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0COLOFON         
 

Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 

Verschijnt  : februari - april - juni - september – december 

Oplage  : 1300 

Bezorging  : Gratis huis aan huis                                

Informatie  : 251260                                     

E-mail adres  : debaanbreker@hotmail.com  

Redactie  : Jannie de Lange  

Drukwerk  : Catherien Jansen 

Aanleveren  : per email, in Word, lettertype Arial 11 pt 

 

 

  

BESTUURSLEDEN DORPSBELANG:  

 

Naila Tigchelaar - voorzitter  tel. 06-36566330 

Manfred van ’t Erve - vicevoorzitter tel. 06-53755426 

Antoinet Haagsma-van Tilburg - secretaris  tel. 06-15357857 

Judith van Wieren - penningmeester  tel. 06-14023992 

Harnita Jansen  tel. 0527-253506 

Edwin Kolk  tel. 06-24855518 

Arno Rops  tel. 06-22602532 

Herman Goes - ledenadministratie tel. 0527-251758 

Eveline van Hees  tel. 06-12225686 

 

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 juni 2018 

Verschijningsdatum 28 juni 2018 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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INHOUDSOPGAVE 
 
1. Colofon 
2. Activiteitenkalender 
3. Van de voorzitter 
4. Lidmaatschap Dorpsbelang 
5. Programma Koningsdag / autocross 
6. 4 mei herdenking / steptocht 
7. Open huis textielatelier tulpenfestival / Wij Actief 
8. Even voorstellen: nieuw bestuurslid – Eveline van Hees 

Zonneweides / Leadersubsidie voor digitaal dorpsplein 
9. Dorpsmaaltijd Ens 
10. Buurtwerk 
11. Huisartsenpraktijk Ens / duofiets huren / bloemenactie Gymnastiek & volleybal 
12. Boerderijen en tuinderijen rondom Ens 
13.  Even voorstellen: Kraamzorg Marjan 
15.  Basisscholen 
16.  Peuterstartgroep De Hummel / tennismiddag voor alle basisschooljeugd 
17.  Ensyfair: Back to the Future 
18.  Muzikale 50+ middag / vrijdagmiddagborrel 
19.  Even voorstellen: Shanna Buysman, bedrijfsleidster restaurant Schokland 
20.  SVEns: AVG / tennis 
21.  Tennis: bedrijven- en buurtentoernooi / volleybal 
22.  12-dorpenloop 
23.  IJsclub ‘De Tocht’ 
24.  Bestelformulier boerderijenboek 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
21 april - 6 mei Tulpenfestival 
27 april Koningsdag 
27 april Autocross 
28 april Bloemenactie gymnastiek & volleybal 
  1 mei Tennismiddag voor alle basisschooljeugd van 14.00 tot 16.00 uur 
  3 mei klaverjassen in ’t Gebouwtje, aanvang 19.30 uur 
 (dit is de laatste avond van dit seizoen) 
  4 mei Nationale dodenherdenking 
  6 mei Steptocht 
  7 mei Bijeenkomst in het Steunpunt ‘een levenlang wonen in Ens’, aanvang 10.00 uur 
25 mei Tennis: bedrijven- en buurtentoernooi 
28 t/m 31 mei Avondvierdaagse 
  1 juni 1e dorpsmaaltijd in ’t Gebouwtje, inloop vanaf 17.15 uur, maaltijd om 17.45 uur 
  9 t/m 16 juni Ensyfair 
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Van de voorzitter 
 
De jaarvergadering ligt achter ons, en een nieuw bestuurlijk jaar voor ons. Het was weer een 
mooie opkomst, en een vruchtbare avond met op het eind een presentatie over de uitslagen van 
het onderzoek onder de 75+-ers, en een hele boeiende uitleg over de balgstuw. Maar ook namen 
Joost en Amy na vele jaren afscheid, zij werden, en worden hartelijk bedankt voor hun inzet! 
Eveline van Hees treedt toe tot het bestuur, zij zal zich verderop voorstellen. 
 

Zoals u op de jaarvergadering heeft kunnen horen zijn er een aantal interessante ontwikkelingen 
gaande waar wij ons als Dorpsbelang mee bezig houden. Hieronder zal ik een aantal van deze 
onderwerpen uitlichten. 
 

Zonneweides 
 

Hoe bereiden wij ons voor op de toenemende behoefte aan energie, en de afnemende voorraad 
aan fossiele brandstof? Windenergie en zonne-energie zullen daarin een grote plaats gaan 
innemen. Laten wij dit over aan de grote maatschappijen, of nemen wij zelf het heft in handen? 
Interessante maar ook ingewikkelde vraagstukken. Dorpsbelang gaat zich laten informeren, hoe, 
dat leest u verderop in de Baanbreker.  
 

Hondenpoep.... 
 

Overlast van hondenpoep is één van de grootste 
ergernissen. De gemeente wil daarom als proef een 
aantal hondenpoepafvalbakken plaatsen in ons dorp. 
 

Binnenkort gaat de gemeente daarom met Dorpsbelang 
en een aantal inwoners in gesprek over de plaats waar 
deze bakken zouden moeten komen. En hoe we de 
overlast tegen kunnen gaan. 
 

In een volgende Baanbreker leest u er meer over! 
 

Dorpsmaaltijd 
 

Wij vinden het belangrijk dat Ensenaren elkaar op een ongedwongen en gezellige manier kunnen 
ontmoeten. Daarom de eerste Enser Dorpsmaaltijd! Op 1 juni zullen wij de aftrap geven met een 
smakelijke maaltijd gesponsord door de Spar! Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje 
en een drankje, u komt toch ook? 
 

Een LevenLang wonen in Ens 
 

Hoe houden we ons dorp aantrekkelijk om in te blijven wonen, en hoe houden we blijven wonen 
mogelijk? Eén van de zaken die daarmee samenhangt is het onderzoek onder de 75+-ers uit ons 
dorp. Hoe ervaren zij het wonen hier, waar liggen er kansen tot verbeteringen? Daarover willen wij 
met u in gesprek. Dat kan op maandag 7 mei om 10.00 uur in het Steunpunt! Vertel ons uw 
wensen, ideeën, knelpunten en toekomstdromen. Dan gaan wij er mee aan de slag! 
 

Tulpenmozaïek 
 

Helaas stopt Mirjam Leene met het coördineren van het tulpenmozaïek. Met het ter perse gaan 
van deze editie was nog niet bekend of er een vervanger gevonden is. Het zal toch niet zo zijn dat 
hierdoor Ens dit jaar niet mee kan doen met het tulpenmozaïek? Wilt u misschien een handje mee 
helpen? Meld u aan!  
 

Zo is er een hele hoop onderwerpen om mee bezig te zijn. Springt er voor u een onderwerp uit 
waarvan u denkt “daar wil ik wel een keer bij helpen of over meedenken”, laat het ons weten. 
Samen maken we Ens leefbaar en prettig om in te wonen. En hoe leuk is het om je voor je eigen 
omgeving in te zetten!  
 

Tot ziens! 
 

Naila Tigchelaar 
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Hier een opsomming van enkele taken en contacten van Dorpsbelang Ens 

 Leefbaarheid in Ens 

 Avond voor nieuwe bewoners 

 Kerstmarkt 

 Baanbreker 

 Website:  www.ens-nop.nl 

 Kinderboerderij 

 Sinterklaas 

 5 mei viering 

 Dodenherdenking 

 Ensyfair 

 Koningsspelen  

 Nieuwjaarsborrel 

 De duim 

 Sportvereniging SV Ens 

 Scholen 

 Dorpenoverleg 

 Versiering Baan 

 Tulpenmozaïek 

 Commerciële Vereniging Ens 

 Onderhoud bloemenplein 

 Kabouterpad 

 Auto-puzzeltocht 

 Kleiduikers 

 

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

Vul het formulier hieronder in en graag bezorgen bij:  

Herman Goes Noorderbocht 79 8307 DB Ens  

…………………………………………………………………………………………. 

Naam:  ________________________________________ 

Adres:   _______________________________________ 

Postcode:  ____________________________________ 

Plaats:  _______________________________________ 

Telefoon: (mobiel)  ___________________________  

E-mail:  _______________________________________ 

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

                  

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

Handtekening: ………………………………… Ens, ………………………….(datum) 
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Programma Koningsdag 27 april op het kerkplein 
voor de Katholieke kerk en ‘t Gebouwtje’ 
 
 
     9:45  Welkomstwoordje van de voorzitster Naila Tigchelaar 

   10:00  Aubade o.l.v. Con Brio 

              Aansluitend toasten op de Koning 

              en gezellige spelletjes voor de kinderen 

   10:30  Start koersbal in ’t Hofje 

± 11:30  Afsluiting kinderspelen 

   12:00  Prijsuitreiking van het koersbal 

  

 

35
e
 Autocross in Ens 

 

Op Koningsdag, vrijdag 27 april 2018, gaat het crossseizoen van start met de JOEK autocross in 
Ens. De organisatie is in handen van de jongerenvereniging J19nu en JOEK. Dit jaar wordt de 
autocross voor de 35ste keer georganiseerd.  
De JOEK autocross is inmiddels een begrip binnen en buiten de Noordoostpolder. Dit kan ook 
haast niet anders gezien het jaarlijkse bezoekersaantal van 1000 personen. Ens is traditioneel het 
1e dorp waar het cross-seizoen wordt afgetrapt. Na de mooie voorgaande crossen, zijn vele 
vrijwilligers al wekenlang in touw om er dit jaar ook weer een fantastisch evenement van te maken. 
 

Opnieuw stelt firma Zuidberg het terrein beschikbaar en wordt er gecrost aan het Oogstveld 2 te 
Ens. De inschrijving is geopend en aanmelden kan via onze website www.joekautocross.nl. 
 

Er wordt gecrost in drie verschillende klassen: 

 Reguliere klasse   

 Junioren klasse 

 € 500,00 klasse 
 

De JOEK autocross maakt onderdeel uit van de Polderbokaal waarmee de coureurs, die binnen de 
Noordoostpolder crossen, punten kunnen behalen. 
 

Wie volgt dit jaar Jeroen de Lange op als kampioen van Ens? Komt dat zien op vrijdag 27 april.  
 
 

J19nu JOEK autocross Ens 2018 
Vrijdag 27 april vanaf 11.30 uur tot het eind van de middag 

Locatie: Oogstveld 2 te Ens 
Entree: € 5,- 

 

 
 
 
 

  

 

 

  

  

                         (eigen foto)    

http://www.joekautocross.nl/
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Programma 4 Mei Herdenking 

 

19.15    Uitdelen van de fakkels 

19.40   Fakkeloptocht ± 10 minuten 

             Start bij de vlaggenmasten en muurtje op het Bloemenplein 

  Route: Dorenweerdstraat, Kerkplein, Schoolstraat, oversteken 

  Bij de sporthal, naar Stallijnstraat, via Gillotstraat naar ’t Hofje 

19.55   Enkele koralen o.l.v. Enser Blaaskapel 

19.59    Taptoe 

20.00   2 minuten stilte 

20.02    Wilhelmus 

             Woordje van de voorzitster en een voordracht van Gerhard Grijsen 

             Na een enkel koraal einde en afsluiting van deze herdenking 

 

 

Steptocht 2018! 
 
Ook dit jaar is Ens weer fanatiek aan het oefenen voor de jaarlijkse Level-One Steptocht die op 
zondag 6 mei zal plaatsvinden. De coördinatie is onder leiding van Jasper ziel, Rik Schilder en 
Jildou Snoek. De steppers zullen dit jaar starten in 
Emmeloord bij de Wellerwaard. Om 12:20 zullen de 
steppers vertrekken vanuit Kraggenburg naar Ens 
waar ze finishen op het Bloemenplein. Het zou te 
gek zijn als het plein lekker vol zou staan om de 
steppers binnen te halen! De steppers starten om 
13:00 richting Nagele. Ook de start zal plaatsvinden 
op het Bloemenplein. Door sponsoring van 
Sportcafé Time Out, CVE, Melkveehouderij Ziel, 
Autoschade Schilder en als hoofdsponsor Kwekerij 
Baas is het mogelijk dat we dit jaar weer met een 
cabriobus vol supporters mee kunnen nemen om de 
steppers aan te moedigen.  

Het beloofd een geslaagde dag te worden! 
Tot 6 mei! 
 
Dit zijn onze toppers: 

Etappe  Start Starttijd Finish Finishtijd Afstand Stepper 

1 Emmeloord- 
Wellerwaard 

10:30:00 Luttelgeest 10:50:00 7,9 Erwin Pol 

2 Luttelgeest 11:10:00 Marknesse 11:25:00 4,4 Sophie van Nieuwenhuizen 

3 Marknesse 11:45:00 Kraggenburg 12:00:00 6 Thijs Dierkes 

4 Kraggenburg 12:20:00 Ens 12:40:00 5,9 Rik Schilder 

5 Ens 13:00:00 Nagele 13:20:00 8,3 Jeroen Bijman 

6 Nagele 13:40:00 Tollebeek 13:55:00 5,2 Simone Schilder 

7 Tollebeek 14:15:00 Espel 14:35:00 7,5 Erwin Pol, Thijs van Schie, 
Daniël Dijkstra 

8 Espel 14:55:00 Creil 15:10:00 4,7 Loes Wink 

9 Creil 15:30:00 Rutten 15:45:00 5,6 Iris Rijpkema 

10 Rutten 16:05:00 Bant 16:25:00 7,2 Jeroen van Schie 

11 Bant 16:45:00 Emmeloord- 
Wellerwaard 

17:00:00 9 Manasse Koldewijn 
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Open huis Textielatelier/Galerie tijdens Tulpenfestival 

Tijdens het Tulpenfestival van 21 april t/m 6 mei wordt de tulpenroute door de polder veelvuldig 
gereden, op de fiets of met de auto. 
Onderweg zijn verschillende bedrijven te bezoeken, die de rit nog kunnen verlevendigen. De route 
gaat dit jaar langs de Oud Emmeloorderweg en de Noordpunt van Schokland. Dat is een goede 
reden voor Hilly Binksma om de deur open te zetten van haar Textielatelier/ Galerie op no. 31. 
Er zal een passende expositie van textielwerken te zien zijn over het voorjaar, polderlandschappen 
en tulpen. Zij maakt werk in diverse technieken.  
Ook zijn haar bijzondere zijden, gevilte sjaals en sieraden te bewonderen.  
Tijdens de data van het tulpenfestival is er gelegenheid een kijkje te komen nemen, ook heeft zij 
een “kijkschuur” ingericht met o.a. brocante en andere second handproducten. 
De meeste dagen bent u welkom van 13.00 tot 17.00 uur, 
of u maakt een afspraak tel: 0527-251583. www.qs2textielgroep.nl  
 

   

 

Activiteiten voor de komende periode    
 

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. Wij gaan voor gezellig samen dingen doen. 
Inmiddels is de zomertijd aangebroken en komen we bij de buitenactiviteiten. 
 

17 of 24 mei.  Fietsdag. 
Ook dit jaar zullen enkele leden weer een mooie fietsroute uitzetten. Binnenkort hoort u hier meer 
over. Voor deze activiteit is opgeven van te voren belangrijk! 
 

Fietsavonden. 
Met de gezamenlijke vrouwenverenigingen van Ens. 
Vertrek  :  19.00 uur vanaf het dorpsplein 
 

Dinsdag 5 juni. Organisatie :  Passage 
Info  :  Wil Ritsema tel.: 253333  
 

Dinsdag 3 juli.  Organisatie :  Wij Actief 
Info  :  Lucy Schilder tel.: 253191 
 

Dinsdag 7 augustus. Organisatie :  Vrouwen van Nu 
Info  :  Aly Cornelis tel.: 251879 
 

25 augustus. Wandeldag. 
Hierover krijgt u t.z.t. bericht . Vertrek vanaf ’t Gebouwtje om 9.00 uur. 
 

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

http://www.qs2textielgroep.nl/
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Even voorstellen……… 
nieuw bestuurslid dorpsbelang 
 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Mijn naam is Eveline van Hees-van der Slikke, en bijna 5 jaar 
‘ensmens’. Nog best verse aanwas dus! Samen met Rik woon 
ik aan de Uitloop. Ik ben werkzaam als jurist bij een 
gerechtsdeurwaarder en een dag in de week binnen het bedrijf 
van Rik (VHM Machinery, op het industrieterrein). In Ens ben ik 
actief betrokken bij de volleybal en bij het jaarlijkse cabaret 
tijdens de Ensyfair. Dit zijn voor mij mooie voorbeelden van 
een ‘Leefbaar Ens’. Het is goed dat er een enthousiaste club 
mensen is die hiervoor waakt en zich hier speciaal voor 
inspant. Daaraan wil ik graag een bijdrage leveren! Een en 
ander is mede afhankelijk van uw input als dorpsbewoner, dus 
trek mij en het bestuur vooral aan de jas! 
 

 

 

Zonneweides 
 
Zoals u vast al in het nieuws heeft gezien zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van 
zonneweides. Net als windenergie zal zonne-energie een groot deel van onze behoeften aan 
elektra op moeten gaan vangen, zeker gezien het feit dat de gaskraan in de toekomst steeds 
verder dicht gedraaid zal worden. Eén van de mogelijkheden zijn zonneweides. 
 
Op het 10Dorpenoverleg heeft Stichting Energie Neutraal Flevoland (SENF) een presentatie 
gegeven hoe dat er uit zou kunnen zien. Hun insteek is om zonne-energie voor iedereen mogelijk 
te maken, ook voor de lage inkomens of mensen in een huurhuis. De gedachte er achter is ook dat 
als wij per dorp een zonneweide in beheer zouden nemen de opbrengsten dan voor de inwoners 
zijn.  
 
Om meer te weten hoe één en ander in zijn werk gaat zal het bestuur van Dorpsbelang om tafel 
gaan met SENF. Mochten wij als bestuur daarna enthousiast zijn, dan zullen wij een infoavond 
organiseren voor u als inwoner.  
 
Mocht u alvast meer willen weten dan kunt u op de site van Ens: www.ens-nop.nl kijken, daar staat 
de powerpointpresentatie zoals SENF deze gepresenteerd heeft op het 10Dorpenoverleg. Aan het 
eind van de presentatie staan wat foto's met voorbeelden hoe een zonneweide er uit zou kunnen 
zien.  
 
Wij houden u op de hoogte. 
 

 

Leadersubsidie voor Digitale Dorpspleinen  
 
Dit project richt zich op de ontwikkeling van Digitale Dorpspleinen voor 6 dorpen in de 
Noordoostpolder. Een Digitaal Dorpsplein is een portal die alle activiteiten in het dorp met elkaar 
verbindt. Ook Mercatus, Carrefour, gemeente Noordoostpolder en mantelzorgers zullen worden 
aangehaakt. Naar verwachting vergroot dit initiatief de leefbaarheid in het dorp en vergroot het de 
zelfredzaamheid van ouderen. Luttelgeest en Kraggenburg zullen als eerste een Digitaal 
Dorpsplein gaan bouwen. Als alles werkt zoals het bedoeld is wordt het uitgerold naar Tollebeek, 
Creil, Ens en Marknesse. Het project krijgt in totaal een subsidie van € 97.199,80. De helft hiervan 
is Leader subsidie afkomstig uit de EU, de andere helft wordt als cofinanciering bijgedragen door 
de gemeente Noordoostpolder. 
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Samen  Eten, Drinken en Ontmoeten 
 

 

DORPSMAALTIJD  ENS 

De 1e dorpsmaaltijd is vrijdagmiddag 1 juni. 

Vanaf 17:15 uur bent u welkom in ’t Gebouwtje. 

De maaltijd begint om 17:45 uur. 

De dorpsmaaltijd is voor iedere Ensenaar die het leuk en gezellig vindt om 

samen een eenvoudige warme maaltijd te eten. 

De 1e dorpsmaaltijd is in samenwerking met Spar Ens. 

De Spar-kok demonstreert ons hoe de producten voor de kant en klare 

maaltijden worden bereid en deze maaltijden kunt u natuurlijk ook allemaal 

proeven. 

De kosten zijn € 5,00 pp, daarvoor krijgt u de maaltijd en een tegoedbon van 

€ 5,00 te besteden bij de eerste aankoop van de maaltijden bij de Spar. 

Aanmelden : voor 25 mei, maximaal 50 personen, dus vol = vol! 

  dorpsmaaltijdens@gmail.com 

 06-29421182 (marijke hollewand)  

         06-36566330 (naila tigchelaar-dorpsbelang) 

*       via onderstaand antwoordstrookje.  

Bij succes gaan we deze maaltijd zeker herhalen !! 

 

===================================================== 

Ik meld mij aan voor de dorpsmaaltijd op 1 juni. 

Antwoordstrookje inleveren bij kassa van de SPAR voor 25 mei. 

Naam: ……………………………………………………………. 

Naam: ……………………………………………………………                                   

 
 
 
 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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Buurtwerk: Het zorglandschap is ook in Ens aan het veranderen.. 
 
De geldstromen voor onze zorg veranderen en de overheid verwacht meer zelfredzaamheid. 
Inmiddels ervaren we dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is. Vooral als u in de afgelopen 
tijden met deze veranderingen te maken heeft gehad. Dit is wennen en vraagt veel aandacht. Toch 
zorgen deze veranderingen inmiddels ook voor positieve ontwikkelingen. Het is bijvoorbeeld mooi 
om te ervaren dat er naast de bezuinigingen ook veel ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken 
om langer in je eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Het is dan wel van groot belang dat deze 
omgeving ook kansen biedt voor een prettig woonklimaat, vooral als je wat minder mobiel bent en 
het lastig vindt om het contact met andere dorpsgenoten te onderhouden.  
 

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn de bewoners van 75 jaar en ouder in Ens geïnterviewd om te 
onderzoeken wat er zoal nodig is om ook op oudere leeftijd nog in Ens te kunnen blijven wonen. 
Inmiddels is dit onderzoek afgerond en zijn tijdens de Jaarvergadering op 28 maart jl de resultaten 
gepresenteerd. Naar aanleiding van deze uitkomsten willen wij met u verder in gesprek. Daarom 
hebben wij een aparte bijeenkomst georganiseerd op 7 mei waar genoeg ruimte is om vragen te 
stellen of aanvullende tips te geven.  
 

Maar daar blijft het niet bij. De resultaten worden ook meegenomen in de verdere stappen in Ens 
waarin aandacht is voor de huidige en de toekomstige senioren. Op dit moment zijn de 
dorpsvoorzitter Naila Tigchelaar en Marijke Hollewand aan het onderzoeken of het mogelijk is om 
in Ens een woonvorm te creëren voor senioren, voor wie het nodig is om wonen en 24 uurs zorg  
goed op elkaar af te stemmen, als wonen thuis niet meer lukt.  
Daarnaast zijn er plannen om regelmatig activiteiten te organiseren die alle dorpsbewoners de 
mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en misschien beter te leren kennen.  
Op 1 juni wordt er gestart met een uitnodigende maaltijd.  Deze wordt door een aantal 
enthousiaste mensen uit Ens georganiseerd en belooft een gezellige bijeenkomst te worden. Dus 
als u dit niet wilt missen dan raad ik u aan om de informatie in deze Baanbreker op te zoeken om  
u op tijd aan te melden! 
Lijkt het u óók leuk om een keer iets te organiseren, mee te denken, of mist u iets waarvan u denkt 
dat dit een goede aanvulling is in of voor Ens dan bent u van harte uitgenodigd om iemand van het 
Dorpsbelang of mij als buurtwerker te benaderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Naila Tigchelaar (voorzitter Dorpsbelang),  
 
Wilma Metsemakers       

Buurtwerker Ens  │ Lid sociaal team Doen!    

t: 06 57313412 / 0527 630000      

e. wilma.metsemakers@carrefour.nu     
f: CarrefourNOP 
t: @CarrefourNOP 
i: www.carrefour.nu      
 

 

Bent u 75 jaar of ouder….. 

dan bent u samen met evt. een kennis of familie van harte uitgenodigd voor de 

bijeenkomst in‘ het Steunpunt ‘ op maandagochtend 7 mei om 10.00 uur. 

We bespreken dan de resultaten van het onderzoek waar u voor bent geïnterviewd. 

Wat vindt u nodig om zo lang mogelijk in Ens te kunnen blijven wonen.    

Ook andere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom.  

Tot ziens!! 

 

mailto:wilma.metsemakers@carrefour.nu
http://www.carrefour.nu/
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Huisartsenpraktijk Ens 

Sinds kort heeft de Gemeente Noordoostpolder aan alle apotheken in de gemeente laten weten 
dat zij vanaf heden de kosten voor het inzamelen van medicijnafval en gebruikte naalden via de 
apotheek op zich gaan nemen. Dit betekent dat u vanaf heden naast uw oude medicijnen ook uw 
gebruikte naalden bij ons kunt inleveren.  

Hoe kunt u uw oude medicijnen en naalden inleveren? 
 
Doosjes: alleen de strip inleveren 
               De doosjes kunnen bij het oud papier 
 
Flesjes en tubes: 
               Verwijder het etiket, voor uw privacy 
 
Gebruikte naalden: deze kunt u nu ook bij ons inleveren 

U kunt naalden alleen in een naaldencontainer inleveren. Deze worden gratis door de  
gemeente verstrekt. U kunt een naaldencontainer ophalen bij de praktijk of bij de 
milieustraat. 
 

Wij voeren uw medicijnafval veilig af. Spoel uw medicijnresten nooit door het riool! 
 

 
DUOFIETS HUREN ?? 
 

Jolien    : 06-28310139 
Marijke  : 06-29421182 
€ 2,- per keer  
 

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

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

 
 

                  BLOEMENACTIE 

 ZATERDAGOCHTEND 28 APRIL 2018 

We komen bij u langs & staan op het busplein. 

   Met de opbrengst steunt u de volleybal- en gymvereniging! 
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Boerderijen en tuinderijen rondom Ens 
 
 
Vanaf november 2016 is een grote groep vrijwilligers bezig geweest met het interviewen en foto’s 
maken van de boerderijen en tuinderijen rondom Ens. Het is nog even zoeken naar een paar foto’s 
en dan kan alles naar de drukker. 
 
Een bladzijde per bedrijf 
In het boek komt van elk bedrijf een pagina met daarbij een foto uit de beginjaren en een foto die 
de fotografen het afgelopen jaar hebben gemaakt. De interviewers hebben een verhaal gemaakt 
over de eerste bewoners, waar ze vandaan kwamen, hoe de begintijd was en de daaropvolgende 
ontwikkelingen van het uitgegeven bedrijf met zijn bewoners tot nu toe.  
 
De ontwikkeling van het dorp 
Naast de verhalen van de bedrijven zijn er pagina’s met algemene informatie opgenomen over 
bijvoorbeeld de verschillende boerderijtypen, de glastuinbouw, de geschiedenis en ontwikkeling 
van het dorp. Bewoners van het dorp vertellen hoe zij de beginjaren van Ens hebben meegemaakt. 
Jonge ondernemers van nu vertellen hoe zij de toekomst zien. 
 
Het boek is niet in de winkel te koop 
U kunt een boek reserveren door het formulier in deze Baanbreker te vullen. Als u dit formulier 
invult weet u zeker dat er voor u een boek gedrukt wordt. Dit is belangrijk, er komt namelijk geen 
herdruk, dus op is op. De voorinschrijving sluit op 15 juli a.s. 
 
Hartelijk bedankt 
Ik wil iedereen die heeft meegewerkt, de interviewers, de fotografen en ook degenen die zijn 
persoonlijke verhaal heeft verteld, hartelijk danken. Zonder jullie is er straks geen boek! 
 
De coördinator Marianne van Maanen 
tel.nr. 06-48 25 71 75 
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Even voorstellen……… 
 
 

Wat leuk dat ik mij, Kraamzorg Marjan even mag voorstellen in de Baanbreker. 

Zoals de naam zich al doet vermoeden heet ik Marjan, ik heb twee zonen en ben op het moment 

van schrijven nog woonachtig in Westerbork. 

Enkele jaren geleden ontmoette ik mijn huidige vriend, Loui van Sluijs uit Ens. 

Komende zomer in de schoolvakantie gaan wij samen wonen op de boerderij aan de Zwijnsweg. 

 

Kraamzorg Marjan bestaat inmiddels 5 jaar, dit doe ik als zelfstandig ondernemer. 

Ik heb inmiddels een groot cliëntenbestand opgebouwd in de provincie Drenthe. Helaas zal ik hier 

grotendeels afstand van moeten doen en mijn werkgebied gaan verschuiven naar deze regio. 

In mijn huidige werkgebied werk ik samen met een aantal verloskundige praktijken en collega zzp-

ers.  

Als kraamverzorgende heb ik direct contact met het gezin, zonder tussenkomst van een bureau. 

 

Al eens gedacht aan een zelfstandig kraamverzorgende??

 

Jullie kraamtijd in goede handen 

 

Gefeliciteerd, je bent zwanger! 

Een bijzonder moment in je leven, want in je buik groeit een wonder: een nieuw leven, geweldig 

natuurlijk, maar ook heel spannend. Want wie steunt je tijdens en de eerste dagen na jouw 

bevalling? 

Juist een kraamverzorgende een afwisselend beroep, er is geen dag en geen gezin hetzelfde. 

Iedere situatie vraagt om een eigen flexibele aanpak. 

Mijn doel is dat het gezin kan zeggen; “ik heb een geweldige kraamtijd gehad”! 

 

Wat heeft Kraamzorg Marjan te bieden? 

 

 Enthousiast en veel liefde voor het vak 

 Komt tijdens de zwangerschap langs voor een intake, samen nemen wij de wensen door 

 Assistentie bij de bevalling thuis of in het ziekenhuis (indien toegestaan) 

 Een ervaren kraamverzorgende in jullie kraamperiode, m.u.v. overmacht situaties 

 Ik wordt vergoed door alle zorgverzekeringen 

 

 
 

marjan@kraamzorgmarjan.nl                   Kraamzorgmarjan.nl                       0652766272 
 

mailto:marjan@kraamzorgmarjan.nl
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Op maandag 12 februari hebben we het 

project geopend met een levend ‘Mondriaan 

‘schilderij op het schoolplein met bijna 300 

leerlingen. 

 

 

 

De kleuren van Mondriaan zijn duidelijk te 

zien op de Enser website. 

 

  

Vervolgens hebben we op donderdag 5 april het project gezamenlijk afgesloten met een 

tentoonstelling op alle drie de scholen. Geweldig hoeveel kinderen, ouders en belangstellenden 

zijn komen kijken naar deze tentoonstelling op alle drie de locaties. Dat doet ons, als teams, heel 

goed!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende gezamenlijke activiteit staat al weer op het programma. Vrijdag 20 april houden wij de 
Koningsspelen. Op het sportpark, in de sporthal en op de sportvelden gaan alle leerlingen 
verschillende sportieve activiteiten doen. Tussen de middag gaan we samen lekker lunchen. U 
bent natuurlijk van harte uitgenodigd om onze leerlingen te komen aanmoedigen! 
(Deze activiteit is reeds geweest) 
 

Francien Soeter- directeur OBS De Regenboog  

Gerrie den Toom- coördinator CBS Het Lichtschip 
 
Fred Lübbers – directeur RKBS De Horizon.  
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Peuterstartgroep De Hummel        
  
Sportweg 22    Openingstijden: 
8307 AN Ens     maandagmorgen t/m vrijdagmorgen  
Tel: 06-25205477    8.45 uur - 11.45 uur     
   dinsdagmiddag 12.45 uur – 15.45 uur 
  
Van de leidsters: 
Zoals hierboven vermeld zijn wij sinds 2 april ook op  
de dinsdagmiddag open. Dit om de wachtlijst wat in te korten. 
 
We zijn op dit moment bezig met het thema ‘Wie is er ziek? ‘. 
We plakken pleisters, leggen verbandjes aan en zijn druk met ‘pillen’ 
maken en sorteren. 
De huishoek is omgetoverd tot een doktersspreekkamer. We spelen 
doktertje net als Zaza uit het boek ‘Zaza speelt doktertje’.  
 

 
“Dokter” Marijke en Wikje komen ook een 
ochtend in onze dokterspraktijk om verschillende 
knuffels en poppen die door de kinderen worden 
meegenomen te onderzoeken. De ouders 
komen, in de laatste week van het thema, aan 
het eind van de ochtend kijken naar wat er zoal 
gebeurd is in deze weken. 
 

Tussendoor hebben we nog aandacht besteed aan het Mondriaan 
project dat op de 3 basisscholen aan de orde was. Ook van de peuters 
stonden er wat ‘kunstwerken’ op de tentoonstelling donderdag 5 april. 
 
Nu gaan we op naar de peuterkermis tijdens de Ensyfair op 
dinsdagmorgen 12 juni van 9.30 uur – 11.30 uur. 
 
Vriendelijke groet, 
 
juf Anne-Wil,  juf Petra & juf Ria  
 

 

      Dinsdagmiddag 1 mei tennis-  
middag voor alle basisschooljeugd !! 

 
 

 

In de meivakantie wordt er (al weer voor het 3e seizoen op rij) door de activiteitencommissie van 
de tennisvereniging een gezellige tennismiddag georganiseerd voor alle basisschool-jeugd. 
Op dinsdagmiddag 1 mei kunnen alle kinderen tussen 14.00 en 16.00 uur lekker tennissen. 
Tennisleraar Bart van Weelie verzorgt deze middag samen met vrijwilligers van de 
tennisvereniging. Er wordt o.a. les gegeven, spelletjes gedaan en andere activiteiten met een 
tennisracket en tennisballen.  
Uiteraard zijn er leuke prijsjes te winnen en er is voor iedereen wat lekkers!! 
Er zijn tennisrackets aanwezig en opgeven of aanmelden is niet nodig.  
De gehele middag is gratis. 
 
Dus hopelijk tot dinsdagmiddag 1 mei en………..………neem zoveel mogelijk vriendjes en 
vriendinnetjes mee!! 
 

Groeten namens de activiteitencommissie; 
Gitta Montanus: 06-4912 0132 / Chris van Elk: 06-5263 4012 / Arno Meijer: 06-5156 4302 

    

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkuqyB0bzaAhWFPFAKHbQ_ChsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.leesjebeter.nl/boeken/zaza-speelt-doktertje/&psig=AOvVaw0Xa654LKiylNeGdzdaktP7&ust=1523893786664491
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Ensyfair:  
 
 
 
Tijdens Ensyfair 2018 gaan we Back to the Future! De feestweek zal in teken staan van 
futuristische snufjes uit de toekomst of wellicht dingen uit een ver, ver verleden. Een reis terug 
naar de prehistorie, vikingen of Romeinen in ons dorpje of wellicht een blik in een verre toekomst. 
Het kan allemaal tijdens Ensyfair 2018, van 9 – 16 juni. Wij zullen vast en zeker weer versteld 
staan van de creativiteit en ingenieusheid van alle Ensenaren! Wil je jouw team nog opgeven? Doe 
dit dan snel door een mail te sturen naar marchelsnoek@hotmail.com. 
 
Het onderdeel van de feestweek waar wij heel erg naar uitkijken: De Grootste Vrijdagmiddagborrel! 
Een gezellige borrel in de tent, met een muziekje op de achtergrond, gezellig met collega’s, buren 
of vrienden, tot dan!  
 
Het (concept) programma:  
 
Zaterdag 9 juni  
10:00 Brunch 
11:30 Opening Ensyfair teams buurtcompetitie 
14:00 Waterspektakel (BC) 
19:30 Playback (BC) 
 
Zondag 10 juni 
10:00 Interkerkelijke dienst 
14:00 Volleybaltoernooi 
 
Maandag 11 juni 
09.00 Kinderactiviteiten 
18:30 Fietspuzzeltocht (BC) 
20:00 Cabaret  
 
Dinsdag 12 juni 
09:30 Peuterkermis 
18:30 Wandelpuzzeltocht (BC) 
 
Woensdag 13 juni 
14:00 50+ middag  
20:00 Bingo 
 
Donderdag 14 juni 
18:30 Doe Avond (BC) 
 
Vrijdag 15 juni 
16:00 De Grootste Vrijdagmiddagborrel!  
 
Zaterdag 16 juni  
10:00 Rommelmarkt/Jaarmarkt, rondom de tent  
11:30 Quiz (BC) 
13:00 De Te Gekke Zaterdag (BC) 
21:00 Feestavond met de PPM Band!   
 
Samen met u gaan we er weer een fantastische week van maken! Wij wensen jullie alvast een 
geweldige Ensyfair!   
 
Bestuur Stichting Ensyfair 
Volg Ensyfair via:  www.ensyfair.nl  Twitter: @ensyfair   Facebook 
 

mailto:marchelsnoek@hotmail.com
http://www.ensyfair.nl/
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Muzikale “50+” middag! 
Woensdag 13 juni | 14:00 uur | € 5,-  
 
Na het geweldige optreden tijdens de 50+ middag in 2017, komen de Pauwergirls ook in 2018 naar 
de feesttent in Ens om er samen met u een spetterende, muzikale middag van te maken.  
 
De Pauwergirls, bestaande uit Jasmijn, Aleid en Monique, spelen en zingen rondom hun rijdende 
ouderwetse radio. De meisjes van de radio brengen voor een ieder vrolijke muziek, driestemmige 
zang en theater met een knipoog! Het is altijd weer een verrassing welke muziek tevoorschijn komt 
uit het radiomeubel uit 1952.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In elk geval is het een feest der herkenning met liedjes van de jaren ’40 tot heden, van de Andrew 
Sisters tot de Everly Brothers en van Jacques Brel tot Adele. 
Kortom deze Pauwergirls staan garant voor een vrolijke sfeer, humor en driestemmige zang. 
 
Dus kom allemaal gezellig naar deze muzikale middag tijdens Ensyfair 2018! 
  

 

Grootste Vrijdagmiddagborrel met Peter Beense!  
vrijdag 15 juni – 16:00 uur  
 
 
 
Wegens groots succes 

en veel gezelligheid 

vorig jaar komt terug dit 

jaar: De Grootste 

Vrijdagmiddagborrel. 

Een vrijdagmiddag 

geen borrel bij je 

vrienden, geen biertje 

bij je buren, geen 

biertje op het werk 

maar met zijn allen 

naar de tent om daar 

gezellig bij elkaar te 

komen!  
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Peter Beense  
Niemand minder dan Peter Beense zal zorgen voor de feestelijke meezingers tijdens de VrijMiBo. 
Heerlijke meezingers maken is Peter Beense op het lijf geschreven. Deze Amsterdamse 
volkszanger is bekend geworden met zijn nummers: Fiesta, Laat Ze Maar Lullen, Je Bent Een 
Kanjer en Partytime Let's Go. Maar zijn bekendste nummer en reden voor een landelijke 
doorbraak is Mijn Donkerbruine broeder. 
 
Verrassingsbandje 
Als klap op de vuurpijl hebben wij ook nog een plaatselijke band 
kunnen strikken voor het spelen van gezellige deuntjes: d’ENSevent. 
Bekend van hun jaarlijkse optreden op de Kerstmarkt.  
 
Je kunt de kinderen meenemen naar de VrijMiBo, want wij zorgen voor 
vermaak. Ook wordt er gezorgd voor de innerlijke mens, in de vorm van 
een hapje en een drankje! De entree is gratis en de middag start om 
16:00 uur. 
 
Proost!  
 

 

Mogen wij ons even voorstellen: 
 
Mijn naam is Shanna Buijsman, 29 jaar oud en woon sinds 2,5 jaar weer in dit gezellige dorp, 
samen met mijn mooie gezin!  
 
Vorig jaar april ben ik een leuke nieuwe uitdaging aangegaan; werken op het mooiste plekje in de 
polder, namelijk; Schokland. 
 
Als bedrijfsleidster heet ik u van harte welkom, samen met mijn rechterhand Elvira Kramer ( u weet 
wel van de boten ;0) , chef kok Ernst-Jan Timmer en ons team dat ervoor zorgt dat het u aan niets 
ontbreekt.  
 
U bent niet alleen welkom voor een lekkere kop koffie, een vers huisgemaakt stukje gebak, of een 
goede lunch, we verzorgen nog veel meer. Ook kunt u bij ons terecht voor uw familiefeestje, 
personeelsfeest, een vergadering, een heerlijk diner, maar het meest bijzondere vind ik toch wel 
dat er veel bruiloften bij ons plaats vinden! Wat een unieke locatie om te trouwen; het prachtige 
kerkje op Schokland. Diversiteit in mijn werk maakt het heel afwisselend, geen dag is hetzelfde. 
Ook het organisatorische gedeelte vind ik fantastisch; lekker regelen en zorgen dat alles op 
rolletjes verloopt.  
 
Het is mij opgevallen 
dat we steeds meer 
Ensenaren mogen 
verwelkomen in ons 
restaurant. Dit vind ik 
erg leuk om te zien, 
en hoop u nog veel 
vaker te mogen 
ontvangen!  
 
Zie ik u binnenkort?  
 
Met gastvrije groet,  
 
Shanna.  
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AVG…. 

Weer eens een afkorting. Betekenis maar met name de impact hebben wij nadrukkelijk onder de 
aandacht gehad. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 25 mei 2018 
is deze privacywetgeving van toepassing. Recent is Facebook nog uitgebreid in het nieuws 
geweest met betrekking tot het doorverkopen van data welke vergaard is geworden met het 
surfgedrag zoals wij dit op de site doen. Naast de advertentie inkomsten een grote inkomstenbron 
van Facebook. Met het aanklikken van de algemene voorwaarden voor ‘akkoord’ geef je vaak 
toestemming voor zaken waar je helemaal niet bij stil staat. Vandaar dat er nu wetgeving komt die 
de consument beter gaat beschermen. Verenigingen dienen ook te voldoen aan deze wetgeving. 

De AVG zorgt o.a. voor: 

- Versterking en uitbreiding van privacy rechten 
- Meer verantwoordelijkheden voor organisaties 
- Bevoegdheid voor alle Europese privacy toezichthouders om boetes op te leggen tot 20 

miljoen euro.  

Kortom ook voor de sportverenigingen in Ens zaak om ons eens nader te verdiepen in deze 
materie. Dit wordt vanuit de OMNI vereniging georganiseerd waarbij een aantal bestuursleden van 
de afzonderlijke sportverenigingen mee helpen om tot een werkbare situatie te komen welke 
binnen de normen van de wetgeving valt. Wordt vervolgd… 

Ook de sportbestuurders ontmoeting in Lelystad is bezocht. Workshops van ‘bereiken nieuwe 
doelgroepen’ en ‘persoonlijke ontwikkeling bestuurders’ bijgewoond . De Golden Circle van Simon 
Sinek als basis genomen. Leerzaam en weer nieuwe contacten opgedaan. 

Binnen de OMNI is er een discussie hoe we een impuls kunnen geven om meer  bewoners te 
kunnen laten sporten. Met Ens sportdorp is er een goede aanzet geweest. Als er tips zijn hoor ik 
die graag voorzitter@svens.eu.  

Ook waren we zichtbaar bij de 12 dorpenloop. Sporters namens Ens een fris flesje water 
aanbieden. Met dank aan Wiechert Hoefnagel van de SPAR. Ook dit jaar was hij weer de gulle 
sponsor.  

Voorzitter S.V. Ens 

 

 

Zomer Tennisabonnement OMNI Leden! 

Zomerstop? Even geen voetbal, volleybal, gym, badminton?? Van 15 mei tot 15 augustus kunnen 
leden van alle OMNI afdelingen voor dertig euro (twintig euro voor jongeren tot 17 jaar) onbeperkt 
gebruik maken van de banen op ons tenniscomplex. Met een borg van € 3,50 krijg je een sleutel 
van het park en bovendien kun je meedoen aan alle zomeractiviteiten van TC Ens! Geef je snel op 
via het aanmeldingsformulier op onze website. 

Gezocht! 

TC Ens is op zoek naar een groundsman voor het onderhouden van de tennisbanen. Uiteraard 
doe je dit niet alleen! Met een groep vrijwilligers zorg je ervoor dat de banen en alles rondom de 
banen onderhouden wordt. Iets voor jou, of weet je iemand? Stuur een mail naar 
bestuur@tcens.nl.  

 

mailto:voorzitter@svens.eu
mailto:bestuur@tcens.nl
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Bedrijven- en buurtentoernooi tennis op 25 mei 

Word jij het beste bedrijf of de beste buurt? Tennisclub Ens houdt op vrijdag 25 mei de derde editie 
van het bedrijven- en buurtentoernooi tennis. De eerste edities waren een succes en leverden 
beregezellige avonden op. 

Teams van vier personen kunnen zich 
aanmelden via wedstrijdcie@tcens.nl. Het 
toernooi begint om half zes en aan het einde 
van de avond worden de wisselbekers 
uitgereikt. Is het voor jouw team handiger om 
wat later te beginnen? Geef dat dan door bij 
de aanmelding.  

Het inschrijfgeld bedraagt twintig euro per 
team en daar zit ook een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd bij inbegrepen. 

Doe je mee met je straat, je buurt of je 
bedrijf?  

 

Aanmelden kan tot 21 mei bij wedstrijdcie@tcens.nl. Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Bel dan met Gitta Montanus, telefoon 0649120132. 

 

 
Beste sporters en/of sportzoekende 
dorpsgenoten, 
 
De afgelopen jaren hebben we als volleybal een 
mooie groei doorgemaakt. Met name de 
damesteams hebben we kunnen uitbreiden van 2 
naar 4 teams. Daarnaast hebben we 
verschillende jeugdteams en 1 herenteam. Dit 
zorgt voor veel volleybalplezier voor jong en oud. 
We hopen deze teams in stand te houden om zo 
het volleybalplezier in de verschillende teams en 
voor verschillende leeftijden te kunnen behouden 
en te stimuleren.  
 
Wij heten daarom iedereen, zowel jongens en 
meisjes als dames en heren, van harte welkom. Kom een keer meetrainen om te kijken of het wat 
voor jou is.  
Iedereen is welkom en met name de heren. Er bestaat namelijk de kans dat wij als SV Ens geen 
herenteam meer in stand kunnen houden. En dat zou jammer zijn! Jouw zoon of de zoon van jouw 
kennis vindt dan namelijk minder snel aansluiting vanuit de jeugd naar de volwassenen. Dat vind jij 
toch ook jammer?! Daarom zijn wij op zoek naar jou en willen we graag met jou in contact komen! 
 
Zit je dus al langer te twijfelen om de stap te nemen richting een volleyteam? Of lijkt het jou ook 
wel wat naar aanleiding van dit bericht? Kom het nog dit jaar eens proberen of neem een kijkje bij 
de volleybal. Je kunt nog dit jaar 3 keer gratis meetrainen.  
 
Wij komen graag met jou in contact. Stuur daarom vandaag nog een mail naar 
mail@svensvolleybal.nl. Vind je bellen gemakkelijker? Bel dan 0652440444 (Tim Hoogendoorn, 
voorzitter SV Ens volleybal). 

 
Met sportieve groet, 
 
Jouw toekomstige teamgenoten?! 

mailto:wedstrijdcie@tcens.nl
mailto:wedstrijdcie@tcens.nl
mailto:mail@svensvolleybal.nl
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12-dorpenloop  2018    Loopgroep  Ens 
 
Na 23 jaar de `t Voorhuys 11-dorpenloop is op 14 april de `t Voorhuys 12-dorpenloop van start 

gegaan. Voor de eerste keer werd Urk opgenomen in de dorpenloop. Vanaf Tollebeek naar Urk, bij 

het winkelcentrum het Urkerhart was de finish en herstart naar Espel. De loop is nu wat langer 

geworden en daarom werd in de ochtend om 8.15 uur vertrokken vanaf de atletiekbaan van 

AVNOP voor de eerste etappe naar Luttelgeest. Het was wat fris, maar ideaal weer voor de 

deelnemers. Voor de loop hadden zich 77 ploegen ingeschreven. Loopgroep Ens is ook al die 

jaren van de partij en hebben een prachtige 28e plaats neergezet. Bij de aankomst in Ens 

waren de wapperende vlaggen van de Spar te zien en werd een flesje drinken aangeboden, moe 

gestreden, uitlopend en liggend in het gras was de etappe Kraggenburg-Ens geklaard. 

Gezelligheid, aanmoedigingen, applaus, napraten en bijpraten een geweldige sportdag. 

Deelnemers Loopgroep Ens bedankt voor jullie inzet en sportiviteit, tot volgend jaar. 

 

 

Emmeloord-Luttelgeest Hans van Leeuwengjhj Hans van Leeuwen    
Luttelgeest-Marknesse  Selina Spekschate 

 

   
Marknesse-Kraggenburg  Piet Schleper    
Kraggenburg-Ens  Guus Lohues    
Ens-Nagele  Erwin Leene    
Nagele-Tollebeek  Mirjam Leene    
Tollebeek-Urk  Ko van Egmond    
Urk-Espel  Sjoukje Bonnema    
Espel-Creil  Edwin Spekschate    
Creil-Rutten  Diana Omta    
Rutten-Bant  Theo Weultjes    
Bant-Emmeloord  Jelle de Jong    

 

Begeleidende fietser: Harrie Spekschate 

 
    

 

 
 
Ben Maas 
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Op de jaarvergadering van IJsclub “De Tocht” is dit jaar afscheid genomen van 
Joop Heijen. Wegens zijn verhuizing naar Lelystad wilde hij graag zijn taken 
binnen het bestuur overdragen.  
 
Wij hebben met de onderstaande anekdote van hem afscheid genomen:  
 
Beste Joop,  
 
Tijdens een ijsperiode in 2009 gaf je aan; goh dat was toch altijd wel mooi 
werk; het bestuur van de IJsclub. De kans om zoveel ijsclub kennis en expertise binnen ons toen 
nog veel minder ervaren clubje te krijgen, lieten we natuurlijk niet lopen. Ook in de decennia 
daarvoor heb je lange tijd als bestuurslid en voorzitter gediend. 
Wij zijn in ieder geval heel erg blij met de afgelopen 9 jaar die je in de functie van Terreinmeester 
hebt gediend. Onze baan heeft er in die tijd altijd prima bij gelegen. Ook was je natuurlijk van de 
partij als er ijs lag. Gezelligheid in het clubhuis maar ook werken op de baan. Werk op alle niveau. 
Soms zelfs onder het waterpeil!   
Wij weten nog een avond te herinneren, natuurlijk was er weer sneeuw gevallen op het nog te 
dunne ijs. Maar we gingen wel aan de gang. Tevoren nog naar Joop gebeld. Adriënne aan de lijn. 
Komt Joop vanavond ook? Jawel, maar hij heeft net een nieuwe heup, dus misschien kan hij wat 
klusjes in het gebouw doen.  
 

 
 
Maar toen Joop de baan op kwam, klusjes? Die sneeuw moet van het IJs! En we gingen aan de 
gang. Ook Joop ging achter de gemotoriseerde sneeuwruimer en maakte met stevige tred de baan 
sneeuwvrij. Totdat achter op de baan, met donderend geraas Joop met machine en al op het 
diepste punt van de ijsbaan naar de bodem verdween. Dat moet aan het gewicht van die nieuwe 
heup hebben gelegen. Maar Joop en de machine stonden vast in de blubber en gingen geen kant 
op. Uiteindelijk is de voorzitter ook het ijskoude water ingestapt om Joop en de wokkel van de 
bodem op te helpen vissen. Samen op het droge zijn beiden snel naar de Drietorensweg 
vertrokken en heeft de rest van het bestuur het sneeuwruimen moeten afmaken.  
Joop bedankt voor dit, en vele andere momenten en al jouw inzet, in daad en ook in raad.  
 
Namens het bestuur van IJsclub “De Tocht” 
 
Marien van der Slikke  Paul Steenbergen 
Hans de Kroon  Jenny Houter 
Peter Bruijnes   Philip Tichelaar 
Maurice Oedzes   
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Bestelformulier Boerderijenboek – bestellen voor 15 juli 2018! 
 

Ondergetekende:  

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

E-mail: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Datum:……………………………………………………… 

 

Handtekening: …………………………………………… 

 

Inleveren bij Marianne van Maanen, E.P. Seidelstraat 70 

 
 

 

TULPENFESTIVAL 
 

   21 APRIL T/M 6 MEI 
 

 
Helaas, dit jaar geen tulpenmozaïek in Ens   

 
Tulpenroute gaat dit jaar langs Ens 
 
Tulpenbelevingsveld alle dagen geopend vanaf 10.00 uur 
 
Tulpenbelevingsweekenden met activiteiten voor jong en oud 
 
Bekijk alle activiteiten op stepnop.nl/tulpenfestival/agenda 


