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

 
 

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

E-mail Dorpsbelang     dorpsbelangens@hotmail.com 
 

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

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

Sluitingsdatum volgende Baanbreker:  18 april 2016 

Verschijningsdatum dinsdag 26 april 2016 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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INHOUDSOPGAVE 
 

1 colofon 18 autocross / kennedy- en poldermars 
2 activiteitenkalender / oud papier 19 biljartvereniging Ens 
3 van de voorzitter 20  SVEns 
4 buurtwerk / N50 21 avondvierdaagse / volleybal / tennis 
5 uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang 22 feest op tennispark / Henri’s kaas en broodhuys 
6 jaarverslag Dorpsbelang 23 CV De Kleiduikers 
9 notulen jaarvergadering Dorpsbelang 24 Wij Actief / Vrouwen van Nu / Passage 
11 wonen in Ens oost 25 steunpunt Ens / AED 
12 open dag De Regenboog 26  psz De Hummel / ev Health Weight Balance 
13 Ensyfair / All inn catering  27 ev Max & Antoons Vers Service 
14 Ens Doe Een Wens 28 ev Cindy’s pedicuresalon 
15 Con Brio / koningsspelen / kinderdisco 29 ev VPutten machinaal & timmerwerk 
16 kledingbeurs / tulpenmozaïek / De Tocht 30 natuurmoment 
17 11-dorpenloop  31  Nostalgie: Baan 34 
  32 foto’s 70 jaar Ens 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
  

11 en 12 maart toneeluitvoering 
12 maart NL Doet 
16 maart jaarvergadering Dorpsbelang 
16 maart open dag De Regenboog 
17 maart informatieavond burgerhulpverlening 
17 maart meditatieve avond met klankschalen in het Roefje:  dittyvdberg@planet.nl 
21 maart jaarvergadering IJsclub “De Tocht” 
  1 april kledingbeurs 
  2 april concert Con Brio en Flevo Brass 
15 april t/m 8 mei  tulpenfestival met o.a. tulpenmozaïek 
16 april ’t Voorhuys 11-dorpenloop 
16 april kinderdisco 
16 april jubileumavond volleybal 
19 april inschrijfavond avondvierdaagse 
20 t/m 24 april feest op gerenoveerd tennispark 
22 april Koningsspelen/sportdag 
23 april open dag golfbaan Emmeloord -  meer info: www.golfclub-emmeloord.nl 
27 april Koningsdag: aubade en activiteit bloemenplein 
27 april JOEK autocross 
26/27 april Kennedymars 80 km 
27 april poldermars 20 km 
  9 t/m 12 mei avondvierdaagse 
11 t/m 18 juni Ensyfair 
 
 

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 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 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. 
 

 

MELDINGEN OPENBARE RUIMTEN 
Klachten, aan- en opmerkingen over openbare ruimten in Ens kunt u online direct melden bij de 
gemeente Noordoostpolder. www.noordoostpolder.nl – melding openbare ruimte 
 

mailto:dittyvdberg@planet.nl
http://www.noordoostpolder.nl/
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“Als het anders loopt dan gedacht” 
 

Herkent u het, dat het wel eens anders loopt dan dat u gedacht had? 
Ik laatst nog, op weg naar mijn werk in Emmeloord. Ik reed op de rotonde bij de carpoolplaats om 
6.40 uur. Er stond een wagen met oranje zwaailicht en ook was de oprit N50 naar Emmeloord door 
pionnen afgezet. Wat nu, dacht ik. Oké, dan maar het viaduct over en via de Oud Emmeloorder-weg. 
Ik was het viaduct over…… en ging naar rechts. Verdikkie, zat ik op de N50 richting Kampen en dat in 
de ochtendspits, HELP. Gelukkig gaan we tegenwoordig nergens meer heen zonder mobiele telefoon, 
dus kon ik mijn collega's op het werk bellen dat ik wat later zou komen. “Goeiemorgen Margriet, ik 
heb net een foutje gemaakt en heb een verkeerde afslag genomen. Ik moet nu nog over de 
Ramspolbrug naar Kampen en kan er daar pas weer af om terug te gaan, weet ook niet of ik alsnog 
over de Oud Emmeloorderweg moet, maar het zal wat later worden.” Margriet gaf gelukkig aan, dat 
ze op mij zou wachten en dat ik vooral voorzichtig moest doen. Uiteindelijk kwam ik 20 minuten te 
laat, en heb ik Kampen en bijna Nagele gezien. 
Het verbaasde mij dat ik vooraf niet wist dat deze afslag afgezet was, maar van wat ik er later van 
hoorde was de afsluiting incidenteel vanwege een ongeval. Tja, als je dus niet op zit te letten kan het 
anders lopen dan dat je gedacht had. Ik moet zeggen, dat het toch wel lichtelijk een gestrest gevoel 
met zich meebrengt als je de controle kwijt bent. 
 

En dan nu terug naar dorpsbelang. Er spelen hier ook genoeg zaken die wij niet kunnen contro-leren. 
Wij zijn 1 of meerdere spaken in een wiel, een speler in het speelveld, maar weten vaak ook niet waar 
het op uitkomt. Is dit erg? Het leert je bewust te zijn, dat het vaak gaat om gezamen-lijkheid. Veel 
overleg met andere partijen, maar vooral ook hier blijft het opletten en alert zijn. Zo ook bij trage 
processen, je moet vaak aan de bel trekken.  
 

Nu dit jaar:  . Hadden de mensen 70 jaar geleden bedacht dat Ens er nu zo uit zou zien? Ens 70 jaar

Dan wil ik u bij deze gelijk van harte uitnodigen voor onze jaarvergadering. We doen er onze uiterste 
best voor een goede invulling aan de avond te geven, uiteraard samen met u. 
De historie van Ens zal na de pauze belicht worden. Voor de pauze zal er een terugblik en een 
vooruitblik zijn, misschien een gedicht en ook onderwerpen zoals o.a. Ensyfair, woningbouw en 
verkeer zijn te verwachten. Ik zie u deze avond graag. 
 

Er gebeurt meer rondom vrijwilligerswerk. Vrijwilligers spelen een actievere rol. Het omzien naar 
elkaar en naar onze omgeving is vaker onderwerp van gesprek. Zo krijgen wij wel eens de vraag: “Ik 
zou wel eens wat voor een ander willen betekenen, is er wat mogelijk” of “Ik zou graag wat willen 
doen in onze leefomgeving”. Als dorpsbelang proberen wij hierin verbindingen te leggen. Zo is er een 
klusgroep voor de leefomgeving, waarbij vrijwilligers altijd welkom zijn, maar ook als het gaat om een 
stukje sociale zorg hebben we contacten met onze buurtwerker van Carrefour Wilma Metsemakers. 
Zij is als lid van het sociale team Doen bekend met sociale vragen die er leven en bereid hulpvraag 
en hulpaanbod zo mogelijk aan elkaar te koppelen. Wij zeggen vaak: Wilma komt achter de voordeur 
en Klaas Jan gaat tot de voordeur. Klaas Jan, werkzaam bij de gemeente(IGW) samen met Henk 
Bakker als het gaat om vragen zoals een perkje of plantsoen in eigen beheer, hoge waterstanden in 
het bos en speeltuin, strooibeleid. Maar ook gezamenlijk met dorpsbelang betrokken bij activiteiten 
met oud en nieuw. 
 

Graag wil ik u nog wel wijzen op de 'Melding Openbare Ruimte' op de gemeentesite, zie hiervoor ook 
elders in deze baanbreker. U kunt uw melding hier zelf bij de gemeente plaatsen en naar ik verneem, 
wordt deze dan meestal snel beantwoord. Nog even over de hoge waterstand in het bos, duikers zijn 
dichtgeslibd met blad en takken zodat het water niet weg kan lopen via de sloot langs het voetbalveld. 
Zodra het weer wat droger is, gaat de gemeente hiermee aan de gang. 
Ens is een dorp waar ik met veel plezier woon en trots op ben, we zien om naar elkaar en 
organiseren dingen met elkaar. Carnaval 2016 was een succes en het bracht veel mensen op de 
been. Een optocht welke steeds langer wordt, complimenten hiervoor. 
 

1 maart mag ik de burgemeester en de wethouders treffen voor een collegebezoek aan het dorp. We 
gaan het hebben over wat ons zoal bezighoudt, o.a. de woningbouw, de Baan en ook maken we een 
rondleiding door het dorp. Ik zal u beloven, ik zal het doen met trots en enigszins met een knipoog 
benoemen dat zij misschien wel meer woonplezier beleefden als zij in Ens zouden wonen. 
 

Gerda de Jong 
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Buurtwerk  
 

De redactie van de Baanbreker heeft mij gevraagd regelmatig iets over het buurtwerk in Ens te 
schrijven. Natuurlijk doe ik dat met alle plezier al realiseer ik me, nu ik aan het schrijven ben, dat ik 
niet weet hoeveel ruimte ik mag gebruiken. Er is buiten, maar ook binnen Ens en omgeving veel 
gaande op het gebied van zorg en omzien naar elkaar. Ik ben nu ongeveer een jaar actief in Ens en 
heb hier en daar met verschillende Ensenaren kennis gemaakt. Soms omdat er zorgen zijn over een 
naaste of voor een eigen problematiek, maar ook voor een kennismaking of omdat iemand 
belangeloos iets voor zijn of haar dorpsgenoten wil betekenen. Tijdens deze contacten blijkt vaak ook 
dat de rol van de buurtwerker nog niet voor iedereen helemaal duidelijk is.  
Ik ben 1 van de 10 buurtwerkers die vanuit welzijnsorganisatie Stichting Carrefour werkzaam is in de 
dorpen en het buitengebied van de Noordoostpolder. We hebben elk ons eigen werkgebied, voor mij 
is dat Ens en omstreken. Als buurtwerker heb ik regelmatig contact met de gemeente, Mercatus en 
de politie. Daarnaast ben ik ook onderdeel van het Sociale wijkteam Doen! Als het voor u vragen 
oproept, kunt u mij altijd benaderen en ga ik graag met u in gesprek. 
Op de vraag wat nou precies mijn werk inhoudt, probeer ik dit in een paar woorden uit te leggen:  
“vraag verhelderen en verbinden”. Dit kan op persoonlijk vlak zijn, maar ook bij een vereniging 
kunnen er vragen zijn waarbij ik zou kunnen meedenken naar het zoeken van een oplossing. 
Andersom word ik ook door bijv. de gemeente benaderd als er vragen zijn. 
Deze week ben ik door een beweegcoach gevraagd om mee te denken hoe we mensen die graag 
een stukje willen wandelen, maar daar een beetje hulp bij nodig hebben, kunnen helpen. Hiervoor zou 
een oproep gedaan kunnen worden bij ‘SameninNOP’, maar ik kan dit ook nu onder de aandacht 
brengen. Dus bij deze…. de lente komt er aan en als het u leuk lijkt om samen met iemand te 
wandelen….laat het mij weten.  
 
Tot ziens! 
Wilma Metsemakers 
 

buurtwerker Ens  
t: 06 57313412 / (0527) 630000 │ 
wilma.metsemakers@carrefour.nu 
 

 

N50 ENS-EMMELOORD 
 

Rijkswaterstaat verbetert de doorstroming en veiligheid tussen Ens en Emmeloord door de N50 naar 

2x2 rijstroken te verbreden. En ter hoogte van de Bomenweg wordt de busoversteek verwijderd en 

een viaduct gebouwd. Door het nieuwe viaduct wordt het mogelijk om vanuit Emmeloord Zuid de N50 

op te rijden. Voor fietsers wordt op het nieuwe viaduct ook een fietspad aangelegd waarmee de 

verbinding tussen de Bomenweg oost en west hersteld wordt. 
 

Op 23 februari is er gestart met de verbreding van de N50 van Ens richting Emmeloord. Een aantal 

nachten was de weg afgesloten. Vanaf 26 februari zal het verkeer over 1 rijbaan rijden en geldt er een 

maximum snelheid van 70 km per uur.  
 

Viaduct N50: 90 ton zware 

liggers op hun plaats gelegd 

In de stromende regen werden 

woensdagavond 27 januari de 

eerste liggers op het nieuwe 

viaduct over de N50 tussen Ens 

en Emmeloord gelegd. Met 

twee hijskranen werden de 90 

ton zware betonnen liggers van 

zo’n 47 meter lang op hun 

plaats getild. Een imposant 

schouwspel. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VERENIGING DORPSBELANG ENS 
 
 

*** Uitnodiging *** 

 

 

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van 

Vereniging Dorpsbelang Ens. 

 
Datum:  woensdag 16 maart 2016 
Locatie:  Wapen van Ens 
 
Ontvangst vanaf 19.45 
 
 
      
20.00 Opening en vaststelling agenda. 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken. 

2. Notulen jaarvergadering 25 maart 2015 (verslag in Baanbreker). 

3. Jaarverslag van de secretaris over 2015 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de 

voorzitter. Vooruitblik 2016. 

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester. Verslag van de kascommissie en 

benoeming nieuw lid kascommissie. 

5. Bestuursverkiezing: 

Statutair aftredend en herkiesbaar: Gerda de Jong (voorzitter) 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:  Koos Sturm (vice-voorzitter) 

Dorothy van Drongelen (penningmeester en 

ledenadministratie) 

      Bert Scholten 

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: 

Harnita Jansen 

Manfred van ‘t Erve 

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

van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden. 

Voor de ledenadministratie hebben we Herman Goes bereid gevonden. 

6. Ensyfair 2016. Presentatie door Johan Koomen. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting jaarvergadering. 

 
21.00 Pauze. 
 

21.15 Presentatie 70 Jaar Ens.  Wat weet u nog…..? 
 

21.45 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting. 
 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
 

Gerhard Grijsen 
Zwijnsweg 3a 
8307 PP Ens 
06-22958676 
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Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Ens 2015 

  

Woensdag 25 maart werd de jaarvergadering gehouden in het Wapen van Ens. 

We hebben afscheid genomen van Rinette Snoek. Amy Blaauw werd gekozen als 

nieuw bestuurslid. Tijdens de jaarvergadering werd er voor de negende keer een 

vrijwilliger van het jaar benoemd: Peter Bruijnes. Hij ontving “de Duim” voor het 

jarenlang belangeloos verzorgen van het geluid bij diverse activiteiten in het dorp. 

Na de pauze werd de nieuwe website van Ens gepresenteerd en kwam “Het verhaal achter 

Schaliegas” aan de orde. Na het tonen van een informerende film volgde een korte discussie. Het 

standpunt van Ens op de vraag: “wel of geen schaliegasboringen in de Noordoostpolder?”, bleef 

neutraal. De bestuurssamenstelling zag er het afgelopen jaar als volgt uit: 

Gerda de Jong:  voorzitter 

Koos Sturm:   vicevoorzitter 

Dorothy van Drongelen: penningmeester, ledenadministratie 

Gerhard Grijsen:  secretaris 

Bert Scholten, Joost Kreulen en Amy Blaauw 
 

Harnita Jansen en Manfred van ’t Erve hebben vanaf september aan de bestuursvergaderingen 

deelgenomen. Ze worden komende jaarvergadering voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Het 

bestuur kwam 10 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering, waarvan 1 keer samen met de 

partijen van het Integraal Gebiedsgericht Werken. Dit zijn: Gemeente NOP, politie, Mercatus en 

Carrefour. Ook is deelgenomen aan het 10-dorpenoverleg, om over onderwerpen mee te praten die 

de gezamenlijke dorpen betreffen. 

Dorpsaangelegenheden & activiteiten 

01  JANUARI 
 De jaarwisseling 2014/2015 werd op initiatief van Dorpsbelang onder leiding van Joost Kreulen en 

de oudere jeugd, op de Baan gevierd. Tientallen mensen kwamen hierop af. Het Wapen van Ens 

verzorgde de catering. “Er wordt altijd gezegd dat er niets te doen is met oud en nieuw in Ens, dus 

wij wilden het tegendeel bewijzen”, aldus Joost. Doordat de jaarwisseling zonder incidenten en 

vreugdevuren is verlopen, kwamen we in aanmerking voor een bijdrage van de Gemeente. 

 De nieuwjaarsreceptie op 4 januari, werd georganiseerd in samenwerking met: Het Wapen van 

Ens, Commerciële Vereniging Ens, Carnavalsvereniging de Kleiduikers, S.V. Ens (Omni), 

Jongerenvereniging JOEK en de Stichting Ensyfair. Helaas werd de nieuwjaarsreceptie minder 

bezocht dan andere jaren. De aanwezigen konden genieten van Thomasvaer en Pieternel, en een 

stampottenbuffet. 

02/03 FEBRUARI/MAART 
 Op zaterdag 21 maart stak een groep vrijwilligers de 

handen uit de mouwen om het wandelpad aan te 

pakken. Er werd in het bospad een survivalparcours 

aangelegd. Mede door de financiële bijdrage van 

het Oranje Fonds, kon deze klus worden uitgevoerd. 

 De bewoners aan de Enserweg maakten zich 

zorgen over de komst van een migrantenopvang. 

Naar aanleiding van een brief van de gemeente en 

een bijeenkomst eind maart waar de plannen 

werden toegelicht, werd een nieuwe klankbordgroep opgericht. Dorpsbelang nam hier aan deel, 
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door hierin een objectieve bijdrage te leveren aan het advies. Begin november werd het advies 

gepresenteerd aan de gemeente. 

 

04 APRIL 
 Maandag de 27e vierden we Koningsdag met een 

aubade. Veel inwoners verzamelden zich op het 

Bloemenplein. Onder begeleiding van Con Brio, 

werd het Wilhelmus en het Flevolands volkslied 

gezongen. 

Daarna brachten we een toost uit op de Koning met 

oranjebitter, ranja en oranjekoek. Aansluitend was 

er voor iedereen gelegenheid om op het terras een 

kop koffie te drinken, en was er een quiz, 

koekhappen en een springkussen voor de 

kinderen. 

 

05    MEI 
 Maandag 4 mei was de dodenherdenking met een 

stille fakkeloptocht. Afsluitend in het Hofje, onder 

begeleiding van De Enser Blaaskapel. Mevrouw Ria 

Bijman vertelde over de reden waarom we herdenken. 

Daarna werd een Prunus geplant. Mevrouw Bijman 

sprak de hoop uit, dat we volgend jaar weer bij deze 

boom bijeenkomen en dat deze dan nog mooier en 

groter zal zijn. Tessa Sikma droeg het gedicht “de 

boom” voor. 

 Onder coördinatie van Mirjam Leene, deed Ens mee 

met het tulpenmozaïek. Het eindresultaat werd voor de derde keer op rij beloond met een 1e prijs 

van de dorpenjury. 

 

06 JUNI 
 Tijdens de Ensyfair, verzorgde Dorpsbelang de quiz 

voor de buurtcompetitie. Ook de Wandelpuzzeltocht 

nam Dorpsbelang voor z’n rekening. Deze ging over 

het nieuwe Wandelpad die tijdens deze gelegenheid 

feestelijk werd geopend. Het vernieuwen en 

verbeteren van “het rondje dorp” was één van de 

punten die vanuit de dorpsvisie is aangepakt. 
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07/08 JULI/AUGUSTUS 
 Dinsdag 21 juli werd onder grote belangstelling een fraai 

mozaïek onthult in Het Hofje van Ens. Een zaal vol mensen, 

die allemaal op hun eigen manier een steentje hadden 

bijgedragen. Het idee van een mozaïek kwam van Marijke 

Hollewand, wijkverpleegkundige bij Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land. 
 

09 SEPTEMBER 
 Na wat vertraging, werd het project “ontsluitingsweg Ens” 

afgerond. Door de vertraging, kwam een officiële opening met 

de Provincie te vervallen. 

 Op donderdag 17 september was er een inloopavond, als 

start voor de verkoop van vrije kavels en het project ‘Drie 

Torens’. Wethouder Suelmann gaf de aftrap, door de 

bezoekers mee te nemen op een virtuele rondvlucht over de 

nieuw aan te leggen woonwijk. De nieuwbouw in Ens komt 

in de hoek tussen de Zuiderringweg en de Drietorensweg. 

De wijk wordt, afhankelijk van de verkoop, in fasen 

gerealiseerd. 
 

10 OKTOBER 
 Op donderdag 2 oktober werd in Het Wapen van Ens door 

Mercatus een informatieavond over Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO) georganiseerd. Er werd uitleg 

gegeven over het project A. van Bockholt en Anthony 

Colijnstraat. De avond werd goed bezocht. Er waren 

genoeg geïnteresseerden die zich aanmelden, om het 

project door te laten gaan. 

 Eind oktober werd begonnen met de sloop van de woningen aan de Baanhoek. De sloop werd 

uitgesteld vanwege aanwezige zwaluwen en vleermuizen. 
 

11 NOVEMBER 
 Dinsdag de 3e, werd het “advies klankbordgroep Arbeidsmigranten huisvesting Enserweg 16”, 

gepresenteerd bij wethouder Haagsma. De volgende, nog te nemen stap is dat de gemeente een 

reactie geeft op het advies. Deze reactie en het advies, worden opgenomen in het nog op te 

stellen voorontwerpbestemmingsplan. 

 Zaterdag 21 november was de intocht van Sinterklaas. De Sint en zijn Pieten werden door de 

brandweer opgehaald, omdat hij in Enschede zat in plaats van Ens! 
 

12 DECEMBER 
 Dorpsbelang heeft dit jaar bijeenkomsten bezocht van het Digitaal dorpsplein. Dit is een nog vorm 

te geven digitale ontmoetingsplek, die faciliteert en meehelpt om mensen langer in het dorp te 

laten wonen; door bijvoorbeeld verbindingen tussen mantelzorgers,  vrijwilligers en professionals 

te laten plaatsvinden. De komende tijd zal moeten blijken of dit portaal interessant is voor Ens. 

 Ook dit jaar vond de kerstmarkt weer plaats op het dorpsplein, georganiseerd door de 

kerstmarktcommissie. 
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Tot slot  

 Ook dit jaar heeft Dorpsbelang zich enorm ingespannen om nieuwbouw te realiseren. Na intensief 

contact met de gemeente en projectontwikkelaars, is realisatie dichterbij dan ooit.  

 

 Dorpskrant De Baanbreker verscheen dit jaar 5 maal. De dorpskrant werd huis aan huis bezorgd. 

Veel van deze informatie is ook te vinden op de vernieuwde site van Ens, www.ens-nop.nl. Als u 

iets wilt melden, een nieuwtje heeft of een activiteit wilt organiseren, geef het gerust door via 

redactie@ens-nop.nl. 

 

Dorpsbelang kijkt terug op een prettige samenwerking met CVE, Omni vereniging, de Kleiduikers, 

JOEK en Ensyfair. Tevens ervaren wij de contacten met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat als 

constructief. Zonder de hulp van deze personen was het niet mogelijk de bovengenoemde punten te 

realiseren en te organiseren. Bedankt en tot ziens in Ens! 

 
Gerhard Grijsen. 
 

 

Notulen algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 25 maart 2015 
 
Aanwezig: 6 bestuursleden, 80 leden en genodigden. 
 
1. Opening en vaststellen agenda. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom: dorpsbewoners, ereleden, afvaardiging van de politiek 
en IGW. 
Na de huishoudelijke mededelingen worden de bestuursleden voorgesteld. 
Er zijn geen aanpassingen aan de agenda, deze blijft ongewijzigd. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
- Dhr. Klaas Jan Loosman van de Gemeente heeft zich afgemeld; hiervoor in de plaats is   
  Dhr. Henk Bakker aanwezig. 
- Dhr. Ino Meijer heeft zich afgemeld. 
- Bestuurslid Bert Scholten heeft zich ziek afgemeld. 
 
3. Notulen jaarvergadering 19 februari 2014. 
De notulen stonden in de Baanbreker. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden 
goedgekeurd met dank aan de notulist Mirjam Leene. 
 
4. Jaarverslag 2014 en presentatie door de voorzitter. 
Het jaarverslag werd gepresenteerd door de voorzitter. Een nieuwe weergave, waarin per maand de 
activiteiten van Dorpsbelang is weergegeven. 
 
5. Rekening en verantwoording penningmeester. Verslag kascommissie. 
Bij afwezigheid van Bert Scholten, laat Koos Sturm de jaarcijfers zien. Hij doet dit namens Dorothy 
van Drongelen, de penningmeester. 
De kascommissie: Arno Meijer en Johan Fuite hebben de boeken gecontroleerd. De penningmeester 
wordt decharge verleend. Ronald Bastiaanssen volgt Arno Meijer op. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Gerda de Jong wordt door de vergadering als voorzitter herkozen. 
Rinette Snoek is aftredend en niet herkiesbaar. Zij wordt door Gerda bedankt met een gedicht. De 
Social Sofa is één van de activiteiten waar Rinette met trots op terugkijkt. 
Als nieuw bestuurslid wordt Amy Blaauw gekozen. 
 
7. Ensyfair 
Johan Koomen, de voorzitter, geeft een toelichting over de feestweek.  
Het thema is: “Ens over de grens”. Het is van zaterdag 13 juni t/m zaterdag 20 juni.  

http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl


10 
 

8. Vrijwilliger van het jaar 
Peter Bruijnes ontvangt dit jaar de duim voor vrijwilliger van het jaar 2014. 
Hij verzorgt al jaren belangeloos het geluid bij diverse activiteiten in het dorp.  
 
9. Rondvraag.  
 
-Hilly Binksma vraagt aandacht voor het fietspad langs de dijk bij Ramspol. 
Reactie Dorpsbelang: dit is opgenomen in de dorpsvisie en wordt dus behandeld.  
 
10. Sluiting. 
 
Na afloop, is voor iedereen de mogelijkheid om zich door Rijkswaterstaat te laten informeren over de 
werkzaamheden, planning en mogelijke hinder omtrent de N50. 
 
Het programma na de pauze bestaat uit twee onderdelen:  
 
Presentatie nieuwe website Ens: Gerhard Grijsen presenteert de site aan de aanwezigen en laat zien 
wat deze te bieden heeft. 
 
Het verhaal achter Schaliegas: Na een introductie van Koos Sturm, wordt een film getoond waarin 
wordt uitgelegd hoe schaliegas wordt gewonnen. Het is een technisch verhaal, waarin geen 
waardeoordeel wordt gegeven door voor- en tegenstanders.  
 
Na het tonen van de film, is er gelegenheid voor reflectie. Hierna wordt aan de aanwezigen gevraagd 
of we als dorp een standpunt in moeten nemen over het boren naar schaliegas in de 
Noordoostpolder. Omringende dorpen hebben dit de afgelopen tijd middels stemmingen wel gedaan; 
een enkel dorp is neutraal gebleven. Een concreet voorstel aangaande een standpuntbepaling van 
Ens kwam niet naar voren. Daarmee blijft het standpunt van Ens op de vraag: “wel of geen 
schaliegasboringen in de Noordoostpolder?”, neutraal. 
 
Notulist, Gerhard Grijsen 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

          

(Inleveren of opsturen naar: D. van Drongelen, Enserweg 5, 8307 PJ Ens) 
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Ensyfair 2016 “Een wereld vol wonderen” 
 

Dit jaar zal de feestweek in het teken staan van ‘Een wereld vol wonderen’. Voor de buurtcompetitie 
een spannende uitdaging. Elk team vertegenwoordigt een sprookje, van Sneeuwwitje tot Roodkapje 
tot Ali Baba en de 40 rovers. We verwachten natuurlijk weer een heleboel creativiteit.  
Wil je ook meedoen met een team aan de buurtcompetitie? Meld je dan aan door een mail te sturen 
naar marchel-rinette@planet.nl. 
 

Ensyfair op zoek naar EHBO!!  
Iedereen snapt wel dat in het heetst van de rode-draad-spellen-strijd een ongelukje in een klein 
hoekje zit. Maar natuurlijk staan daar dan mensen klaar, als rots in de branding, na het oplopen van 
een blessure of andere lichamelijk ongemakken!  
We hebben het hier natuurlijk over de EHBO-ers. Ben jij in het bezit van een EHBO diploma en heb je 
zin om tijdens Ensyfair ons EHBO-team te versterken? Laat het ons dan weten. Bel of stuur een 
berichtje naar 06-30656366 of een mailtje naar info@ensyfair.nl  
Wij kijken dan samen naar welke dag zodat iedereen ook nog optimaal van de feestweek kan 
genieten!  
 

Gezocht: foto’s van 70 jaar Ens!  
Dit jaar bestaat Ens 70 jaar. Tijdens Ensyfair willen wij hier natuurlijk ook bij stil staan! Hiervoor zijn 
we op zoek naar foto’s van uw herinneringen aan 70 jaar Ens. Heeft u nog zulke foto’s? We zouden 
het leuk vinden deze te ontvangen, mét jaartal en uw verhaal via het email adres: info@ensyfair.nl  
 

Pimp je wijk!  
Elk jaar doen alle straten hun uiterste best om hun wijk er weer op het mooist uit te laten zien. De 
hele straat aangekleed geheel in het thema van de feestweek. Niet alleen leuk voor de feeststemming 
maar alle deelnemende straten maken ook nog eens kans op een BBQ pakket t.w.v. €350,-. Wil jij 
met je buurt/ wijk/team ook meedoen met Pimp je Wijk maar heb je geen straat om te versieren?  
Ensyfair zorgt dat je een mooi plekje in het dorp krijgt toegewezen om in het thema van de feestweek 
te steken! Wil je meedoen?  
Stuur dan een mailtje naar marchel-rinette@planet.nl.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VPutten 
machinaal & timmerwerk 

voor alles op houtgebied 
 

Het maken en plaatsen van kozijnen, 

deuren, ramen en draaikiepramen. 
 

Tevens verkoop van schroeven, spijkers, 

sloten, deurkrukken, scharnieren, pluggen, 

pvc, tuinhout, schuttingen, 

palen, poortdeur, 

hang- en sluitwerk, etc. 
 

Voor meer info: 

Tel: 06- 19 19 39 04 

vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl 

www.vputten.blogspot.com 

het Noord 10B 8307AA Ens 

 

 

Beëindiging van onze bedrijfsactiviteiten 

Na een periode van ruim 12 jaar, hebben wij 
besloten om te stoppen met ons bedrijf All 
Inn Catering Hugo Mulders. Het verzorgen 
van catering vanuit huis, zoals wij dat 
hebben gedaan, legde een steeds grotere 
druk op onze privé-/woonsituatie. En thuis 
uitbreiden of verhuizen naar een 
bedrijfspand, is voor ons geen optie. 
Daarom zijn we tot het besluit gekomen om 
helemaal te stoppen.  

Wij willen al onze klanten langs deze weg 
hartelijk bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen.   

Met vriendelijke groet,  
Hugo Mulders & Karin Steiginga  
 

 

mailto:marchel-rinette@planet.nl
mailto:info@ensyfair.nl
mailto:info@ensyfair.nl
mailto:marchel-rinette@planet.nl
mailto:vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl
http://www.vputten.blogspot.com/
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Beste Ensenaren, 

Weet u nog, zo’n 5 jaar geleden, ‘Ens Doe Een Wens’? U kon een wens in vervulling laten gaan voor 

iemand die u graag in het zonnetje wilde zetten … Zo gingen er onder andere een etentje, een mooie 

boottocht, en zelfs een weekend naar de Efteling in vervulling! En ook dit jaar hopen we, mede omdat 

Ens haar 70-jarig jubileum viert, weer vele wensen in vervulling te laten gaan! 

De ‘Ens Doe Een Wens! – avond met de band ’N Keer Wat Anders 

Tijdens de Ensyfair op vrijdagavond 17 juni a.s. gaan wij alle Ensenaren een unieke avond bezorgen! 

Dit doen we in samenwerking met de band ’N Keer Wat Anders. Deze avond staat geheel in het teken 

van ‘Ens Doe Een Wens’, er wordt geen entree geheven en wij zullen weer vele wensen in vervulling 

laten gaan! Dus u komt toch ook?!? 

Een wens indienen voor iemand? 
 
Heeft u in Ens een buurvrouw, buurman, vriend, vriendin, kennis, werkgever of wie dan ook, die u 

altijd al eens heeft willen verrassen? Omdat hij of zij uw steun en toeverlaat is, altijd voor u klaar 

gestaan heeft, misschien ziek is (geweest), al jaren bij u de tuin doet, of gewoon omdat u iemand een 

hart onder de riem wil steken? Dan is dit uw kans! Wellicht laten wij de door u opgegeven wens dan 

wel in vervulling gaan. 

 

Begin april ziet u in het dorp bij diverse winkels de zogenaamde ‘wensformuilieren’ liggen. Deze kunt 

u invullen en inleveren in de daarvoor bestemde bus bij de Spar. U kunt (vanaf heden) ook een mail 

sturen naar het speciale ‘Ens Doe Een Wens’- mailadres: ensdoeeenwens@ensyfair.nl 

 

Wat u moet opgeven als u een mail stuurt of het wensenformulier invult 
 Voor wie is de wens 

 Wat voor wens wilt u voor diegene in vervulling laten gaan 

 Waarom? Omschrijf zo duidelijk mogelijk de reden waarom we juist voor deze persoon een 

wens in vervulling moeten laten gaan 

 Uw eigen gegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) 

 

Begin april kunt u de wensformulieren dus in de winkels in Ens vinden! 

 

Wij zien uw wens graag tegemoet! 

 

mailto:ensdoeeenwens@ensyfair.nl
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Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 
 

In deze baanbreker brengen we u graag weer op de hoogte van een aantal ontwikkelingen binnen 
onze vereniging. Op 17 februari j.l. was de jaarvergadering en zijn met alle aanwezige leden de 
ontwikkelingen binnen Con Brio opnieuw besproken. Wat zorgelijk blijft is het kleine aantal leden, 
maar waar wij heel verheugd over zijn is het enthousiasme van onze leden. We hebben naast een A-
orkest en een aantal jeugdleden inmiddels ook een aantal hele enthousiaste volwassen-leden die 
elke week Accordeon les krijgen in het Roefje.  
 

Met een afsluitend concert voor de kerstvakantie in het Roefje hebben we met elkaar en voor elkaar 
gespeeld en daarna lekker met elkaar gegeten. Dit zorgde voor een hele gezellige woensdagmiddag.  
 

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, bedankt! 
 

Op deze wijze willen we iedereen bedanken die afgelopen december 2015 een zak oliebollen heeft 
gekocht ten bate van het koor Rejoice en Con Brio. De opbrengst van deze actie komt beide 
verenigingen zeker ten goede.  
 

Flevo Brass en Con Brio geven concert op 2 april a.s.  
 

Graag nodigen we iedereen uit om op zaterdag 2 april naar een concert te komen wat Con Brio dit 
jaar samen met Flevo Brass uit Emmeloord organiseert. Het concert vindt plaats in de kerk van 
gemeente “de Zaaier”.  
 

Een combinatie van een Brass Band en een Accordeon ensemble/orkest zorgt zeker weten voor een 
mooie en afwisselende avond. Dus schrijf het vast op in uw agenda! 
 

 

   

 

 

 
De Koningsspelen zijn een sportief evenement voor alle kinderen in het basisonderwijs. 
 
Ook dit jaar doen de scholen in Ens weer mee aan de Koningsspelen/sportdag. 
Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk 
én leuk het is om samen te bewegen. 
In 2016 zijn de Koningsspelen op vrijdag 22 april. 
 
Alle leerlingen krijgen via de scholen bericht over de inhoud van deze dag. 
 

 Kinderdisco in het Roefje 

 Voor alle basisschoolkinderen uit Ens!! 

 Zaterdag 16 april van 19.00 tot 21.30 uur 

 Entree en ranja gratis 

 Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihueSC843LAhXFqw4KHWZYD7MQjRwIBw&url=http://www.aves.nl/scholen/ens.html&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNF1G_Xs0TbBKBa-KdfmDnoa3cQ-hg&ust=1456317344846152
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Kledingbeurs Ens 

De Kledingbeurs-Ens is weer in aantocht. De beurs wordt gehouden 
op vrijdag 1 april in de voetbalkantine De Seidelhorst. 
Nee, het is geen grapje, het kwam gewoon zo uit! 
  
De beurs gaat open om 18.30 uur. Tot 20.30 uur wordt er mooie 
voorjaars- en zomerkinderkleding verkocht in de maten 50 t/m 176, 

voor jongens en meisjes. Ook hebben we weer een divers aanbod van dameskleding in de maten S 
t/m XXL. Speelgoed en schoenen worden ook verkocht. De entree is gratis! 
 
Voor info over inbreng / meedoen met de beurs kijkt u op onze website: 
www.kledingbeurs-ens.webklik.nl 
Voor opgave kunt u vanaf 1 maart mailen naar: kledingbeurs.ens@gmail.com. 
  
Tot ziens op de beurs op vrijdag 1 april 2016! 
Groeten van Team Kledingbeurs-Ens. 
 

 
Tulpenmozaïek Ens 2016 
 
Voor de derde achtereenvolgende keer is Ens eerste geworden met 
het tulpenmozaïek. We hebben de wisselbeker in ontvangst mogen 
nemen. 2015 was het jaar dat wilde dieren voor het laatste mee 
mochten doen in een circus. Het thema circus gaf ons de kans dat de 
leeuw nog één keer door de hoepel mocht springen in Ens. 
De ontwerper is al aan de slag met het thema voor dit jaar: Mandala.  
Dat wordt dit jaar een abstract plaatje. We gaan er weer voor om er 
iets origineels van te maken. Dit kan dankzij de hulp van veel 
vrijwilligers. 
Lijkt het je leuk om te helpen, neem dan contact op met Mirjam Leene 
tel. 253470. 
Het tulpenfestival (waar het mozaïek een onderdeel van is) is van 15 april t/m 8 mei.  

 

 

Uitnodiging jaarvergadering IJSCLUB De TOCHT 
 
Datum: Maandag 21 maart 2016 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  IJsclubgebouwtje 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester 
7. Bestuursaangelegenheden 
8. Nog te ondernemen activiteiten 
 - Techniek  
 - Terrein  

- Overige 
9. W.v.t.t.k. 
10. Afsluiting 
 

http://www.kledingbeurs-ens.webklik.nl/
mailto:kledingbeurs.ens@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJk86r04vLAhWKAxoKHemZBegQjRwIBw&url=http://www.spiritualiteit-in-nederland.nl/ontspanning/mandalas-kleuren-pagina-5/&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNGm2j7xX4O2BY1Ps2K2BZWs7oZjfw&ust=1456240115578480
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Etappe    Afstand Starttijd Startplaats 
 
Emmeloord - Luttelgeest 11,3 km   8:30 uur Bosbaan 
Luttelgeest - Marknesse   4,7 km   9:40 uur Langebrink 
Marknesse - Kraggenburg   5,7 km 10:11 uur Markehof 
Kraggenburg - Ens    6,3 km 10:50 uur  Saaze 
Ens - Nagele     7,8 km  11:33 uur Waterkant 
Nagele - Tollebeek    5,2 km 12:24 uur  Centrum 
Tollebeek - Espel    7,1 km 13:00 uur Centrum 
Espel - Creil     4,6 km 13:46 uur Centrum 
Creil - Rutten     5,4 km 14:17 uur  Tankstation Tiems 
Rutten - Bant      7,0 km 14.53 uur Centrum 
Bant - Emmeloord    5,7 km 15:39 uur Centrum Het Midden 
 
Op zaterdag 16 april zal voor de 22e keer de 11-dorpenloop gehouden worden. 
De start is om 8.30 uur op de atletiekbaan voor de eerste etappe naar Luttelgeest, alle dorpen zullen 
worden aangedaan. De organisatie is druk met vergunningen, EHBO, politiebegeleiding, de 
tijdwaarneming en de vrijwilligers voor de veiligheid van de lopers en loopsters. De atleten komen 
tussen 11.15 uur en 11.30 uur in Ens aan.  
Komt allen naar de Waterkant (Loswal) om de sporters te begroeten. 
Natuurlijk is Loopgroep Ens ook weer van de partij. Bij het uitgaan van deze kopij zijn 51 ploegen 
ingeschreven, allen een fijne en sportieve dag. 
 
Ben Maas.     
 

’T VOORHUYS 11 DORPENLOOP 

ZATERDAG 16 APRIL 2016 
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INSCHRIJVINGEN JOEK AUTOCROSS WEER OPEN 

 

Ook dit jaar wordt op 27 april het autocross-seizoen geopend tijdens de JOEK Autocross. Over de 
locatie is wederom nog niks zeker, maar er wordt vanuit gegaan dat de commissie het weer voor 
elkaar gaat krijgen om een mooi stukje klaar te krijgen voor de koningsrit. Mocht je zin hebben om de 
titel van Bram Krijger te veroveren, schrijf je dan nu in! 
 

De inschrijvingen zijn dit jaar uitgebreid met een mogelijkheid tot equipe, dit houdt in dat het mogelijk 
is om met twee personen mee te rijden op één startnummer. Daarnaast is het mogelijk om je in te 
schrijven voor de enige echte polderklasse, en daarnaast wordt de 250-euro klasse ook weer 
verreden. Voor meer informatie én inschrijvingen kijk even op www.joekautocross.nl of houd de 
facebook pagina van J19NU JOEK in de gaten. 

 

 
 

 

Kennedymars                       Poldermars 
80 kilometer      20 kilometer 
26 en 27 april 2016                           27 april 2016 
  
Een prachtige wandeling van 80 kilometer langs bloeiende tulpenvelden, het windmolenpark en 
Schokland. Dat gebeurt op dinsdag 26 april a.s. voor de 7e keer tijdens de Van Saaze Kennedymars. 
Om 22.00 uur wordt het startschot gegeven door de tulpenkoningin en de tulpenprinses. De start en 
de finish zijn bij het AV NOP terrein in Emmeloord.  
Dit jaar gaat de route niet langs alle dorpen, zodat de wandelaars ook andere delen van de polder  
zien. De route gaat dit jaar vanuit Emmeloord, naar Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg, Ens, 
Schokland, Nagele, Tollebeek en over de dijk langs het windmolenpark richting Creil. Vanuit Creil 
wordt de route voortgezet richting Espel en aansluitend weer naar het AV NOP terrein in Emmeloord.  
 

Voor het eerst wordt er dit jaar op Koningsdag, woensdag 27 april, een Poldermars georganiseerd. 
Deze route is 20 kilometer en start om 12.00 uur bij onze hoofdsponsor Van Saaze in Kraggenburg. 
Een touringcar bus brengt de wandelaars vanuit Emmeloord naar het startpunt. Vanuit Kraggenburg 
wandelen de wandelaars richting Ens, Schokland en Emmeloord. 
De inschrijving voor de Poldermars is ook bij het AV NOP terrein. 
 

Bent u enthousiast geworden en wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws of wilt u zich 
inschrijven? Neem dan vooral een kijkje op onze site; www.stepnop.nl/kennedymars of volg ons via 
twitter (@KMemmeloord) en facebook (KennedymarsNoordoostpolder).  
 

Hopelijk zien we u/jullie op 26 en/of 27 april!  
 

http://www.joekautocross.nl/
http://www.stepnop.nl/kennedymars
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Biljart Vereniging Ens  
 

Beste dorpsgenoten, 

Hier weer een bericht vanuit Biljart Vereniging Ens. 

We zitten weer volop in 2016, alle feestdagen achter de rug en een voortreffelijke nieuwjaarsborrel 

gehad die weer goed bezocht is. Dus volop energie om er weer een mooi jaar van te maken. 

Afgelopen week hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering, de opkomst was goed en fijn dat het 

goed gaat met Biljart vereniging Ens. We hebben tijdens deze bijeenkomst afscheid genomen van 

Cees Gootjes als penningmeester van onze vereniging. Cees heeft samen met zijn vrouw Janny de 

afgelopen jaren heel veel betekend voor onze vereniging. We hebben een fantastisch bestuurslid 

uitgezwaaid en een nieuwe penningmeester mogen verwelkomen, Rien Schook zal ons bestuur gaan 

versterken als de nieuwe penningmeester. Super dat er steeds weer dorpsgenoten zijn welke het 

verenigingsleven een hart onder de riem steken, daar moeten we het wel van hebben hier in Ens. 

Ook dit jaar zal BvE een clubtoernooi gaan organiseren, want tenslotte zal Jacob Buijsman de 

wisselbeker met hand en tand moeten verdedigen. Hij was de vorige editie de grote winnaar, en 

reken erop, dat we het hem met alle leden moeilijk gaan maken tijdens dit toernooi . 

Op zaterdag 12 maart a.s. vindt de NL Doet Dag weer plaats. In samenwerking met stichting ‘het 

Roefje’ zullen we weer wat aan gaan pakken ten gunste van de gebruikers van het dorpsgebouw. 

Ditmaal wordt er aan de achterzijde een luifel geplaatst, zodat de gebruikers ook bij minder weer even 

een luchtje kunnen scheppen, beschut tegen regen en wind. Zoals gebruikelijk wordt deze klus met 

behulp van diverse vrijwilligers geklaard en maken we dankbaar gebruik van de bijdrage die het 

Oranjefonds ons beschikbaar stelt om dit te verwezenlijken. 

Biljart Vereniging Ens blijft in beweging om zoveel mogelijk Ensenaren een leuke ontspannende 

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

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

aan het stoten of zitten gewoon even lekker met elkaar in gesprek. 

 

Tot ziens bij Biljart Vereniging Ens aan de Gillotstraat, ook dames zijn van harte welkom! 

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

http://www.biljartverenigingens.nl/
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Beste Dorpsgenoten,  

 

Een sportploeg van het jaar, een 50 jarig jubileum, en splinternieuwe tennisbanen. Er valt heel wat te 

vieren op de sportclubs. Maar helaas ook te treuren. Mensen die veel voor onze clubs betekenen of 

dat in het verleden hebben gedaan ontvallen ons. Dankbaar zijn we voor de kostbare tijd die een 

ieder stopt in het helpen op de sportclub op 

welke manier dan ook. En dat al onze tijd 

kostbaar is, blijkt keer op keer. Maak er daarom 

het beste van.  

 

Bij de dorpsborrel is het Damesteam van de 

Zaalvoetbal gekroond tot 1e sportploeg van het 

jaar. Dit vanwege de bijzondere prestaties die 

deze dames hebben geleverd door direct in het 

eerste seizoen kampioen te worden en deze 

ongeslagen reeks ook dit jaar nog voort te 

zetten. Dames, geweldig gedaan. De teamfoto 

van deze toppers hangt in Sportcafe Time-Out.  

 

De Volleyballers meppen inmiddels 

al 50 jaar en daarom wordt er een 

sportief feest gegeven voor jong en 

oud. Maar vooral ook voor de leden 

van weleer. Elders in deze 

Baanbreker vindt u de oproep. Als 

u de jubileum commissie nog aan 

e-mail adressen van oud-volleybal leden kunt helpen dan is die hulp van harte welkom op: 

activiteitencommissie@svensvolleybal.nl 

 

 

Per 1 april hoopt de tennisclub nieuwe banen 

te hebben. En niet zomaar nieuwe banen. 

Premium+ Gravel. Op deze banen kan straks 

het hele jaar worden gespeeld. Met 

uitzondering van de dagen met vriezend weer.  

 

De aannemer is bezig om alles op tijd af te 

krijgen. Het weer moet echter ook wel goed 

zijn. Wanneer er gewerkt wordt tijdens te nat 

weer of bij vorst kan dit later in de nieuwe 

baan problemen opleveren.  

Met sportieve groet, 

 

Marien van der Slikke 

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

mailto:activiteitencommissie@svensvolleybal.nl
mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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Word verkeersregelaar bij de avondvierdaagse van Ens! 
 

Sta jij stevig in je schoenen, en vind je het leuk om bij te dragen aan de veiligheid van onze 
wandelaars, dan zoeken we jou!! 
De politie leidt je op tot verkeersregelaar en je ontvangt een diploma voor een jaar. Hiermee kan je 
een jaar lang ook andere evenementen begeleiden. 
Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld zelf twee dagen meeloopt met je kinderen en twee dagen als 
vrijwilliger de A4Dcommissie helpt. Een perfecte mix, en wij zijn enorm geholpen. Laat gauw wat van 
je horen, want zonder vrijwilligers zijn we nergens.. 
 

Vriendelijke groet, het bestuur van avondvierdaagse Ens 
 

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

- Inschrijfavond: 19 april van 18.30 uur -19.30 uur in de Seidelhorst 
- Avondvierdaagse: 9 t/m 12 mei 

 
 

 
 
 

S.V.Volleybal bestaat 50 jaar! 
 
Dit jaar een gouden jubileum. S.V. Ens Volleybal bestaat namelijk 50 jaar. Wij nodigen alle leden en 
oud-leden uit, op zaterdag 16 april, voor een avond vol gezelligheid en volleybal.  
 

Wij zijn op zoek naar oud-leden van de volleybal. Kent of bent u oud-lid? Stuur dan gelieve vóór 10 
maart een mailtje met contactgegevens naar activiteitencommissie@svensvolleybal.nl of bel / stuur 
een bericht naar 06-30656366. Dan zorgen wij dat u ook een uitnodiging krijgt.  
 

We hopen alle leden en oud-leden te zien op zaterdag 16 april om het jubileum op een sportieve, 
gezellige manier met ons te vieren. Heeft u wellicht foto’s van uw volleybal carrière, dan ontvangen 
wij ze graag, stuur deze dan naar bovenstaand email adres.  

 

 

 

Leren tennissen? De lessen beginnen weer! 

In de week van 3 april beginnen de lessen op het tennispark aan de E.P. Seidelstraat. Wie er over 
denkt om te beginnen met tennissen, kan er het beste een paar volgen. Ze worden gegeven door 
onze professionele tennisleraar Bart van Weelie. Aanmelden of meer informatie krijgen kan via 
secretaris@tcens.nl 

mailto:gw.wilkens@kpnmail.nl
mailto:activiteitencommissie@svensvolleybal.nl
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Feest op gerenoveerd tennispark 

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt, maar begin april is alles klaar. Dan is het hele tennispark 
aan de E.P. Seidelstraat gerenoveerd en kunnen we met gloednieuwe banen weer een flinke tijd 
vooruit. Dat willen we graag met zoveel mogelijk mensen vieren en daarom zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd. 

Wat is het programma? 

Woensdag 20 april: middag voor jeugd van de basisscholen van 14.00 tot 16.00 uur.  
Spelletjes en activiteiten met lekkers en prijsjes. De toegang is gratis en rackets zijn aanwezig. 
Aanmelden is niet nodig. 

Donderdag 21 april: feestelijke heropening met activiteiten van 19.30 tot 22.00 uur. 
Wethouder Wiemer Haagsma is present om de nieuwe banen op een sportieve manier te heropenen. 
Daar toasten we op en na de opening zijn er verschillende activiteiten voor iedereen die maar mee wil 
doen. Er zijn rackets aanwezig en de toegang is gratis. 

Vrijdag 22 april: bedrijven/buurttoernooi van 16.00 tot 22.00 uur. 
Een toernooi waarin bepaald wordt welk bedrijf en welke buurt de beste tennissers heeft. In een team 
van vier speel je korte wedstrijden om de prijs voor de beste buurt en het beste bedrijf. Viertallen 
kunnen zich aanmelden via voorzitter@tcens.nl en de deelname kost twintig euro per team (dit is 
inclusief soep en broodjes). Wie meer informatie wil kan mailen of bellen met 06-49120132 (Gitta 
Montanus).  

Zondag 24 april: eerste middag voor arbeidsmigranten van 14.00 tot 16.00 uur. 
Omdat het voor arbeidsmigranten die dan weer hier en dan weer daar werken lastig is om een jaar 
lang lid te worden van een vereniging starten we met een inloopmiddag. Iedere zondag kunnen 
arbeidsmigranten voor drie euro twee uur lang tennissen op ons park. De eerste mogelijkheid is 
tijdens de openingsweek op zondag 24 april. 

Vragen? Mail voorzitter@tcens.nl of bel met 06-49120132 (Gitta Montanus). 

 

 

Henri’s Kaas en Broodhuys 
 
De bakker van Ens ging enkele maanden geleden 
met pensioen en het dorp was bang voor een leeg 
winkelpand. Voorzitter Piet Baars van de plaatselijke 
commerciële vereniging stak daar een stokje voor. 
,,Wij stonden met kaas op de markt. Piet wees naar 
dit pand en zei: waarom ga je niet binnen zitten? Daar 
is het lekker warm’’, lacht Henri Boer. 
Henri en Henriëtte Boer hapten toe en wilden 
voorkomen dat de klanten van de bakker hun heil 
elders zochten: ,,Het moest snel en dat was niet 
makkelijk, want brood was nieuw voor ons.’’ 
Inmiddels beseffen ze, dat ze tijdens die haastige 
start wat steekjes hebben laten vallen. 

Die plooien worden gladgestreken met het ‘huwelijk’ met Hendrik Schaap. ,,We gaan al ons brood en 
banket van Hendrik betrekken. Zijn brood is een stuk beter dan wat we tot nu toe verkochten, daar draai ik 
niet omheen. We hebben nu een goed product en een goed product verkoopt zichzelf.’’ 
Hendrik Schaap heeft al 23 jaar bakkerszaken in de polder en beschikt over een nieuwe en goed 
geoutilleerde, ambachtelijke bakkerij in Marknesse. Piet Baars onderschrijft dat: ,,Deze ondernemers 
zorgen voor leefbaarheid in het dorp. Ze verkopen een goede boterham en een lekker stuk kaas. Ik ben 
ervan overtuigd dat die kwaliteit ervoor zorgt dat ze het gaan redden in Ens.’’ 
 

mailto:voorzitter@tcens.nl
mailto:voorzitter@tcens.nl
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Dag beste mensen, 
 
Hier namens De Kleiduikers even een korte terugblik op het 
Carnavalsweekend dat plaats vond van 5 t/m 8 februari. 
 
Wij kunnen met z’n allen weer terugkijken op een geslaagd en gezellig Carnaval. 
Helaas dit jaar wegens omstandigheden geen Zeebodemtrofee uitreiking op de woensdagavond. 
Zodoende was onze start op vrijdagmorgen. Samen met de Jeugdraad hebben wij basisschool De 
Regenboog en basisschool De Horizon bezocht. Het was erg gezellig en namens De Kleiduikers 
zeggen wij: bedankt voor de uitnodiging en de goede organisatie! 3 maal Alaaf. 
 
Tijdens de 50+ Carnaval in Het Wapen van Ens werd Jeugd Prins Luuk Algra geïnstalleerd en Tom 
Koomen en Tim van Veen werden benoemd tot zijn adjudanten. Met het smartlappenkoor Smart en Zo, 
een optreden van buutreedner Janus (lees Sietse Broekema) en de dansmariekes was het een gezellig 
samenzijn deze middag. 
Prins Loui en zijn adjudanten Peter en Rudy zijn in de 2

e
 helft van de middag afgereisd naar Emmeloord, 

waar in het gemeentehuis de officiële sleuteloverdracht plaatsvond, uitgevoerd door burgemeester Auke 
vd Werff.   
 
Dan de playbackshow. Dit was werkelijk waar weer een  
TOP avond. Met maar liefst 10 optredens bij de onder- 
bouw (groep 3, 4 en 5) en 11 optredens bij de boven- 
bouw (groep 6, 7 en 8).  
Bij de onderbouw ging de 1

e
 prijs naar Vera Goossens 

en Luna van Egmond. 
Kelvin en Jeffrey werden de winnaars bij de bovenbouw. 
De publieksprijzen gingen dit jaar naar “De jongens van 
de nacht” en naar Maud Heijen en Francien van Tilburg.  
Onze dansmariekes hebben nog even opgetreden in 
Chez Marknesse. 
 

Zaterdagochtend gelukkig droog weer. We kunnen terug- Stefan, Jens, Yoeri en Chiel met 
kijken op een geweldige en prachtig mooie optocht!!  “Schatje mag ik je foto” 
Bedankt iedereen die heeft meegedaan met de optocht. 
 
       Tijdens Kindercarnaval was de zaal van Het Hof 
       der Kleiduikers weer helemaal vol. Het was héél  
       gezellig met een optreden van Lise, René & Jarco   
 

Tijdens Groot Carnaval trad de band La Stampa op. 
Met krap 300 bezoekers was het gezellig druk. 
Complimenten aan iedereen die weer heel mooi en 
leuk verkleed waren.    
    

 
 
Op zondag het smartlappenfestival.  
Een bomvolle zaal en 11 geweldige smartlap optredens.  
De 3

e
 prijs ging naar de vrienden van Prins Loui, 

De 2
e
 prijs naar de vrouwen van de Raad van Elf en de 

1
e
 prijs en publieksprijs naar Britte en Christiaan Vos.  

De band Ludduvudduh was werkelijk waar geweldig. 
Zowel voor als na het smartlappenfestival traden zij op 
en zij waren fantastisch. 
Naast optredens van onze dansmariekes vond er  
natuurlijk ook nog een verloting plaats.  
Alle bedrijven en winkeliers die prijzen beschikbaar 
hebben gesteld willen wij enorm bedanken! 
 

Op maandag het haringhappen, stamppot eten en Pyjamabal. ’N Keer wat anders trad op en was weer 
als vanouds. Bedankt mannen!! We kregen nog bezoek van De Biersmurfen, De Schuim-marcheerders en 
De Zotte  Leeuwkes. 
Foto’s van alle activiteiten, gemaakt door Marco Buitenhuis, zijn te vinden op www.dekleiduikers.nl 

 

 

 

http://www.dekleiduikers.nl/
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Activiteiten voor de komende periode 
   
 

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen.  
Onze avonden worden gehouden in ’t Gebouwtje, naast de 
katholieke kerk. 
  
Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. 
 

22 maart: Paasworkshop 
Deze wordt verzorgd door Leny Heineke en Lucy Schilder. 
Wij gaan een paasstuk maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zich van te voren opgeeft. De 
kosten zijn € 10,-. Opgeven bij Ine van Koulil. 
 

10 april 
De wandeltocht vanuit Melania. Deze begint om 13.00 uur. Waar deze start hoort u later. 
 

19 april: Eéndagsbestuur 
Deze avond wordt ingevuld door de wijk van Nel Zuidberg. Wat er deze avond gaat gebeuren is een 
verrassing. 
 

12 of 26 mei: Fietsdag 
Ook dit jaar zullen enkele leden weer een mooie fietsroute uitzetten. 
 

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

 
 

Voorjaarsprogramma 2016 
 
Dinsdag 8 maart 

Dhr. J. Menger uit Blokzijl vertelt 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 

. 
?? mei   Jaarlijks reisje 
 

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

Kom vrijblijvend een keer een afdelingsavond bezoeken. 
Zie ook: http://vrouwenvannu.nl/ens 

 
 

 

Vrouwenbeweging Passage 
 

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
van en voor vrouwen met: Hart voor de samenleving, oog voor 
de naaste en gevoel voor cultuur. 
 

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

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

16 maart Paasviering met maaltijd en liturgie 
 

13 april Gezonde voeding met Roelfien Wuestenenk 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Wil Ritsema, tel. 25333 of Geertje Buitenhuis, tel. 251371 
 

http://vrouwenvannu.nl/ens
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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 2e 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 ene 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 Zorggroep Oude en Nieuwe Land.  
 

Thuis in Optiek 
Donderdag 24 mei, 22 september en 6 december van 10.00 – 10.30 uur is Leone Lourens in het 
Steunpunt aanwezig. 
 

Bingo en broodmaaltijd 
Maandag 7 maart Bingo met aansluitend een broodmaaltijd. Kosten € 6,00 (Opgave in het 
Steunpunt.) 
 

Kledingverkoop 
Donderdag 21 april vanaf 10.00 uur houdt de fa. Bekkema een kledingverkoop! 
 

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

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

 
 
 

 

AED beschikbaar in Ens 

 
Met ingang van 11 januari 2016 is er een gemeentelijke AED beschikbaar in 
Ens. Deze hangt aan de linker voorzijde van de Van Benthemhal, E.P. 
Seidelstraat 2. Alle gemeentelijke AED’s zijn aangemeld bij HartslagNU en 
kunnen worden ingezet bij een reanimatie in uw wijk of dorp. 
 

Aanmelden van vrijwilligers en AED’s 

Het is van groot belang dat er veel vrijwilligers en AED’s beschikbaar zijn 
voor deze hulpverlening. Dus ben je gecertificeerd hulpverlener, BHV-er of EHBO-er? Meld je dan zo 
snel mogelijk aan bij www.hartslagnu.nl. Ook vragen we bedrijven, stichtingen, verenigingen/ 
instanties en particulieren om hun AED aan te melden bij www.hartslagnu.nl. Hoe meer aangemelde 
AED’s en hulpverleners, des te groter is de overlevingskans van slachtoffers in uw omgeving. 
 

Informatieavond burgerhulpverlening 

Op 17 maart aanstaande wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle burgerhulpver-leners 
en belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden via j.dejong@noordoostpolder.nl. 
De locatie en het tijdstip worden binnenkort gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in De 
Noordoostpolder op www.noordoostpolder.nl. 
 

U bent bij deze van harte uitgenodigd. 

mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
mailto:j.dejong@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/
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Peuterspeelzaal De Hummel       
 

Sportweg 22    Openingstijden 
8307 AN Ens    Maandagmorgen t/m donderdagmorgen 
Tel: 06-25205477   8.30 uur t/m 11.30 uur    
 

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

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

Van de leidsters.   
 
De afgelopen periode was het thema in de groep: We hebben er een 
geitje bij. Dit is ook de titel van het prentenboek van het jaar tijdens de 
nationale voorleesdagen die altijd in januari/februari plaatsvinden. 
Alle kinderen hebben een eigen boek gemaakt met de dieren uit het 
boek er in. We hebben een kinderboerderij gemaakt waarin de peuters 
naar hartenlust hebben gespeeld. Dieren in het hooi, stro en zelfs in de 
modder. 
Er zijn opa’s en oma’s in de klas geweest om voor te lezen en we zijn 
ook nog naar een voorstelling over het boek geweest in de bibliotheek 
in Emmeloord. 
En op dinsdag 23 februari hebben we het thema afgesloten met een 
bezoekje aan de kinderboerderij in Emmeloord. Gelukkig was het droog 
weer en zelfs de zon scheen dus het was genieten voor iedereen. 
Dankzij de medewerking van ouders, opa’s en oma’s hebben we veel extra activiteiten kunnen doen 
waar de peuters erg van genoten hebben. 
 

Vriendelijke groet van alle peuters, juf Claudia en juf Ria 
 

 

Even voorstellen ……. 
 

Beste Ensenaren, 
 
Via deze weg wil ik graag mijzelf en mijn bedrijf, Health Weight Balance 
aan jullie voorstellen. Ik ben Michelle Doldersum en woon nu sinds 2013 in 
Ens naar vele jaren in Bolsward te hebben gewoond. Inmiddels ben ik dan 
ook al redelijk ingeburgerd.  

 
Al sinds een hele lange tijd heb ik de ambitie om een eigen bedrijf op te starten. Afgelopen mei ben ik 
in aanraking gekomen met een voedingsconsulent die werkt met de producten van Herbalife. Eerst 
ben ik een aantal weken zelf de producten gaan gebruiken, al snel was ik onder de indruk van het 
resultaat en besloot ik zelf als onafhankelijk Herbalife member  voor Herbalife aan de slag te gaan. 
Nu zijn we enkele maanden verder en ben ik al redelijk opgestart in Ens.  
 
In mijn praktijk begeleid ik mensen die bijvoorbeeld willen afslanken, aankomen, meer vitaliteit willen, 
sport prestaties willen verbeteren, etc.  
 
U kunt mij bereiken op telefoonnummer; 06 22 00 86 16 of via de email; 
healt.weigt.balance90@gmail.com 
 
Groetjes Michelle Doldersum 

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

VERSE STREEKPRODUCTEN, BIJ U THUIS BEZORGD. 

Wij zijn Max Sturm en Antoon Ziel, twee ondernemende 

boerenzoons van de Zwijnsweg. Een jaar geleden zijn wij 

een bedrijf gestart met de naam Max & Antoons Vers 

Service. Een onderneming die verse streekproducten gratis 

thuis bezorgd in Ens en sinds kort ook in Nagele.  

Wie zijn Max en Antoon? 

Zoals al genoemd zijn wij Max (18) en Antoon (22). Twee 

fanatieke en actieve jongens die weten van aanpakken. 

Beiden opgegroeid op een boerderij aan de Zwijnsweg. Vorig 

jaar februari tijdens het Smartlappen Festival van CV De 

Kleiduikers zijn wij op het idee gekomen om de producten 

van onze vaders te gaan verkopen in Ens. Dit met de reden 

dat wij vinden dat de grote supermarktketens te veel geld 

vragen, de prijs is door de vele tussenschakels niet eerlijk 

voor boer en de consument.   

Wat kunnen wij bieden? 

Wij zijn de nieuwe groenteboer in ons mooie dorpje Ens. Wij bieden aardappels, groentes, fruit en 

kaas aan voor een eerlijke prijs, en brengen dit gratis rond bij onze klanten in het dorp. Via onze 

website www.vers-service.nl kan een bestelling worden geplaatst, deze bestelling komen wij elke 

zaterdagochtend op een duurzame manier gratis rondbrengen bij de klant. Zo hoeft de klant niet meer 

met zware aardappelzakken te sjouwen van supermarkt naar huis, en eet deze producten van eigen 

bodem.  

Waar komen deze producten vandaan? 

De Agria aardappels, uien en wortels die wij verkopen worden geteeld op de mooie polderklei van de 

Zwijnsweg door Akkerbouwbedrijf Sturm. De overheerlijke kaas die wij verkopen is Campereilander 

kaas van Kampereiland en het fruit komt bij Fruitbedrijf Masteling uit Marknesse weg. Daarnaast 

hebben wij nog een aantal leveranciers, voor meer informatie kunt u kijken op: www.vers-service.nl . 

VAN ENSERBODEM  CAMPEREILANDER KAAS  

Agria aardappels €0.69/kg Jong €11,50/kg 
Verse gele uien €0,49/kg Jong belegen €11,50/kg 
Winterwortels €0,49/kg Belegen €11,50/kg 
Eieren €1,50/10stk Oud €12,-/kg 
Mosterd-dillesaus €2,99 per potje Overjarig €12,-/kg 
Gekonfijte rode kool €2.99 per 

pot(4pers) 
  

  FRUIT  

  Elstar appels €1,49/kg 
  Conference peren €1,49/kg 
  Heerlijke appelsap €1,90/liter 
  Appelsap-tap €7,99/5 liter 
 

 
 
 

 

http://www.vers-service.nl/
http://www.vers-service.nl/
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Even voorstellen ……….. 

 

 

 

Wie is Cindy’s Pedicuresalon? 

Mijn naam is Cindy Oost en eind juni 2015 heb ik mijn opleiding tot pedicure afgerond. Inmiddels ben 

ik gestart in mijn eigen salon aan de Schokkerringweg 37B in Ens.  

De salon bevindt zich op de eerste verdieping en is ingericht met moderne apparatuur. Dit maakt het 

mogelijk om efficiënt en (vrijwel) pijnloos te werken, in een hygiënische werkomgeving en volgens de 

nieuwste richtlijnen in deze branche. 

Bent u slecht ter been of kunt u moeilijk van huis, dan kom ik graag bij u langs in de regio Ens/ 

Nagele/ Urk/ Emmeloord/ Kampen. Laat uw voeten behandelen in uw eigen stoel.         

Als Ambulante pedicure neem ik alle benodigdheden mee en geef ik de zorg waar uw voeten om 

vragen.  

Ik ben aangesloten bij ProVoet, dit is een landelijke brancheorganisatie voor pedicures. ProVoet 

bevordert de kwaliteit en professionaliteit van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. 

De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne.  

Om u nog beter van dienst te zijn, ben ik in september 2015 gestart met de opleiding medisch 

pedicure en heb ik inmiddels mijn certificaat voor diabetes behaald! 

Tevens kunt u bij Cindy’s Pedicuresalon terecht voor Gelpolish. 

Gelpolish is geen nagellak, maar ook geen gel. Het is de perfecte combinatie van die twee! Ben je 

gek op gelakte nagels, maar ben je het zat na een paar dagen (of soms zelfs na een dag!) alweer 

opnieuw te moeten aanbrengen vanwege beschadigingen, of ben je het drogen van de lak gewoon 

zat, dan is Gelpolish de oplossing! Gelpolish blijft ongeveer twee weken goed zitten op je nagels met 

een fantastische glans die niet te vergelijken is met gewone nagellak. 

De voordelen van Gelpolish: 

- ongeveer twee weken prachtige nagels 

- direct droog en hard, je kunt gelijk weer aan de slag 

- bescherming van de natuurlijke nagel, deze zal niet   

  snel breken of scheuren 

- nagelbijters zullen geen nagelbijters meer zijn 

Daarnaast is Gelpolish erg mooi op uw teennagels 

Wilt u een afspraak maken? 

Dit kan telefonisch op telefoonnummer 06-16571293 

of via info@cindys-pedicuresalon.nl 

 

U bent van harte welkom! 

 

 
 

mailto:info@cindys-pedicuresalon.nl
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          Even voorstellen.... 
 
 
 

Aangenaam ik ben Henk van Putten, samen met mijn vrouw Astrid en onze 
dochter Samantha, wonen wij op het Noord 20 in Ens. 

 
Na 27 jaar gewerkt te hebben in de bouw, kwam het op mijn pad om voor mijzelf te beginnen.  
In 2010 heb ik mijn bedrijf gestart, met het maken van kozijnen, ramen, deuren en div timmerwerk. 
Eerst bij mijn ouders in Nunspeet met hulp van mijn vader en broer.  
Na een aantal jaar gewerkt te hebben in Nunspeet werd mijn werkruimte te klein en wou ik graag mijn 
reistijd verkorten, en zocht ik een werkruimte in Ens. 
Via Ko van Egmond kreeg ik de tip of een stuk ruimte op het Noord 10B wat voor mij zou zijn. 
 
Na een gesprek te hebben gehad met Arjo Roos, heb ik nu mijn bedrijf daar gevestigd. Ik kon 
beginnen met het inrichten van het machinepark zoals een zaagmachine, vlak en verdikte bank, 
freesmachine, afzuiging, stellingen voor hout en een magazijn. Nadat dit er stond konden we starten 
met het vervaardigen van : 

 Kozijnen/ramen 

 Kozijn met draaikiepramen  

 Deuren ( met driepuntsloten) 

 Het op maat zagen of dikte, en freeswerk van diverse houtsoorten. 
Ook het plaatsen van kozijnen of deuren en ramen behoort tot de mogelijkheden. 
 
Vanaf april is het ook mogelijk diverse bevestigingsmiddelen te verkrijgen zoals: 

 Spijkers 

 Schroeven 

 Pluggen 

 Sloten 

 Deurkrukken 

 Scharnieren 

 Pvc  

 Enzovoort 
 
Tevens tuinhout, schuttingen, palen, poortdeuren en bijbehorend hang- en sluitwerk. 
 
U kunt ook mijn website bezoeken www.vputten.blogspot.com of 
Facebook vputten machinaal & timmerwerk 
 
Heeft u vragen of interesse? 
Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk van Putten  
Tel: 06- 19 19 39 04  
Email: vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl 
 
 

 
                                                                                    

 
 
 
 

 

 

MULDERS REPARATIE SERVICEPUNT ENS 

       GESLOTEN VANAF 1 JANUARI  2016 

 

http://www.vputten.blogspot.com/
mailto:vpmachinaaltimmerwerk@telfort.nl
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Boswachtersnieuws 
Door Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten 
 
 
 

Recordaantal bezoekers in Bezoekerscentrum Waterloopbos 
Bezoekerscentrum Waterloopbos van Natuurmonumenten heeft in 2015 een record aantal gasten 
mogen verwelkomen. Afgelopen jaar namen meer dan 15.000 bezoekers een kijkje in het 
bezoekerscentrum. Dit laat zien dat het Waterloopbos steeds belangrijker wordt als bestemming voor 
bezoekers van de Noordoostpolder. “De vernieuwing van de expositie heeft duidelijk zijn vruchten 
afgeworpen” aldus een trotse boswachter Klaas Althuis, “we krijgen veel positieve reacties op de 
interactiviteit van de nieuwe expositie”. Hij vervolgt: “De vrijwillige gastheren en gastvrouwen aan de 
balie zorgen voor een fijne sfeer en dat voelen bezoekers direct. We zijn dan ook heel dankbaar en 
trots op onze vrijwilligers.” De verwachting is dat door de aanwijzing van het Waterloopbos als 
Rijksmonument in 2016 het aantal gasten in het bezoekerscentrumcentrum verder zal groeien naar 
20.000. Natuurmonumenten zoekt gastheren en gastvrouwen voor het bemensen van de balie van 
het bezoekerscentrum. Bel boswachter Klaas Althuis voor meer informatie op (06) 55825150 
 

Vleermuizen in voormalige zoutbunker 
Samen met Landschapsbeheer Flevoland heeft Natuurmonumenten de vleermuizen geteld die 
overwinteren in de zoutbunker in het Waterloopbos. De zoutbunker is in Flevoland een van de 
belangrijkste overwinteringsplaatsen voor de Franjestaart. Dit jaar zijn er 43 geteld, in 2010 waren dat 
er nog maar 8. Franjestaarten zijn fraaie vleermuizen van ongeveer 5 centimeter en een spanwijdte 
van 30 centimeter. Opvallend is het roze snuitje. De duisternis, rust, hoge luchtvochtigheid en stabiele 
temperatuur van ongeveer 7 graden maken van deze voormalige zoutbunker een ideale 
overwinteringslocatie. 
 

Natuurvriendelijke oevers Zwolse vaart 
De werkzaamheden voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart liggen 
goed op schema. Zoals het nu lijkt, ronden we de werkzaamheden in maart af. Vooral het gebied 
achter het dagrecreatieterrein aan de Leemringweg wordt een parel. Ondiepten en een eiland zorgen 
voor meer geleidelijke overgang van water naar land. Hier groeien straks waterplanten, paaien vissen 
en kunnen we de otter verwachten. Met de aanleg van fiets- en wandelbruggetjes verhogen we de 
beleefbaarheid van het gebied. Omroep Flevoland heeft aandacht besteed aan dit project: 
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131322/kraggenburg-voorsterbos-bouwput-door-aanleg-
natuurlijke-oevers  
 

Vrijwilligers gezocht voor het overzetten van kikkers en padden 
Elk voorjaar worden langs de Leemringweg en Voorsterweg padden overgezet. In het voorjaar van 
2015 waren dat er meer dan 40.000. Paddenschermen geleiden de amfibieën naar ingegraven 
emmers. Vrijwilligers brengen elke ochtend de verzamelde kikkers en padden naar de overkant van 
de weg. De vaste groep vrijwilligers kan komend voorjaar wel wat extra handen gebruiken. De 
overzetperiode duurt ongeveer 6 weken. Heb je zin om te helpen bij het overzetten van kikkers en 
padden? Bel boswachter Klaas Althuis op (06) 55825150 
 

Activiteiten en informatie 
Kijk voor alle activiteiten en informatie op www.natuurmonumenten.nl . Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen via twitter @de_boswachters of Facebook Voorsterbos.com. Het beheerkantoor van 
Natuurmonumenten Flevoland is bereikbaar via telefoon 0527-252570 
 

 

Insectenhotel 
 

Bewoners van Ens gaan samen met Landschapsbeheer op  

zaterdag 26 maart een insectenhotel plaatsen in de vlindertuin 

aan de Wingerd. Van 9.30 uur tot 12.00 uur wordt er gewerkt in 

de hofjes. Kom gerust langs om te helpen. Kinderen zijn ook 

welkom. 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131322/kraggenburg-voorsterbos-bouwput-door-aanleg-natuurlijke-oevers
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131322/kraggenburg-voorsterbos-bouwput-door-aanleg-natuurlijke-oevers
http://www.natuurmonumenten.nl/
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