
1 
 

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

 

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

 

E-mail Dorpsbelang     dorpsbelangens@hotmail.com 

 

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

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’ 
 
 
 
 
 
 
De Baanbreker verschijnt dit jaar 5x. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere 
advertentie plaatsen is mogelijk. In principe alleen in zwart/wit. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de redactie. 
Tarief éénmalige advertentie zwart/wit: 1/4 pagina - € 20,00; 1/2 pagina - € 35,00; hele pagina -     
€ 60,00. De vaste advertentiepagina’s zijn in januari voor het hele jaar gedrukt. 
 
ONDERNEMERS IN ENS OPGELET! 
Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, 
bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te 
bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie. 
Een artikel is éénmalig kosteloos.  

Sluitingsdatum volgende Baanbreker:  14 september 2015 

Verschijningsdatum rond 24 september 2015 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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12 knutselclub ‘de Paddestoel’ / activiteiten steunpunt Ens 
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15 sportdorp Ens 
16 11-dorpenloop 
17 omloop Ens 
18 boswachtersnieuws 
19 verslag tulpenmozaïek en 4 mei herdenking 
20 verslag koningsspelen en koningsdag 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 
  3 juli   afsluiting sportdorp Ens: spectaculair strandevenement 
  4 juli   quiz 
?? augustus  vakantieactiviteit: poppendokter Ens 
14 augustus  omloop Ens 
15 augustus  poppenkast kijken en zelf spelen 
17 september  dag van de gastouder 
26 september   inbrengdag rommelmarkt 
  3 oktober  bazar en rommelmarkt 
17 oktober  reünie JOEK: 50 jarig bestaan 
 
 

 
 

 

Commissie vakantieactiviteiten Ens 

POPPENDOKTER ENS 

In de laatste week van de zomervakantie is het weer zover! 

Dan is de poppendokter weer in Ens. Datum en locatie zijn 

nog niet definitief. Meer gegevens volgen op de Enser 

website en op de flyer in de winkels. 

Heb je een zieke pop of beer, of advies nodig voor de 

verzorging? Kom gezellig langs! Neem gerust een vriendje of 

vriendinnetje mee!  

Hopelijk tot dan!! 

Groetjes van de poppendokters!  
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Van de voorzitter  
 
Terugblik Ensyfair: 

Ens omarmde o.a. de Italianen, de Fransen, Russen, Chinezen. Zij streden met elkaar om de 

mooiste straat, maar vooral ook om de eer. Het werd een fantastische feestweek.  

De openingsceremonie met het hijsen van de vlaggen werd een emotioneel moment. 

Top, bestuur en allen die meewerkten aan de Ensyfair bedankt ! 

 

Huisvesting Arbeidsmigranten: 

De klankbordgroep is een aantal keren bijeengeweest en buigt zich over een advies. 

In de klankbordgroep zijn bewoners van de Enserweg vertegenwoordigd en het dorpsbelang. 

De verkeersveiligheid, de riolering, het beheer maar ook de behoefte zijn zaken die aan de orde 

komen. Zo ook de mogelijke effecten voor het dorp. 

Heeft u gedachten hierover waarvan u denkt dat deze aan onze aandacht ontsnappen, dan mag u 

dit tot ons richten via de dorpsbelang mail. 

 

Ontsluiting industrieterrein en carpoolplaats: 

Het ziet er mooi uit en we kunnen erlangs. Nu bedenken hoe ik naar mijn werk ga.  

De vertrouwde route volgen en via de Baan rijden, of via het industrieterrein het dorp uit? 

Wat is korter, wat gaat sneller?  Een officieel moment ter gelegenheid van de nieuwe brug volgt 

nog. Tevens zijn wij in overleg over de rotondes en hopen meer aandacht voor het onderhoud 

hiervoor te krijgen. 

 

PR nieuwbouw:  

Heeft u het nieuwe bord/doek op de kavel Braaksma al zien staan? 

Gemeente en dorpsbelang werken samen aan een stuk promotie. Zo hopen we de vraag naar 

nieuwbouw inzichtelijk te krijgen. Bij 12 aanmeldingen wordt de nieuwbouw mogelijk. 

 

Rest mij u een goede zomervakantie toe te wensen, 

 

Gerda de Jong 
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Al gezien? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bewegwijzeringspaal op het dorpsplein. 

Geplaatst door de CVE, ter gelegenheid van 'Ens over de grens'. 
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Woensdagavond 17 juni 2015 is het wandelpad officieel heropend door de voorzitter Piet Baars. 

Er is door diverse mensen hard gewerkt om het wandelpad nog aantrekkelijker te maken. 

Dit is er onder andere gedaan: 

 Twee groepen kinderen van de Horizon en van het Lichtschip hebben intensief 

samengewerkt om samen het frame van een insectenhotel te vullen. Het insectenhotel 

staat bij de ingang van de volkstuinen/bruggetje. 

 Er is een zwaluwentil gebouwd onder leiding van Martin Koeslag. Hij staat op de hoek 

Waterkant/Randstraat. 

 Er staan 2 palen met daarop peilstanden. Een paal is geplaatst ter hoogte van kruising 

Waterkant/Petrus Aemiliusstraatstraat en een paal tegenover het bruggetje richting de 

volkstuinen. 

 Het wandelpad is inmiddels voorzien van prachtige palen met richting aanduiding. 

 Het kabouterpad is voorzien van prachtige borden en diverse handgemaakte houten 

attributen die bijdragen aan het kabouterleven en hun activiteiten. 

 Het kunstwerk aan de Waterkant is gerepareerd. 

 En nog vele andere dingen om het pad op orde te krijgen/ te houden. 

 

Er hebben diverse mensen belangeloos meegeholpen en altijd was de sfeer hartelijk en 

ontspannen. Op deze manier willen wij de mensen bedanken voor meedenken, meehelpen 

en in stand houden van het wandelpad. 

Want weet u dat er mensen zijn die zomaar rommel opruimen en dit tot een weektaak 

maken? Dat er mensen zijn die belangeloos gras maaien? Dat er anderen zijn die goede 

ideeën aanleveren of uitvoeren?  Etc. Etc.  Allen reuze bedankt! 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel wandelplezier ! 
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Ensyfair 2015 “Ens over de Grens” 

Hierbij een korte terugblik op de fantastische Ensyfairweek.  

Zaterdag: 

We begonnen met de brunch wat volledig gesponsord werd door de CVE. Ondanks de druppeltjes 

regen bleef iedereen lekker smikkelen en smullen. Dit jaar werd de opening volledig in het thema 

gepresenteerd door alle buurtcompetitie teams. Alle teams kwamen binnengetreden in kostuums 

van hun gekozen land met in het midden de vlag. Nadat de voorzitter van Ensyfair Johan Koomen 

het Enservuur had aangestoken werden alle vlaggen gehesen. Het zag er schitterend uit. Nadat 

iedereen zijn buik vol had begon de quiz. Het was spannend en er waren 3 teams die op de 1ste 

positie kwamen. Na de quiz begon De Te Gekke Zaterdag in de tent. Later werd het buiten 

afgemaakt. Jammer dat de zon niet scheen, maar ondanks dat was het een gezellige middag.      

’s Avonds werd de tent warm gehouden door het feesten onder begeleiding van The Euros. Ze 

hebben er samen met het publiek tot in de late uurtjes een geweldige avond van gemaakt.  

 

Zondag:  

Vroeg in de ochtend werden de stoelen voor de kerkdienst klaargezet onder het gezang van het 

kerkkoor. Ook op het veld werden de netten van de volleybal alweer opgezet. Er werd hevig 

gestreden om de trofee. Wie zal hem dit jaar mee naar huis nemen. Wederom waren het de 

Stamgasten (Time-out) die de beker weer voor een jaar mogen afstoffen.  

Maandag: 

Overdag waren het de kinderen van de basisscholen die door het dorp liepen. Rondom de tent 

werden er allerlei spelletjes gedaan. Het maakte voor de jeugd niet uit wie er gewonnen had, want 

na die tijd was er drinken en een zakje chips. ’s Avonds was de tent goed gevuld voor het Cabaret. 

De buikspieren werden weer goed getraind. Na heel veel oefenen heeft het team onder 

begeleiding van Otto Bos het weer voor elkaar gekregen om een prachtig stuk neer te zetten.  

Dinsdag: 

’s Ochtends was er op het schoolplein bij de Regenboog de Peuterkermis. Alle kinderen tot 4 jaar 

mochten komen om diverse spelletjes te doen. ’s Avonds was er voor de volwassenen ook een 

groot spel: BINGO. Dit is elk jaar een succes, want ook nu was de tent weer goed gevuld.  
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Woensdag: 

De benen moesten weer gestrekt worden voor de Wandelpuzzeltocht. Het nieuwe wandelpad werd 

geopend en lopen maar. Helaas bleef niet iedereen droog. Ook was er voor het eerst een 

darttoernooi georganiseerd. Er was een opkomst van 45 Ensenaren. Dit bleek een groot succes.  

Donderdag:  

Op de Doe Avond konden de kinderen allerlei leuke activiteiten doen. Voor de teams van de 

buurtcompetitie was het aanpoten om binnen 2,5 uur een mooi olievat te beschilderen met als 

onderwerp het door hun gekozen land. Ook was er een mooie verloting en werd het een gezellige 

druk bezochte avond. 

Vrijdag: 

De playbackshow wordt elk jaar weer druk bezocht. Alle buurtcompetitie teams hadden hun land 

en dus konden ze een mooie act neerzetten. Iedereen had ontzettend veel werk besteed aan hun 

act, maar zoals bij elk spelletje kan er maar één de winnaar zijn.  

Zaterdag: 

Alle kleedjes werden weer uitgerold en de kindjes konden weer zitten en hun rommel verkopen. 

Ook was de jaarmarkt volop aanwezig. De competitie teams moesten de schans over met als 

thema “Met een Yel, naar de Bel, geef hem een Lel”. Dit liep in het begin wat stroef, want bijna 

niemand kwam bij de bel. In de tweede ronde was de spanning eraf en werd het een leuk 

waterspektakel. Zo snel mogelijk van de schans, remmen en naar de bel springen.  

 

Over de hele week gezien hebben “Dames Ens” de competitie gewonnen door met 1 puntje 

verschil de Time Out achter zich te laten. ’s Avonds start ’N Keer Wat Anders de feestavond. De 

mannen hebben de zaal lekker opgewarmd voor “Memphis Maniacs”. Deze bliezen bijna het 

tentzeil weg. Na het spetterende optreden van de “Memphis Maniacs” kwamen de mannen van    

’N Keer Wat Anders onverwachts nog terug en die bliezen het dak er echt af, wat een geweldige 

slotavond. Tot in de late uurtjes bleef het gezellig in Ens.  

Wij als bestuur Ensyfair kijken terug op een geweldige Ensyfair 2015.  

Op naar 2016 waar we herdenken dat Ens 70 jaar bestaat en Jan Schoenmaker voor het 25e jaar 

aanwezig zal zijn bij Ensyfair. 

Voor foto’s en video’s kunt u onze site www.ensyfair.nl bezoeken. 

http://www.ensyfair.nl/
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Even voorstellen …. 
 
 

HENRI’S KAAS EN BROODHUYS 
 
 
 
 
… Ineens krijgt Taeke’s versboetiek een doorstart …. 
 
Zoals hierboven vermeld staat, is vast uw reactie als Ensenaren. Wij, Henri en Henriette Boer, uit 

IJsselmuiden zijn net zo verrast als u (jullie). We hadden al een tijdje een standplaats in Ens, waar 

Marga onze kaas verkocht. Zij zal onze rechterhand worden in de winkel. 

 

Kort voordat Taeke zijn winkel zou sluiten, werden wij benaderd door de commerciële vereniging 

van Ens, met het idee om het stokje over te nemen. Dus u snapt het al, oeps even nadenken hoe 

te handelen. Eerst maar eens naar het boegbeeld van Ens in de bakkerij, Taeke. Joh, zeg ik tegen 

hem, wij werden benaderd met het voorstel om de bakkerij voort te zetten. Ook hij moest even wat 

knoppen omzetten. Maar vanaf toen is het allemaal snel gegaan, en ik moet zeggen ‘Taeke 

bedankt voor je snelle en behulpzame acties in alles, dat was erg prettig’. 

 

Ja, en dan zijn daar ineens een paar jonge enthousiaste figuren uit IJsselmuiden, die het op 

sommige punten heel anders doen. En dat dat even wennen is, dat snappen wij heel goed, nadat 

een boegbeeld van 30 jaar lang ermee ophoudt. 

 

Zelf ben ik al vanaf mijn 19e actief als venter langs de weg. Eerst 15 jaar op een diepvriesauto 

gereden in een franchise formule. Ook toen kwam ik al wel eens in de polder. Sinds 2011 voor 

mijzelf begonnen met twee bussen, met het venten van kaas en zuivel en aanverwante artikelen. 

 

Tot op heden rijden we met drie 

kaasbussen en een diepvriesauto 

langs onze bestaande klantenkring, 

en nu dus een bakkerij erbij. 

 

Na 20 jaar dat ik in het vak zit, zijn 

factoren als betrouwbaarheid, 

flexibiliteit, enthousiasme en 

oplossingsgericht denken heel 

belangrijk. De kwaliteit van een 

product moet ook voldoen aan het 

hoogste segment, want alleen daar 

bouw je een gedegen en tevreden 

klantenkring mee op. 

 

Wij gaan er met vol enthousiasme 

tegen aan. Als het aan ons ligt voor 

jaren, samen met u als inwoners van 

Ens en omgeving. 

 

Op de foto van links naar rechts: Henri, Henriette en Marga 
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Enser Blaaskapel zoekt nieuwe leden. 

Bespeel jij een blaasinstrument en heb je zin om muziek te maken en een 

aantal keer per jaar op te treden, dan zijn wij op zoek naar jou. 

Geen eigen instrument nodig en met korting naar de muziekschool. 

Of kom langs op maandagavond vanaf 20:00 uur bij Van Egmond Bouw aan 

het Noord 10 te Ens. 

Voor info / nieuwe aanmeldingen: 

enserblaaskapel@hotmail.com 

of telefonisch contact met :  

Klaas Pol   06 – 51 95 96 47  voorzitter 

Cor van Aalten  06 – 47 91 36 66  penningmeester 

Jan Willem Pol  06 – 54 92 74 62  secretaris 

 

 

De 57e  Bazar/rommelmarkt 2015  
 
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 3 oktober 2015.  
In de Loods van Meine Kroes , Waterkant 25 
 

Het doel: vervanging glas in lood ramen van de kerk 
 

Inbrengdag:  26 september 2015 
 

Gaat u voor 26 september verhuizen, bent u de zolder aan het opruimen, staat het schuurtje 
overvol. 
Voor goede bruikbare spullen zoals meubels, servies, boeken, puzzels, speelgoed enz. hebben wij 
belangstelling voor de rommelmarkt van 3 oktober. Wilt u het kwijt? 
U kunt contact opnemen met Arend Batterink tel 06-22659744 of Leo Buijnink tel. 
06-41909047. In overleg kunt u het dan brengen of wordt het opgehaald. 
 
De Bazarcommissie Protestantse gemeente De Zaaier Ens. 

mailto:enserblaaskapel@hotmail.com
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FEEST! - FEEST! - FEEST! – FEEST! – FEEST! – FEEST! – FEEST! – FEEST!  

Dit jaar heeft Jongeren Ens Kraggenburg (JOEK) een grandioos jubileum te vieren! Namelijk het 
50 jarig bestaan van deze super gezellige vereniging! Dit mag natuurlijk niet zomaar voorbijgaan 
zonder een reünie voor alle joekels en oud-joekels. Een perfecte gelegenheid om bij te praten en 
herinneringen op te halen van die goede ouwe tijd. 

Op zaterdag 17 oktober zal deze reünie plaats gaan vinden voorafgaand aan het Oktoberfest. 
Noteer deze datum dus allemaal alvast in jullie agenda! Het exacte programma zal nog volgen. 
Opgeven kan alvast via onderstaand email adres. 

Voor nu willen wij een oproep doen aan iedereen die nog oud materiaal heeft liggen van zijn/haar 
JOEK tijd. Dit kunnen vlaggen / kleding / foto’s / kringlopers / notulen etc zijn. Heb je iets liggen wat 
wij mogen gebruiken voor die dag, dan horen we dit graag! Dit kunt u ons laten weten via 
joekreunie@gmail.com of bel met 06-30303408 

Graag tot ziens op de 17e! 

 

 

Even voorstellen: 

Wij, Elisabeth Smedema en Roos van der Mast, hebben allebei bergen ervaring als het gaat om 
kinderen. Elisabeth heeft actief als leidster gewerkt bij de scouting en bij de kinderclub van de kerk. 
Roos heeft jaren in de kinderopvang gewerkt als leidster en als leidinggevende. Bovendien zijn we 
allebei moeder van elk 2 kinderen. Nu bundelen wij onze passie, energie, krachten en 
enthousiasme en organiseren activiteiten voor kinderen.     

 

 

 

  

Kom naar club   Club!  

In de vakantie gaan we van start met twee leuke activiteiten en daarna volgt er elke eerste 
woensdag van de maand een activiteit van 14.00-16.00 uur. Ieder kind tussen de 4 en 13 jaar 
oud is van harte welkom op onze verzamelplek op het veldje achter de Seidelstraat, ingang pad 
naast nummer 56. Vanuit daar doen we rondom Ens allerlei activiteiten, van speurtochten tot 
bingo, van hutten bouwen tot mozaïeken noem maar op. 1 September begint het! 

Wanneer: zaterdag 4 juli 2015 Wanneer: zaterdag 15 augustus 2015 

Wat gaan we doen: QUIZ Wat gaan we doen: Poppenkast kijken en zelf 

spelen 

Kosten: gratis     Kosten: gratis 

Dit najaar gaan wij van start met het verhuren van themakisten!        

Met o.a. de prinsessenkist, de griezelkist en de indianenkist wordt het 

organiseren van een feestje een fluitje van een cent. 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 

Roos: 0653490516, Elisabeth: 0630337576 

mailto:joekreunie@gmail.com
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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. 
 
Een peuterspeelzaalouder vertelt: 
 
Ook voor de peuters is het schooljaar bijna ten einde. Het was weer een reuze gezellig jaar, waarin 
mijn peuter veel heeft gespeeld, gelachen én geleerd. Als ouders hebben we weer kunnen 
genieten van knutselwerkjes en mooie verhalen rondom alle thema’s. Een aantal van de thema’s 
waren: ‘Boer Boris gaat naar zee’, waarbij we ook een voorstelling hebben gezien in de bieb, ‘Wij 
gaan naar de bouwplaats’, waarbij de juffen met de klas naar een echte bouwplaats zijn geweest 
en ‘Wij gaan naar de dierentuin’. Op dit moment is net de peuterkermis achter de rug. Ondanks 
wat regen, hebben we een gezellige ochtend gehad met spelletjes, knutselen en lekkers. Als ouder 
vond ik het fijn een bijdrage te kunnen leveren. Via deze weg wil ik namens de Peuterspeelzaal, de 
activiteitencommissie én de ouders alle mensen die hebben geholpen enorm bedanken en dan in 
het bijzonder al die lieve “hulpoma’s”. Ze staan ieder jaar weer voor de speelzaal klaar, bedankt! 
Voor de peuters staat het peuteruitje nog op de planning. Het uitje zal passen bij het thema ‘Wij 
gaan naar de dierentuin’. Het wordt vast gezellig! 
Tot volgend schooljaar! 
 
Annelies Bruijnes 
 

 

Hallo ouders en gastouders in Ens 

Op 17 september wordt de eerste dag van de gastouder gehouden. Deze dag is door een groep 
gastouders door heel Nederland tot stand gekomen. Wij, als gastouders, willen aandacht geven 
aan deze dag door gezamenlijk een vlag uit te hangen die speciaal voor deze dag is gemaakt en 
als gastouder kun je deze bestellen. 

Verder willen wij een recordpoging doen voor de grootste kindertekening. Het is de bedoeling dat 
overal in Nederland gastouders met hun kinderen op een laken de kinderen met verf iets moois 
maken, baby’s kunnen erover heen kruipen (door de verf) en de groteren kunnen zich uitleven op 
hun manier. Dit wordt dan al voor deze datum gedaan en verzameld op diverse verzamelpunten in 
Nederland. Na het samenbrengen van alle lakens wordt er gekeken of de poging is gehaald. 

Ook gaan we gezamenlijk om 16:00 bellen blazen.  

Dus ouders met kinderen die mee willen doen met het bellen blazen 
kom op 17 september met jullie kinderen naar de A. Coolijnstraat 20. 
Neem je bellenblaas mee en kom meeblazen om 16:00. 

Voor degene die nog vragen heeft mag mij mailen op 
jolandaotten36@hotmail.com. 

Gr gastouder Jolanda 

www.gastouderjolandaens.nl                                                                            

http://www.psz-nop.nl/
mailto:info@psz-nop.nl
mailto:jolandaotten36@hotmail.com
http://www.gastouderjolandaens.nl/
http://florinehorizon.yurls.net/nl/page/760799
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Zaterdag 20 juni was het dan eindelijk zover, op de jaarmarkt in Ens staan om bekendheid te 
krijgen. We hebben erg veel positieve reacties gekregen en zelfs aanmeldingen erbij. We hebben 
spulletjes verkocht en er konden lootjes getrokken worden. Ook hebben we 's avonds een verloting 
gehouden met gesponsorde producten van de winkeliers. We willen via deze manier iedereen 
bedanken voor hun steun! 
In het bijzonder willen wij de bedrijven bedanken die onze prijzen gesponsord hebben: 
 

Partycentrum en Pannenkoekenhuis De Voorst te Kraggenburg 
Snackbar Roger’s Place Poelier Fijn 
Kapsalon Jolanthe Henri uw Kaasboer 
Het Wapen van Ens Cindy’s bloemen 
De Spar Groenteboer Kwakkel 
Naaiatelier Made By Mies Breiclub Ens 

 

Mede dankzij jullie kunnen we een gedeelte van onze benodigdheden aanschaffen, waardoor we 
volop aan de slag kunnen om te knutselen met al die kleintjes. 
 

BEDANKT!  Meer info: tel. 06-14866098 of knutselclubdepaddestoel@hotmail.com 

 

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  (om de 3 weken is er een creatieve middag, de andere 2 

      weken een brei middag) 
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 het Dorpsloket of de Zorggroep Oude en Nieuwe Land.  
 
Bingo en broodmaaltijd 
Maandag 7 september om 16.00 uur Bingo met aansluitend een broodmaaltijd. Kosten € 5,00. 
(Opgave in het Steunpunt.) 
 
Kledingverkoop 
Donderdag 17 september 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 

mailto:info@dietistenpraktijkanjavis.nl
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Noordoostpolder start poep-opruimcampagne 
 

Hondenpoep staat op nummer 1 van de ergernissen top 10 van Noordoostpolder. Daarom 
start de gemeente samen met de dorpen en wijkplatforms een poep-opruimcampagne. 
Mensen die hun hond uitlaten worden met spandoeken er op geattendeerd dat een drol 
opgeruimd moet worden. Wie dat niet doet krijgt een boete van € 140. De campagne start in  
vijf gebieden: Luttelgeest, Marknesse en in de wijken De Erven, Emmelhage  
en Waterland. 
 
Verscherpte controle: boete 140 euro 
Sommige hondenbezitters ruimen nog steeds de drol niet op, ondanks dat iedereen weet dat het 
moet. Dit is een grote ergernis. Op verzoek van wijkplatforms en de dorpsverenigingen gaat de 
gemeente daarom extra controleren. De Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) worden een 
hele maand extra ingezet in de vier gebieden.  
De gebieden zijn herkenbaar aan spandoeken. Het is een doorlopende actie, daarna zijn andere 
wijken en dorpen aan de beurt.  
 
Poepzakje thuis in container 
Ook in onze gemeente is het verplicht hondenpoep op te ruimen. Dit kan door een zakje te 
gebruiken en dat thuis weg te gooien. Of onderweg in een prullenbak. Veel hondenbezitters weten 
dit ondertussen en houden de straat en plantsoenen schoon. Speeltuinen zijn sowieso een no-go-
area voor honden. 

 

 

 
 
 
 
Bibliotheek aan huis 
 
Leest u graag, maar naar de bibliotheek komen is een groot probleem voor u? Dan heeft 
FlevoMeer Bibliotheek dé oplossing: Bibliotheek-aan-huis service.   
 
Hoe werkt het?  
Nadat u ons hebt laten weten gebruik te willen maken van Bibliotheek-aan-huis wordt uw naam 
doorgegeven aan de coördinator bibliotheekzaken van het UVV.  
De coördinator komt bij u op bezoek om meer te vertellen over deze service. In dit gesprek kunt u 
aangeven naar welke boeken en onderwerpen uw belangstelling uitgaat. Daarna wordt u 
regelmatig door de vrijwilliger thuis bezocht, die dan de materialen voor u meeneemt. Als u nog 
geen lid bent van de bibliotheek kan de vrijwilliger u aanmelden als lid en de lenerspas namens u 
ophalen. 
 
Wat kunt u allemaal lenen?  
In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen. Maar de bibliotheek biedt nog veel meer. Wist u 
dat u ook tijdschriften en films kunt lenen? 
Wanneer u slechter gaat zien, zijn Grote Letterboeken een uitkomst. Speciaal voor mensen die 
moeilijk kunnen zien, zijn er ook gesproken boeken te beluisteren. FlevoMeer Bibliotheek geeft u 
graag en vrijblijvend informatie over diverse leeshulpmiddelen zoals daisyspelers en leeslineaals.  
 
Wat kost het? 
Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt u een jaarlijkse contributie. Boeken, tijdschriften, 
dvd’s en luisterboeken gratis uitgeleend.  
 
Wilt u meer weten? 
Bent u nog geen lid van de bibliotheek? Dan schrijven wij u graag in.  U kunt ons bereiken 
telefonisch: 088 008 0700 of via e-mail: info@flevomeerbibliotheek.nl 
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MERCATUS BEKIJKT TUINEN HUURDERS 

Mercatus voert jaarlijks een tuinencontrole uit. Steekproefsgewijs bekijken wij of de tuinen 

(en achterpaden) in ons woningbezit er verzorgd uit zien. Een verzorgde tuin draagt bij aan 

een prettige leefomgeving. Dit is een speerpunt van Mercatus. 

Zorgen voor een prettige leefomgeving 

Soms lukt het niet om uw eigen tuin te onderhouden. Dan zijn er andere mogelijkheden. Laat het 

onkruid niet groeien, maar kijk eens wat u kunt doen. Misschien is er een buurman of buurvrouw 

die u kan helpen. Immers een goed onderhouden tuin is voor iedereen een prettig aanzicht. Ook 

heeft Mercatus de mogelijkheid voor haar huurders om een tuinabonnement af te sluiten. Meer 

informatie hierover vindt u op onze site. 

 

Misschien is de situatie wel andersom. Woont u in Noordoostpolder en vindt u dat de tuin van uw 

buren er onverzorgd uit ziet? Dan kunt u daar iets aan doen. Misschien kunt u uw buren helpen 

met het onderhoud van de tuin? Als u echt geen gehoor vindt bij uw buren en zij zijn huurders van 

Mercatus, stuur dan een mail naar info@mercatus.nl met uw klacht. Ook heeft Mercatus een 

telefonisch spreekuur waar alle vragen over tuinen gesteld kunnen worden. Iedere donderdag van 

10.00 -12.00 uur, telefoonnummer (0527) 635560. 

 

 

 

Te huur: Vakantiehuis Droompark Beekbergen 

In een prachtige en bosrijke omgeving midden 
op de Veluwe vindt u deze prachtige luxe 
vakantievilla geschikt voor 4 tot 8 pers. Deze 
vakantievilla is van alle gemakken voorzien en 
omgeven door een ruime tuin van direct 
grenzend aan het bos. Hier kunt u in alle rust 
verblijven en genieten. De villa bevat 4 
slaapkamers en 2 badkamers waarvan één 
met ligbad. De villa is op Bospark Beekbergen 
gelegen. Een mooi en ruim opgezet park met 
vele faciliteiten zoals restaurant, zwembad en 
kinderanimatie tijdens de vakantie. 
 
In de adembenemende mooie omgeving kunt 
u heerlijk fietsen en wandelen. Op loopafstand 

van de villa bevindt zich de unieke Nederlands grootste waterval nl. de Loenense watervallen. 
Naast het genieten van de mooie en bosrijke omgeving kunt u ook de steden Apeldoorn, Deventer 
en Arnhem bezoeken.  
Leuk om te bezoeken: Paleis Het Loo in Apeldoorn, pretpark Koningin Julianatoren in Apeldoorn, 
de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Beekbergen (echte unieke historische stoomtreinen), 
Nationaal Park Hoge Veluwe etc. In Deventer bevindt zich het overdekte zwemparadijs 'De Scheg'. 
 
Personen   1-8 
Slaapkamers        4 
Badkamers      2 
Niet roken 
Geen huisdieren 
 

Voor informatie over beschikbaarheid en prijzen bel: 0527 68 14 80 

of mail naar riadavids@hotmail.com 
 

mailto:info@mercatus.nl
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Beste Dorpsgenoten,  

 

Afgelopen Ensyfair week bleek maar weer dat het niet alleen heel gezellig is in het dorp. Ens is 
ook heel sportief. Volleyballen, Wandelen, Knotsgekke spellen, maar ook Watersport en dat alles 
ook nog eens heel competitief. Heel mooi om iedereen hier zo actief mee bezig te zien.  
 
Op de sportclubs zijn we ook druk bezig met de toekomst. Teamindelingen en trainers voor het 
komende seizoen worden geregeld en er valt binnenkort een beslissing over de renovatie van het 
Tennispark. Ook na de zomervakantie is er dus ook weer volop sport voor iedereen in Ens. 
 
Sportdorp 
Het project Sportdorp Ens wordt 3 juli afgesloten met een spectaculair strandevenement samen 
met de collega’s van Sportdorp Nagele op Schokkerhaven.  
 
Op vrijdag 3 juli van 14.30 uur tot 16.30 uur worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals 
volleyballen, suppen, kwallenballen en een estafette. Deze activiteiten ga je langs met de 
strippenkaart die de kinderen al op de basisschool hebben gekregen. Bij een volle knipkaart kan je 
een lekker drankje en hapje krijgen. 
 
Voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs en volwassenen staat er ’s avonds van 18.30 uur 
tot 21.00 uur van alles op het programma. Met onder meer Beachvolleybal, Sloeproeien en je kunt 
je door een speedboot op een kussen laten meeslepen! Ook dan is er een hapje en drankje voor 
alle deelnemers. 
 
Bij slecht weer verplaatsen we het evenement naar 10 juli. Houd daarom de site www.sportdorp-
ens.nl goed in de gaten! (de eerste weersverwachtingen zijn goed!) 
Wij hebben er zin in en hopen jullie allemaal te zien op 3 juli! 
 
Tot ziens op 1 van de sportclubs en op het strand van Schokkerhaven!  
 
Met sportieve groet, 
Marien van der Slikke 

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

Sportdorp-Ens is powered by: 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

    MULDERS REPARATIE SERVICEPUNT ENS 

    NU OOK GEOPEND OP ZATERDAGMORGEN 

    VAN 8.30 TOT 12.30 UUR 

mailto:voorzitter@svens.eu
http://www.svens.eu/
http://www.sportdorp-ens.nl/
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11-dorpenloop  Loopgroep  Ens     2015  

De 21e editie van de ‘t Voorhuys 11 dorpenloop was een groot feest, geen onvertogen woord, 

prachtig weer en een fantastisch resultaat. Van de 82 ingeschreven ploegen is de loopgroep Ens 

op de 25e plaats geëindigd. Toch op sommige trajecten met de wind tegen was het zwaar en waar 

de loper(sters) de wind in de rug hadden was het al snel warm en was een drankje bij de finish 

welkom. In ons dorp werd een flesje drinken aangeboden door Spar Hoefnagel . Als de 

tijdwaarnemingsauto één van de dorpen binnen reed, zei de speaker, goede morgen/middag, daar 

zijn we weer en er volgen nog 82 loper(sters). Met 82 ploegen x 11 lopers, ploegleiders, 

begeleidende fietsers en de organisatie, dan zijn er ruim 1000 mensen de gehele dag actief. 

 

Deelnemers Loopgroep Ens 
Emmeloord             - Luttelgeest   Piet                 Schleper 
Luttelgeest  - Marknesse  Larissa Wouters 
Marknesse  - Kraggenburg  Joukje  Tichelaar 
Kraggenburg  - Ens   Annelies    v    Schie 
Ens   - Nagele   Erwin  Leene 
Nagele   - Tollebeek  Mirjam  Leene 
Tollebeek  - Espel   Frans  Schleper 
Espel   - Creil   Selina  Spekschate 
Creil   - Rutten   Theo  Weultjes 
Rutten   - Bant   Leendert    v Leeuwen 
Bant   - Emmeloord  Tialda        v Ginkel 
Begeleidende fietser  Harrie Spekschate 
Allen bedankt voor jullie inzet en sportiviteit. 
 
De Running Ruijters, van de familie Ruijter zijn als nummer 4 geëindigd, gefeliciteerd. 
 
Actiefoto’s dames Loopgroep Ens. 
 

   
 Larissa   Joukje    Annelies 
 
 

   
 Mirjam    Selina    Tialda 
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 Prestatieloop Omloop Ens

Onderdeel van de dorpenloop competitie  AV nop.

Waar: Kantine "de Seidelhorst"
                      E.P.Seidelstraat 4a  te Ens. 

Wanneer: Vrijdag  14 augustus 2015
Inschrijving vanaf 18.15 uur.  

Inlichtingen: J.van Berkum  Tel: 0527251734.

                        H.Spekschate  Tel: 0527251918

Starttijd:   19.15 uur. 

Loopafstand  maximaal 10 km.

Lengte van de ronde is 2545 meter

Inschrijfgeld:     tot 12 jaar     € 1,50.

                                    12 jaar en ouder   €  3,00

Kleedruimte  aanwezig 

Beloning :     Badhanddoek   + flesje drinken.

De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid.

Sponsering door: 

PBsound en tv P. Bruijnes        Baan 31 0527253044

Green Shield  van Schie         R. van Schie        Enserweg 10/2 0257251075

Bouwbedrijf van Egmondbouw K. van Egmond        Het Noord 10 0527256236

Zuidberg Frontline J. Zuidberg        Buitenveld 5 0527253550
Seidelhorst        Seidelstraat 2a 0527253100

Flevo - Calc E. Leene        Drietorensweg 17-1 0527253470

Loopgroep Ens   

Wij zien u graag op vrijdag 14 augustus 2015 om te lopen of om te kijken 

Wil je een keer meelopen, dat kan elke dinsdagavond om 19.00 uur vanaf de sportkantine
met elke loopsnelheid wordt rekening gehouden.

Kijk ook eens op http://www.xs4all.nl/~spekscha    voor uitslagen en info of Google "omloop ens"

17

start
sportkantine
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Boswachtersnieuws  
Door: Boswachter Rutger de Vries 
 
In mei en juni worden de reekalfjes geboren, meestal als tweeling. De eerste weken liggen ze in 
dekking en worden een keer of tien per dag gezoogd. Reekalfjes laten nog geen geur na. Een vos 
of ander roofdier kan op enkele meters afstand langslopen zonder de reekalfjes op te merken. Hoe 
meer de zomer vordert hoe groter de kans dat een reekalf zich laat zien. Om reeën te bekijken is 
de schemer de beste tijd. Bosranden en langs rietkragen zijn favoriete plekken. Ga er dus lekker 
op uit en geniet van de zomerse natuur. 
 
Zeearend geboren op Vogeleiland 
Op het Vogeleiland in het Zwarte Meer is het jong van een zeearend uit het ei gekropen. Dat is een 
primeur voor Natuurmonumenten! Nog nooit eerder broedde een zeearend in een van haar 
gebieden. Boswachter Ruben Kluit: ”Het enorme nest van de zeearend bevindt zich op veertien 
meter hoogte in een populier. In 2009 bouwden de zeearenden in dezelfde boom een nest. Dat 
ging verloren in een voorjaarsstorm. Het is geweldig dat het nu wel gelukt is. Wat een mooi 
moment toen het jong voor het eerst zichtbaar was!” 
 
Gastheren en gastvrouwen gezocht 
Natuurmonumenten is op zoek naar vrijwilligers voor het bezoekerscentrum van het Waterloopbos. 
Wil jij het visitekaartje zijn van het bijzonderste bos van Nederland? Vind je het leuk om gasten te 
ontvangen, voorlichting en informatie te geven aan bezoekers en hand- en spandiensten te 
verrichten in dit mooie centrum? Dan is deze vacature misschien iets voor jou. Wat bieden wij? 
Wij bieden uitdagend werk bij een organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak. Een 
vaste contactpersoon en beschikking over benodigde voorzieningen bij het werk. Een 
onkostenvergoeding voor vervoer. Een vrijwilligerspas voor korting op producten van 
Natuurmonumenten. Meer informatie bij boswachter Klaas Althuis k.althuis@natuurmonumenten.nl  
 
Activiteiten en informatie 
Natuurmonumenten organiseert in het Waterloopbos regelmatig excursies onder leiding van oud 
medewerkers van het Waterloopkundig laboratorium. Ook vaart onze excursieboot regelmatig naar 
het Vogeleiland in het Zwarte Meer. 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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Ens 1
e
 prijs - Tulpenmozaïek: thema “circus”.  

 
Dit jaar zijn er zo’n 35 vrijwilligers betrokken geweest bij het tulpenmozaïek in Ens. Maandag 21 
april kwamen een aantal handige mannen (van o.a. Dorpsbelang) bij elkaar om het frame te 
plaatsen vooraan in het dorp. Daarna hebben ze alle bakken gevuld met potgrond van de Kwekerij 
Wouters. Op 23 april verzamelden vrijwilligers (ook veel jeugd ) zich bij de Fam. Broersen, 
Drietorensweg 38-ll om tulpen te gaan koppen. Alle tulpen kunnen daar in de koelcel, zo blijven ze 
mooi. Vrijdag 24 april werden daar de tulpen gestoken in de gaasbakken. Dit wordt gedaan door 
zeer creatieve vrouwen (ook enkele mannen) uit ons dorp. Het mozaïek bestaat uit 24 bakken en 

in elke bak worden ± 500 tulpen 
gestoken. Dan is er nog de hoepel 
waarin ook nog eens ± 1000 tulpen 
worden gestoken en dan komen we 
op ± 12 duizend tulpen. 
Deze tulpen komen van de volgende 
bedrijven: Rob Balk, Marchel Snoek, 
Johan Koomen, Peter Leijten en 
Jochem Stengs. De stalen hoepel is 
vervaardigd door Stef Wink van LSE. 
Marga van Kuijk heeft ook dit jaar het 
ontwerp gemaakt voor het mozaïek. 
 
Iedereen die zich op welke wijze ook 
heeft ingezet om dit samen te 
realiseren: heel erg bedankt voor 
jullie inzet. 
 
Lijkt het je leuk om ook een keer te 
helpen, meld je dan aan bij Mirjam 
Leene tel.nr. 253470 

 
 

Verslag Stille tocht / Dodenherdenking 4 mei 2015. 
 

Wij staan stil bij de oorlogsslachtoffers die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na 
die tijd. 
 

Om 19.45 uur vertrokken de deelnemers aan de 
Stille tocht vanaf het Bloemenplein, via de drie 
kerkgebouwen naar het Hofje van Ens. Zij droegen 
fakkels met zich mee. Aangekomen in het Hofje 
speelde de Enser Blaaskapel de taptoe en 
aansluitend werd er 2 minuten stilte gehouden. 
Daarna zong men het Wilhelmus. Gerhard Grijsen 
van Dorpsbelang Ens nodigde Ria Bijman uit om 
iets te vertellen over waarom wij hier staan vandaag. 
Daarna hebben Vera en Amber Grijsen samen met 
Koos Sturm van Dorpsbelang Ens een boom 
geplant, een prunus. Ria Bijman sprak de hoop uit 
dat we volgend jaar weer bij deze boom 
bijeenkomen en dat deze dan nog mooier en groter 
zal zijn. Hierna las Tessa Sikma het gedicht “de 
boom” (gedicht dodenherdenking 2013) 
De blaaskapel speelde nog een aantal koralen en 
daarna bedankte Gerhard Grijsen ons voor onze 
aanwezigheid en wenste iedereen wel thuis. 
 

Door: Jenny Paulus 
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Op vrijdag 24 april werden in heel Nederland voor de 3e keer de 
Koningsspelen georganiseerd. In Ens deden de leerlingen van de drie 
basisscholen samen mee aan deze sportdag. 

Om 09.00 uur werden de kinderen van groep 3 t/m 6 op de picknickplaats 
verdeeld in groepjes. Vandaaruit gingen ze naar de verschillende 
onderdelen die uitgezet waren op de picknickplaats, de voetbalvelden en 
in de sportkooi. Voor de kinderen van groep 1 en 2 werden er spelletjes 
georganiseerd in de sporthal. De ochtend werd afgesloten met een grote 
picknick voor de kinderen van groep 1 t/m 8 op het veld.  Na de picknick 

was het de beurt aan de kinderen van groep 7 en 8 om deel te nemen aan de diploma onderdelen. 
 

 
 

Koningsdag, maandag 27 april 2015 
 

Om 10.00 verzamelden vele Ensenaren zich op het Bloemenplein voor de aubade. Onze 
dorpsvoorzitter heette iedereen van harte welkom en we zongen onder begeleiding van Con Brio, 
het Wilhelmus en het Flevolands volkslied. Daarna brachten we een toost uit op de Koning, met 
oranjebitter /ranja en oranjekoek. Aansluitend was er voor iedereen de gelegenheid om op het 
terras een kop koffie te drinken en voor de kinderen was er een springkussen, koekhappen en een 
ijsje. 
Om 10.30 uur begon in het Steunpunt een koersbalwedstrijd. Daar was het ook gezellig druk. 
Piet Hogewerf werd 1e, Dien Bakker 2e en Marietje Koning 3e. Om 16.00 uur werd er in het 
Steunpunt een bingo en een broodmaaltijd georganiseerd voor de 65 plussers. 
En JOEK organiseerde de jaarlijkse Autocross.  
Kwekerij Wouters had hiervoor een stuk land beschikbaar gesteld. 
 

Door: Jenny Paulus 

 
 
 
 
 


