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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’ 
 

 
 
 
 
 

Sluitingsdatum volgende Baanbreker: 3 december 2018 

Verschijningsdatum 13 december 2018 
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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.  
 
INHOUDSOPGAVE 

 

1. Colofon 16. De Kleiduikers / Wij Aktief 
2. Activiteitenkalender 17. Vrouwen van Nu / Passage 
3. Van de voorzitter / verslag Uitwisselen?! 18. De Hummel / workshop woondeken breien 
4. Lidmaatschap Dorpsbelang 19. 75 jaar Brandweer NOP / 50 jaar getrouwd 
5. Intocht Sint / klaverjassen / bingo 20. Stef Wink 
6. JOEK Oktoberfest / kinderdisco / 21. Even voorstelllen: Aventurijn Zorg 
 Cindy’s pedicuresalon weer geopend 22. Duofiets / steunpunt /’mantelzorgwaardering 
7. Bazar en brocantemarkt 23.  Nieuwe buurtwerkers Ens 
8. Bingo in ’t Gebouwtje 24. Rejoice / Con Brio 60 jaar 
9. Show Vogel-Vreugd / boerderijenboek Ens 25. Even voorstellen: Keth & Jan - musicalles 
10. Organisatie kledingbeurs bedankt! 26. Even voorstellen: massages in Ens 
11. Kledingbeurs 27.  Even voorstellen: RTenzo 
12. Basisscholen 28. Biljartvereniging Ens / seniorensport in Ens 
13. Uitwisselen.. !? 29. Omloop Ens / 4e boerderijenroute NOP 
14. Viert u kerst met ons? 30. Dorcas voedselactie / 
15. Dorpsmaaltijd  actie vluchtelingen Syrië   

 
ACTIVITEITENKALENDER 

 

22 september inbrengdag brocantemarkt 
24 september bingo in het Roefje 
29 september 60ste bazar en brocantemarkt Prot. Gem. “De Zaaier” 
  2 oktober start project: afvalscheiding op school 
  5 oktober uitwisselen..!? – SeniorWeb 
  5 oktober klaverjassen in ’t Gebouwtje 
  5 oktober kledingbeurs 
19 oktober 2e dorpsmaaltijd 
20 oktober JOEK oktoberfest 
27 oktober kinderdisco 
29 oktober bingo in het Roefje 
  2 november uitwisselen ..!? – Imker Paul Heijdenrijk 
  9 november klaverjassen in ’t Gebouwtje 
10 november Dorcas voedselactie 
10 november bingo in ‘t Gebouwtje 
11 november prinsenbal 
16 en 17 november vogelshow 
21 en 22 november ophalen boerderijenboek Ens 
24 november intocht sinterklaas 
24 november Con Brio 60 jaar receptie en jubileumconcert 
26 november bingo in het Roefje 
  7 december klaverjassen in ’t Gebouwtje 
15 december kerstmarkt 
  2 februari oud ijzer actie Kleiduikers 
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VAN DE VOORZITTER 
 

De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn begonnen en het normale leven komt ook weer 
op gang. En wat een zomer hebben we gehad, het was zo warm en droog dat het gras wel stro 
leek. Wonderbaarlijk hoe dat zich weer hersteld heeft na een paar regenbuitjes. 
 

Onkruid 
Dat geldt helaas ook voor het onkruid, wat op sommige plekken toch welig tiert in ons dorp. De 
gemeente geeft toe dat het groenonderhoud soms wat te kort schiet, maar een oplossing hiervoor 
hebben ze vooralsnog nog niet. Voorheen mocht er gif gespoten worden, maar tegenwoordig wordt 
het onkruid weggebrand, en dit levert niet altijd het gewenste resultaat op. Mocht u plekken in het 
dorp zien met veel onkruid doe dan vooral een Melding Openbare Ruimte via de site van de 
gemeente! 
Gelukkig gaan er ook veel dingen goed in ons dorp en hebben we een geweldige klusgroep die 
een deel van het groenonderhoud rondom het Bloemenplein schitterend onderhoudt. 
Veel vrijwilligers in Ens hebben ook in de zomervakantie niet stil gezeten. Zo wordt er al weer druk 
nagedacht over de ontvangst van de Goedheiligman. Het lijkt nog ver weg, maar er wordt al hard 
nagedacht over hoe de kinderen en de Sint weer een mooie dag gegeven kan worden. 
 

Nieuw initiatief Uitwisselen?! 
U heeft de flyers misschien zien hangen van Uitwisselen?! Maar wat is dat nou eigenlijk? 
Uitwisselen?! is een initiatief van Dorpsbelang. Wij ontvingen signalen uit het dorp dat er behoefte 
is om elkaar op een informele manier te ontmoeten en het leek ons leuk om dat te combineren met 
informatieve bijeenkomsten. De bedoeling is om onder het genot van een kopje koffie of thee 
informatie op te doen over diverse interessante onderwerpen. Tegelijkertijd willen we Ensenaren 
ook de gelegenheid geven om zelf iets te vertellen over bijvoorbeeld een leuke hobby, of om een 
onderwerp aan te dragen voor een bijeenkomst; maar ook een keer helpen met koffie schenken of 
mee organiseren is mogelijk. Uiteindelijk hopen we dat Uitwisselen?! gedragen wordt door heel 
Ens en dat het een plek wordt waar iedereen iets kan halen en/of iets brengen. 
Heeft u dus ideeën, wilt u best een keer helpen afwassen of koffie schenken, of wilt u misschien 
een keer een workshop geven, laat het ons weten of loop binnen op een volgende Uitwisseling! 
Uitwisselen?! is er iedere eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur in het Roefje. Op 
diverse plekken in het dorp en in de Baanbreker vindt u het programma. 
 

Knopje armaturen Zaaier 
Zoals in een eerdere Baanbreker vermeld is, zit het knopje om de oversteeklichten te bedienen bij 
de PKN kerk aan de verkeerde kant. Helaas zou het omzetten van het knopje de stabiliteit van de 
paal niet ten goede komen en is vervanging te duur, dus blijft de situatie zoals hij is. 
Om het oversteken van de Baan nog veiliger te maken zijn de tegelpaadjes over het gras ter 
hoogte van de snelheidspaal verwijderd en deze zullen binnenkort opgevuld en ingezaaid worden 
zodat het weer een mooi grasveld wordt. 
 
Naila Tigchelaar 
 

 

Uitwisselen?! over woningaanpassingen 
 

Verslag van de eerste bijeenkomst van Uitwisselen?! 
Vrijdag 7 september was de eerste bijeenkomst van Uitwisselen?!. Hierbij hebben we gesproken 
over wat er allemaal mogelijk en wenselijk is op het gebied van woningaanpassingen. Mercatus en 
Max Vitaal vertelden wat zij kunnen aanbieden, en de aanwezigen konden aangeven waar zij 
behoefte aan hebben. Duidelijk werd dat er heel veel mogelijk is qua aanpassingen zoals verhoogd 
toilet, toilet boven, zorgunit en traplift, maar dat de communicatie over waar en bij wie je wat aan 
kunt vragen nog wel eens te wensen over laat. Ook de mogelijkheden van bijvoorbeeld 
tweedehands trapliften kwamen aan bod, en is er gesproken over de verschillende woonvormen 
die er zijn. 
Al met al een hele geslaagde ochtend waarbij de deelnemers heel veel informatie hebben kunnen 
uitwisselen. 
Graag tot ziens op 5 oktober als SeniorWeb er is om al uw vragen over de computer of mobieltje 
te beantwoorden. Elders in de Baanbreker leest u hier meer over. 
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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) 

                  

 
Vereniging Dorpsbelang Ens respecteert en beschermt uw privacy en de door u aan ons verstrekte 
persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. De privacyverklaring is 
gepubliceerd op onze website www.ens-nop.nl. 
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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Sint & Piet komen naar Nederland 
en ze schudden jullie graag de hand. 
 
Komen jullie naar dit superfeest? 
Vorig jaar ben je vast ook geweest! 
 
Op zaterdag 24 november komen ze aan 
en zullen wij bij het Wapen van Ens op de uitkijk staan 
We gaan dansen met de Pieten en zingen 
en nog een heleboel andere dingen. 
 
Dus kom met z'n allen, lieve kinderen. 
Laat je door niets of niemand verhinderen! 
Tot ziens dan maar! Tot gauw! 
Sint en Piet verwachten jou. 
 
Groetjes Sint, Piet en de Sinterklaascommissie  
(sinterklaas.ens@gmail.com) 
 
 

 
 

In september zijn we weer gestart met het 
klaverjassen in ’t Gebouwtje, maar nu op de 
vrijdagavond. 
 
’t Gebouwtje is open vanaf 19.00 uur, 
het klaverjassen begint om 19.30 uur. 
 
De kosten zijn € 2,50 p.p. en wij zullen weer 
zorgen voor mooie vleesprijzen. 
 
De datums zijn: 
Vrijdag 5 oktober 
Vrijdag 9 november 
Vrijdag 7 december 
 

 

   BINGO IN HET ROEFJE 
 

               MAANDAG 24 SEPTEMBER 

 MAANDAG 29 OKTOBER 

        MAANDAG 26 NOVEMBER 
 

              AANVANG: 14.00 UUR 

                      € 5,00 VOOR DE BINGO 

               € 1,00 VOOR DE KOFFIE / THEE 

            U MOET WEL 50 JAREN JONG ZIJN 
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Joek Oktoberfest 2018   

Zaterdag 20 oktober 2018 zal het 

jaarlijkse Joek Oktoberfest plaats 

vinden. De schuur aan de 

Drietorensweg 35 wordt weer 

omgetoverd in Duitse sferen met 

muzikale versiering van niemand 

minder dan Coverband MMOOZZ en 

een DJ. Na het hossen in de 

lederhosen kan het publiek terecht voor 

een lekkere braadworst bij de Duitse 

cateringtent van sportcafé Time Out 

Ens. Het belooft weer een groot feest te 

worden, de organisatie verwacht zo’n 

1200 jongeren uit de NOP, Kampen en 

omstreken. Ook zullen hiervoor 

pendelbussen worden ingezet die 

vanuit alle dorpen in de NOP heen en 

terug rijden. 

Meer informatie is te vinden op: 

http://www.j19nu-joek.nl. 

 

 
 
 

Kinderdisco 

in het Roefje 
 

Voor alle basisschoolkinderen in 

Ens!! 

Op zaterdag 27 oktober 

van 19.00 tot 21.00 uur 

Entree en ranja gratis. 

Meer info: Anja Veijer tel. 251318 

http://www.j19nu-joek.nl/
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Wij nodigen iedereen van harte uit voor de  
 
60

ste
 Bazar en Brocantemarkt van de 

Protestantse gemeente “De Zaaier” 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 koffie 
 
Wat is er te doen: Brocantemarkt en rad van avontuur, raadspelletjes, enveloppenspel. 

      Voor de kinderen is er een strippenkaart te koop voor verschillende 
      activiteiten: grabbelton, snoeppot raden, etc. 
      Oliebollen, soep, broodje haring, kopje koffie met wat lekkers is er ook te koop 

 
Doel  : Renovatie kopgevel van de kerk / Verbetering akoestiek bijgebouw 
 
September : Lotenverkoop van de grote verloting. 
    Loten kosten € 1,25 

  Trekking 29 september 2018 om 22.45 uur 
  1e prijs:  JBL box (PB Sound) 
  2e prijs:  Philips Air Fryer 
  3e prijs:  Diner voor twee, beschikbaar gesteld door 
      Het Wapen van Ens 
  4e prijs:  Levensmiddelenpakket. Beschikbaar gesteld door 

     Spar Hoefnagel 
    5e prijs:  Dolce Gusto koffiezetapparaat 
 
Gevraagd : Vrijwilligers om te helpen op de inbrengdag en bazar. 
    Vele handen maken licht werkt! 
Opgave bij Elisa Kamper tel.nr. 0642547705 email: elisakamper@hotmail.com 
 

Goede bruikbare spullen, boeken, puzzels, speelgoed, iets   
  creatiefs, sierkalebassen, stoofperen, noten etc. 

Inbrengdag : 22 september 2018 van 9.30 tot 15.30 uur 
 
Als u al eerder goede bruikbare spullen kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen 
met Ids Klomp tel.nr 0651802613 
 
Tot op de bazar  
Bazarcommissie Protestantse Gemeente “de Zaaier” Ens 
 

 
Lever dit strookje in op de bazardag en u maakt kans op een extra prijs 29 september  

Trekking ’s avonds om 22.00 uur 

Naam…………………………………………. 

Adres…………………………………………. 

Telefoon……………………………………… 
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’t Gebouwtje 
organiseert ook dit jaar een geweldige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Wanneer: Zaterdag 10 november 2018 
    Tijd: Zaal open: 19.00 uur 
     Aanvang:   20.00 uur 
    Entree: € 10,- per persoon  
  inclusief  1 set bingokaarten, voldoende voor de hele avond 
                               een 2de set erbij is te bestellen voor € 7,50 per persoon 

Er zijn, zoals u van ons gewend bent, weer 

vele PRACHTIGE prijzen te winnen ! 

 

 

 

In verband met beperkt aantal zitplaatsen 

graag vooraf aanmelden! 

e-mail: t-gebouwtje@hotmail.com  

telefoon: 0527-253191 

(b.g.g. voicemail inspreken) 

Graag tot ziens in 

’t Gebouwtje! 

 

Geef je snel op 

want:  

VOL = VOL 

mailto:t-gebouwtje@hotmail.com
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Vogelvereniging Vogel-Vreugd Ens en omgeving is een actieve vereniging.                             
Vogel-Vreugd Ens e/o is opgericht in 1967 en bestaat momenteel uit 43 leden. Deze leden komen 
zowel uit de N.O.P als ver daar buiten.                                                                                                         
Maandelijks komen we bij elkaar in het Roefje om ervaringen uit te wisselen waarbij we regelmatig 
gastsprekers uit nodigen, om zo kennis over te dragen op het gebied van houden en kweken met 
vogels. De vereniging kenmerkt zich door enthousiaste vogelliefhebbers waar gemoedelijkheid en 
gezelligheid voorop staat.                                                                                                                                              
Zo hebben we onze nieuwjaarsreceptie, jaarlijks uitje, en diverse andere activiteiten.  
Bent u ook vogelliefhebber? en u wilt daar meer kennis van op doen van uw vogels?                          
Dan bent u hartelijk welkom bij Vogel-Vreugd Ens.  
 

Als vogelliefhebbers probeer je zo goed mogelijk je vogels te verzorgen, wat kan resulteren in het 
kweken van diverse vogelsoorten die vertegenwoordigd zijn binnen onze vogelvereniging. 
Als er vogels gekweekt zijn wil je deze vogels ook tonen aan andere vogelliefhebbers en aan 
ander publiek. 
 

Elk jaar organiseren wij onze eigen onderlinge show. Op deze show worden vogels beoordeeld op 
conditie, kleur, tekening en dergelijke. Hierna wordt er een kampioen aangewezen door de  
keurmeesters van de N.B.V.V.(Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers) waar Vogel-Vreugd bij 
aangesloten is. 

 

Wij nodigen u van harte uit om onze show eens te bezoeken om zo de kleurenpracht te zien van 
tropische vogels, kromsnavels en kanaries. 
 

Opening van de show: Vrijdag    16 november 2018 vanaf 13.00 uur t/m 22.00 uur 
  Zaterdag 17 november 2018 vanaf 10.00 uur t/m 16.00 uur 

 

Het adres: Clubgebouw het Roefje, Gillotstraat 29, Ens 
 

 

U kunt alle boeken die u via de coördinator van Ens besteld heeft, afhalen in 

Het Wapen van Ens op 
 

 

woensdag 21 november van 19:00 tot 21:00 uur 

en op 

donderdag 22 november van 15:00 tot 20:00 uur 

 
(Afrekenen kan alleen per pin!) 

 
Geef dit ook door aan familie en vrienden die niet meer in Ens wonen. 

 

Kom en ontmoet elkaar! 
 

Boerderijenboek Ens Boerderijenboek Ens Boerderijenboek Ens Boerderijenboek Ens Boerderijenboek Ens Boerderijenboek Ens Boerderijenboek Ens Boerderijenboek Ens Boerderijenboek 



10 
 

 
 

 
 



11 
 

 
 
 
 

 
 



12 
 

 

 

 

 
 

 

De scholen zijn alweer begonnen en wij zijn klaar voor weer een mooi nieuw schooljaar. 

Het eerste gezamenlijk project staat alweer voor de deur. In oktober starten we met het project 

Afvalscheiding op school. 

We openen ons project gezamenlijk op het ‘BLOEMENPLEIN’ op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 

om 13.15 uur. Alle leerlingen komen dan vanaf de scholen in optocht naar het plein. Hier worden 

ze ontvangen door de wethouder en andere genodigden. Deze opening zal ludiek zijn voor Ens. 

Wij vragen alle geïnteresseerden om op het plein te komen kijken. Het plein zal door de gemeente 

c.q. politie deels worden afgesloten voor het verkeer.  

Iedere school gaat vanaf oktober het afval scheiden op school, dit is mede mogelijk gemaakt door 

de gemeente.  

Tijdens het project werken we met verschillende leskisten van NME met onderwerpen als; bodem, 

Pieter de Pier, plastic soep, zwerfafval. Daarnaast adopteren alle drie de scholen ergens in Ens 

een stukje natuur en houden dit stukje natuur schoon. In de nieuwsbrieven van de betreffende 

scholen zullen we hierop verder ingaan.  

Het project loopt van 2 oktober t/m 19 oktober 2018. Na de herfstvakantie kunnen nog wat 

activiteiten verder worden afgesloten.  

 

Teams            OBS De Regenboog,            CBS Het Lichtschip,            RKBS De Horizon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://4.bp.blogspot.com/-qK_r_9FV1sQ/V0NlKP9CjoI/AAAAAAAAApo/9mbNGQFj5Js8ufrW1k2XAExB7dk-jMldACLcB/s1600/afval.gif&imgrefurl=http://christiaanquik.blogspot.com/2016/05/betalen-voor-je-restafval-in-gouda-wat.html&docid=81WWuJFMp1JS8M&tbnid=C__Ag0-g_iN7_M:&vet=10ahUKEwjR5ffxtqHdAhWDK1AKHVc_DfgQMwhAKA0wDQ..i&w=800&h=436&bih=567&biw=1184&q=afval&ved=0ahUKEwjR5ffxtqHdAhWDK1AKHVc_DfgQMwhAKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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Samen  Eten, Drinken en Ontmoeten 
 

 

 

DORPSMAALTIJD  ENS 
Na het succes van de 1e dorpsmaaltijd is de 

2e dorpsmaaltijd op vrijdagmiddag 19 oktober. 

KOMT U OOK ? 

Vanaf 17:45 uur bent u welkom in ’t Gebouwtje. 

De maaltijd begint om 18:00uur. 

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

samen een eenvoudige warme maaltijd te eten.  

De kosten zijn € 5,- pp. (excl. drankjes) 

aanmelden : voor 15 oktober  

Via :  

  dorpsmaaltijdens@gmail.com 

 06-29421182 (marijke hollewand)  

            06-36566330 (naila tigchelaar-dorpsbelang) 

*       via onderstaand antwoord strookje 

        inleveren bij drogisterij/kadoshop Sylvia 

 

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

Ik meld mij aan voor de dorpsmaaltijd op 19 oktober. 

Naam: ………………………………………………………………. 

Naam: ………………………………………………………………. 

 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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SAVE THE DATE!!   

      
Kleiduikers en Kleiduikerinnekes, daar zijn we weer! 
 
De maand september is begonnen en ook al weer bijna ten einde, en dat betekent voor ons als 
“Kleiduikers” de start van een nieuw carnavalsseizoen. September is de maand dat bijna iedereen 
weer terug is van vakantie, het is de maand dat iedereen weer een lekker ritme zoekt in de 
dagelijkse gang van zaken.  
Zo hebben wij ons ritme ook weer te pakken, de eerste donderdag van de maand is onze  
vergaderavond. En tijdens de eerste vergadering wordt ook de nieuwe prins gekozen, de prins 
voor het carnavalsjaar 2018 / 2019. En wij kunnen u vertellen, de nieuwe prins is onder de 
“Kleiduikers” bekend en hij heeft er ontzettend veel zin in!  
De maand september was voor ons ook de maand dat wij onze oud ijzer actie zijn begonnen. Op 
de 22e van september hebben wij een mooie hoeveelheid oud ijzer op weten te halen in en rond 
Ens. Na de succesvolle eerste keer, zouden wij graag op zaterdag 2 februari 2019 nogmaals een 
actie houden. Dit om het oude ijzer op te halen bij diegene die om wat voor reden dan ook deze 
mogelijkheid heeft gemist. 
Zoals wij eerder al schreven is de nieuwe prins alweer bekend onder de Kleiduikers maar nog niet 
onder het publiek. In het jaar 2018 willen wij prinsenbal vieren op de 11e van de 11e. Dit jaar zal dat 
zijn op zondagmiddag. Dit willen we dan doen in de vorm van een matinee. Een lekker stukje 
muziek op de achtergrond, jullie als gezellige bezoekers, een fijn borreltje noem alles maar op. Na 
de tijd zal er de mogelijkheid zijn om wat te eten of om nog even lekker een borreltje te nemen.  
Wij zullen deze middag houden in “Het Hof Der kleiduikers” en de zaal zal vanaf 14:30 uur 
geopend zijn. 
In een notendop: 
11-11-2018 Prinsenbal in “Het Hof Der Kleiduikers” zaal geopend 14:30uur 
Mochten jullie nog oud ijzer hebben laat het Wilco (06-51 88 37 21) of Peter (06- 45 56 66 51) 
even weten.   
Graag zijn wij u terug tijdens ons prinsenbal, en mocht u oud ijzer hebben schroom niet en neem 
even contact met ons op! 
 
Een vriendelijke Carnavals groet, 
 “De Kleiduikers” 
 
 

Activiteiten voor de komende periode    
 

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. Wij gaan voor gezellig samen dingen doen. 
We hebben mogen genieten van een mooie zomer met activiteiten als fietsen en wandelen. Ook 
heeft een groepje een paar museums bezocht. 
 

9 oktober. Krispijn van de Dries. 
Hij vertelt over de biologische landbouw. Wat waren de hindernissen, die zij moesten nemen om 
zo ver te komen. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot bedrijven met bekendheid in Nederland, maar 
ook ver daarbuiten. 
Krispijn is regelmatig in het nieuws om de landbouw positief naar buiten te brengen. 
 

20 november. Gezamenlijke avond.  
Organisatie: Vrouwen van Nu. 
Twee vrouwen ”Froukje en Joukje” uit Hindeloopen vertellen sages, legendes en volksverhalen, 
alles met spanning en humor en ook heel herkenbaar. Zij zitten z.g.n. op het leugenbankje te 
wachten tot hun mannen terugkomen van zee en hebben met elkaar veel te bespreken. 
Introducés betalen deze avond € 3,- entree. 
Locatie: Het Wapen van Ens.10 

                                                                                                  
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654 
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Dinsdag 9 oktober                                                                Lezing: Van ruwe steen tot sieraad 
Mevr. Elly ten Napel zal ons vanavond hier alles over vertellen. 
 

Dinsdag 23 oktober                                                                       Koffieochtend Lezing: Afasie 
Logopedist mevr. Heidi van Asperen is onze gast, zij behandelt o.a. veel mensen met afasie. 
 

Dinsdag 13 november                                                      Lezing: De geheimen van chocolade 
De heer Arend Top uit Almere, voorheen Patissier, neemt ons mee naar de oorsprong van cacao.   
Hij zal ons ook laten proeven en we gaan zelf een chocolaatje maken. 
 

Dinsdag 20 November                                               Gezamenlijk avond/Leugenbanksketches 
Gezamenlijke avond met Passage en Wij Actief. 
Locatie: Het Wapen van Ens.   Aanvang 20.00 uur  Introducés zijn welkom, zij betalen € 3,00 
entree. 
We gaan terug in de tijd toen IJsselmeer nog Zuiderzee was, naar de haven van het plaatsje 
Hindeloopen. Op de leugenbank treffen twee vissersvrouwen elkaar. Zij zitten te wachten op hun 
mannen die met de botter op zee zijn om te vissen. Froukje en Joukje hebben elkaar veel te 
vertellen, verhalen met veel humor, maar ook spannende verhalen.  
 

Donderdag 20 december                                       Kerstavond 
Georganiseerd door eigen leden.  
 

Info: Secretaris J.Paulus, j.paulus@home.nl of 0527 251394 
                                    

 

Vrouwenbeweging Passage                       
 

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

Wij willen elkaar ontmoeten en inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. 
Het programma is gevarieerd en geeft mogelijkheden om ons te ontplooien, te leren maar  
ook te ontspannen. We hebben sprekers over allerlei onderwerpen op theologisch, medisch 
en maatschappelijk gebied. Maar ook over minder zware onderwerpen zoals reizen, een 
creatieve avond of een excursie. 
Alle vrouwen, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging zijn van harte welkom als lid van 
Passage. U ontvangt dan 4x per jaar het blad “Passage magazine”. Hierin staat veel 
verenigingsnieuws, maar ook interessante artikelen over geloof, kunst, boeken en  
vele andere onderwerpen. 
 

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

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

10 oktober Dick  Drost eigenaar van de winkel “Koffiedick & Dickthee” uit Hasselt  
komt enthousiast vertellen over mooie koffie- en theeproducten.  

 

20 november Gezamenlijke avond met Vrouwen van Nu en Wij Actief in het Wapen van Ens. 
  “Froukje en Joukje” uit Hindeloopen hebben elkaar veel te vertellen, 
  verhalen met spanning maar ook met veel humor. 
 

12 december adventsviering met de zanggroep “Stil” uit Vollenhove.  
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Wil Ritsema, tel 253333 of Geertje Buitenhuis, tel 251371 

mailto:j.paulus@home.nl
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Peuterstartgroep De Hummel 
 
Sportweg 22  openingstijden: maandag t/m  
8307AN Ens  vrijdagmorgen 8:45 uur - 11:45 uur 
Tel.: 06-25205477 
 
 

Van de Leidsters: 
 

Het eerste bericht van alweer een nieuw schooljaar! Na een heerlijke zomer is het erg fijn om weer 
samen te spelen. Dat doen wij dit jaar met een mooie grote groep peuters. Welkom allemaal en 
gezellig dat jullie er (weer) zijn! We gaan er samen een fijn jaar van maken met een heleboel leuke 
activiteiten. Wij hebben er helemaal zin in! 
 
Over een paar weken zullen wij ons ook weer kenbaar maken binnen het dorp, met onze jaarlijkse 
appel-actie! Hoe we deze precies vorm gaan geven is op het moment van schrijven nog in overleg. 
Maar u gaat ons vast weer treffen binnenkort! 

 
Tijdens de speelochtenden gaan wij de komende tijd 
aan het werk met het thema: “Ontdek kriebelbeestjes in 
de tuin.” Liedjes, versjes, boekjes en beeldende 
activiteiten, ze komen allemaal aan bod. Een mooi 
uitgangspunt om ons verder te ontwikkelen binnen het 
taal-, sociale- en motorische vlak. Heerlijk we gaan 
naar buiten en op onderzoek uit! Wie weet ziet u ons 
nog eens voorbij lopen met het vergrootglas in de 
hand. 
 
Vriendelijke groet van alle peuters en juffen!! 

 
 

 

 
Workshop: XXL woondeken breien 
 
Tijdens een gezellige avond onder het genot van een kopje 
koffie/thee met lekkers maak jij je eigen woondeken! 
Kun je niet breien? Geen probleem! 
Stap voor stap leer jij wat je moet doen en je gaat 
gegarandeerd naar huis met het eindproduct! 
 
Bij de workshop zit 3 kg middelfijne lontwol inbegrepen. 
Je kunt hierbij voor een naturel variant kiezen, maar ook uit 
maar liefst 55 verschillende kleuren! 
De deken zal ca. 100x150cm groot worden.  
 
Kosten: 
€ 79,95 workshop inclusief 3 kg. naturel lontwol 
€ 109,95 workshop inclusief 3 kg. gekleurde lontwol (keuze uit 55 kleuren) 
 
Aanmelding: 
Ga naar www.ilufstuff.nl , op de pagina Workshop kun je je aanmelden en eveneens de kleuren 
bezichtigen. 
Telefonisch of persoonlijk aanmelden: Nathalie Brink, Petrus Aemiliusstraat 71, 06-12630034 
 
Locatie: Het Roefje 
Wanneer: 25 oktober, 31 oktober en 8 november 
Tijdstip: 19:30 - 22:00 uur 

http://www.ilufstuff.nl/
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75 jaar Brandweer Noordoostpolder 
 

Dit jaar bestaat Brandweer Noordoostpolder 75 jaar, dus ook de brandweerpost Ens. 
Al 75 jaar staat er een ploeg 7 dagen, 24 uur per dag paraat voor het dorp en het buitengebied. Dit 
om binnen enkele minuten de benodigde hulp te kunnen bieden als daar om gevraagd wordt. 
In die 75 jaar is er veel veranderd, de eerste branden werden toen geblust met een pomp op een 
aanhanger, terwijl we nu blussen met 1 van de modernste brandweervoertuigen. In de loop der 
jaren hebben we ook de hulpverleningstaak op ons genomen. 
Werden de vrijwilligers vroeger gealarmeerd met de dorpsklok, tegenwoordig gaat de alarmering 
via een modern digitaal systeem. 
 

Er is dus veel veranderd in de afgelopen 75 jaar, wat niet is veranderd in die 75 jaar is het 
enthousiasme van de bewoners van het dorp Ens! 
Zonder de “Ens-mensen” is er geen brandweer, het is niet alleen de groep vrijwilligers die dag en 
nacht klaar staan voor iedereen, het zijn ook de werkgevers (uit Ens) die hun medewerker(s) op 
elk moment van de dag laten gaan als de brandweer wordt gealarmeerd, maar ook de 
dorpsbewoners die soms wakker worden van ons. Het zijn ook de dorpsbewoners en bedrijven die 
ons de ruimte geven om in hun bedrijfspand en/of huis te oefenen, zodat wij onze kennis en 
vaardigheden op peil kunnen houden. Al deze inzet van alles en iedereen maakt dat er in het dorp 
Ens een professionele brandweerpost is.  

Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken voor 75 jaar Brandweer Ens! 
 
 

 
 
 
 

Bruidspaar Van de Vaart 

     50 jaar getrouwd  

                    op 5 juli j.l. 

 

          Van harte gefeliciteerd 

       namens Dorpsbelang Ens 
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Toen ze mij van de redactie benaderden om een stukje te schrijven over de smederij in Ens zag ik 

dat eigenlijk helemaal niet zo zitten, wat kun je daar nou voor interessants over schrijven. 

Maar als je daar dan toch aan begint en alle herinneringen boven komen, blijkt dat er toch wel een 

hele geschiedenis is voorbijgegaan vanaf 1949 tot heden. 

Toen is mijn moeder nl. een smederij begonnen aan de Zuiderringweg (vandaar de straatnamen: 

Aambeeld, Smidse en Hoefijzer), waar tot 1960 de boeren van de bedrijfsuitgaves van begin 1950 

werden bediend. 

Samen met mijn stiefvader Liewes werd het bedrijf onder de naam Wink-Liewes steeds verder 

uitgebouwd. In 1960 werd er verhuisd naar Waterkant 61. 

In die jaren kwamen ook de eerste trekkers op de markt en kwam de mechanisatie volledig op 

gang. Het oude smidswerk verdween meer en meer en het vak mechanisatiemonteur deed zijn 

intrede. 

Rond die tijd 1963/64 heb ik mijn schooltijd afgesloten en ben ik thuis komen werken.  

Om een snelle service te kunnen verlenen aan onze klanten, was een goede onderdelen 

voorziening vereist. Mijn eerste taak was daarom een onderdelenmagazijn in te richten. Door 

steeds nieuwere machines en nieuwe modellen was dat een zeer interessante baan. 

Doordat op een bepaald moment de toenmalige werkplaatschef afscheid nam werd ik aangesteld 

als werkplaatschef: hetgeen vooral in het begin een zeer zware opgave was. 

Later toen ik door schade en schande wijzer geworden was, heb ik het een schitterend beroep 

gevonden. Omdat ik het zo’n mooi beroep vond, ben ik er eigenlijk mijn hele verdere werkende 

leven mee door blijven gaan. 

Rolverdeling binnen ons bedrijf was toen als volgt: 

Mijn broer deed de commercie en ik deed de technische zaken, samen met een groep monteurs. 

De jaren 70 kenmerkten zich door steeds groter wordende machines en tractoren. Daardoor werd 

onze werkplaats aan de Waterkant te klein en werd er besloten een nieuw bedrijfspand te bouwen. 

Dit werd in 1976 aan Het Noord in bedrijf genomen en tot 1996 als zodanig gebruikt. Door externe 

bijkomstigheden hield in 1996 Wink-Liewes op te bestaan. 

Gelukkig werd mij de mogelijkheid geboden om als kleine onderneming L.S.E. aan Waterkant 11b 

door te gaan, hetgeen ik tot 2018 met zeer veel plezier heb mogen doen. 

Het mooiste in al die jaren was de omgang met de klanten en de drang om aan hun eisen te 

voldoen; hetgeen de ene keer beter lukte als de andere keer. 

Mede gezien mijn leeftijd en het daardoor oplopen van lichamelijke ongemakken heb ik enige tijd 

gezocht naar een opvolger c.q. overnamekandidaat. En die heb ik gevonden. 

Van der Sluis Agri BV uit Genemuiden heeft per 1 juni de activiteiten van LS.E. overgenomen. 

Voorlopig vanuit het pand Waterkant 11b, maar per 01-01-2019 (streefdatum) vanuit een nieuw te 

bouwen pand op het Enser industrieterrein. De heiwerkzaamheden zijn daarvoor inmiddels gestart. 

Rest mij nog U te bedanken voor al die plezierige jaren en graag tot ziens, want ik blijf nog enige 

tijd actief betrokken. 

 

Stef Wink 
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Even voorstellen……. 
 
Graag willen we ons aan u voorstellen, omdat we als Aventurijn Zorg erg trots zijn op onze 
zorgboerderij.  
 
Zorgboerderij Hof van Schokland 
Aventurijn Zorg heeft op het oude eiland Schokland een prachtige zorgboerderij met de naam “Hof 
van Schokland”. Op onze zorgboerderij krijgen enkele interne en daarnaast ook externe cliënten 
(wij noemen ze deelnemers) hun dagbesteding. 
 

Enkele werkzaamheden zijn:  

 Het verzorgen van de dieren,   

 Werken in onze groentetuin, 

 Bloemen verzorgen in de pluktuin, 

 Klussen in de timmerwerkplaats, 

 Creatief bezig zijn in ons atelier, 

 Werken in het restaurant.  
 

Op Hof van Schokland werken we allemaal erg hard maar wel naar ieders kunnen. We vinden het 
ook belangrijk om met elkaar het buitenleven te beleven en te genieten van ons prachtige plekje op 
Schokland. 
 

U bent altijd van harte welkom in ons mooie restaurant op de zorgboerderij. We maken daar zelf 
met onze deelnemers overheerlijk Schokker appelgebak wat ook op bestelling voor u gemaakt kan 
worden. Ook kunt u bij ons komen lunchen terwijl u plaats neemt op het terras of binnen in het 
restaurant. 
 

Op de menukaart staan vele lekkere lunchgerechten. Hieronder staan er enkele: 

 Wit/bruin broodje gezond (ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei) 

 Wit/bruin broodje warme beenham met zelfgemaakte honing mosterdsaus, 

 Verschillende uitsmijters, 

 Verschillende tosti’s of Italiaanse panini’s 

 Schokker poffertjes of pannenkoeken 
 

Het restaurant is ook af te huren voor feesten, partijen of workshops. Er zijn veel mogelijkheden en 
wij informeren u hier graag over. Wij kunnen alles voor u verzorgen om uw feest onvergetelijk te 
maken. Mocht u verlegen zitten om een fijne workshoplocatie met genoeg parkeergelegenheid en 
prima sanitaire voorzieningen, dan biedt ons restaurant uitkomst. U zorgt voor een leuke workshop 
en deelnemers, wij verzorgen de koffie en thee met een lekker stuk Schokker appelgebak of een 
heerlijke lunch. 

 

Openingstijden van het 
restaurant zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur. In het weekend zijn 
we ook open voor feesten, 
partijen en workshops. 
 

U kunt ons vinden aan de  
Oud Emmeloorderweg 24, 
8319 AE te Schokland.  
 

Graag tot ziens! 
 

Voor meer informatie: 
0527-304000 

 

www.aventurijnzorg.nl 

http://www.aventurijnzorg.nl/
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SAMEN OP DE DUOFIETS  ?   

Op een ontspannen manier toch lekker bewegen !                                 

Bij Balans, praktijk voor fysiotherapie,  

staat iedere woensdagmorgen om 10 uur een  

vrijwilliger voor u klaar om samen met u te gaan  

fietsen op de DUOFIETS. 

U hoeft ons alleen maar even te bellen dat u  

interesse hebt en wij staan voor u klaar.  

(ook op andere dagen kunt u samen met een vrijwilliger fietsen, maar hiervoor moet u dan even 

een afspraak maken) 

Zelf de fiets huren en met een familielid of vriend(in) op stap dat kan natuurlijk ook !! 

Kosten : € 2,- per keer  

 

Inlichtingen en/of instructie  

Jolien    : 06-28310139 

Marijke  : 06-29421182 
  

WAT IS ER TE DOEN IN HET STEUNPUNT  

Maandag  10-11u  Koffie drinken voor iedereen 

  12u     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 

 
 

Heeft u de mantelzorgwaardering  2018 al aangevraagd? 

 

Zorgt u voor een ander of wordt er voor u gezorgd? 

Gemeente Noordoostpolder wil u als mantelzorger graag bedanken voor 

uw inzet. Aanmelden kan online op www.carrefour.nu/mantelzorgwaardering. 

Aanvragen voor 1 december 2018. Hulp nodig, bel naar 0527-630000. 

http://www.carrefour.nu/mantelzorgwaardering
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Nieuwe Buurtwerkers Ens 
 

Inmiddels ben ik al weer een aantal jaren in Ens en omstreken, met veel plezier als buurtwerker, 
aan het werk. Ik heb veel mensen leren kennen en mogen meedenken met leuke en soms ook 
noodzakelijke ontwikkelingen. Daarbij denk ik dan ook aan het creëren van 
ontmoetingsmogelijkheden wat op dit moment veel aandacht heeft en waarbij de dorpsvoorzitter 
Naila een grote rol heeft. Er is zelfs al met een enthousiaste groep mensen een start gemaakt met 
de dorpsmaaltijden wat een groot succes lijkt. Tevens ontstaan er ideeën om maandelijkse 
informatiebijeenkomsten te organiseren in het Roefje.  
 

Ik heb ervaren dat er toch wel redelijk wat bewoners in Ens zich niet overal thuis voelen. Dit heeft 
verschillende oorzaken. Je komt als een ‘nieuwe’ bewoner in Ens, kent weinig tot geen mensen in 
Ens en als je dan ook nog niet zo makkelijk contact maakt dan begin je al met een achterstand. 
Voor je het weet woon je jaren in Ens zonder ‘ergens bij te horen’. Daarnaast heb ik mensen leren 
kennen die lange tijd mantelzorger zijn van ouders, partner of kind(eren) wat veel tijd vraagt en ten 
koste gaat van de ‘vrije tijd’ om bijv. ’s avonds even gezellig naar een bijeenkomst van de 
vrouwen- of de sportvereniging te gaan. Dan verwateren langzaamaan de contacten en voelt het 
niet meer zo vanzelfsprekend of zelfs ongemakkelijk om ergens op af te stappen. De verleiding is 
dan groot om toch maar thuis te blijven. Deze mensen zijn niet altijd alleen, maar voelen zich wel 
vaak eenzaam omdat deelname aan het ritme van de hedendaagse maatschappij niet meer zo 
makkelijk gaat en de contacten die hen hierbij kunnen ondersteunen ontbreken. Om dit te 
voorkomen zou het mooi zijn als er mogelijkheden zijn in je eigen woonomgeving waar je “je 
Welkom voelt” en waar je gewoon (soms) graag naar toe gaat en weer met een goed gevoel naar 
huis gaat door een gezellig gesprek of door weer nieuwe informatie waar je wat mee kan of met 
iemand kan delen. Ens is een dorp waar veel activiteiten zijn met betrokken bewoners die graag 
wat voor de mededorpsgenoten willen betekenen. Er zijn redelijk veel verenigingen en 
mogelijkheden om samen met anderen iets te doen. Toch lijkt er behoefte te zijn aan een 
structurele mogelijkheid van het ontmoeten van verschillende dorpsgenoten en/of lotgenoten met 
verschillende interesses. Maar hoe organiseer je dat? En met wie?  
 

Ik zou hier nog graag in willen meedenken en het proces verder willen ondersteunen, maar helaas 
ben ik sinds een aantal weken niet de meer “de Buurtwerker van Ens”. Door de ontwikkelingen 
rondom de sociale teams in de Noordoostpolder gaan we als Buurtwerkers anders werken. We 
werken niet meer in een ‘eigen’ wijk of dorp maar voor meerdere dorpen die gekoppeld zijn aan de 
sociale teams van dat gebied. Door deze verschuivingen ga ik van het sociale team van 
Kraggenburg, Ens, Nagele, Tollebeek en Espel naar het sociale team van de andere dorpen. Ik zal 
worden vervangen door o.a. mijn  collega Nancy Kamstra, die al werkzaam was in Kraggenburg en 
Nagele. Ze is dan ook al voor een groot gedeelte bekend met de ontwikkelingen in Ens. Daarnaast 
zal Esther Visser als buurtwerker het sociale team de komende tijd versterken en in de afgelopen 
weken heb ik mijn nieuwe collega Atalja Visser kennis laten maken met Ens en een aantal 
bewoners, wat heel prettig verliep. In de volgende Baanbreker zullen de nieuwe buurtwerkers van 
Ens zich aan u voorstellen en toelichten welke functie de huidige buurtwerker heeft in de 
Noordoostpolder.  
 

Ik wil bij deze iedereen in Ens van harte bedanken voor het vertrouwen, de fijne samenwerking en 
veel goeds wensen voor alle nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de komende tijd!! Tot ziens! 
 
Wilma Metsemakers       
Buurtwerker Carrefour │ Lid sociaal team 
     

 
 
      

 

 

  
 

 

 

Nancy Kamstra 06 83526465 / 0527 630000  nancy.kamstra@carrefour.nu 

Atalja Visser  06 83529025 / 0527 630000  atalja.visser@carrefour.nu 

Esther Visser  06 83527861 / 0527 630000  esther.visser@carrefour.nu 
 

f: CarrefourNOP         t: @CarrefourNOP i: www.carrefour.nu 

 

mailto:esther.visser@carrefour.nu
http://www.carrefour.nu/
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Even voorstellen: Rejoice 
 

Wij zijn “Rejoice”, een klein gemengd, voornamelijk 3 stemmig koor (sopranen, alten en 
mannenstemmen) dat o.l.v. dirigente Ellen Zieleman wekelijks repeteert (op de dinsdagavond) en 
regelmatig meewerkt in kerkdiensten en optreedt bij diverse gelegenheden. 
Momenteel bestaat ons gezellige- en ambitieuze koor uit 11 betrokken leden. 
 
Omdat wij ons repertoire, welke bestaat uit liederen waarin geloof, hoop en liefde centraal staan, 
graag willen blijven delen en uitdragen aan een breed publiek, 
zijn wij naarstig op zoek naar vooral mannenstemmen (tenoren 
en bassen). 
 
Wie geïnteresseerd is ons te komen versterken is van harte 
welkom op één van onze repetitieavonden! 
Ons koor is na de zomerstop weer begonnen op dinsdagavond 
11 september j.l. van 20.00 uur – 22.00 uur.   
Neem gerust contact op voor meer informatie via 06 20778395 
 
Graag tot horens! 
Hartelijke, muzikale groet van Koor Rejoice Ens 
  
 

 

60 jaar Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 

en dat vieren we! 

November 2018 bestaat accordeon- en keyboardvereniging Con Brio 60 jaar.  

Con Brio is een begrip in Ens en omstreken en kende in hoogtijdagen vele leden uit ons dorp. De 

laatste jaren zijn we niet heel groot meer, maar nog zeker heel actief binnen en buiten de 

Noordoostpolder. Samen met dirigent Froukje Klinge wordt elke woensdag namiddag en avond 

door leden geoefend, individueel en/of in orkestverband.  

Om stil te staan bij het 60 jarig bestaan van de vereniging houden we op zaterdag 24 november 

a.s. op Schokland een receptie en geven we aan het begin van de avond een concert in het kerkje 

op Schokland.  

Op deze wijze willen we Oud-leden, Donateurs en anderen die zich betrokken voelen bij onze 

vereniging uitnodigen voor de receptie en/of het jubileum concert. 

Het programma is als volgt: 

16.00 uur  Receptie in het restaurant van Schokland om herinneringen met elkaar op te halen. 

(inclusief luxe broodmaaltijd ) (kosten 10 Euro p.p.) 

19.00 uur  Concert in het kerkje op Schokland. ( kosten 5 Euro p.p.) De kerk is open vanaf 

18.45 uur. 

Mocht u bij dit feest aanwezig willen zijn, dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen 

aan: conbrioens58@gmail.com. Wilt u aangeven of u voor de receptie, het concert of beiden 

komt? Aanmelden kan tot 14 november 2018. 

We hopen velen van u te treffen en verhalen terug te horen over onze mooie vereniging. 

Leden en bestuur Con Brio. 

mailto:conbrioens58@gmail.com
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Even voorstellen ….. 

Hallo, 

Wij zijn Keth (28) & Jan (31). Sinds oktober 2017 zijn wij in Ens komen wonen. Wij zijn altijd al druk 

op het gebied van zang, dans en acteren. Nu missen wij dat enorm in Ens. Dus hebben wij 

besloten om hier zelf wat aan te gaan doen. Zaterdag 1 september zijn wij begonnen met een 

proefles van onze beginnende musical school. Dit is super goed bevallen, waardoor wij 8 

september definitief van start gegaan zijn. Via deze weg hopen wij jullie enthousiast te maken om 

ook bij ons op musical les te gaan.  Alle jongens en meisjes zijn welkom zowel basisschool als 

middelbare schoolleeftijd. 

 

*Mocht u dit nou een mooi initiatief vinden en u heeft een eigen bedrijf dan is alle sponsoring van 

harte welkom.  
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Even voorstellen ….. 

 

Genieten van massages in Ens 

Beste Ensenaren, 

In dit artikel wil ik me graag presenteren en iets schrijven over de 
activiteiten die ik recentelijk opgestart heb. Ik ben nl een 
Massagepraktijk begonnen hier in ons dorp in een behandelruimte 
geschakeld aan ons huis.  
 

In juni dit jaar heb ik mijn diploma behaald als Sportmasseur en -
verzorger en het is mijn bedoeling om daarmee aan de slag te 
gaan. Heeft u zich wel eens laten masseren? De mensen die ik tot 
nu toe heb mogen behandelen zijn al snel over de bekende 
drempel gestapt en waren zeer tevreden en komen op regelmatige 
basis terug. 
 

De volgende behandelingen heb ik in mijn pakket: 
 

Bindweefselmassage heeft als doel de huidconditie te verbeteren. De huid wordt aangezet tot 
versteviging en vernieuwing, het is een stevige massage. 
 

Ontspanningsmassage is een zachte, ontspannende massage van de rug en schoudergordel. Een 
weldaad voor lichaam en geest ! 
 

Bij Sportmassage worden de afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen, pijn of kramp 
veroorzaken uit de spieren gemasseerd. Een activerende massage. 
 

Hotstone massage, de warmte van de lavastenen dringt diep door in de huid, ideaal bij koud en 
vochtig weer. 
 

Dorn therapie en Breuss massage. Dorn behandeling heeft als doel bekken- en wervelscheefstand 
veroorzaakt door beenlengteverschil te corrigeren, de Breuss massage sluit daarop aan. 
 

Het is mijn bedoeling om in de nabije toekomst aanvullende cursussen te gaan volgen waaronder 
manuele lymfedrainage en blessurepreventie. Deze zullen goed van pas komen bij mijn activiteit 
als (2e) sportverzorger bij SV Ens waar ik binnenkort mee ga beginnen. 
 

Ik zou u graag kennis willen laten maken met één van genoemde massages die zo fijn en 
ontspannend zijn. Voor een kennismakingsmassage van rond de 45 min. vraag ik € 10 (tot 1 Jan. 
2019), daarna € 20 voor 30 min. en € 40 voor 60 min. 
 

Tot ziens in mijn praktijk. 
 

Met kneedbare groet, 
 

Ton van den Berg, 
 

T 253095 of 06 22589956  M a.vandenberg6@telfort.nl 
 

Zie ook: www.praktijkdespecht.nl 
 
 

 

mailto:a.vandenberg6@telfort.nl
http://www.praktijkdespecht.nl/
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Even 

voorstellen …….. 

 

 

Beste Ensenaren,  

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf aan jullie voor te stellen. Ik ben 

Colinda Dam – de Lange en eigenaar van Remedial Teaching Praktijk RTenzo in Kraggenburg. 

Sinds 2004 ben in het bezit van mijn Pabodiploma en heb ik in het onderwijs gewerkt als 

'rugzakbegeleider' waarbij ik leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte individueel begeleid. 

Hieruit haalde ik zoveel voldoening dat ik begonnen ben aan mijn Master opleiding; Special 

Educational Needs. Inmiddels ben ik afgestudeerd als Remedial Teacher en ben ik toe aan de 

volgende uitdaging: het opzetten van mijn eigen Remedial Teaching Praktijk; RTenzo in de 

voormalige katholieke sacristie te Kraggenburg.  

Met mijn praktijk wil ik een plaats bieden waar kinderen met mijn hulp kunnen werken aan de 

leergebieden waar zij moeite mee hebben. Dit alles met als doel om de kinderen meer vertrouwen 

in hun eigen kunnen mee te geven en hopelijk de achterstand op leergebied te verkleinen of zelfs 

weg te werken.  

Ieder kind is uniek! 

En vanuit deze visie wordt gewerkt tijdens de begeleiding van kinderen bij Remedial Teaching 

Praktijk RTenzo. Gediagnosticeerd of niet, kinderen zijn niet in een hokje te plaatsen. Daarom 

heeft ook ieder kind recht op begeleiding op maat. Kinderen zijn vaak prima in staat om hun eigen 

behoeften, problemen en wensen te verwoorden. Daarom wordt er middels een gesprek met het 

kind zelf hun behoefte geïnventariseerd en daar wordt de begeleiding op afgestemd. Deze 

werkwijze stimuleert bovendien de intrinsieke motivatie van het kind (motivatie vanuit het kind zelf) 

zodat zij het gevoel hebben mede-eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. 

Uiteraard bent en blijft u als ouder/verzorger ook een belangrijke informatiebron tijdens dit proces. 

 

Gratis boeken-uitleen voor dyslectische en leeszwakke kinderen 

Uit ervaring weet ik hoe essentieel het is dat dyslectische kinderen gemotiveerd worden in het 

lezen. Lezen is namelijk de sleutel voor hun gehele verdere toekomst. Echter uit ervaring weet ik 

ook dat weinig dyslectische kinderen toegang hebben tot de juiste boeken die aansluiten bij hun 

leeftijdsniveau en leesniveau. 

Vandaar dat ik begonnen ben met het opstarten van een boeken-uitleen speciaal voor deze 

dyslectische en leeszwakke leerlingen. Zodat juist voor hen het leesplezier vergroot kan worden en 

zij toegang krijgen tot geschikte boeken. Het lenen van deze boeken voor dyslectische en 

leeszwakke kinderen is gratis. Boeken kunnen op afspraak uitgezocht en opgehaald worden. 

Wees welkom! 

 

Voor verdere vragen verwijs ik u graag naar mijn website www.rtenzo.nl of telefonisch via  

06 – 24691208.  

http://www.rtenzo.nl/
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Biljartvereniging Ens         
 

Beste dorpsgenoten, 

De zomervakanties zijn weer achter de rug, het nieuwe biljart seizoen is weer begonnen. 

Biljartvereniging Ens is weer lekker in beweging, de zaal is onlangs fris opgeschilderd, de lakens 
van de tafels en andere attributen zijn weer top in orde gemaakt, dus de leden kunnen weer volop 
aan de slag. 

Ook dit seizoen hebben veel leden zich ingeschreven om binnen de Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond (KNBB) mee te spelen in verschillende competities, met 2 dag-teams en 2 avondteams is 
Biljartvereniging Ens weer goed vertegenwoordigd binnen het wedstrijdgebeuren. Daarnaast zijn er 
verschillende leden die in de Persoonlijke Kampioenschappen proberen zichzelf op de kaart te 
zetten. 

Maar natuurlijk gaat het recreanten biljart ook weer gewoon door en wordt er iedere dag wel 
gebruik gemaakt van onze locatie. 

Dit jaar organiseert de Rabobank in de Noordoostpolder weer een Clubkas Campagne, waarbij 
Rabobank klanten die tevens lid zijn van de coöperatie Rabobank stemmen uit mogen brengen op 
verenigingen in de Noordoostpolder. De verenigingen krijgen voor iedere stem een bepaald bedrag 
welke ze kunnen investeren in de vereniging. We hopen natuurlijk als Biljartvereniging Ens dat u 
onze vereniging weer een warm hart toedraagt. Afgelopen jaren hebben we door deze actie mooie 
dingen kunnen doen voor onze vereniging.  

Een leuke bezigheid voor je vrije tijd, contacten leggen met je dorpsgenoten, recreëren of in 
wedstrijdverband aan de slag? Kom dan eens langs bij onze club we heten je van harte welkom, 
voor jong en oud en natuurlijk voor vrouwen en mannen. 

We hebben als Biljartvereniging Ens nog zeker ruimte om nieuwe leden te verwelkomen, mocht u 
interesse hebben in het biljarten kom gerust eens langs op een middag of avond, de koffie staat 
altijd klaar. Wil je als bedrijf door middel van sponsering onze club ondersteunen, kijk dan op onze 
website voor meer informatie. 

Tot ziens bij Biljartvereniging Ens aan de Gillotstraat! 

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

 

SENIORENSPORT in Ens 
 

Elke vrijdagmorgen spoeden een aantal mensen zich naar de Van Benthem sporthal, om sportief 
te gaan bewegen. Ook om te lachen, met elkaar iets te delen, en om je lijf in beweging te houden. 
Tijdens dit uur komen alle spieren in beweging. Het is leuk en er wordt gewerkt door iedereen op 
zijn/haar eigen niveau. Mocht je iets niet kunnen dan is dat OK, onze stelregel alles kan, niets 
moet. En dan blijkt vaak dat iets na verloop van oefenen toch lukt. 
 

Dit artikel is een herinnering voor alle mensen die al jaren, maanden of weken denken: misschien 
moet ik wat meer bewegen, maar waar en vinden de andere deelnemers mij niet te jong of te oud. 
Doe het voor jezelf, kom gewoon eens kijken en meedoen en ervaar hoe goed het voor je lijf is, 
voor je hoofd, nieuwe mensen ontmoeten en namen onthouden, en lachen om hilarische situaties, 
om jezelf, en omdat het leuk/lekker is. 
 

Wilt U liever van iemand horen hoe het gaat en of het iets voor U is, 
 

Tel 0527-651501, Marry van der Sar, docente Meer en Beter Bewegen voor Ouderen. 
 

Tijd in Ens: Vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur in de van Benthemhal. 

http://www.biljartverenigingens.nl/
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17e Prestatieloop Omloop Ens 
 
 

                                          
 
 
Na een aantal weken van warm tot zeer warm weer, ging de temperatuur wat naar beneden en 
was het goed weer om deel te nemen aan de Omloop Ens, onderdeel van de dorpenloop 
competitie van AVNOP. Veel deelnemers hadden zich aangemeld. 97 atleten gingen om 19:15 van 
start bij de “Seidelhorst” aan de sportboulevard in Ens. Jong en oud waren vertegenwoordigd. Het 
parcours is 2500 meter lang en kan 4 maal gelopen worden om zo de 10 kilometer vol te maken. 
In, om en door het bos lag het parcours er goed bij en duidelijk afgezet en met parcourswachters 
op de juiste plaats. Na afloop was er als herinnering een handdoek, een medaille voor de jeugd en 
een flesje water. De organisatie valt en staat met vrijwilligers, dank aan de EHBO, inschrijving, 
parcourswachters  en in het bijzonder onze sponsoren, hartelijk dank hiervoor. 
 
PB sound en tv  P. Bruijnes      
Bouwbedrijf van Egmond K. van Egmond 
Zuidberg  Frontline  J. Zuidberg 
Flevo – Calc   E. Leene                
Loopgroep Ens 
Seidelhorst 
 
 
Graag zien wij u volgend jaar op vrijdag 9 augustus 2019 bij de 18e editie Omloop Ens. 
 
Ben Maas 

 

 
4e ‘Verlichte Boerderijen Route’ in NOP 

 
De ca. 35 kilometer lange route (aan de noordelijke kant van de 
Noordoostpolder) met een 80-tal verlichte objecten kan gereden 
worden op 7, 8 & 9 en op 14, 15 & 16 december. Om u de 
gelegenheid te geven een kijkje te nemen bij de dagelijkse gang 
van zaken, organiseren diverse agrarische en gastvrije bedrijven 
langs de route een Open Dag. 

 
Kijk, vanaf medio november, voor al deze adressen, de meest actuele informatie en locaties voor 
de Open Dagen op de website: www.lichtroutenoordoostpolder.nl 

 
 

http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
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Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven 

Heel Nederland geeft 

In Nederland zijn van 4 tot en met 11 november zo’n tienduizend vrijwilligers op de been om de 

producten in te zamelen voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Meer 

dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun medewerking aan de 

Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan 

producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten kopen een extra 

product en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd. Dit gebeurt ook door 

vrijwilligers. Nadat het pakket met de vrachtwagen op de plaats van bestemming is aangekomen, 

geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale partner bij de juiste 

mensen brengt. 

In samenwerking met SPAR Hoefnagel wordt op zaterdag 10 november tussen 08.00 uur en 

17.00 uur deze actie ook in Ens gehouden door vrijwilligers van PKN gemeente De Zaaier. Doet u 

ook een boodschapje extra voor de allerarmsten? Er is ook een mogelijkheid om te doneren in een 

collectebus, die bij de actie aanwezig is. Mobiel doneren kan met de GIVT-app, via een QR-code 

op de collectebus. Tevens is het mogelijk een heel voedselpakket te doneren. Hopelijk tot zaterdag 

10 november! 

 

 

Actie voor hulp aan vluchtelingen in Syrië 
 
Rondvaart over het Ketelmeer met de “Zuiderzee” 
 
In de stad Swaiha, op het platteland van Syrië, verblijven 25.000 vluchtelingen uit de stad Aleppo, 

in veel gevallen alleen moeders en kinderen. De vaders zijn vaak vermist, gedood of in de 

gevangenis. Deze vluchtelingen hebben onze hulp nodig. Wij willen in Swaiha een activiteiten-

centrum voor gezondheidszorg en scholen helpen bouwen. We kunnen helpen met wederopbouw 

nu Isis hier verdreven is. Onze actie wordt ondersteund door de Wilde Ganzen. 

 

U kunt steun geven door mee te varen met een rondvaart over het Ketelmeer met zijn mooie 

vogeleilanden aan boord van de “Zuiderzee”. Aan boord spelen we met het Rad van Avontuur 

(mooie prijzen). Trui Bolscher is aan boord om te vertellen over haar reis naar vluchtelingen-

kampen rond Syrië.  

 

 De vaarprijs € 27,50 incl. koffie/thee en cake kunt u overmaken op NL33TRIO0781362768 

t.b.v. hulp Syrië. U krijgt een bewijs van betaling dat meteen uw toegangsbewijs is. 

            U kunt u opgeven per mail:truibolscher@gmail.com 

 Afvaart: Zaterdag 13 oktober om 13.30 uur vanaf de 

Schipperskade Urk. Aankomst: 17.00 uur.  

 

Stichting: www.humanitairehulpsyrie.nl 

 

Org.: Klaas Ferbeek Noordoostpolder-Urk. Tel. 0527-613741 

http://www.humanitairehulpsyrie.nl/

