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

BESTUURSLEDEN DORPSBELANG: 
 
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 
 
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. 

 
FOTO’S 
In ons dorp worden regelmatig foto’s gemaakt van activiteiten die daarna gepubliceerd worden in 
b.v. de Baanbreker, website of facebook. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u dit 
schriftelijk te melden bij het secretariaat van Dorpsbelang. 

 
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: 10 september 2018 

Verschijningsdatum 20 september 2018 

 

 

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 
2. Activiteitenkalender / 60 jaar getrouwd 
3. Van de voorzitter / vervolgbijeenkomst wonen voor senioren 
4. Bijeenkomst: wonen in Ens / 1e dorpsmaaltijd 
5. Privacyverklaring / Boerderijenboek 
6. Lidmaatschap Dorpsbelang 
7. Honden in Ens 
9. Klachten over afvalcontainers / 60e bazar en brocantemarkt 
10. EV: Aandacht voor Beweging 
11. EV: Opening 1e fokcentrum Drentse hoenders in Nederland 
12. Cursus MindfulRun met korting / peuterstartgroep De Hummel 
13. Omloop Ens 
14. Nieuws van Huisartsenpraktijk Ens / activiteiten in het Steunpunt 
15. Balans praktijk voor fysiotherapie / dagje uit JVV 
16. Basisscholen 
17. Muzikale talenten gezocht / avondvierdaagse 
18. Uitnodiging Kerkproeverij 
19. Ensyfair 2018 
 
 
 
 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
  4 juli Dagje uit JVV   
  6 juli Bijeenkomst: Wat is er nog meer nodig om in Ens te wonen?   
10 augustus Omloop Ens   
  7 september Vervolgbijeenkomst wonen voor senioren  
  9 september Kerkproeverij in RK kerk in Marknesse 
22 september Inbrengdag brocantemarkt in de loods van Meine Kroes 
29 september 60ste bazar en brocantemarkt in de loods van Meine Kroes 
  5 oktober Kinderkledingbeurs  
19 oktober Dorpsmaaltijd 
 
 
 

 

Kees en Jo v.d. Putte - 60 jaar getrouwd 

  van harte gefeliciteerd 
namens Dorpsbelang Ens 
 

------------------------------------------------------- 
 

Beste Dorpsgenoten, 
 

We waren op 4 juni 2018 60 jaar getrouwd. We zijn blij 
dat we dit mochten beleven en zijn daar dankbaar 
voor. 
 

We willen een ieder bedanken die ons gefeliciteerd 
heeft en voor de kaarten en de bloemen. 
 

Dorpsbelang is ook geweest, bedankt voor dit bezoek 
en de bloemen. Het was gezellig. 
 

Hartelijke groeten 
Kees en Jo v.d. Putte 



3 
 

 

Van de voorzitter 
 

Heeft u ook zo genoten van de Ensyfairweek? Wat was er toch weer een hoop te doen in ons 
dorp, ontbijten, cabaret, muziek, sportieve elementen, voor iedereen was er wat. En zo goed 
georganiseerd allemaal! Mag ik hierbij nogmaals mijn enorme waardering uitspreken voor iedereen 
die hier vrijwillig aan heeft bijgedragen!  
Wat fijn toch dat zoveel Ensenaren bereid zijn om wat van hun tijd te steken in ons mooie dorp!  
En niet alleen voor de Ensyfair natuurlijk, maar tevens bijvoorbeeld bij de eerste Dorpsmaaltijd die 
we hebben gehad, waarvan verderop een kort verslagje. Ik kan u al wel zeggen dat het enorm 
gezellig was, en dat we heerlijk gegeten hebben. Komt u de volgende keer ook mee eten? 
 

Dan was er onlangs nog de belevingsvlucht. Met een vertraging van twee uur kwam het vliegtuig 
dan toch overvliegen. Samen met wethouder Simonse en wat mensen van de gemeente en 
dorpsbelang hebben we geluisterd naar de Boeing 737. Ook vele mensen uit het dorp luisterden 
mee, met wisselende meningen. Sommigen vonden het geluid erg tegenvallen, maar een 
merendeel vond het geluid wel meevallen en denkt dat we er wel aan gaan wennen. De toekomst 
zal het uitwijzen. Vanuit Dorpsbelang hebben we gedaan wat we konden, nu is het aan de minister 
om verdere besluiten te nemen. Maar uiteraard blijven we alert. 
 

U heeft vast wel gemerkt dat het landbouwbruggetje flink is aangepakt. Er ligt nieuw asfalt op en 
de reling is vervangen. We hebben de gelegenheid aangegrepen om te kijken of er mogelijkheden 
zijn om het sluipverkeer hierover beter aan te pakken, maar we zijn er nog niet over uit met de 
gemeente wat hierin mogelijk en haalbaar is. Maar het heeft zeker onze aandacht. 
Het groenonderhoud liet her en der wat te wensen over de afgelopen tijd. Door personele 
problemen, feestdagen en weersomstandigheden lukte het Concern voor Werk niet om alles op tijd 
af te krijgen. Inmiddels hebben ze een flinke inhaalslag gemaakt en ligt het groen er weer mooi bij. 
Mocht u plekken in het dorp zien waarop het beter kan, geef dat dan door via een Melding 
Openbare Ruimte bij de gemeente. Dat kan gewoon digitaal via de site van de gemeente. Ook 
andere klachten over de openbare ruimte kunt u hier kwijt, en als u dat wilt neemt de gemeente 
contact met u op om door te geven wat ze met de klacht hebben gedaan.  
 

En tenslotte graag uw aandacht voor de bijeenkomsten waarin we samen met u na willen denken 
over het wonen in Ens. Uw input hierbij is onmisbaar. 
 

Vanaf hier wens ik iedereen alvast een hele fijne zomervakantie. Laten we hopen dat het weer net 
zo mooi blijft als het de afgelopen tijd is geweest! 
 

Naila Tigchelaar 

 

 

Vervolgbijeenkomst wonen voor senioren 
 
Op vrijdag 7 september 

Plaats:  Het Roefje 

Tijd:  10.00 – 11.30 

Door dorpsbelang en project wonen Senioren in de dorpen NOP. 

 
In deze bijeenkomst willen we u informeren hoe het nu werkt wat betreft woningaanpassingen in 

huis, gelijkvloers wonen in Ens, een mantelzorgwoning, de (toekomstige) mogelijkheden van een 

zorgunit, de blijverslening van de gemeente en de mogelijkheden van domotica. 

Maar vooral willen we ook van u horen wat u belangrijk vindt en hoe u over vervolgstappen voor 

uzelf of een familielid denkt. 

Voor deze bijeenkomst nodigen we ook Mercatus en de gemeente uit. 

Maar we willen vooral van u horen!!! 

Komt u ook? 
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Wie wil er eens meedenken over: Wat is er nog meer 
nodig om in Ens te blijven wonen? 
 
Op vrijdag 6 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur 
In:  Het Roefje. 
 
Er zijn de laatste tijd al ideetjes bekeken in kleine groepjes. Ook n.a.v. de enquête die is gehouden 
onder onze 75+-ers. 
Daaruit is al een mooi eet initiatief, de dorpsmaaltijd, in ons dorp gestart!! 
Maar we kunnen ook nog nadenken over: 
- Is er ook behoefte aan informele hulp of zorg op ons dorp, zoals helpen bij tuinen, en hoe  

doen we dat dan? 
- Is er behoefte aan (informeel) vervoer en hoe zouden we dat dan doen? 
- Is er hulp bij mantelzorg nodig en wat dan? 
- Is het leuk nog meer activiteiten te hebben, zoals lezingen of workshops of nieuwe 

beweegactiviteiten, om uit te proberen. Naast het vele dat er al is. 
- Is er behoefte aan meer informatie over bijv: woningaanpassingen, verhuizen op je dorp, 

hulp als je er alleen voor staat als ouder of jong gezin met kinderen, of als je ouder wordt. 
 
Praat mee! 
Iedereen welkom. 
 

 

Eerste Dorpsmaaltijd was een succes! Wanneer is de tweede? 
 

 
Op 1 juni was het dan zo ver, de eerste dorpsmaaltijd van Ens stond op het programma. De kok 
van de Spar was al vroeg aanwezig om alles klaar te maken, en ook een aantal helpers was al 
ruim van tevoren druk in de weer met het klaarzetten van de tafels en het zorgen voor een goede 
ontvangst. 
We mochten 41 mensen verwelkomen voor een heerlijk vijf(!)gangenmenu. Eerst een 
groentesoepje, toen een tomatensoepje, gevolgd door rode kool met hachee en aardappelpuree, 
daarna nasi met zoetzure groenten en saté, en tenslotte nog een puddinkje na. Een waar 
feestmaal! 
Omdat deze keer zo gezellig was hebben we besloten om na de vakantie wederom een 
dorpsmaaltijd te organiseren. En wel op 19 oktober. In de volgende Baanbreker leest u hoe u zich 
op kunt geven. Zet u de datum vast in uw agenda? 
Deze keer gaan we zelf koken, wat het wordt is nog een verrassing. 
Als het u nu ook leuk lijkt om een keer mee te helpen, of een keertje mee te koken, geef u dan op! 
Stuur uw mailadres naar Marijke of Naila, en dan houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen! 
 
marijkehollewand@hotmail.com of naila.tigchelaar@gmail.com 

mailto:marijkehollewand@hotmail.com
mailto:naila.tigchelaar@gmail.com
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P R I V A C Y V E R K L A R I N G 
 
 

 
 
Vereniging Dorpsbelang Ens respecteert en beschermt uw privacy en de door u aan ons verstrekte 
persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u lid bent van Vereniging Dorpsbelang Ens of omdat u 
ons om een andere reden heeft benaderd. Wij verzamelen geen (persoons-) gegevens via onze 
website en maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Ten behoeve van de ledenadministratie hebben wij u gevraagd om de volgende 
persoonsgegevens aan ons op te geven: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en 
uw bankrekeningnummer (IBAN). Deze gegevens tezamen met de ingangsdatum van uw 
lidmaatschap, zijn door ons verwerkt in een beveiligd softwarepakket. 
 
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Wij gebruiken de persoonsgegevens om 
uitvoering te geven aan uw lidmaatschap van Vereniging Dorpsbelang Ens en om het 
lidmaatschapsgeld te kunnen incasseren. Ook gebruiken wij uw contactgegevens om u individueel 
te kunnen benaderen indien dit nodig is voor het organiseren van onze activiteiten, bijvoorbeeld 
om uw hulp daarvoor in te schakelen. 
 
Indien u ons om een andere reden heeft benaderd, gebruiken wij uw contactgegevens om u van 
een reactie te kunnen voorzien. Uw contactgegevens worden na afhandeling van uw 
(contact)verzoek niet verder door ons verwerkt in onze administratie. 
 
Alleen de ledenadministrateur en de bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie en 
de daarin geregistreerde persoonsgegevens. Wij verstrekken uw gegevens in beginsel niet aan 
derden en in ieder geval niet zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht. 
 
Na beëindiging van het lidmaatschap, bewaren wij uw gegevens nog gedurende één jaar, 
uitsluitend voor de eventuele restitutie van lidmaatschapsgelden. Hierna worden uw gegevens 
definitief uit onze ledenadministratie verwijderd. 
 
Voor het inzien of wijzigen van uw persoonsgegevens in onze administratie kunt u een e-mail 
sturen aan dorpsbelangens@hotmail.com  t.a.v. de secretaris. 
 
Als uw verzoek door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld of u heeft een andere klacht die uw 
privacy betreft, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, zie 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
 

 
 

Laatste mogelijkheid om een 
boerderijenboek te bestellen!! 
 
 

 
De boeken komen éénmalig beschikbaar. Bestel uw boek(en) voor 15 juli a.s. 
U kunt uw bestelling doorgeven aan Marianne van Maanen, E.P. Seidelstraat 70 of via de website: 
boerderijenboeknoordoostpolder.nl/bestellen. 
 
In Ens vindt de uitgifte van de boeken plaats op 21 en 22 november in het Wapen van Ens. In de 
Baanbreker van september volgt meer informatie. 

mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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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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Honden in Ens 
 
Loopt u graag een rondje met uw trouwe viervoeter? Baalt u van de poep op de stoep? Bijna 
iedereen wil graag goede voorzieningen voor honden. Ook in Ens. Maar wat dan? En waar? Lees 
hier het voorstel en geef uw reactie! 
 
Drie speciale hondenpoepbakken 
Op het kaartje ziet u de plekken die dorpsbelang, hondenbezitters en de gemeente samen 
voorstellen. Het zijn de gele stippen op de kaart: 

1. Aan de Waterkant; 
2. Bij het ‘derde sportveld’ in het dorpsbos; 
3. Bij de Enserdwarstocht, aan het einde van het pad tussen de Lichtwachter en de 

Noorderbocht. 
 

Drie bakken lijkt misschien weinig, maar de gewone bakken voor straatafval mag u natuurlijk ook 
gebruiken om zakjes hondenpoep in te doen. 
 

 
 
Hondenlosloopgebieden opnieuw op de kaart 
Uw hond kan bijna een heel rondje om Ens los lopen. En ook in het dorpsbos kunnen honden los 
lopen. Alleen op de sportvelden niet. U ziet de voorgestelde losloopgebieden op de kaart. Het zijn 
de rode gebieden. 
 
Geen honden bij het Aambeeld. En ook niet op de speelplaatsen 
De bewoners die bij het Aambeeld wonen, hebben veel last van hondenpoep op het gras. Daarom 
vragen zij om deze stukjes groen te verbieden voor honden. 
 
De speeltuintjes zijn ook verboden voor honden. Dat was al zo, dus dit is niet nieuw. Wel komen er 
nieuwe bordjes om het duidelijker te maken. 
 
De plekken waar honden niet mogen komen, ziet u als blauwe markeringen op de kaart. 
 
Wilt u reageren op het voorstel? Mail dan gerust 
In dit voorstel hebben we rekening gehouden met de honden, hun baasjes, spelende kinderen en 
andere bewoners. Het kan natuurlijk zijn dat u andere wensen heeft. Wij horen dit graag. Geef uw  
reactie dan door aan i.cornelissen@noordoostpolder.nl. 
 

mailto:i.cornelissen@noordoostpolder.nl
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Klachten 
We krijgen regelmatig klachten van bewoners uit Ens over het 
verkeerd aanbieden van afvalcontainers. Zo worden afvalcontainers 
te vroeg aan de weg gezet, blijven afvalcontainers vaak te lang aan 
de weg staan, nadat ze geleegd zijn of containers worden verkeerd 
aangeboden. Dit is vervelend voor uw buren en natuurlijk niet de 
bedoeling.  
  

Aanbieden van uw container 
Uw afvalcontainer mag niet eerder dan de avond voor de inzameldag (na 19:00) op de 
aangewezen aanbiedplaats worden aangeboden. Bovendien mag uw container niet tot de 
volgende dag leeg op straat blijven staan. Let op: de gemeente kan u een boete geven als u uw 
container te vroeg aan de weg zet of te lang op straat laat staan. 
  
Bent u niet in de gelegenheid om uw container zélf binnen te zetten? Dan kunt u misschien uw 
buren vragen of zij dit voor u willen doen. Op deze manier heeft niemand overlast van uw 
container. 
  

Overige spelregels voor het aanbieden van uw container: 
·         Zet uw container op de juiste aanbiedplaats, zoals aangewezen is voor uw straat; 
·         Zet de container met de wielen van de rijbaan af; 
·         Houd ruim een stoeptegel (30 cm) tussen uw container en die van de buren; 
·         Zorg ervoor dat er geen obstakels (auto’s, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor, vlak 
          achter, of naast de containers staan (anders kan HVC er niet goed bij); 
·         Zet de container niet voor of op een in- uitrit. Zo bent u niemand tot last; 
·         Zet de container met de deksel gesloten op de aanbiedplaats; 
·         Zet geen los afval naast of op uw container. HVC neemt dit niet mee. 
  

Vragen 
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Belt u naar telnr. 0527-633856 of mailt u naar 
milieustraat@noordoostpolder.nl. 
  
Samen houden we de buurt netjes! 
 

 
60ste Bazar en Brocantemarkt  Protestantse gemeente “De Zaaier” te Ens. 
 
Wanneer : 29 september 2018 
Waar  : Loods Meine Kroes Waterkant 25 
    Openingstijden: 09.30 - 16.30 uur 

                   19.30 - 23.00 uur 
    Entree kinderen tot 12 jaar € 1,-- met  glas limonade 
    Volwassenen € 2,-- met kopje koffie/thee  
Doel  : Renovatie kopgevel van de kerk 
September : Lotenverkoop van de grote verloting in september 
    Loten kosten € 1,25 

  De 1e prijs is een JBL box 
 

Inbrengdag : 22 september 2018 van 9.30 tot 15.30 uur 
 
Gevraagd  : Vrijwilligers om te helpen op de bazar. 
               Goede bruikbare spullen, boeken, puzzels, speelgoed etc. 
 
Als u al eerder goede bruikbare spullen kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen 
met Ids Klomp tel.nr. 0651802613 
 
Namens Bazarcommissie 
Jolien Haagsma en Willemien Houter 

mailto:milieustraat@noordoostpolder.nl
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Even voorstellen ….. 

 

Aandacht voor Beweging 

Beste dorpsgenoten, 

Graag laat ik jullie kennismaken met mijn nieuwe 
onderneming: Aandacht voor Beweging. 
 
Mijn naam is Sjoukje, ik woon alweer 9 jaar met mijn 
gezin op een prachtig akkerbouwbedrijf naast de 
Enservaart. Ik heb jaren geleden de studie Voeding 
en Gezondheid afgerond en daarna als onderzoeker 
gewerkt. Met Aandacht voor Beweging combineer ik 
mijn kennis over voeding en gezondheid met mijn 
passie voor bewegen. Misschien heb je mij wel eens 
voorbij zien rennen over de buitenwegen. 
 
Sinds april geef ik trainingen Mindful Run. Ik ben hiervoor opgeleid door Mindful Run Nederland en 
ben als instructeur verantwoordelijk voor de Noordoostpolder. Ik sta nu op het punt examen te 
doen aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Ik ben dan geaccrediteerd leefstijlcoach, en 
start na de zomervakantie met individuele trajecten voor leefstijlcoaching. 
  
Leefstijlcoaching 
Een leefstijlcoach ondersteunt je bij het behalen van persoonlijke gezondheidsdoelen. De coaching 
is gericht op bewegen, voeding en ontspanning. Tijdens het traject begeleid ik je om zowel fysiek 
als mentaal in beweging te komen. Je haalt het beste uit jezelf, zodat je weer lekker in je vel komt 
te zitten. 
 
Ik maak veel gebruik van wandelcoaching. Door buiten in beweging te zijn, ontstaat er vanzelf een 
sfeer van ruimte en rust, waardoor we snel tot de kern komen. 
 
Mindful Run: lopen met aandacht 
Mindful Run is een manier van hardlopen, gericht op duurzaam in beweging blijven. Je leert met 
ademhalingsoefeningen, looptechniek en mindfulness om op gevoel te lopen. Je loopt daardoor 
letterlijk en figuurlijk lichter: het lopen kost minder energie en je komt ‘uit je hoofd’. De technieken 
die je hiervoor gebruikt, zijn ook toe te passen in het dagelijks leven. Hierdoor zul je minder stress 
ervaren en je energieker voelen. 
 
Mindful Run kun je bij mij volgen in een losse kennismakingsclinic, een 5-weekse cursus, of één op 
één. 
 
Voor meer informatie of een afspraak kun je 
contact opnemen via mail of telefoon. 
Je kunt me ook volgen via Facebook; daarop 
plaats ik regelmatig nieuws over cursussen. 
 
 
Sportieve groet, 
 
Sjoukje Bonnema 
Mammouthweg 2, Ens 
Tel. 06-42150388 
 
Email: sjoukje@aandachtvoorbeweging.nl 
www.aandachtvoorbeweging.nl 
www.mindfulrun.nl/noordoostpolder 
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Even voorstellen …..   
 
Opening 1e fokcentrum in Nederland Drentse 
hoenders 

Op 16 juni heb ik de erkenning als fokcentrum van de stichting zeldzame 
huisdierrassen (SZH) mogen ontvangen. Deze erkenning krijg je als je als 
fokker een zeldzaam Nederlands ras fokt en met goede resultaten deze ook 
houdt. Daarnaast moet je ook aan educatie en voorlichting doen. 

Namens Stichting zeldzaam huisdierrassen heeft Peter van Edink de opening gedaan. De dag 
werd door ongeveer 100 personen bezocht en mag ik spreken van een zeer geslaagde dag. 

Bijna 30 jaar geleden kwamen wij aan de Zwijnsweg in Ens wonen. We hebben deze plek gekozen 
in verband met de ruimte rondom 
ons huis. Mijn hobby was toen al het 
fokken van Drentse hoenders. Als 
sportfokker heb je altijd te weinig 
ruimte voor het houden van je 
dieren dus zijn er in de loop van de 
jaren steeds meer hokken bij 
gebouwd. Op dit moment heb ik 
ruimte voor het houden van 17 
foktomen in verschillende kleuren 
en variëteiten, daarnaast nog een 
royale " vrije " ruimte voor het 
rondscharrelen van de kippen. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de staartloze en kortpotige variëteiten van het Drentse hoen. De laatste 
variëteit heb ik zelf zo’n 20 jaar geleden terug gefokt vanuit het van vroeger erkende originele ras. 
Ik vind het erg jammer dat er weinig liefhebbers van dit zeldzame ras zijn. Iedereen kent de 
uitdrukking wel: “onbekend maakt onbemind”. Met dit in gedachten ben ik het traject van het 
fokcentrum in gegaan met als resultaat nu de officiële erkenning door de SZH. 

Het tijdschrift Landleven besteedt in het augustus nummer van dit jaar een artikel aan de Drentse 
bolstaart. Het was leuk om aan dit artikel mee te werken. Zo hoop ik een steentje bij te dragen aan 
de bekendheid van het Drentse hoen en daarnaast om Ens in de picture te zetten. Op de website 
van SZH staat nu een melding dat er een fokcentrum in Flevoland is en in het tijdschrift Landleven 
zal de plaatsnaam Ens nu ook een plekje krijgen 

Kom gerust eens langs om een kijkje te komen nemen bij de Drentse hoenders. Daarnaast heb ik 
nog Araucana’s welke ook staartloos zijn en groene eieren leggen. Ook lopen hier Ayam Cemani’s, 
dit zijn hoenders die zwart van kleur zijn. Deze Ayam’s hebben naast een zwarte veerkleur ook 
zwarte ogen, zwarte kam en lellen, 
zwarte poten en ja zelfs de huid en botten 
zijn zwart. 

Ik nodig u van harte uit een kijkje te 
komen nemen. 

Cees de Boer 

06-55995531 info@ceesdeboer.eu 

 

 

 

mailto:info@ceesdeboer.eu
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Cursus Mindful Run met korting 

 

Aandacht voor Beweging organiseert in 
samenwerking met Sportdorp Ens na de 
zomervakantie een 5-weekse cursus Mindful Run. 
 
 
Wat is Mindful Run? 
Mindful Run is een manier van hardlopen gericht op het duurzaam in beweging blijven. 
De aanpak bestaat uit een combinatie van mindfulness, ademhalingstechnieken 
hardloopoefeningen. Je leert bijvoorbeeld om: 
 zo licht mogelijk te lopen, en daarbij te luisteren naar je lichaam zodat je niet te hard van 
           stapel loopt en blessures krijgt. 
 goed te ademen zodat je op een prettig tempo loopt en beter herstelt 
 te genieten van het bewegen: de prestatie is niet van belang 
 
De meeste oefeningen die we doen, kunnen ook worden toegepast in het dagelijks leven om 
minder stress te ervaren. Meer informatie over Mindful Run vind je op www.mindfulrun.nl 
 
Start: Maandag 3 september (bij voldoende aanmeldingen). 
De overige cursusdata zijn 10, 17, 24 september en 1 oktober. 
Tijd: 19.30-21.00 
Locatie: Start vanaf de Seidelhorst 
Kosten: Als inwoner van Ens krijg je 15 Euro korting op de cursus, zodat deze 80 Euro kost. 
Let op: Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers. Meld je dus op tijd aan! 
 
Meer informatie bij Sjoukje Bonnema via mindfulrunnop@gmail.com / 06-42150388. 
Direct aanmelden kan via www.mindfulrun.nl/noordoostpolder en kies voor de optie ‘Cursus 
Mindful Run Sportdorp Ens’. 
 

 

Peuterstartgroep De Hummel        
  
Sportweg 22    Openingstijden: 
8307 AN Ens     maandagmorgen t/m vrijdagmorgen  
Tel: 06-25205477    8.45 uur - 11.45 uur     
   dinsdag middag 12.45uur – 15.45uur 
  
Van de leidsters: 

 

Dinsdag 12 juni was het een drukte van belang op het plein van de 

Regenboog. 

Ongeveer 70 kinderen tussen de 0 en 4 jaar waren naar “het kasteel” 

gekomen. Stoere ridders en mooie prinsessen/jonkvrouwen gingen samen 

met hun ouder/verzorger een ritje maken in de koets, ringsteken, 

schminken, cake versieren etc. Alle ‘hulpoma’s’ en ouders/verzorgers heel 

hartelijk bedankt! Dank zij jullie hebben de peuters van Ens weer kunnen 

genieten van een hele gezellige peuterkermis. 

Nog een paar weken en dan is het al weer zomervakantie.  

Wij wensen iedereen een fantastische zomer toe en een fijne vakantie. 

 

 

 Een zomerse groet van alle peuters en de juffen 

 

http://www.mindfulrun.nl/
mailto:mindfulrunnop@gmail.com
http://www.mindfulrun.nl/noordoostpolder
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/79/09/3b/79093b758188fa35a12722cbfabf7996.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/pin/394135404865256230/&docid=7RXKfx1XAqA5nM&tbnid=cEISOQ3D4QyPtM:&vet=10ahUKEwiDl5X4iIbbAhXIaFAKHU-DC6AQMwhwKDMwMw..i&w=1136&h=1068&bih=932&biw=1920&q=thema ridders en jonkvrouwen&ved=0ahUKEwiDl5X4iIbbAhXIaFAKHU-DC6AQMwhwKDMwMw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBko739OLbAhUKPFAKHWlRBq8QjRx6BAgBEAU&url=http://wikiclipart.com/happy-sun-clipart_34997/&psig=AOvVaw1_emaRguyr7jh7p_6lDSo-&ust=1529607167558530
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17
e
 Prestatieloop Omloop Ens 

Onderdeel van de dorpenloop competitie AV nop. 

Waar:                    Kantine " de Seidelhorst " 

                           E.P. Seidelstraat 4a te Ens 
 

Wanneer:             Vrijdag 10 augustus 2018                                

 Inschrijving vanaf 18.15 uur. 

                       

 

              Inlichtingen:   Jopie van Berkum   Tel: 0527251734 
                  Harry Spekschate   Tel: 0527251918 
 

Starttijd:              19.15 uur 
                            Loopafstand maximaal 10 km                 
                            Lengte van de ronde 2545 meter 
 

Inschrijfgeld:       tot 12 jaar            € 1,50 
                           12 jaar en ouder  € 3,00  
 

Kleedruimte aanwezig 
 

Beloning:             Badhanddoek 
 

De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid. 
 

Sponsoring door: 
PBsound en tv                               P. Bruijnes             Baan 31                     0527253044 
Bouwbedrijf van Egmondbouw      K. van Egmond     Het Noord 10     0527256236           
Zuidberg Frontline                         J. Zuidberg        Buitenveld 5        0527253550         
Seidelhorst                                                                  E.P.Seidelstraat 4a       0527253100 
Flevo – Calc                                   E. Leene             Drietorensweg 17-1   0527253470 
Loopgroep Ens  

Wij zien u graag op vrijdag 10 augustus 2018 om te lopen of om te kijken 
 

Wil je een keer meelopen, dat kan elke dinsdag en donderdagavond vanaf de sportkantine. Met 
elke loopsnelheid wordt rekening gehouden. Dus ook de sporters die pas begonnen zijn met lopen. 
Interval en duurloop. Samenlopen is veel leuker. 
 

Kijk ook eens op    http://www.xs4all.nl/~spekscha     voor uitslagen en info of Google "omloop ens" 
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Nieuws van Huisartsenpraktijk Ens 
 
Zomerwaarneming 
Deze zomer zullen er weer enkele waarnemend huisartsen werkzaam zijn in de praktijk. 
In de maand augustus zal de praktijk elke werkdag geopend zijn, maar is er wel minder plaats op 
het spreekuur dan normaal. We vragen dan ook uw begrip wanneer het niet lukt om met een niet- 
spoedeisende klacht dezelfde dag gezien te worden. 
 

Medicijnen ophalen 
Wel willen we u vragen om zo veel mogelijk uw medicijnen ’s middags tussen 15.15 en 17.00 uur 
op te halen, ook als u deze al enige dagen eerder besteld had. In de zomerperiode is het vaak 
extra druk in de apotheek. Elke keer wanneer buiten de ‘afhaaltijden’ medicijnen worden gehaald, 
moet de assistente haar reguliere werkzaamheden onderbreken.  
Mocht u voor op reis een medicatiepaspoort nodig hebben, deze kan aangevraagd worden via de 
receptenlijn of aan de balie. 
 

Enquete 
Vorig jaar hebben wij een patientenenquete gehouden. Hier kwam als meest genoemde 
verbeterpunt naar voren dat de privacy aan de balie beter zou kunnen. Dit punt is natuurlijk bij ons 
bekend, en de indeling van ons pand is niet de meest ideale setting. We blijven nadenken over 
mogelijke haalbare oplossingen, maar willen u wel meegeven dat u altijd aan de balie kunt vragen 
om uw informatie over uw medicatie in een andere ruimte te bespreken met de 
apothekersassistent. Ook kunt u altijd een afspraak maken om met de apothekersassistent uw 
vragen te bespreken, of nogmaals een instructie te krijgen over het gebruik van bepaalde 
medicatie (bijv. inhalatiemiddelen of injecties) 
 

We wensen u een goede zomerperiode toe! 
 

Medewerkers Huisartsenpraktijk Ens 
 

 

WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT  

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12 u     Samen eten 

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

    voor alle 65+ ( opgave 2 wkn vooraf ) 

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

Dinsdag 10-11u   Koffie drinken voor iedereen  

  9.30-10.30u Wandelen start bij Steunpunt. 

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

Woensdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  9.30-11.30u  Spelletjes (kaarten en rummikub) 

  14u  Koersballen  
 

Donderdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  11-11.45u       Gezond in beweging ( bewegen voor senioren ) 

  14-16u  Mozaïeken  in de even weken 
  

Vrijdag 10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  13.30u  Koersballen 

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met : 

Het Steunpunt Ens, Baanhoek 21, 8307 BJ Ens, Tel : 0527-253900 
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Balans Praktijk voor Fysiotherapie   

Heeft u het al gehoord? 

Balans, praktijk voor fysiotherapie, gaat verhuizen!  

Omstreeks begin augustus a.s. zullen wij de nieuwe locatie aan de 

Baanhoek 23 gaan betrekken (bij de meesten bekend als het 

voormalig groene kruis gebouw). Een prachtige locatie midden in het 

dorp van Ens. Op dit moment wordt er een grondige renovatie gedaan om er vervolgens een 

moderne en mooie praktijk van te maken.  

Wij houden u via de website op de hoogte van alle ontwikkelingen! 

 

Woensdag 4 juli 2018 met de JVV een dagje uit.  
Gaat u ook weer mee? 
 
De JVV heeft ook dit jaar weer een dagreis georganiseerd voor de 55 plussers uit Kraggenburg en 
Ens.  
Via een mooie route rijden we om 9.00 uur met een luxe touringcar richting Doesburg. Onderweg 
is er tijd voor koffie, thee en gebak. Na de koffie gaan we naar het Doesburgse mosterd museum. 
Hier krijgt u een leuke rondleiding 
Om 13.00 uur zijn we terug in restaurant IJsselhoeve, waar een overheerlijk Achterhoeks lunch-
buffet voor u klaar staat met koude en warme lekkernijen. Na de lunch is het tijd voor een mooie 
rondrit naar o.a. het kastelendorp Vorden-Warnsveld-Eefde en Hanze Torenstad Zutphen met heel 
veel mooie doorkijkjes en bezienswaardigheden. Rond ca. 16.30 uur zijn we terug bij de 
IJsselhoeve, waar een heerlijk dinerbuffet voor u  klaar staat. Ook zal de nostalgische ijscokar niet 
ontbreken. Om ca. 20.00 uur zijn wij via Ens weer terug in Kraggenburg.  
 
De kosten voor deze reis bedragen € 69,00 p.p., dit is inclusief luxe keurmerk touringcar, koffie of 
thee met gebak, bezoek aan het Mosterd museum, lunchbuffet, een  rondrit o.l.v. een deskundige 
gids en een dinerbuffet. 
 
Vertrek om: 9.00 uur bij van Saaze in Kraggenburg  
         9.10 uur vanaf het Bloemenplein in Ens 
 
Aanmelden graag uiterlijk 30 juni 2018 bij: 
Piet Koster, tel. 252565 of Sietske Huizing 252851. 
  
U kunt uw betaling over maken naar rek.nr. NL48 RABO 
0346 5927 04 t.n.v. JVV Kraggenburg 
 
De aanmeldingsstrook kunt u (ook) inleveren tijdens de soosmiddag. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanmelding voor dagtocht JVV op woensdag 4 juli 2018. 
 
Naam:………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………. 

Woonplaats………………………………………………….. 

Met rollator.  Ja/neen. 

Met …….. personen. 

Bij calamiteiten tel.nr. ………...... 

Ik/wij stappen in Kraggenburg in of in Ens.  
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Afgelopen schooljaar 2017-2018 zijn alweer heel veel activiteiten de revue gepasseerd in 

samenwerking met alle drie de basisscholen te Ens. Terugkijkend de volgende activiteiten: 

- Tweemaandelijks overleg tussen de directeuren van de basisscholen uit Ens onderling  

- Gezamenlijk artikel plaatsen in elke uitgave van de Baanbreker 

- Deelname van de drie scholen aan actie ‘Kinderpostzegels’ 

- Opening van ons gezamenlijk Mondriaan project en als afsluiting een tentoonstelling 

- De gezamenlijke viering met Koningsdag op de sportvelden 

- De viering in de tent tijdens Ensyfair zondag 10 juni 10.00 uur  

- Gezamenlijke voorlichting voortgezet onderwijs in groep 8 voor ouders en leerlingen 

- Alle leerlingen groep 8 komen samen in één school t.b.v. kennismaking v.o.  

- En alweer nieuwe plannen voor 2018-2019 in het kader van ‘Duurzaamheid’ 

 

We zijn blij met de goede samenwerking die we in ons dorp tussen de 3 basisscholen ervaren en 

hopen daar ook in de komende jaren de vruchten van te plukken. Hebt u als ouder of lezer van de 

Baanbreker ook nog ideetjes die de moeite waard zijn om ze gezamenlijk uit te voeren, meld ze 

dan bij ons aan.  

Vooralsnog wensen we een ieder, ook al moeten wij nog een paar weken naar school, een hele 

fijne zomervakantie toe. Misschien zien we u nog in Ens of elders en anders in het nieuwe 

schooljaar. 

Teams van de    OBS De Regenboog,        CBS De Regenboog ,       RKBS De Horizon. 
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Avondvierdaagse 2018 

In de laatste week van mei is er in ons dorp weer de A4D geweest. Zoals altijd voor de organisatie 
een boel geregel. Wat we altijd met veel plezier doen. Dit jaar voor het eerst een route helemaal 
veranderd, namelijk de woensdag van Schokland terug naar Ens. 
 
Dit jaar zijn we op Schokland gebleven, zowel met de 5 als 10 km. De SPAR stond er met flesjes 
water. Voordeel hiervan is dat we niet het hele saaie stuk langs de Schokkerringweg terug hoefden 
te lopen. Dit is iedereen best goed bevallen. Onze oudere lopers bleven deze avond lekker in Ens. 
 
Helaas is er 1 avond uitgevallen door het onweer, erg jammer. Vanwege het warme weer hebben 
we verschillende mensen gevraagd voor extra waterpunten, heel erg bedankt daarvoor. 
 
Dit jaar voor het eerst een spandoekactie en dolle donderdag, dit is nog wat wennen voor 
iedereen. We hebben leuke spandoeken gezien en dolle donderdag was ook leuk. Het begin is er. 
 
Er hebben zich een aantal nieuwe mensen gemeld om de A4D te organiseren: Wia Smid, Sake 
Barkhuis, Danielle de Waal en Mevr. Toeter. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe verkeersregelaars 
bijgekomen. Van harte welkom. 
 
Er was alle avonden muziek, dat maakt het 
gezellig en ook onze dank daarvoor. 
 
Ook bedanken we onze sponsors: 
Baas voor de bloemen. 
VINK fruitboerderij voor de appels 
SPAR voor het water op Schokland 
Henri’s Kaas en Broodhuys voor de taarten 
 
 
A4D 2018  tot volgend jaar 2019 
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UITNODIGING 

9 september – KERKPROEVERIJ in de RK kerk in 

Marknesse 

Op zondagmiddag 9 september is om 15.00 uur in de RK kerk O.L.V. Sterre der Zee een 
eucharistieviering waarin zowel Nederlands als Pools wordt gesproken, gezongen en gebeden. 
Geloofsgemeenschap H. Ireneüs geeft daarmee voor de 2e keer gehoor aan de landelijke 
campagne Kerkproeverij. Die campagne spoort kerken aan gasten uit te nodigen in kerken. 
Iedere 2e zondagmiddag van de maand vieren Poolse mensen o.l.v. pastoor Jozef Okonek een 
eucharistieviering in genoemde kerk. De viering is volledig in het Pools. 
Nu is het idee besproken in de locatieraad en de pastoraatsgroep om een gezamenlijke viering te 
houden. Een Poolse parochiaan opperde het idee en vanuit de gedachte van Kerkproeverij leek 
het ons als geloofsgemeenschap H. Ireneüs een mooie uitdaging om daar op 9 september gehoor 
aan te geven. 
 
Elkaar uitnodigen in een gezamenlijke viering. Elkaar laten proeven van liederen, gebeden en 
teksten in eigen taal. Kennismaken met elkaar. Niet na elkaar vieren op een zondag maar samen 
vieren. Het accent bij Kerkproeverij ligt bij uitnodigen. Evenals vorig jaar krijgen allen die 
aangesloten zijn bij geloofsgemeenschap H. Ireneüs een persoonlijke kaart in de bus om daarmee 
iemand uit te nodigen voor de viering. Ook via posters worden mensen uitgenodigd om mee te 
vieren. Bij uitnodigen wordt er van parochianen gevraagd anderen mee te nemen naar de viering. 
Het vraagt om een actieve houding. Iemand benaderen, mee nemen naar de kerk en na afloop 
met je gast koffie drinken en iets lekkers proeven. Er zullen zowel Poolse als Hollandse 
versnaperingen zijn. Inmiddels is een gemengde groep parochianen bij elkaar geweest, Polen en 
Nederlanders. Zij hebben samen nagedacht over de viering en over de ontmoeting na de viering. 
Zij hopen van harte dat velen gehoor geven aan de uitnodiging om samen te vieren en te proeven 
van eigen taal en gewoonten. 
Van harte bent u, jij uitgenodigd erbij te zijn. 
 
 

Zaproszenie 

9 wrzesnia- Degustacja Kosciola( Kerkproeverij) w rz-kat kosciele w Marknesse 

W niedzielne popoludnie 9 wrzesnia o godzinie 15 w rz-kat kosciele O.L.V. Sterre der Zee 
odbedzie sie Msza Sw, podczas ktorej liturgia , spiew i modlitwy odbeda sie w jezyku holenderskim 
i polskim.  
Parafia Sw Ireneusza w ten sposob odniesie sie po raz drugi do kampani krajowej Kerkproeverij 
(degustacja Kosciola). Kampania ta ma na celu zachecanie kosciolow do zapraszania gosci.  
W kazda druga niedziele miesiaca odbywa sie Msza Sw , ktora celebruja ksiadz Jozef Okonek . 
Cala msza jest w jezyku polskim. 
W radzie parafialnej zostal omowiony pomysl aby uroczystosc ta zorganizowac razem. Pomysl ten 
zostal zasugerowany przez jednego z naszych polskich parafian I z ta mysla organizacja 
Kerkproeverij (degustacja Kosciola) postanowila podjac sie tego wyzwania. 
 
Zapraszac sie nawzajem podczas wspolnego swietowania. Nawzajem degustowac sie piesniami, 
modlitwami I tekstami w wlasym jezyku ale razem. Nie jeden op drugim tak jak to jest w inne 
niedziele. Akcentem tej uroczstosci jest zapraszanie sie nawzajem.  
W ubieglym roku wszyscy parafianie znalezli w swoich skrzynkach pocztowych osobiste 
zaproszenie aby kogos zaprosic.  Porozwieszane zostaly plakaty z zaproszeniem. 
Cala inicjatywa wymaga aktywnego nastawienia. Podejsc do kogos, zaprosic i zabrac do kosciola 
aby na zakonczenie napic sie razem kawy I degustowac sie przygotowanym poczestunkiem.  Beda 
zarowno holenderskie jak i polskie przysmaki.  
Grupa parafian obydwu narodowosci spotkala sie razem oraz wlozyla wiele wysilku, aby 
zorganizowac to spotkanie, swieto i Msze Sw.  
Mamy nadzieje, ze wielu z Was skorzysta z tego zaproszenia aby razem swietowac i degustowac 
sie wlasnym jezykiem i zwyczajami. 
 
Serdecznie zapraszamy. 
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Ensyfair 2018  
Back to the future! 

 

We hebben weer een bomvolle en fantastische Ensyfairweek achter de rug. Misschien ben je ook 
een beetje vergeten wat er allemaal gebeurd is. Om je een handje te helpen, hierbij een terugblik 
op een geweldige feestweek!  
 
Zaterdag 
De Ensyfair ging volgens traditie van 
start met een heerlijk, verzorgde brunch, 
aangeboden door CVE. Er was weer 
voor ieder wat wils. Na de brunch werd 
de Ensyfair officieel geopend met het 
presenteren van de teams van de 
buurtcompetitie. De teams hadden 
opdracht gekregen een joker te maken 
geheel naar eigen inzicht. De mooiste jokers verdienden hier hun eerste 
punten. Publiek en deelnemers mochten vervolgens allemaal naar de 
Waterkant voor het Waterspektakel. Dit keer was er een behoorlijk hoge 
glijbaan gebouwd. Middels een bodyboard gleden de deelnemers spectaculair 
naar beneden, op tijd remmen was noodzakelijk, om vervolgens elkaar te helpen om vooruit te 

komen op de stormbaan en zo snel mogelijk weer de 
overkant proberen te bereiken. ‘Buurtzoeper FM’ wist de 
snelste tijd neer te zetten en wonnen hiermee het 
onderdeel het Waterspektakel. 
 
’s Avonds mochten de deelnemers laten zien wat voor 
show zij neer kunnen zetten. Voor een volle tent en van 
vele creatieve optredens beoordeelden de juryleden, 
allen oud-Ensenaren wonend in Kraggenburg, team 
“Rukbunker 2.0” de grote winnaar van de Playbackshow 
met hun spectaculaire medley. De playbackshow werd 
weer feestelijk afgesloten met De Voute DJ’s.  

  
Zondag 
Na een bomvolle 1e zaterdag mochten we zondag weer van start met een volle tent. De tent zat vol 
met basisschoolkinderen en kerk(tent)gangers. Ds Gerwin Timmer en pastor Magda Schilder 
zorgden voor een prachtige dienst. Ondertussen werden op het Ensyfairterrein de volleybalvelden 
klaargemaakt. Met 26 teams was het weer gezellig druk op de velden. Deze sportieve middag 
werd uiteindelijk gewonnen door ‘De Schuur’.  
 
Maandag  
Op maandag ook geen tijd om bij te komen van het 
weekend, want de kinderen van de onderbouw maakten 
het Ensyfairterrein alweer beregezellig met alle 
oudhollandse spelletjes. ’s Middags gingen de kinderen 
van de bovenbouw in de weer met spijkers, hamers en 
heel veel hout om de perfecte hut te bouwen.  
 
Na maandenlang oefenen, schrijven, zingen en vooral 
lachen en hard werken met elkaar was het dan eindelijk 
zover: Cabaret 2018! Met enkele nieuwe gezichten, 
ervaren spelers en koor/bandleden mocht regisseur Piet 
Botman weer zijn invulling aan het jaarlijkse Cabaret geven. Het Enservliegveld kwam voorbij, 
onze geliefde pakkettenbezorger Mustafa met zijn pakkettenkraam en ook “Wiechert Hoefnagel” 
kwam meermalen op het podium om te vertellen dat zijn Spar, de beste Spar is van regio 
Noordoost. Een avond vol heerlijke woordgrappen, aanstekelijke meezingers en een spectaculair 
decor. Zeker de moeite waard om de DVD te bestellen bij FP Video.  
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Dinsdag  
Feest voor de allerkleinste Ensenaren: De Peuterkermis. Schminken, paard en wagen, bellen 
blazen en blikwerpen zorgden ervoor dat De Peuterkermis één groot feest was! ’s Avonds zijn er 
vele wandelaars vertrokken om vragen te beantwoorden adhv de fotoborden op het bloemenplein. 
Op het Ensyfairterrein werden vervolgens nog wat opdrachten uitgevoerd door de jeugd en zo was 
ook de Wandelpuzzeltocht een onderdeel waarvoor gestreden werd tijdens de buurtcompetitie.  
 
Woensdag 
De woensdagmiddag stond in het teken van muziek! De Pauwergirls gaven weer een heerlijk, 
enthousiast optreden en bezoekers konden tijdens de muziekquiz hun kennis van muziek testen. 
Woensdagavond was het tijd voor de inmiddels beroemde activiteit, verzorgd door de Kleiduikers: 
De Bingo! De tent was vol enthousiastelingen en op het podium stonden mooie, leuke, grote en 
kleine prijzen. Met diverse rondes, geen enkele valse bingo maar vooral veel blije prijswinnaars, 
was de bingo ook zeker weer een geslaagde avond, met memorabele afterparty in de opgebouwde 
kroeg in de feesttent!  
 
Donderdag 
Traditioneel is de donderdagavond voor de doeners in de Ensyfair week, een avond waarbij alle 
creativiteit en handigheid tevoorschijn gehaald moest worden. Dit jaar helemaal, want de opdracht 
was natuurlijk geheim. De opdracht? Geheel in teken van het thema: maak een tijdmachine!  
De grootste creatievelingen deze avond waren de deelnemers van de Enserweg met hun mooie 
tijdmachine. Buiten de buurtcompetitie om was het ook een oergezellige ´Doe-avond’ met allerlei 
leuke spelletjes en lekkere hapjes voor de kinderen.   
 
Vrijdag 
De grootste vrijdagmiddagborrel van de polder!  
Met optredens van Peter Beense en Enser bandje D’Ens 
Event was de grootste vrijmibo een fantastisch gezellige 
middag. Nou middag, er is tot in de late uurtjes 
doorgefeest met bedrijven, buurten en vriendengroepen.  
 

Zaterdag  
De laatste zaterdag van Ensyfair begon met de Jaarmarkt 
en Rommelmarkt. Iedereen kon hier de mooiste spullen 
kopen en verkopen. Tegen de middag mochten de 
deelnemende buurten laten zien hoeveel kennis zij in huis 
hadden met de Quiz, georganiseerd door Dorpsbelang. 
Pittig, na een week lang feesten. Hierna volgde een 
middag vol te gekke spellen: De Te Gekke Zaterdag. Vele 
spellen gekoppeld aan het thema van tijdperken, met het 
bouwen van een pyramide, het koloniënspel en een 

gladiatorengevecht. Winnaar van deze ‘krachtmeting’ waren de Dames.  
 
Tot slot werd deze fantastische feestweek afgesloten door Lesly Williams en feestband PPM.  
 
Het dorp was dit jaar weer geheel in het thema Back to the Future versierd door vele buurten en 
straten, waarvoor onze grote dank. Zonder versiering immers geen feestgevoel!  
 
De uiteindelijke winnaars van de buurtcompetitie: Buurtzoeper FM. Gefeliciteerd met jullie 
overwinning. De gehele eindstand is terug te vinden op onze website.  
 
Wij als bestuur van Ensyfair kijken terug op een geweldige feestweek! We willen onze commissies 
bedanken voor al het werk dat zij verrichten voor Ensyfair. En onze oud-bestuursleden Marchel 
Snoek en voorzitter Johan Koomen. Maar wij willen vooral jou bedanken, als bezoeker. Dat je er 
ook dit jaar weer voor gezorgd hebt dat het een geweldige Ensyfair is geweest. Op naar Ensyfair 
2019 met onze nieuwe bestuurslid Annelies van Schie en nieuwe voorzitter Bert Meijer! 
 

Foto’s en video’s kunt u bekijken op onze website: www.ensyfair.nl of op onze Facebook pagina. 
 
Bestuur Stichting Ensyfair 

http://www.ensyfair.nl/

