zich in de eerste plaats goed voelen bij de opvang. En u als ouder natuurlijk ook. 
Er is altijd ruimte voor uw wensen.  

Een opvang op de boerderij brengt veel voordelen met zich mee. Zo is er veel ruimte voor de 
kinderen om buiten te spelen. Kijken we vaak bij werkzaamheden op het land. En doen we de 
boeren na in het eigen tuintje van de kinderen waar we leren hoe je wortels kweekt of hoe de 
verzorging van aardbeienplantjes werkt. Kinderen mogen hier lekker zelf mee aan de slag.    

Na mijn studie HBO Cultureel Maatschappelijke Vorming heb ik gewerkt op verschillende 
kinderdagverblijven. Verder heb ik mijn diploma kindercoaching. Hier heb ik veel geleerd over de 
ontwikkeling van kinderen en het anders denken en dat pas ik weer toe in de dagelijkse praktijk.  

Bent u op zoek naar een gastouder? Bel gerust een keer voor een vrijblijvend gesprek. 
Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Vriendelijke groeten, 

Carla Spekschate 

carlaspekschate@hotmail.com 
06-23074940/ 0527-253702 
 

 

 

mailto:carlaspekschate@hotmail.com
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Gastouder Gini 

Bij gastouder Gini is weer plek. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar! 
Ik heb 3 kinderen, 2 ervan gaan naar scholen en de jongste blijft nog even bij mama spelen en 
ontdekken. Ons gezin wordt aangevuld door 2 honden, 4 kippen en 2 konijnen. 
 
Ik organiseer graag activiteiten zoals knutselen, wandelen en  naar de speeltuin. Ook doen we nog 
wel eens een boodschap bij de supermarkt. 
Wij hebben een grote buitenruimte, waar we kunnen spelen en ontdekken. Er staat een huisje 
waar kinderen goed  in kunnen spelen. Ook bouwen wij graag tenten met grote kleden en knijpers. 
Fietsen en bewegen vinden we erg leuk dus ook klim- en klauterspelletjes worden bij ons veel 
gedaan.  Is het een dagje niet mooi weer? Geen punt dan gaan we binnen knutselen. Kleuren, 
plakken, verven maar ook stempelen en knippen. 
 
Bij ons staat het kind centraal. De kinderen kunnen opgroeien en leren te ontdekken in een 
huiselijke omgeving met voldoende prikkels. Bij mij  staat spel en plezier voor het kind bovenaan… 
 
Nieuwsgierig kom  gerust eens langs, u bent van harte welkom! 
 
Gini Niessen  
Drupiens@kpnmail.nl 

Bent u op zoek naar betrouwbare en betaalbare gastouderopvang? Kies dan 

voor Gastouderbureau Uit&Thuis uit Emmeloord. Met bemiddelingskosten van  €40,- per gezin per maand staan wij 

garant voor kleinschalige en kwalitatief goed opvang. 

www.gobuitenthuis.nl  
 

 

MéMé de herinnering blijft! 

 
In deze veranderende tijden hebben wij besloten in Ens te blijven wonen. 
Het bord te koop is verwijderd, de winkel ondergaat een metamorfose en ons dienstenpakket is 
uitgebreid. 
U kunt bij ons terecht voor creatief ontwerp in groot- en klein formaat en printen van boekjes op A4 
en A3 maat. 
We zijn wisselend aanwezig dus bel of mail ons. U krijgt altijd antwoord. 
Telefonisch zijn we te bereiken op ons nieuwe nummer tussen 9.00 en 17.00 uur op 085-30313333 
 
Catherien en Henk 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Bloembakken weer goed verzorgd de 
winter in. 
 
Met dank aan de tuinders Wouters en 
Baas, die dit beurtelings verzorgen 
 
                              
 

http://www.gobuitenthuis.nl/
http://www.gobuitenthuis.nl/index.html
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Het vertrouwde adres voor het her- en vermaken van uw kleding  

en het maken van patronen en kleding op uw eigen maat. 

Maar ook voor KLEUR- en STIJL advies 

 

Vanaf 1 december ga ik weer vanuit huis werken, dit is aan de Neushoornweg 33 in Kraggenburg. 

- Ik ben in ieder geval donderdag van 9.00u tot 17.00u hier aanwezig. 

- Bent u slecht ter been dan kom ik ook bij u thuis. 

- In Kraggenburg kunt u uw kleding brengen op dinsdag en donderdag bij Annie en Leo de 

buurtsuper. 

In Ens kunt u uw kleding woensdagmorgen van 9.00u tot 12.00u brengen naar Noorderbocht 94. 

Dit is bij Frieda’s Borduurshop. Hier ben ik dan zelf ook aanwezig met fournituren. 

 

Heeft u meer informatie nodig dan kunt u mij bereiken op 06-25206230 of per mail 

info@daniellesfashion.nl en voor informatie kunt u kijken op mijn website www.daniellesfashion.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Daniëlle Gouweleeuw 

 

 

Afscheid van Kwakkel’s groente en fruithandel 
 

 
Op 29 oktober j.l. stond Wim Kwakkel voor het 

laatst met zijn marktkraam op het bloemenplein. 

 

Zijn moeder is 40 jaar geleden met de verkoop 

van groente en fruit begonnen. Zij kwam 

gewoon met de luxe wagen met een 

aanhanger. Wim was 12 jaar toen hij voor het 

eerst met zijn moeder naar Ens kwam. 

 

35 jaar lang heeft hij zelf in Ens gestaan. In het 

begin stonden er acht kramen op de markt 

tegenover Jannes Nobbe. Tegenwoordig 

mogen er van de gemeente maximaal drie 

kramen per dag staan. 

 

Meer dan 2000x kwamen ze naar Ens. Ze 

waren er wekelijks, behalve op Hemelvaartsdag 

en in de vakanties. Bij slecht weer waren het 

vaak de beste verkoopdagen, want dan gingen 

de mensen niet naar elders. Hij stopt er niet 

helemaal mee, maar hij gaat 1 dag minder 

werken.  

 

Wim Kwakkel “een groenteman in hart en nieren”. 
 

mailto:info@daniellesfashion.nl
http://www.daniellesfashion.nl/
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    Kerst is meer ….  Kinderkerstfeest      

 Uitnodiging 

         

 24 december 2015 om 19.00 uur 
        PKN Kerk De Zaaier 
        Stallijnstraat 1 

        Kom je ook zingen, kijken, 
 luisteren en …. 
  
 

 

 

Hallo  Klaverjasvrienden 
 

Zaterdag 16 januari 2016 is er weer een Klaverjasmarathon in de sportkantine “de Seidelhorst” in 
Ens van 9.00 uur tot 21.00 uur. 
Wij hopen ook op uw komst, de inleg is € 17,50 p.p. Wij verzorgen een warme maaltijd en een 
broodje. Komt u ook? Wij maken er met z’n allen een gezellige dag van. Ik hoop u dan te zien. 
 
U kunt zich opgeven bij Roelie Tromp tel: 0527-251071. 
 

 

LACHEN, GIEREN, BRULLEN.. daar zijn we weer..  
de toneelgroep is weer aan het oefenen geslagen. 
 
Het toneelstuk ‘Als baby’s verwisseld worden’ van Ton Elsgeest zorgt voor veel komische acties. 
De hilariteit tijdens de oefenavonden is veelbelovend. Want ja, wat doe je als je erachter komt dat 
je biologische gezin extreem succesvol is en meer kansen op een glansrijke toekomst creëert….? 
 
Dus……………...zin in een avond leedvermaak?  
NOTEER IN DE AGENDA, HOUD DE DATA VRIJ, KOMT ALLEN op 11 of 12 maart naar de 
uitvoering in het Wapen van Ens.  

 
Wanneer het toneelstuk afgelopen is, 
kunt u genieten van spetterende live 
muziek. Dit zal zorgen voor een 
gezellige en sfeervolle avond. 
 

 

 

 

(Foto: Ine van Koulil, Rianne Sikma, 

Jenny Houter, Carla Rijk, Marian van 

Niel, Bertus Ritsema, Frans Koeslag, 

Herman Pastoors, Antoon Ziel, Janny 

Buijnink) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYmeKrgp_JAhUEgw8KHS3xBWoQjRwIBw&url=http://fioriefoglie.tgcom24.it/2011/12/30/riciclare-le-carte-da-regalo-e-i-nastri-natalizi/&psig=AFQjCNFgXJkhOlqITZceGQBGGwNdTTkJtw&ust=1448109435645988
http://www.fancyicons.com/gratis-iconen/119/kerst-icon-set/gratis-kerstboom-icon-png/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj55ra__57JAhVF-w4KHWKxBQQQjRwIBw&url=https://wallofhands.com.au/&psig=AFQjCNG0INVJLZYz72Y2d34mUfw1vRDG6Q&ust=1448108631411825
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Peuterspeelzaal De Hummel      
  
Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m donderdagmorgen 
Tel: 06-25205477   8.30 uur t/m 11.30 uur    
 
Peuterspeelzaal “De Hummel” is één van de locaties binnen de  
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder ( SPN ) 
De Duit 3P 
8305 BB Emmeloord 
tel. 0527-618700     www.psz-nop.nl    info@psz-nop.nl  
 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via het kantoor in Emmeloord, op de speelzaal of rechtstreeks 
via de website. 
 
Van de leidsters. 
 
In de vorige baanbreker vertelden wij dat we van het actiegeld een zandtafel hadden gekocht en 
dat het geld van de appelactie gebruikt zou worden voor een waterkleed in diezelfde tafel. Hier ziet 
u dat we nu 1 tafel hebben die gebruikt kan worden als zandtafel of watertafel. 
Wanneer de afdekplaten erop liggen is hij ook te gebruiken als ‘gewone tafel’ een tafel met vele 
mogelijkheden vandaar dat die dan ook legiotafel wordt genoemd. 
 
 

 
  
Thema vervoer: bootjes                                               Thema bakken: taarten bakken van zand 
 
 
Daarom bedanken wij iedereen die steeds weer onze acties ondersteunen. Het geeft ons de 
mogelijkheid om extra dingen voor de peuters te kopen waar ze heel veel plezier aan beleven. 
 
Wij wensen u allen alvast hele fijne kerstdagen toe en alle goeds voor 2016! 
 
Vriendelijke groet van alle peuters, juf Claudia en juf Ria   
 
                                                                          

 

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


11 
 

Activiteiten in het Steunpunt Ens 
 

Vaste activiteiten in het Steunpunt 

Open Inloop   : Van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur  

Samen eten : elke 2e maandag v/d maand een 3 gangen diner voor € 7,00 voor alle 65+ers en 

                         alleengaanden van 55+ (opgave 2 weken vooraf, aanvang 12.00 uur) 

Zingen  : elke 3e maandag v/d maand 14.30 uur 

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

Brei/Creaclub : dinsdag om 14.30 uur  (de éne week is de breigroep actief en de andere week is   

                         de creagroep actief) 

Koersballen : woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 14.00 uur. 

Spelletjes : woensdag van 09.30 tot 11.30 uur  (kaarten, rummikub, sjoelen) 

Diëtist  : Anja Vis (op afspraak 0521-515017 of e-mail: info@dietistenpraktijkanjavis.nl) 

Consultatiebureau: iedere 2de en 4e woensdag van 8.00-14.00 uur.  

 

Samen de DAG door voor 65+ers : samen bezig zijn, eten en elkaar ontmoeten. 

Dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

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

een vergoeding van 6,50 euro. 

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

 

Nieuwjaarsreceptie 

Dinsdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie in het Steunpunt, iedereen is van 10.00 

uur – 11.30 uur van harte welkom. 

 

Kort verslagje van de gezellige 11 november Sint Maarten avond 

De kinderen van de 3 basisscholen hebben massaal het Hofje bezocht om de gebruikelijke St. 

Maarten liedjes te zingen. 

De bewoners van het Hofje waren gezamenlijk naar het steunpunt gekomen met een traktatie voor 

de kinderen. Het was een groot succes voor jong en oud. 

Zo'n 130 kinderen kwamen in het Steunpunt zingen. Aan het eind van de avond was iedereen 

voldaan!  

Volgend jaar weer!!! 

  

Zaterdag 21 november 2015 is de Sint met 6 pieten in het Hofje op bezoek geweest. 

De meeste bewoners van het Hofje waren aanwezig. 

De koffie met iets lekkers stond klaar! 

De pieten lieten zich niet onbetuigd, ze strooiden met pepernoten naar alle kanten. 

Een bewoner ging zelfs met de Sint op de foto! 

Het was een gezellig uurtje, voor herhaling vatbaar. 

 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met onderstaand 

adres. 

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

 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp0o_oidHJAhWCJw8KHa1PA34QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/3105linda/oud-en-nieuw/&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHVvO-L7Zm5yExt8KOFFDX4TDO4PA&ust=1449829435446180
mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
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Agenda 

 

 
 
24 december                 Kerstgala XXL                              Wapentje/Wapen van Ens 
 
Dit jaar het 10-jarig jubileum van het inmiddels beroemde en beruchte kerstgala in het Wapen.  
In verband met dit jubileum verhuizen we oa naar de zaal en hebben we fantastische live muziek 
voor jullie geboekt. 
(Ten tijde van het drukken van deze baanbreker muziek nog niet bekend) 
Voor jong en oud een super leuke avond waarbij de galakleding natuurlijk niet mag ontbreken. 
Aanvang 22.00 uur, entree € 5,-. 
 
25 & 26 december           Kerstdiner                                   Wapen van Ens 
 
Zoals elk jaar pakken we flink uit met kerst, sinds 3 jaar zijn we beide kerstdagen geopend voor 
ons 4 gangen kerstdiner.  
Naar aanleiding van het succes van ons speelparadijs wat gecreëerd is voor de kids wederom een 
speelparadijs met professionele kinderopvang. 
Reserveren is zeker gewenst. 
  
30 december                    Eindejaars Koppel klaverjastoernooi       Wapentje 
 
Ook dit jaar weer een gezellig klaverjastoernooi, inschrijven kan op info@hetwapenvanens.nl of 
een berichtje sturen naar 06-53585928. 
Over de prijzen is dit jaar erg goed nagedacht!! 
 
31 december                     Oudejaarsborrel                     Wapentje 
 
De geruchtenmachine is al in volle gang maar duidelijk is dat er oudejaarsdag afscheid genomen 
gaat worden van ons huidige biermerk. 
Voordeel daarvan is dat alles leegmoet; jullie helpen toch ook?! Wij verzorgen de hapjes. 
 
1 januari gesloten 
 
Gesloten i.v.m. ombouwen door nieuwe brouwer, maar Eus is wel open. 
 
2 januari                            Happy New Year party                      Wapentje 
 
Ism de nieuwe brouwer zal er een feestavond georganiseerd gaan worden. houd FB in de gaten :) 
Aanvang 20.00 uur.  
 
10 januari                            Dorpsborrel ( nieuwe stijl )                Wapen van Ens 
 
De verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en een nieuwe opzet bedacht voor wat 
vroeger als "nieuwjaarsreceptie" door het leven ging. 
Let op dit is dus niet 3 januari, maar 10 januari ( zie ook bijgevoegde poster in baanbreker ) 
Entree gratis. 
 
 
 
 

mailto:info@hetwapenvanens.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1_riw_9DJAhXFgA8KHdquC8cQjRwIBw&url=http://www.uitkijk-kopjebloemendaal.nl/kerst&psig=AFQjCNG068uRuE_T6wCW4ZgBPTaVVCPMCw&ust=1449826512229717


13 
 

Van Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 
 
Het kalenderjaar loopt bijna ten einde, maar het muziekseizoen van Con Brio is nog in volle gang. 
Op dit moment wordt druk geoefend voor een klein kerstoptreden voor familie, vrienden van leden 
en andere belangstellenden op woensdagmiddag 16 december om 17.00 uur. Daarnaast zijn de 
voorbereidingen voor de oliebollenactie in samenwerking met het Koor Rejoice in volle gang.  
 
Con Brio heeft dit jaar meegedaan met de grote clubsponsoractie van de Rabobank. Leden van de 
Rabobank konden stemmen op verenigingen / stichtingen. De Rabobank verdeelde een som met 
geld over alle gekregen stemmen per vereniging. Con Brio kreeg maar liefst 88 keer een stem en 
kreeg daarmee een bedrag van ruim 300 Euro. Wij willen dan ook al deze leden van de Rabobank 
hartelijk bedanken. Wij kunnen met dit bedrag het komend jaar een mooi optreden verzorgen.  
 
Mocht u graag een keer willen komen kijken, heeft u belangstelling voor het leren bespelen van 
een accordeon of keyboard. Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het bestuur en een keer 
een gratis proefles komen volgen. Ook kinderen zijn van harte welkom. Onze muziekdocent / 
dirigent heeft veel ervaring met het geven van muziekles aan kinderen. Voor meer informatie: 
Annelies Harps- 0527-253390.  
 

 
 

Oliebollenactie - Ens 
 
Ook dit jaar organiseren accordeonvereniging Con Brio en het Koor 
Rejoice weer de jaarlijkse oliebollenactie op donderdag 31 december.  
 
Net als vorig jaar worden de oliebollen vers gebakken in de nacht van 
30 op 31 december door Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega, die al 
enkele jaren hoog is geëindigd in de landelijke test van het AD. 
 
Wilt u er zeker van zijn dat u het oude jaar uit kunt luiden met versgebakken oliebollen, geef dan 
uw bestelling voor 18 december door. Dit kan telefonisch bij de fam. Zandbergen, tel. 246757, of 
per email: info@conbrio-ens.nl 
 
Uw bestelling zal dan op 31 december ’s morgens bij u thuisbezorgd worden.  
De oliebollen kosten 7,50 euro per zak van 10 stuks, en zijn verkrijgbaar met en zonder krenten en 
rozijnen. 
 
Namens alle leden van Con Brio en Rejoice alvast hartelijk bedankt!! 
 
 
 

                                                                       

                                                                                  

                                                                                   Kom je ook naar… Club!  

 

     Experimententijd…. in ons onderzoekerscentrum  

        Het Roefje 
 

                                       Woensdag 23 december van  

                                              10:00 tot 11:00  

 

                                                                                    Deelname gratis      Elisabeth en Roos 

 

mailto:info@conbrio-ens.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9PvgiNHJAhUFuw4KHboJAOEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pmvanginkel/thema-oud-en-nieuw-jaar-kleuters-new-year-theme-pr/&psig=AFQjCNEPlmViJ4Vc5LHzRms-SFu3nWk40w&ust=1449829126291301
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Zondag 10 januari 

 16.00 uur   Dorpsborrel 

         (dus niet 3 januari zoals vermeld stond in het bonnenboekje van de winkeliers actie!!)  

 

 

Carnaval met Prins Loui 

 

Vrijdag 5 februari  

 14.30 uur   50+ Carnaval in Het Wapen van Ens 

 19.00 uur   Jongeren Carnaval met installatie Jeugdraad + Playbackshow 

             

Zaterdag 6 februari 

10.00 uur   Wagens, fietsen en barfiets versieren bij Het Wapen van Ens 

10.30 uur   Optocht door Ens  

14.30 uur   Kinder Carnaval    

            21.00 uur   Groot Carnaval m.m.v. “La Stampa”    

                     

Zondag 7 februar 

 15.00 uur   Smartlappenfestival    

         

Maandag 8 februari 

 17.00 uur   Haringhappen en stamppotbuffet  

       Aansluitend Pyjamabal m.m.v. ’N keer wat anders  
          

 

Al onze activiteiten vinden plaats in of rond onze residentie “Het Hof der Kleiduikers” 

 

Zie voor meer info www.dekleiduikers.nl 

Of volg ons op Facebook. Word vrienden van C.V. De Kleiduikers. 
 

 

 
 

Prins Loui met zijn adjudanten Peter Louws en Rudy van der Veeken. 

 

http://www.dekleiduikers.nl/
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De 57e bazar/rommelmarkt  van de Protestantse gemeente ”De Zaaier” 

te Ens heeft € 9.250,-- opgebracht. Als bazarcommissie willen we graag 

IEDEREEN die heeft meegewerkt om dit mooie resultaat te behalen 

hartelijk bedanken. De opbrengst zal gebruikt worden voor vervanging 

glas-in-lood ramen kerkzaal. 

De eerste 5 prijswinnaars van de grote verloting zijn: 

1e Fam. Buynink led-tv 

2e Fam. Mijnheer tablet    

3e Fam. Hogendoorn zakloze stofzuiger     

4e de Rijk diner voor 2 Wapen van Ens 

5e Fam. Denneboom levensmiddelenpakket 

 

De bazarcommissie wil de Fam. L. Bouwknegt Drietorensweg, heel hartelijke bedanken dat we 

jarenlang bazar-eigendommen belangeloos bij hun in de schuur mochten opslaan. Ook mochten 

we iedere keer weer de spullen die voor de inbrengdag aangeboden werden bij hen in de opslag 

brengen. Maar aan alle goede dingen komt een eind, ook voor hen gaan de jaren tellen. De Fam. 

Bouwknegt wil graag dat we een andere locatie zoeken voor de spullen van de rommelmarkt 

Wie o wie heeft er ruimte beschikbaar waar we de spullen droog en achter slot en grendel kunnen 

opslaan? U kunt contact opnemen met de voorzitter Bertus Ritsema tel.nr. 253333/0651152702. 

 

Met vriendelijk groet 

De Bazarcommissie Protestantse gemeente “De Zaaier” Ens 

 
 

 

Voedselpakketten voor de allerarmsten…………………….. 
 

De voedselactie op 07 november is wederom een groot succes geweest. 

 

De Dorcas Voedselactie 2015 heeft landelijk geschat circa 50.000 voedseldozen opgeleverd,  

daarmee is de actie opnieuw een groot succes geworden. De eerste 28.000 pakketten zullen voor 

de kerst bij mensen in bittere armoede en nood worden afgeleverd. 

 

In Ens zijn er in totaal 119 bonnen van € 5,00 verkocht waarmee voedselartikelen zijn 

ingekocht, met sponsoring van de Spar supermarkt en met de artikelen die verzameld zijn, komt 

het aantal dozen op 82. Van al deze artikelen kunnen veel meer dan 82 pakketten worden 

samengesteld, 1 pakket bestaat uit de artikelen die op de boodschappenlijst vermeld staan. 

     

De collectebus in de hal heeft € 80,20 opgebracht, wat bestemd is voor 

het vervoer van de voedselpakketten. Zo hebben we als dorp, een 

bijdrage aan deze actie mogen leveren, en hiermee maken we weer veel 

mensen blij, wat misschien voor ons heel gewoon is. 

 

Alle gevers en vrijwilligers hartelijk dank voor het slagen van deze actie. 

 

Namens de Spar supermarkt, Wiechert Hoefnagel  

en de Diaconie PKN de ZAAIER, Piet van den Dorpel en Jan Dijkstra 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihjr-Qi83JAhVDOg8KHddfClkQjRwIBw&url=http://www.kleurplaatkleurplaten.nl/kerstversiering-kleurplaten_2.html&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNFI5l9HpeqIWTLlEgrnf1LYPRE4Zg&ust=1449692071228868
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Live for Lives Foundation uit Ens terug van missie twee 

‘’Het is allemaal de moeite waard!” 
 
De Enser stichting Live for Lives is in november voor een tweede missie naar het Griekse Lesbos 
geweest om basishulp te bieden aan de kwetsbare doelgroepen baby’s en kinderen, maar 
natuurlijk ook aan volwassenen. O.a. op Lesbos stranden bootvluchtelingen die vanuit Turkije de 
oversteek wagen naar Europa om asiel te zoeken, omdat er oorlog is in eigen land en men geen 
huis of zelfs geen familie meer heeft! Wat zou jij doen als je moest vluchten? De scenario’s zie je 
op Lesbos, Kos, Leros, Malta en meer eilandjes. In Athene en aan de grenzen van Macedonië, 
Turkije, Slovenië en meerdere landen. Live for Lives helpt. Los van de politieke vraagstukken. 
Human to Human! 
 
De situatie ter plekke op Lesbos. Hoe nijpend zijn de problemen en op welke manieren 
kwamen die op ons pad? 
 

De situatie op Lesbos is in november iets verbeterd ten aanzien van de missie in oktober. Waar in 
oktober de mensen nog angstig op een lege kustlijn aankwamen, zonder weinig voorzieningen en 
minimale hulp, vervolgens nog eens 70 km met het gezinnetje naar de hoofdstad moesten lopen in 
natte kleding en moesten overnachten in de koude buitenlucht zonder eten en drinken, daar zijn nu 
voldoende hulptroepen gearriveerd. Vrijwilligers van kleine stichtingen en let op; al drie jaar lang 
door de lokale bevolking! 28 oktober was de dag van de dood op Lesbos. Live for Lives was op 
deze dag aanwezig toen twee boten kapseisden en vele gezinnen verdronken. In tegenstelling tot 
het NOS journaal waar slechts zeven doden werden genoemd, lagen er op het strand meer dan 
300 verdronken mensen.  
 

Situatie nu: In de kampen (o.a. Moria, Kara Tepe en Skala) zijn binnen de drie weken dat Live for 
Lives er niet was ook veel vrijwilligers aan de slag geweest om de inrichting menswaardig te 
maken en voor basis onderdak te zorgen! Er wordt gezorgd voor basis voedsel en water en er zijn 
toiletvoorzieningen aangebracht in de vorm van dixies. Ook langs de Dirt Road (de 12 km kustlijn 
in het Noorden, waar de bootjes aankomen) worden de stopplaatsen the Lighthouse, Skala en 
Oase regelmatig aangevuld met droge kleding, luiers, schoenen, mutsen, warme thee en een 
basis aan water/ fruit.  
Daarnaast zijn er vele internationale teams op het eiland aanwezig die de handen ineen proberen 
te slaan. Vooral langs de kust, zoals o.a. de Spaanse Life Guards, Team Humanity dat op en neer 
rijdt met busjes vluchtelingen, Stichting Bootvluchteling, Drop of the Ocean uit Zweden, een Deens 
medical team, de Live for Lives Foundation en nog veel meer… De teams worden veelal 
afgewisseld door mensen die 1 of 2 weken de handen uit de mouwen kunnen steken, waaronder 
ook de teams van de Live for Lives Foundation uit Ens (Noordoostpolder). De UNHCR zet eigenlijk 
pas net voet aan de grond om al de kleine partijen te coördineren. Een goede stap vooruit! 
De registraties in de kampen verlopen iets sneller door de inzet van extra personen bij de 
uitvoerende partij Frontex en de doorstroom van de kust naar de kampen en - van de kampen naar 
de ferry’s in de hoofdstad Mytilini, zijn dankzij transportbussen van de UNHCR ook een 
verademing! Er wordt niet meer gelopen! 
 

Voor wat betreft het aantal bootjes, was dit in missie november aanzienlijk minder dan in oktober. 
Een goede zaak, zou je denken. De stilstand had te maken met enkele overheidsbezoeken aan de 
kampen (Van Ministers tot Health Department) Maar, ook door de overleggen van de EU met 
Turkije, de verkiezingen en diverse feestdagen aan Turkse kant. De mensensmokkelaars spelen 
hierop in door dan hun opbrengsten in te wisselen of zaken te regelen. Desalniettemin, komen er 
nog steeds boten aan! De opstapplaatsen in Turkije zijn gewijzigd op een of andere manier. Dus 
nog steeds, de ene dag veel boten, de andere dag niets. Onvoorspelbaar! 
 

Echter, de mensen worden ongeacht de weersomstandigheden - goed of slecht weer - nog steeds 
bedreigd de boten op te gaan. Een bootje waar maximaal 30 personen op mogen, wordt 
volgepropt tot wel 100/150 personen. Inclusief pasgeboren baby’s, zwangere vrouwen, stokoude 
mensen… kinderen. Met zwemvestjes die je alleen aan een strand gebruikt, Mickey Mouse 
zwembandjes of slechts een paar lege flessen of binnenband om de buik getapet. En dat voor 
1500 euro per persoon! Een tocht van 10 km over zee met alle gevolgen van dien. Halverwege 
springt de smokkelaar van boord en zwemt terug of wordt opgepikt door een ander. De 
vluchtelingen worden aan hun lot overgelaten.  
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Met wie waren we daar ter plekke? Hoe groot was de groep vrijwilligers. En wat is precies 
de basishulp die we daar bieden? 
 

Live for Lives had in Missie 1 in oktober 36 vrijwilligers mee uit heel Nederland. Voor Missie 2 
hebben we de groep iets kleiner gehouden. 20 vrijwilligers, waarvan ook Jurrie Schutte uit Ens en 
natuurlijk o.a. de drie Enser bestuursleden Eric en Ramona Brongers en Hennie Bouwknegt. Onze 
basishulp was EHBO verlenen, zorgen dat de boten gespot werden, dat deze goed binnen 
geloodst werden naar een veilige plek en aldaar de vluchtelingen voorzien van emergency 
blankets, droge sokken, droge kleding, de eerste energie en koolhydraten (water, dextro, koekjes, 
snoepjes, bananen) en een hartelijk welkom! Wanneer er tijd was, maakten we een praatje met de 
mensen, maar veelal was het je schouder aanbieden, de kinderen overnemen, een ontlading van 
huilende mannen en vrouwen. Daarna de kinderen weer blij maken met een sticker of een uitdeel 
knuffeltje als ze bijgekomen waren. Maar ook, meteen de mensen weer op de been zetten. Het is 
belangrijk hen in die adrenaline te houden, want ze moesten helaas nog vele kilometers lopen naar 
het eerste het beste ‘’kamp’’. In de kampen wilden we veel meer doen, maar vanwege nieuwe 
regels (die overigens met de dag wijzigen) konden wij de kampen nog niet in! Een dagje 
bureaucratie op het politiebureau en gemeentehuis volgde. En we zijn er nog niet…  
 
Hoe organiseren wij de hulp ter plekke? En is er sprake van afstemmen op andere hulp dat 
ter plekke is. 
 

Een dag op Lesbos is nooit hetzelfde! Ook al heb je een concept programma in gedachten en 
voorgelegd aan het team, zij moeten flexibel zijn en kunnen inspelen op de vraag naar hulp op 
iedere plek op het eiland. Ook voor het bestuur is dat vrij lastig, omdat je dit weer aan een groep 
met verschillende meningen moet organiseren. Maar, as good as it gets: daarom hadden wij iedere 
ochtend en avond een briefing. De ochtend voor het plan van aanpak en de avond voor de nazorg, 
de ervaringen delen en de voorbereidingen voor de volgende dag. Natuurlijk in de eerste plaats 
ook goed voor jezelf zorgen, anders kan je anderen niet optimaal helpen. Rust en voedsel is 
belangrijk! Ook voor de vrijwilliger.  
We hebben een meeting bijgewoond waar alle vrijwillige partijen (de NGO’s None Government 
Organizations) onder leiding van de UNHCR bijeengekomen waren. We zijn op het gemeentehuis 
geweest om belangrijke adressen te verzamelen, we zijn op het politiebureau geweest om onze 
foundation te registreren en er zijn contacten gelegd met de samenwerkende partijen op het 
eiland. Echter, een week missie is te kort voor het maken van structurele afspraken. En een week 
met een groep is juist weer lang genoeg. Ook is gebleken dat er binnen drie weken al veel 
structurele aanpassingen door andere vrijwilligers gemaakt waren. Als bestuur willen we daarom 
onze doelstellingen bijstellen en vooral via/met de UNHCR samenwerken in de toekomst. Zo 
kunnen we zijn, daar waar de hulp het hardst nodig is! 
 
Wat doet dit werk met ons als personen? 
 

Het is dankbaar werk. Een vluchteling is ook een mens! We zijn blij dat we een lichtpuntje voor de 
mensen konden zijn in de weken dat we er waren. Die ene ‘’Salaam en welcome’’, die ene 
glimlach, de dankbare knuffels en handdrukken, de glimlach van een kind, nadat hij/zij overstuur 
aan wal is gebracht. In het daglicht of in het angstige donker… Het is allemaal de moeite waard! 
  
Wat het met ons doet. Met het oprichten van de stichting zijn wij er met name ook achter gekomen 
wie ineens werkelijk je naaste vrienden zijn en dat je er ook dingen voor moet laten. Er wordt veel 
gegeneraliseerd in negatieve zin en wij hebben geleerd dat je eigen mening niet altijd gewaardeerd 
wordt en je keihard onderuit wordt gehaald. Je moet dan stevig in je schoenen staan en 
accepteren dat anderen je ineens niet meer accepteren, zoals je bent en waar je voor staat. 
 

Toch blijven we anderen inspireren met onze missies en blijven wij ons inzetten voor de 
vluchtende medemens. Persoonlijk doen wij dit vanuit Christelijk oogpunt, vanuit normen en 
waarden. Vanuit respect voor de ander en uit liefde voor jezelf en een ander. Wat zou jij doen als 
je moest vluchten uit je land en je huis? En hoe zou jij dan behandeld willen worden? 
Naastenliefde moet (uit)gedragen blijven worden. Niet alleen voor de vluchtelingen. Overal en 
altijd.  
 
Voor filmpjes en info kijk op: www.liveforlives.nl of www.facebook.com/liveforlivesfoundation. 
 

http://www.liveforlives.nl/
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Op 26 oktober heeft de trekking van de Zonnebloemloterij 2015 
plaatsgevonden. Wij zijn blij dat velen van u elk jaar weer loten willen kopen. 
Van elk verkocht lot mogen we een gedeelte van het bedrag houden voor 
activiteiten in ons eigen dorp. We willen u dan ook bedanken, en hopen 
volgend jaar weer bij u langs te komen. 
De trekkingslijst vindt u hieronder. 
 
 
 

                  Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2015 
 

 

 
 

LOTNR PRIJSBEDRAG  PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 

1e prijs 1057446  € 15.000,00  14e prijs 0322405 €   1.000,00 

2e prijs 1411843 € 10.000,00  15e prijs 0815521 €   1.000,00 

3e prijs 0171847 € 10.000,00  16e prijs 1168830 €      450,00 

4e prijs 1156647 €   5.000,00  17e prijs 0370501 €      450,00 
5e prijs 0803533 €   5.000,00  18e prijs 0937701 €      450,00 
6e prijs 0621383 €   5.000,00  19e prijs 1127555 €      450,00 

7e prijs 0321679 €   2.500,00  20e prijs 0184136 €      450,00 
8e prijs 0026135 €   2.500,00  21e prijs 0679548 €      450,00 
9e prijs 1069568 €   2.500,00  22e prijs 0851442 €      450,00 
10e prijs 0749612 €   2.500,00  23e prijs 1009706 €      450,00 
11e prijs 0270836 €   1.000,00  24e prijs 0721956 €      450,00 
12e prijs 0962350 €   1.000,00  25e prijs 0418361 €      450,00 
13e prijs 1059677 €   1.000,00       

 

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 

 26e prijs  16440 € 100,00 

 27e prijs  56683 € 100,00 

 28e prijs  30102 € 100,00 

 29e prijs   8774  €   50,00 

 30e prijs   6559 €   50,00 

 31e prijs   4378  €   50,00 

 32e prijs     795    €   15,00 

 33e prijs     009     €   15,00 

 34e prijs     436     €   15,00 
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers 

 waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 

 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden, 

                  ( onder voorbehoud van typefouten ) 
 
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs 
vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het 
winnende lot volledig invult en stuurt naar: 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. 

 
Wij wensen u fijne feestdagen toe. 
 
Namens de Zonnebloem afd. Ens, 
 
Gea Schutte 253017 en Tinie Broersen 251358. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_trn1kM3JAhUCew8KHRZPAWMQjRwIBw&url=http://www.kleurplaat.com/kleurplaten/kerst/2589/kerstman-met-rendier&psig=AFQjCNE3udwYM6hI8p1WfeqjH-DUDJOF0Q&ust=1449693890762187
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Als jongere op zoek naar 
een woning? Schrijf je in! 

EN: REAGEER OP HET WONINGAANBOD! 

Het woningaanbod voor jongeren sluit aan 
op de vraag die er naar woningen is, dat 
blijkt uit een onderzoek dat Mercatus 
samen met de gemeente Noordoostpolder 
uitvoerde. Hoe kan het dan toch dat er 
onder jongeren een ander beeld bestaat? 
Marcella van Wagensveld van Mercatus 
sprak in Kraggenburg met jongeren die op 
zoek zijn naar een woning. Wat blijkt? Lang niet iedereen reageert op een woning zodra die 
aangeboden wordt. Bovendien vergeten jongeren zich nog wel eens in te schrijven op 
WoningNet. Tijdens de bijeenkomst in Kraggenburg kwamen deze zaken aan het licht. 
Marcella: “Het is heel goed dat we met elkaar om tafel zijn gegaan, dat zorgt voor 
opheldering en voor verbinding.” 

De meest gestelde vragen en antwoorden op een rijtje: 

Ik sta al drie jaar ingeschreven en ik heb nog geen woning, hoe kan dat? 
Het afgelopen half jaar zijn in Kraggenburg vijf woningen aangeboden, waaronder ook een woning 
specifiek voor jongeren. Wat wil dat zeggen? Een woning voor jongeren betekent dat jongeren tot 
30 jaar kunnen reageren en jongeren tot 23 jaar voorrang krijgen. Hierbij wordt ook gekeken naar 
het inkomen van de jongeren in combinatie met huurprijs (verderop lees je meer over de 
inkomensgrens). De overige woningen in Kraggenburg werden aangeboden aan alle leeftijden. 
Dus ook jongeren konden hierop reageren. Maar het blijft wel opletten; komt er een mooie 
passende woning voorbij dan moeten de woningzoekenden zelf reageren. 
 
Hoe lang duurt het voordat een passende woning is gevonden? 
Dit is natuurlijk afhankelijk van je opgebouwde wachttijd. Hoe langer je staat ingeschreven hoe 
meer kans je maakt op een woning. Zoals je misschien wel hebt gezien in het nieuws, is de 
gemiddelde wachttijd in Nederland 8 jaar! Wachten duurt natuurlijk altijd lang, maar in de 
Noordoostpolder is de wachttijd gemiddeld 16 maanden. En in een aantal dorpen ligt deze 
wachttijd beduidend lager. 
 
Wat betekent die inkomensgrens dan precies? 
De overheid heeft regels gesteld om ervoor te zorgen dat de huurprijs van de woning aansluit bij 
wat iemand verdient. Op die manier zorgt de overheid ervoor dat mensen die heel veel verdienen 
niet zomaar in een sociale huurwoning kunnen gaan wonen, waarvan ze de huur met gemak 
kunnen betalen. De inkomensgrens voor een sociale huurwoningen is € 34.911,-- voor het hele 
huishouden. Verdien je jaarlijks meer dan dat, dan kom je niet in aanmerking voor een sociale 
huurwoning. Dus ook als je samen gaat wonen is het gezamenlijke inkomen dat wordt bekeken. 
 
Ik vind de huur van een jongerenwoning best hoog, kunnen jullie daar niet iets aan doen? 
De huur van een woning baseren we op een puntensysteem. Afhankelijk van hoe goed de woning 
geïsoleerd is, hoeveel kamers de woning heeft, hoe energiezuinig de woning is en of bijvoorbeeld 
de woning gemoderniseerd is of niet, krijgt de woning punten. Op basis daarvan bepalen we de 
hoogte van de huur. Bij de woningen die we specifiek aanbieden aan jongeren houden we de 
huurprijs dusdanig laag dat zij ook voor huurtoeslag in aanmerking kunnen komen. Wil je meer 
weten over huurtoeslag: 

 Wil je weten of je huurtoeslag kunt ontvangen? Vraag het op bij de Belastingdienst onder 
‘huurtoeslag’. 

 YOUTUBE: Mercatus huurprijsbeleid.  
 

Heb je vragen over het aanbod voor jongeren? Neem gerust contact op met Mercatus! We 
adviseren je graag. 
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Bibliotheek op school                                                         

Op elke school in het dorp is een bibliotheek ingericht. De Bibliotheek op school is een uniek 
samenwerkingsproject van AVES, SCPO en FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. 

Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen gebruik maken van de bibliotheek op school en er is een 
aantrekkelijk aanbod van zowel lees - als informatieve boeken. Elke basisschoolleerling wordt lid 
van FlevoMeer Bibliotheek en kan boeken lenen voor in de klas, maar ook voor thuis. 

Ook als een kind nog niet op de basisschool zit, kan hij/zij lid worden van ‘Bibliotheek op school’. 

Op www.flevomeerbibliotheek.nl vindt u een inschrijfformulier voor de bibliotheek op school.  

De openingstijden van de bibliotheek op de verschillende scholen zijn: 

 Dinsdag Woensdag Donderdag 

    

De Horizon 15.00-15.30 uur   

    

Het Lichtschip 8.30 – 9.00 uur  15.15 – 15.45 uur 

    

De Regenboog 11.30 – 12.00 uur 8.30 – 9.00 uur 8.30 – 9.00 uur 

    

PSZ De Hummel 11.30 – 12.00 uur 8.30 – 9.00 uur 8.30 – 9.00 uur 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nog geen lid van FlevoMeer Bibliotheek? 
 
Wij nodigen je van harte uit lid te worden van FlevoMeer Bibliotheek.  
Voor alle kinderen tot 18 jaar is het mogelijk gratis lid te worden van FlevoMeer Bibliotheek. 
Kinderen uit de dorpen kunnen zich inschrijven en gaan lenen op een basisschool in het eigen 
dorp. Lekker makkelijk!  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj50-fU27rJAhVBFg8KHVYmBGkQjRwIBw&url=http://www.jojootje.nl/?tag%3Dboeken&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNHpjIS3GEU37KbZrvUsx4naUFcqXQ&ust=1449061168876074
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6bXv2rrJAhUGRg8KHfCQBKkQjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/educatie/de-bibliotheek-op-school.html&psig=AFQjCNGMI4GvD-myyzyXMR4yaGTrRWkIaQ&ust=1449060951666399
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Volkstuinvereniging Ens 
   

Zomaar een foto. 

Boerenkool in het late najaar/vroege voorjaar! Enkele 
dagen later blijkt het boerenkoolveld leeg en omgespit 
voor het volgende seizoen, alvorens het begint te vriezen. 

Voor het komend jaar zijn nog enkele tuinen van diverse 
grootte beschikbaar bij de Volkstuinvereniging Ens.  
 
De leegstand bij onze volkstuinen is jaar op jaar minimaal, 
in tegenstelling tot andere dorpen in de N.O.P.  
Heeft u plannen om op een eigen tuin diverse groenten te 
kweken, schroom niet en meld u aan bij onze secretaris, 
Wim van Boven, tel: 251940, of bij een van de andere 
(bestuurs-) leden van de volkstuin. U zult worden voorzien 
van alle benodigde informatie.  
Eigen groenten kweken kost weliswaar enige inspanning, 
maar is de moeite waard, als het gaat om de smaak op 
Uw bord. Tevens is het een gezonde bezigheid in de 
buitenlucht. 
 
Bestuur Volkstuinvereniging Ens 
 

 
 

Kom in actie bij een hartstilstand bij u in de buurt! 

Meld je aan als burgerhulpverlener 
 
Heeft u al gelezen of gehoord, dat het Meldsysteem bij Hartstilstand vanaf 11 januari 2016 van 

start gaat in heel de Noordoostpolder? 

Dat betekent, dat mensen die in het bezit zijn van een geldig Reanimatie en AED certificaat (ook 

EHBO en BHV) een sms of app kunnen krijgen, als iemand in uw directe omgeving een 

hartstilstand heeft. 

Om een sms of app te kunnen krijgen moet je wel aangemeld zijn bij HartslagNu 

(www.hartslagnu.nl). Sinds 20 oktober jl. is het dus ook mogelijk een app te downloaden, zodat 

HartslagNu kan zien waar je bent. 

Zodra 112 is gebeld en de ambulances zijn gealarmeerd, krijgen de aangemelde burgerhulpver-

leners die in de buurt zijn een bericht met de vraag om te gaan reanimeren, of met de vraag om de 

AED te gaan halen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang.  

Het is dus ook van belang, dat de al aanwezige AED's worden aangemeld bij HartslagNu. Elke 

eigenaar van een AED moet dat zelf doen. Er kan aangegeven worden wanneer de AED 

beschikbaar is.  Maar het zou natuurlijk mooi zijn als de AED's, 24 uur per dag en 7 dagen in de 

week beschikbaar zijn. Dat is alleen mogelijk als de AED's buiten komen te hangen. Ook de AED’s 

die door de Gemeente zijn aangeschaft zullen binnenkort naar buiten worden verplaatst. 

Kunt u nog niet reanimeren en de AED bedienen en zou u dat willen leren, dan kunt u voor 

inlichtingen en voor het aanmelden, terecht bij de Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder 

(partner van de Hartstichting), mw. R. Willems tel. 0527 618208 / e-mail: gpwillems@online.nl.  

Zorgverleners vergoeden vaak geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus. 

Ook voor alle vragen, omtrent het meldsysteem kunt u terecht bij mw. R. Willems. 

 
Inmiddels hebben zich in Ens 23 personen aangemeld en 2 AED’s zijn er gemeld. 

http://www.hartslagnu.nl/
mailto:gpwillems@online.nl
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Start GFT inzameling 
buitengebied 
 
Gemeente Noordoostpolder is op 1 
november gestart met het inzamelen 
van GFT-afval in het buitengebied. Uit 
onderzoek blijkt dat er nog veel GFT-
afval in het restafval aanwezig is. En 
dat is jammer, want van het groente-, 
fruit- en tuinafval kan groen gas en 
compost gemaakt worden. Daarmee 
sparen we het milieu en wordt GFT-
afval nuttig hergebruikt.  
 
Kleine container voor GFT-afval 
Huishoudens in het buitengebied hebben 
nu nog twee containers voor restafval. Dit 
is vanaf 1 november veranderd. De kleine 
container wordt vanaf 1 november gebruikt 
voor de inzameling van GFT. Dit GFT-
afval wordt het hele jaar eens per twee 
weken ingezameld. Huishoudens in het 
buitengebied kunnen op een later tijdstip 
ervoor kiezen om deze kleine container 
om te ruilen naar een grotere GFT-
container. Elk huishouden in het buiten-
gebied krijgt een brief met uitleg hierover. 
 
Volgend jaar twee extra containers 
De gemeente heeft onlangs het besluit 
genomen om op een andere manier afval in te zamelen in de Noordoostpolder. Elk huishouden 
krijgt begin volgend jaar twee extra containers. Eén voor oud papier en één voor kunststof 
verpakkingen samen met blik en drankkartons. Deze keuze is gemaakt samen met een 
klankbordgroep van bewoners uit de hele gemeente. Met deze maatregelen kunnen inwoners 
beter afval scheiden. Daarmee draagt iedereen bij aan het behouden van schaarse grondstoffen. 

 
 

Boswachtersnieuws - Special 
“Natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart in het Voorsterbos” 

 

Door: Rutger de Vries, boswachter Natuurmonumenten Flevoland 
 

In de media heeft u wellicht al iets gelezen over de aanleg van de natuurvriendelijke oever langs 
de Zwolse Vaart. In oktober zijn de werkzaamheden daadwerkelijk van start gegaan. Met deze 
“special” wil ik u graag nog wat meer vertellen over dit project. 
 
Provincie Flevoland heeft vanuit de Europese Unie de opdracht gekregen om een aantal kilometer 
natuurvriendelijke oever aan te leggen. Natuurmonumenten werkt hier graag aan mee. In overleg 
met Provincie Flevoland heeft Natuurmonumenten plekken langs de Zwolse Vaart in het 
Voorsterbos aangewezen waar dergelijke oevers goed tot hun recht komen. 
 
Het project bestaat uit vijf deelgebieden langs de Zwolse Vaart in het Voorsterbos. Aan de 
noordzijde van de Zwolse Vaart wordt op drie kleinere plekken gewerkt en aan de zuidzijde in twee 
grotere gebieden. Het meest opvallende en grootste gebied bevindt zich vlakbij het zogenaamde 
dagrecreatieterrein bij Kraggenburg. Op de plaatsen van de werkzaamheden zijn in een eerder 
stadium de bomen al gekapt. Deze winter staat vooral in het teken van het afgraven en afvoeren 
van de grond. De vrijgekomen grond wordt tijdelijk opgeslagen in een depot.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAp4elqdHJAhUGmg4KHY6sDT8QjRwIBw&url=http://www.nagele.nl/nagele2/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1241:start-gft-inzameling-buitengebied%26catid%3D1:latest-news%26Itemid%3D89&psig=AFQjCNFZUbL5xIL8B41EdT5Xa-6Z68DpCg&ust=1449837889198685
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Wat is eigenlijk een natuurvriendelijke oever? 
Een natuurvriendelijke oever heeft naast een waterkerende functie een belangrijke ecologische en 
waterbergende functie. Het draait bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever vooral om het 
minder steil maken van de oever. Door deze flauwe helling kan er meer water vastgehouden 
worden in tijden van hevige neerslag. De capaciteit van de watergang wordt zo immers vergroot. 
Op de laagste delen van een natuurvriendelijke oever ontstaan poelen en slenken. Zulke gebieden 
zijn zeer geschikt voor vissen om kuit te schieten, als groeiplaats voor oever- en waterplanten en 
als schuilplaats voor allerlei dieren en vogels. 
 
Beleven 
Voor bezoekers van het Voorsterbos valt er straks nog meer te beleven. Vanaf de nieuwe bruggen 
kan worden genoten van de zich ontwikkelende natuur. Op zonnige plekken zullen snel libellen en 
vlinders verschijnen. Veel vis trekt viseters aan. De otter wellicht? Ook vanaf het water zijn 
natuurvriendelijke oevers fraai om te zien. Schippers zien straks bloeiende planten als dotterbloem 
en gele lis wanneer ze richting Kraggenburg varen. 
 
Werk in uitvoering 
Naast het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers is ook de houtoogst in volle gang. 
Hoewel we proberen hinder voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken zullen er in verband met 
de veiligheid paden afgesloten worden. Waar mogelijk worden alternatieven aangeboden. De 
werkzaamheden zijn afgerond in het voorjaar van 2016.  
 
Heeft u vragen of wilt u iets melden? Neem dan contact op met het beheerkantoor van 
Natuurmonumenten Flevoland T (0527) 252570 
 

 

 

DE KASTANJEBOOM 

 

 

Je zult maar kastanjeboom zijn, 

en staan op de hoek van de Kruisstraat. 

Een prachtige plek. 

Door de jaren heen heb je van alles zien gebeuren. 

Mensen komen wonen, gaan verhuizen, anderen wonen er 

nog. 

Ik sta in Ens, had ik liever in een ander dorp gestaan? 

Geloof ik niks van. Hier gebeurt het! 

Complimenten aan de vele vrijwilligers in het dorp. 

Zij die het mogelijk gemaakt hebben dat: 

- het nieuwe sportcomplex er kwam 

- de sportkooi een feit werd 

- het kunstgrasveld gelegd werd 

- Ens graag tennist en voetbalt, kaart en al zo nog meer. 

- het een levendige plek is en er kinderen komen en gaan. 

NIKS GAAT VOOR NIKS. 

Maar sport verbroedert, sport verbindt. 

Verbinding maakt het mogelijk iets te realiseren met elkaar. 

We kunnen vooruitkijken naar datgene wat we graag willen, 

maar kunst is ook met trots te kijken naar dat wat we hebben. 

Die boom daar op de hoek sloeg het gade, heeft er 29 jaar 

mogen staan. 

De stam die blijft en herinnert ons er aan.   
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Beste Dorpsgenoten,  

 

De afgelopen weken hebben alle sportclubs weer hun jaarvergaderingen gehouden. In die 

vergaderingen leggen de besturen aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid, 

activiteiten en financiën. Ook is het goed de leden een visie naar de toekomst te geven.  

 

De besturen hebben de input en ideeën van de leden nodig om een beleid te kunnen voeren wat 

aansluit bij de wensen van die leden. Daarom was ik erg blij om bij de meeste vergaderingen een 

enthousiaste groep, betrokken leden te zien.  

 

Ik hoop ook, dat een ieder die het leuk vindt om te sporten ook de stem wil laten horen als er 

besluiten genomen moet worden.  

 

Met sportieve groet, 

Marien van der Slikke 

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

 

 

In de vorige Baanbreker hebben we alle Rabobank leden opgeroepen om in het kader van de 

Clubkasactie toch vooral op doelen uit ons dorp te stemmen. Gelukkig heeft u daar massaal 

gehoor aan gegeven en hebben we allen een mooie bijdrage kunnen ontvangen.  

 

 

 

- S.V. Ens wil een eigen materialenhok bouwen op het complex. Dit materialenhok wordt 

door vrijwilligers gebouwd, maar aanschaf materialen kost veel geld. 

- De oprit van IJsclub “De Tocht” die wordt gedeeld met het Mekkerhofje moet opnieuw 

worden bestraat. 

- De Biljartvereniging heeft het oude lokaal van de peuteropvang. Is een paar jaar geleden al 

flink opgeknapt, maar de verlichting is nog voorzien van vele TL’s niet echt sfeervol te 

noemen. Graag willen ze de verlichting aanpassen  

- Ensyfair gebruikt de bijdrage voor: Ens doe een Wens ! Deze actie is bedoeld om mensen 

een hart onder de riem te steken of een blijk van waardering te geven. 

 

Iedereen hartelijk dank voor uw stem! We hopen dat we ook volgend jaar op uw stem 

mogen rekenen! 

Club       Stemmen Bedrag 

Sportvereniging Ens 153 € 532 

Stichting Ensyfair  123 € 428 

Accordeonvereniging Con Brio  88 € 306 

IJsclub De Tocht  88 € 306 

Biljart Vereniging Ens 82 € 285 

HSV t Stekkie  36 € 125 

mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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Biljart Vereniging Ens  
 

Beste dorpsgenoten, 

Het jaar 2015 loopt alweer naar zijn eind, wat vliegt die tijd toch altijd! 

We hebben weer een mooi jaar achter de rug bij Biljart Vereniging Ens. Vele liefhebbers hebben 

zich weer uren lang vermaakt binnen onze vereniging en dat is natuurlijk telkens weer ons doel als 

Biljart Vereniging Ens, voor en door de Ensenaren opgericht! 

Afgelopen week was de uitslag van de Clubkas Campagne van de Rabobank waar we u de vorige 

editie van de Baanbreker op hadden geattendeerd. De Ensenaren hebben onze club zeker niet 

vergeten, dankzij de stemmen van de Rabobank leden hebben we een bedrag van € 285,56 

ontvangen, onze dank hiervoor is groot! Binnenkort wordt de verlichting in de biljartzaal aangepast 

zodat er een betere sfeer is wat het spelplezier ten goede komt. Zo zie je maar weer dat Ens een 

biljartvereniging in het dorp weet te waarderen en dat is een dikke pluim voor alle Ensenaren welke 

energie steken in onze club. 

Het jaar 2016 staat voor de deur, deze zullen we weer beginnen met een nieuwjaarsborrel voor de 

leden en de partners, vorig jaar is dat zo goed bezocht en waren de reacties erg positief, dus zeker 

voor herhaling vatbaar, een goed begin is het halve werk!  

Ook in 2016 zullen er weer wedstrijden gespeeld worden en is de vereniging iedere dag / avond 

beschikbaar 7 dagen per week om de biljartsport te beoefenen. We kunnen als vereniging nog 

steeds nieuwe leden verwelkomen, ook voor de jongere generatie en voor vrouwen is de 

biljartsport een aantrekkelijke bezigheid. We zien dat er steeds meer jongere leden zich 

aanmelden wat natuurlijk een zeer positieve ontwikkeling is. En natuurlijk mag je altijd vrijblijvend 

binnen lopen om het eens te bekijken, er zijn materialen aanwezig om het ook zelf eens uit te 

proberen zo kun je ontdekken of het biljarten wat voor je is. 

Graag wensen we alle Ensenaren hele fijne en gezonde feestdagen toe en hopen dat we in 2016 

weer veel dorpsgenoten kunnen vermaken op en rondom het groene laken. 

 

          

 

Tot ziens bij Biljart Vereniging Ens aan de Gillotstraat! 

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

leden/vrijwilligers/sportvrienden/bewoners, 

http://www.biljartverenigingens.nl/
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Veldvoetbal 

 

 

 

Het is al weer een tijdje rustig geweest als het gaat om het aanleveren van een stukje voor de 
Baanbreker, excuses daarvoor. Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurd op en rond de 
velden van SV Ens. De afsluiting van het seizoen 2014/2015 was op vrijdagavond 5 juni, een 
andere opzet dan andere jaren. De organisatie was in handen van Sjaak de Steur/Frans 
Hollewand en Dayan Stoker. Een gevarieerd programma voor iedereen, met afsluiting een BBQ 
voor jong en oud. Op naar volgend jaar.  

TC/JC: 

De technische commissie en jeugdcommissie zijn weer heel druk geweest met het 
organiseren/indelen van alle teams binnen Ens. Iedere keer een hele klus wat niet altijd wordt 
gezien/gewaardeerd. Ik weet uit ervaring dat de JC/TC erg hun best doen om al onze leden op 
categorie/leeftijd en spel niveau in te delen. Binnen de TC/JC zijn ze op zoek naar enthousiaste 
ouders/leden die mee willen werken/denken over team indelingen/verdeling leider/trainers, 
samenwerking met Kraggenburg enz.  Als u interesse heeft of vragen over de verschillende 
functie/mogelijkheden kunt u contact opnemen met Bert Meijer, voorzitter TC/JC  
meijereb@kpnplanet.nl  

Samenwerking FC Kraggenburg: 

Seizoen 2015-2016 zijn we een officiële samenwerking aangegaan met FC Kraggenburg. Een 
aantal jeugdteams voetbalt onder de naam ST Kraggenburg/Ens. Ook wordt er nu gesproken over 
samenwerking met de dames. Hier zijn we nog niet uit, maar er wordt in ieder met elkaar 
gesproken. Ik wil alle mensen die zich hebben ingezet om de samenwerking mogelijk te maken 
bedanken. We kunnen als SV Ens en FC Kraggenburg niet zonder elkaar. Iedere week onze 
jeugdleden met plezier laten voetballen wil iedereen. Door de maanden heen gaat deze 
samenwerking steeds beter.  

Kampioenen: 

Binnen onze vereniging zijn we dit najaar ook weer een aantal kampioenen rijker. De pupillen van 
de F1/F2/D1 zijn kampioen geworden, namens bestuur van harte gefeliciteerd met deze prachtige 
prestatie. Dit kan niet zonder trainer/leiders die iedere week de jongens en meiden 
trainen/begeleiden en weer op scherp zetten, hulde.  

Stoppen trainer: 

In oktober heeft de trainer van heren 1 zijn ontslag aangeboden aan bestuur. De selectie (1e en 2e 
elftal) wordt nu door Erik Hanekamp getraind op de dinsdag/donderdag avond tot de winterstop. 
Hans Heijen/Piet Schlepers en Henk Veld nemen op de zaterdagen de opstelling en begeleiding 
van het 1e elftal voor hun rekening. Na de winterstop hopen wij dat er weer een goede trainer (hier 
zijn we mee bezig) voor de groep komt te staan. Wij willen in ieder geval de technische staf en Erik 
bedanken voor hun inzet de afgelopen weken door het tijdelijk op/invullen van deze functie. 

Trainers cursus: 

Binnen onze vereniging volgen Erik Hanekamp (trainer/leider 2e) en Richard Nijboer (trainer/leider 
A’s) de opleiding voor trainer TC 3. De vereniging stelt hun in de gelegenheid deze opleiding te 
volgen zodat ze bij behalen van hun diploma hun ervaring kunnen gebruiken binnen SV Ens. Beide 
heren succes met jullie opleiding.  

mailto:meijereb@kpnplanet.nl
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Technisch jeugdbeleidsplan: 

Gerben Koldewijn, trainer van B1, heeft voor zijn stage opdracht van school een opzet gemaakt 
voor een technisch jeugd beleidsplan. Dit heeft hij mede opgesteld met een aantal mensen uit 
onze verenging en de sportbond KNVB en beweegcoach Carrefour. Het technisch beleidsplan zal 
een leidraad vormen voor onze trainers/leiders van de jeugdteams om op technisch en tactisch 
niveau onze jeugd leden beter te laten voetballen. Gerben heel veel succes met het afronden van 
deze opdracht. 

Algemene ledenvergadering 2015: 

Sinds 3 jaar houden wij onze ALV bij een van onze sponsoren (op locatie) Dit jaar waren wij te 
gast bij Coringe en Johan Koomen (Koomen bloembollen) Daarvoor waren Zuidberg en Baas 
onze gastheren. De opkomst is goed te noemen, veel leden waarderen de nieuwe opzet van ALV 
bij onze sponsoren. Wij hebben tijdens de ALV afscheid genomen van Irene v Steen/Buijsrogge, 
Irene heeft een aantal jaren de functie van secretariaat op haar genomen. Irene nogmaals bedankt 
voor je inzet de afgelopen jaren. Petra van Veen heeft de taken van Irene overgenomen. 
Daarnaast is Harm Ziel toegetreden als algemeen bestuurslid, Petra en Harm succes in jullie 
nieuwe functie. 

Na de pauze gaf Johan een mooie presentatie en rondleiding over zijn bedrijf. Koomen 
bloembollen is gespecialiseerd in telen van bloembollen/gladiolen/broeien van tulpen en plantuien. 
Koomen bloembollen is al jaren sponsor van SV Ens, wij zijn dan ook blij dat wij de ALV bij Johan 
en Coringe op het bedrijf mochten organiseren met aansluitend een bedrijfsbezoek. SV Ens 
waardeert enorm de betrokkenheid van zijn sponsoren en zonder sponsoren geen voetbal, 
nogmaals bedankt.  

Vrijwilligers: 

SV Ens draait op vele vrijwilligers, ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om 
iedereen te bedanken voor zijn/haar inzet binnen de club. Zonder vrijwilligers geen activiteiten, het 
gaat te ver om alle vrijwilligers (meer dan 100) bij naam te noemen maar bij deze: BEDANKT. (er 
is nooit iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje) Als u benaderd wordt voor 
welke functie dan ook, zeg niet gelijk nee, er is vast een taak/functie die wel bij u past. Samen 
houden wij de vereniging draaiende,  van jong tot oud. 

Ik wens u en uw dierbaren hele fijne kerstdagen en een goed en gezond en sportief 2016 toe. 

Klaas Jan Loosman 

Voorzitter SV Ens  

 

 
Persbericht 
 

Samobiel: de nieuwe vervoersoplossing voor Flevolandse dorpen  
 
8 september ‘Het openbaar vervoer op het Flevolandse platteland staat onder’, ‘bewoner 
buitengebied moet in actie komen.’ Zomaar wat mediakoppen van de laatste tijd: het openbaar 
vervoer op het platteland staat onder druk. Samobiel maakt dorpen weer bereikbaar en vitaal. Op 
22 september was de officiële lancering van deze in Zweden al zeer succesvolle aanvulling op het 
openbaar vervoer.   
 
Vertrouwd, veilig en voordelig  
Geen bus in het dorp? Gestrand op het voetbalveld? Winkels en arts onbereikbaar? Een goed 
vervoersnetwerk op het platteland is lastig. Samobiel is de nieuwe collectieve vervoersoplossing 
voor kleine kernen. Vertrouwd, veilig, voordelig, sociaal en simpel: meerijden met dorpsgenoten. 
Met Samobiel maken bewoners en lokale overheid samen het platteland weer bereikbaar. En dat 
voor een fractie van de kosten van regulier OV.  
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Dit is Samobiel  
Een eenvoudig te gebruiken mobiele website maakt meerijden met dorpsgenoten zo gemakkelijk 
mogelijk door vraag naar en aanbod van ritten bij elkaar te brengen. Bewoners gebruiken hun 
eigen vervoermiddelen. Een beproefd invoeringsproces zorgt voor draagvlak en stimuleert gebruik. 
Het succes van Samobiel is gebaseerd op de gemeenschapszin in dorpen. Mensen kennen elkaar 
en dat vormt de basis voor het gebruik.   
 
Samobiel is anders dan de buurtbus of een deelauto  
Samobiel is speciaal ontworpen en dus zeer geschikt voor dunbevolkte gebieden en kleine kernen 
met teruglopende (OV) bereikbaarheid. Er is ook geen groot en dichtbevolkt gebied of grote 
doelgroep nodig om succesvol te zijn. Een groep betrokken bewoners trekt de kar en vormt de 
motor achter Samobiel. Bewoners stellen samen een netwerk van stopplaatsen, routes en de 
geografische dorpsgrenzen vast. Samobiel is laagdrempelig en eenvoudig in gebruik, het werkt via 
een mobiele website en sms. De passagier betaalt en de chauffeur ontvangt een kleine 
kilometervergoeding via een betaalsysteem achteraf.    
 
Na Zweden nu ook in Nederland  
De waarde van Samobiel heeft zich al volop bewezen in Zweden. In Nederland is de provincie 
Friesland de eerste regio die Samobiel in een aantal dorpskernen toepast. Er zijn diverse 
gesprekken gaande met dorpen, vervoerders, gemeenten en provincies elders in het land.    
 
Kijk voor meer informatie op de site www.samobiel.nl  
 
 
 

 

 

Programma 2016 

 
Dinsdag 5 januari   
Het bestuur heeft de koffie/thee klaar staan vanaf 10.00 uur, om samen het nieuwe jaar in te luiden 

 

Dinsdag 12 januari                                           
Vanavond zal Dhr. Frans Dijk uit Zwolle ons uitleg geven over het heelal. 
De lezing (in woord en beeld) begint bij de aarde, de maan en de zon. 

 

Dinsdag 9 februari                         
Deze avond begint met de jaarvergadering en aandacht voor de jubilarissen.  
Notaris Mw. Mr. H.A. Hartsuiker uit Emmeloord komt ons vanavond het een en ander uitleggen 
over het onderwerp levenstestament/ algemene volmacht. 
 

Dinsdag 16 februari Aanvang: 09.30 uur. 
Mw. Suzan Karssens uit Bant heeft de Kilimanjaro beklommen en heeft hiermee geld opgehaald 
voor War Child. 

 

Dinsdag 1 maart                                             
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief. Gastvrouw: Passage 
Locatie: Het gebouwtje Aanvang: 20.00 uur 
Spreker: Wethouder Hennie Bogaards-Simonse, verteld over de WMO. 

 

Dinsdag 8 maart                                              
Dhr. J. Menger uit Blokzijl verteld ons vanavond over de Weerribben en laat ons daarbij 
filmbeelden zien over dit mooie gebied. 

 

Dinsdag 22 maart                                                                          
Vanavond gaan we o.l.v. de tuin-hobbyclub een voorjaarsstuk maken. 

 

Dinsdag 12 april                                          
Mw. Annemieke van der Veen uit Oldemarkt werkt o.a. met klankschalen. 
 
 

http://www.samobiel.nl/

