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COLOFON         
 
Uitgave van   : Vereniging Dorpsbelang Ens 
Verschijnt  : februari - april - juni - september – december 
Oplage  : 1325 
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: zaterdag 16 februari 2019 

Verschijningsdatum 28 februari 2019 

 

 

mailto:debaanbreker@hotmail.com
mailto:dorpsbelangens@hotmail.com
http://www.ens-nop.nl/
mailto:redactie@ens-nop.nl
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OOK IN 2019 VERSCHIJNT DE BAANBREKER 5X. HIERBIJ DE DATA: 
 

Sluitingsdatum kopij  verschijningsdatum 
Zaterdag 16 februari  28 februari 
Zaterdag 13 april  25 april 
Zaterdag 22 juni    4 juli 
Zaterdag   7 september 19 september 
Zaterdag 30 november 12 december 
 
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 15. 50 jaar getrouwd 
2. Activiteitenkalender 16. Museum Schokland activiteiten 
3. Van de voorzitter/ bericht adverteerders 17. De Zonnebloem / oplaadplek 
4. Kerstmarkt / Oud en nieuw 18. Volkstuinvereniging / subsidie erfsingels 
5. Dorpsmaaltijd 19. ’t Gebouwtje 
6. Uitwisselen 21. Boerderijenboek Ens / Con Brio 
7. Ens maakt kennis met / EV Buurtwerker 22. Wij Actief / De Kleiduikers 
8. Activiteiten steunpunt 23. SV Ens: van de voorzitter / klaverjassen 
9. Basisscholen / oliebollenactie 24. Schaatstraining STG Ens / Vrouwen van Nu 
10. De Hummel / bazarcommissie 25. Stembureauleden en tellers / Fly Up Ens 
11. Logopedie 26. Schokland - Ens 
12. Jouw yoga 28. Bingo ‘t Gebouwtje 
13. EV: Café René 29. Lidmaatschap Dorpsbelang 
14. EV: De Schilderschuur 30. Trekking Zonnebloemloterij 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 

15 december kerstmarkt op het Kerkplein 
16 december kerstactiviteit bij museum Schokland 
23 december kerstactiviteit bij museum Schokland 
31 december oliebollenactie 
31 december carbid schieten vanaf 10.00 uur op het Ensyfairterrein 
11 januari klaverjassen in ’t Gebouwtje 
12 januari opening atelier De Schilderschuur 
18 januari 3e dorpsmaaltijd in PKN gebouw “de Zaaier” 
20 januari dorpsborrel in het Wapen van Ens 
  1 februari uitwisselen in het Roefje  
  1 februari klaverjassen in ’t Gebouwtje 
  4 februari Ens maakt kennis met …  in het Steunpunt 
16 februari bingo in ‘t Gebouwtje 
  1 maart uitwisselen in het Roefje 
  1 maart klaverjassen in ’t Gebouwtje 
1 t/m 4 maart carnaval 
15 en 16 maart toneelgroep Ens in het Wapen van Ens 
27 maart jaarvergadering Dorpsbelang Ens 
  5 april uitwisselen in het Roefje 
  5 april klaverjassen in ’t Gebouwtje 
  3 mei klaverjassen in ‘t Gebouwtje 
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Van de voorzitter 
 
Dit is de laatste keer dat de Baanbreker in deze vorm bij u op de mat ligt. Nee, schrik niet, hij blijft 
in papieren vorm door het hele dorp verspreid worden. Maar Catherien stopt met het drukken en 
dat noodzaakte ons om naar een andere oplossing te zoeken. Vanaf de volgende Baanbreker 
neemt een drukker deze taak op zich, en deze zet de Baanbreker gelijk ook in elkaar.  
Het zelf drukken en in elkaar nieten is dan niet meer nodig. Het einde van een tijdperk. Bij deze 
willen we dan ook Catherien en alle nieters hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet om de 
Baanbreker te maken. Heel veel vellen papier zijn door hun handen gegaan om te zorgen dat u 
deze Baanbreker kon lezen. 
Volgende keer valt de Baanbreker gewoon weer bij u op de mat, in hetzelfde formaat, maar dus in 
iets andere vorm gemaakt. 
 
En zo is dan ineens die lange warme zomer voorbij en hebben we onze winterkleding weer te 
voorschijn moeten halen. Zullen we dit jaar dan weer een witte kerst krijgen? Of misschien een 
witte kerstmarkt? Dit jaar is de kerstmarkt op het Kerkplein en wordt de kerk er ook bij betrokken. 
Er zullen kraampjes binnen en buiten staan, er is voor elk wat wils. Dorpsbelang zal zoals elk jaar 
eveneens een kraam bemensen. Komt u ook langs?  
De dorpsmaaltijd in oktober was wederom een groot succes en erg gezellig. Dit keer hadden we 
een Italiaans thema. In januari organiseren we hem met veel enthousiasme weer, dan met 
stamppotten. Verderop leest u hier meer over. Vergeet u niet op te geven! Ook het Uitwisselen?! 
gaat volgend jaar door met interessante onderwerpen. 
Er is ook goed nieuws over het tulpenmozaïek, vorig jaar kon Ens niet mee doen maar er zijn weer 
genoeg enthousiaste mensen op de been om het voor komend jaar weer door te laten gaan.  
Natuurlijk hebben we in januari de dorpsborrel in het Wapen, we hopen vele van u daar te zien om 
samen te proosten op het komende jaar. En er komen de komende maanden (en hopelijk jaren) 
nog veel meer leuke en interessante activiteiten voorbij waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Ens 
is een actief dorp! 
Al die activiteiten kunnen niet draaien zonder de vele vrijwilligers die Ens rijk is. En alle vrijwilligers 
die het afgelopen jaar iets op welke manier ook voor ons dorp betekend hebben wil ik bij deze ook 
hartelijk bedanken! Jullie zijn van onschatbare waarde! 
Ik hoop dat iedereen in ieder geval een warme en gezellige kerst mag beleven. En voor straks 
alvast een goed uiteinde en een nog beter begin en al het goeds voor 2019. 
 
Naila Tigchelaar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS 

 

In deze laatste Baanbreker van 2018 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede 

dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.  

In 2019 gaat er wel wat veranderen. De tarieven van de advertenties op de vaste 

advertentiebladen worden voor zwart/wit en kleur gelijk getrokken. De advertentiebladen 

worden in januari gedrukt. Adverteerders, graag voor 10 januari bericht als de advertentie 

gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail 

doorgeven. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat 

de huidige advertentie correct is en dat u in 2019 weer in de Baanbreker wilt adverteren. 
 

Advertenties aanleveren voor 15 januari als pdfbestand of aanleveren in Word. 
 

Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand) € 110,00 

½ pagina (liggend) € 220,00 
 

Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie plaatsen is mogelijk. Dit kan 

alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag. 
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KERSTMARKT  
 

Ook dit jaar hopen we dat u weer van de partij bent op onze jaarlijkse 
kerstmarkt op 15 december aanstaande. We zijn dit jaar te vinden op 
een andere locatie, namelijk het Kerkplein! Als commissie zijn we erg 
enthousiast over deze locatie. 
 

We staan vanaf 15:00 voor u klaar met diverse kramen. We hebben 
een gezellige combinatie tussen de ondernemers uit het dorp en 
andere dorpelingen die een leuke stand voor u aan het voorbereiden 
zijn. Uiteraard zal er aan de kinderen gedacht worden, zo zal onder 
andere de heer Rops er zoals vanouds bij zijn met paard en wagen. 
De inwendige mens hoeft wederom zeker niks tekort te komen. De 
zumba club zal de markt weer energiek openen. Er zullen 
verschillende muzikanten van de partij zijn om de markt te voorzien van een gezellig muziekje.  
 

Tot ziens op 15 december vanaf 15:00 op het K erkplein. 

 

 

Oud en nieuw 
 
Ja,  mede dorpsgenoten, in de afgelopen week zijn we weer met de gemeente en het dorpsbelang 
bij elkaar gekomen om te brainstormen om ook dit jaar weer alles op rolletjes te laten verlopen. 
Hieruit is het volgende naar voren gekomen: 
 

Officieel mag er pas vanaf 10:00 uur geschoten worden met een melkbus op het Ensyfairterrein in 
Ens. Net als voorgaande jaren staat er een tent en is deze voorzien van muziek. Rond 17:30 zal 
alles opgeruimd worden. Natuurlijk mag je daarna nog knallen. 
 

Ook is terug van weggeweest: Het wel bekende vuur, helaas niet zoals vroeger, maar we hebben 
weten te regelen dat er 2 oliedrums komen te staan waar wij in mogen stoken. Hier zullen wij als 
groep streng op controleren dat het geen grote brandstapel wordt, maar dat het gewoon in de 
drums blijft, ook letten wij op dat er geen rotzooi in gegooid wordt zoals plastic, vuurwerk of ander 
afval. 
Wij hebben het vertrouwen van de gemeente en het dorpsbelang gekregen dit te mogen doen en 
daar zullen we ook netjes mee om gaan. 
 

Dit jaar komen er ook weer rijplaten te liggen. 
 

Waar we dit jaar nog meer aandacht aan gaan besteden is het volgende: Voorgaande jaren zijn we 
toch tegen een belangrijk ding aangelopen. Veiligheid. Het viel ons op dat vooral kinderen 
enthousiast door het veld liepen om een deksel op te halen. Kijk alsjeblieft eerst naar links en naar 
rechts voordat je het veld betreedt! Er kunnen nog steeds melkbussen afgaan. Het blijft nog altijd 
te vaak voorkomen dat mensen geraakt worden door een deksel. Velen kunnen het niet na 
vertellen. Om dit mede te voorkomen zal het veld afgezet worden met lint. In dat vak zal worden 
geschoten.  
 

Ook de parkeerplaats waar de tent komt te staan zal worden afgezet met dranghekken. 
Automobilisten: Matig je snelheid als je hier langs rijdt. Ook voorgaande jaren waren er een aantal 
die met een hoge snelheid langs reden. Hier steken ook vaak kinderen en andere mensen over.  
 

Verdere informatie zal op onze facebook pagina komen als er meer bekend is. 
 

We hopen er met z'n allen een mooie dag van te maken en hopen jullie allemaal te zien op het 
terrein met zo veel mogelijk melkbussen. 
 

Tot 31 December! 
 

Carbid Team Ens. 
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   Samen  Eten, Drinken en Ontmoeten       
 
 

DORPSMAALTIJD  ENS 

Na het succes van de 2e dorpsmaaltijd is de 3e dorpsmaaltijd op 

vrijdagmiddag  

18 januari 

in het PKN gebouw de Zaaier  

KOMT U OOK ? 

 
Vanaf 17:45 uur gaat de zaal open. 
De maaltijd begint om 18:00 uur. 
De dorpsmaaltijd is voor iedere Ensenaar die het leuk en gezellig vindt om 
samen een eenvoudige warme maaltijd te eten. Dit keer staan er heerlijke 
stamppotten op het menu gemaakt door dorpsgenoten! 
De kosten zijn € 5,- pp. Exclusief drankjes 
 
Aanmelden : voor 11 januari via 

  dorpsmaaltijdens@gmail.com 

 06-29421182 (Marijke Hollewand)  

            06-36566330 (Naila Tigchelaar dorpsbelang) 
*       via onderstaand antwoordstrookje 

        inleveren bij drogisterij Sylvia 
 

===================================================== 
Ik meld mij aan voor de dorpsmaaltijd op 18 januari 2019 
Naam: ……………………………………………………………. 
Naam: ……………………………………………………………                                  

 

 

 

 

mailto:dorpsmaaltijdens@gmail.com
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Uitwisselen.....!? 

 
Uitwisselen.....!? is er voor inwoners van Ens. Het woord zegt het al, een plek 
om informatie uit te wisselen. 
 
 
Je kunt er iets aan de weet komen over interessante onderwerpen. En ook als je 

zelf iets wilt vertellen ben je welkom. Zo passen kennis delen en informatie 
opdoen als puzzelstukjes in elkaar.  

Programma:  
 
1 februari Alles weten over wijn? Bij 
Uitwisselen moet u zijn! 
John Peters komt vertellen over het maken 
van wijn en alles wat daarbij komt kijken. 
 
1 maart Bij ons op ‘t Erf 
Hier vertelt Evert de Boer over het reilen en 
zeilen op het boeren erf 
 
5 april Liefde en verdriet in de trouwzaal 
Op deze ochtend vertelt Hester Kuper over 
haar belevenissen als trouwambtenaar. 

Locatie: Het Roefje 
 
Tijd: 10.00 - 11.30 
 
Entree is gratis, koffie en thee €1,00 
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Ens maakt kennis met.. 
 De wijkverpleegkunde;                  

Bea ten Voorde  (Zonl) 

 De wijkconsulent;   
Francien Vriend (Mercatus) 

 De wijkagent   

Jan Huizing (Politie) 

 Wijkbeheer   
Henk Bakker  (Gemeente) 

 Gebiedsregisseur  
Klaas Jan Loosman (Gemeente) 

 Buurtwerker   

Atalja Visser (Carrefour) 

 

Omdat wij graag kennis maken met de bewoner van Ens komen wij tijdens de activiteitenmiddag 

op maandagmiddag 4 februari 2019 van 15.00 tot 16.30 uur in het Steunpunt.   

Heb je een (persoonlijke) vraag, of ben je benieuwd naar wat wij doen in je dorp dan zien we je 

daar graag.  

Iedereen is welkom (voor de koffie of thee wordt 1 euro gevraagd).  

Tot dan! 

 

Beste bewoner van Ens, 
 

Sinds drie maanden mag ik mijzelf buurtwerker van o.a. jullie mooie dorp Ens noemen. 

Inmiddels heb ik al heel wat bewoners leren kennen. Ens is een dorp met veel initiatieven en 

dat is mooi om te zien. Er wordt koffie gedronken, spelletjes gedaan, samen gegeten, gewandeld, 

een vlindertuin is in gedachten al gestart, en nog veel meer! Jullie zijn enthousiast en willen 

graag contact met de mensen om je heen. Soms is dat lastig, want waar begin je en hoe maak je 
nou contact met mensen of hoe kom je er tussen. Voor sommigen is dat een drempel om je ergens 
bij aan te sluiten. Voor anderen een aanmoediging om iets te organiseren.  
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Ik voel me als buurtwerker welkom in jullie dorp en dat is fijn. Op 19 oktober heb ik gezellig mee 

gegeten bij de dorpsmaaltijd en her en der kom ik jullie tegen. Via deze weg wil ik mij ook graag 

voorstellen. Ik ben Atalja Visser en heb het stokje overgenomen van Wilma Metsemakers, die 

erg bekend en geliefd was in het dorp. Ik zal hierin mijn best doen om dit goed van haar over te 
nemen. Ik woon in Emmeloord samen met mijn man en onze twee dochters. Ik vind het heerlijk om 
creatief bezig te zijn, te wandelen of lekker te fietsen.  
 
In de eerste zin noem ik dat ik o.a. buurtwerker van Ens ben. Ik ben buurtwerker van nog 4 andere 
dorpen: Kraggenburg, Nagele, Tollebeek en Espel. Als buurtwerker werk ik nauw samen met de 

politie, Mercatus en de gebiedsregisseur, ook wel het IGW team genoemd (Integraal 

Gebiedsgericht Werken). En met het sociaal team van de gemeente Noordoostpolder, die 
bewoners ondersteunt in hun hulp- en ondersteuningsvragen. Eerder was de buurtwerker ook 
betrokken bij ondersteuningsvragen. Deze vragen zijn niet meer voor de buurtwerker, maar mogen 
naar het sociaal team. Voor vragen voor het sociaal team kan je bellen naar 0527 633 933 of 
mailen naar doen@noordoostpolder.nl.  
 
Ik kom graag in contact met je:  

- Als je iets wilt veranderen, je zorgen maakt of wat wilt opzetten. 
- Als je wilt weten wat de mogelijkheden zijn, mocht je in de toekomst hulp nodig hebben. 
- Als je al een initiatief hebt in Ens. 

 
Tot snel! 
Groetjes Atalja Visser 
Buurtwerker Carrefour 
 

 

    

 

 
 
 

 

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 

mailto:doen@noordoostpolder.nl
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Wij willen iedereen alvast hele fijne feestdagen 

wensen en een heel mooi, gezond en liefdevol 2019! 

 

 
In oktober zijn we gestart met het gezamenlijke afvalproject. Na een geweldige opening zijn we 
ook op de scholen het afval gaan scheiden; dit gaat erg goed. Inmiddels hebben de leerlingen van 
de scholen al een paar keer zwerfafval opgeruimd in de wijk. In 2019 gaan wij hier natuurlijk mee 
verder en we hopen dat u samen met ons Ens mooi en schoon houdt.  

Met vriendelijke groet, mede namens onze teams, 

Pietronella van Dijk-Jongbloed, directeur CBS Het Lichtschip pietronella.van.dijk@scpo-nop.nl, 
www.hetlichtschip.nl 

Fred Lübbers, directeur RKBS De Horizon f.lubbers@aves.nl, www.horizon-ens.nl 

Francien Soeter, directeur OBS De Regenboog f.soeter@aves.nl www.obsregenboog.nl 

 

Oliebollenactie - Ens 
 

Ook dit jaar organiseren accordeonvereniging Con Brio en het Koor Rejoice weer de jaarlijkse 
oliebollenactie op maandag 31 december. Bij het verschijnen van deze baanbreker zijn de 
bestellingen reeds opgenomen.  
 

Mocht u nog willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Fam. Zandbergen: 06 28020311 of 
Petra Pol: 06 11413383 of per E-mail: oliebollenactie.ens@gmail.com. 
 

Uw bestelling zal op maandag 31 december ’s morgens bij u thuisbezorgd worden.  
De oliebollen kosten 7,50 euro per zak van 10 stuks, en zijn verkrijgbaar met en zonder krenten en 
rozijnen. 
 

Namens alle leden van Con Brio en Rejoice alvast hartelijk bedankt! 

mailto:pietronella.van.dijk@scpo-nop.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:f.lubbers@aves.nl
http://www.horizon-ens.nl/
mailto:f.soeter@aves.nl
http://www.obsregenboog.nl/
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Peuterstartgroep De Hummel        
  
Sportweg 22    Openingstijden: 
8307 AN Ens     maandagmorgen t/m vrijdagmorgen  
Tel: 06-25205477    8.45 uur - 11.45 uur     
    
 

Van de leidsters: 
 

Afgelopen oktober hebben wij weer een succesvolle appelactie gehouden. Dit jaar geen verkoop 
aan de deuren, maar een gezellige stand met appels en vele lekkere baksels op het bloemenplein. 
Wij willen via deze weg graag een ieder bedanken voor zijn bijdrage! 

 

De peuters van startgroep de Hummel kunnen elke week een boek ruilen vanuit het project 
“Boekenpret”. Hierbij horen nog andere activiteiten zoals het speel-
ontdekboek. Dan krijgen alle peuters hetzelfde boek mee naar 
huis. Binnen de groep staat dit boek dan ook centraal en dit jaar 
was dat “En nu lekker slapen Sam”. 
Beertje Sam kan niet slapen omdat zijn mama wat vergeet. Nadat 
Sam een boekje heeft gelezen, ingestopt is, wat gedronken heeft 
en alle knuffels bij hem liggen, krijgt hij heel veel kusjes van mama, 
daarna kan hij pas lekker gaan slapen.  
 

Momenteel zijn we bezig met het thema ‘wij beleven muziek’. We 
hebben een echte muziekhoek met veel instrumenten om zelf 
muziek te maken. We bewegen op verschillende soorten muziek en natuurlijk zingen we heel veel 
liedjes. We hebben een liedjeskoffer gemaakt met daarin zakjes waarin voorwerpen zitten die 
duiden op een liedje. Als je een zakje pakt dan is het spannend wat er in zit en dan zingen we met 
elkaar het liedje dat daarbij hoort. Natuurlijk ook het liedje van Sint Maarten want we hadden een 
trommel gemaakt als lampion en het liedje goed geoefend. U heeft vast wel een peuter aan de 
deur gehad op 10 november. 
Nu zijn we volop aan het genieten van Sinterklaas en zijn muziekpieten. Woensdag 5 december 
brengen zij ons ook een bezoek en maken we er een gezellige morgen van. 
Op 15 december zijn we weer present op de jaarlijkse kerstmarkt en in de groep gaan we verder 
met kerstmuziek.  
Wij wensen u allen een hele gezellige tijd toe met veel muziek en alle goeds voor 2019. 

 
 

 

Een muzikale groet van alle peuters en juffen!! 
 

 

 

 
 

 
60e Bazar/rommelmarkt van de Protestantse gemeente ”De Zaaier” te Ens heeft  
€ 11.500,-- opgebracht. Als bazarcommissie willen we graag IEDEREEN die heeft meegewerkt om 
dit mooie resultaat te behalen Hartelijk Bedanken. De opbrengst zal gebruikt worden voor 
Renovatie kopgevel van de kerk/ Verbetering akoestiek bijgebouw 

 

De eerste 5 prijswinnaars van de grote verloting zijn: 
1e Theo Vissers JBL bluetooth 
2e Gerrie Voskes Air Fryer   
3e Fam v.d. Berg Diner voor 2 Wapen van Ens 
4e Fam Ros Levensmiddelenpakket. 
5e Fam Pastoors Dolce Gusto koffie apparaat. 
 

Met vriendelijk groet 
De Bazarcommissie Protestantse gemeente “De Zaaier” Ens 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0JKvgYLfAhXF8qQKHaLsABsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lobbes.nl/speelgoed/kinderboeken/prentenboeken-verhalen-en-sprookjes/prentenboeken/peuter-en-kleuter-prentenboeken/detail/4847252-en-nu-lekker-slapen-sam-&psig=AOvVaw2_nezI_0iyvF_-iVXdUsYL&ust=1543869797350195
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHh4n3gYLfAhXF-qQKHWLRBv0QjRx6BAgBEAU&url=https://raamfolie-sticker.nl/muzieknoten-op-notenbalk-swirl&psig=AOvVaw0DTS4vvMXtVFOL8eNX_FxW&ust=1543869946898305
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Logopedie 
 
Er gaat wat veranderen bij de logopedie in Ens! Tineke Kuizenga 
uit Ens gaat per 1 januari 2019 van start als nieuwe 
praktijkhoudster en allround logopedist bij de logopediepraktijk in 
Ens. De praktijk wordt overgenomen van Roelien van Halsema die 
de praktijk hier gestart is en na 7 jaar afscheid neemt van de 
praktijk in Ens. Roelien zal praktijk blijven houden in IJsselmuiden. 
Met deze verandering wordt ook de naam van de logopediepraktijk 
in Ens gewijzigd van ‘Logopediepraktijk Het Praathuis’ naar 
‘Logopedie Lemmer, locatie Ens’. Tineke heeft al een aantal jaren 
een logopediepraktijk in Lemmer. Bij ‘Logopedie Lemmer, locatie 
Ens’ kunnen zowel volwassenen als kinderen terecht voor 
logopedisch onderzoek, advies en begeleiding. Iedereen van 0 tot 
100 jaar met een klacht of hulpvraag op het gebied van spraak, 
taal, adem, stem, mondgedrag & mondmotoriek, eten & drinken, 
slikken en gehoor kan bij de logopedist terecht. Via onderstaande 
gegevens kunt u vanaf 1 januari 2019 meer informatie vragen of 
een afspraak maken. Graag tot ziens! 
  
Logopedie Lemmer  
T 0514-562872 
E info@logopedielemmer.nl 
W www.logopedielemmer.nl  
  
Hoofdlocatie:  Dependance: 
Logopedie Lemmer Logopedie Lemmer, locatie Ens 
Gezondheidscentrum Lemsterpark Het Roefje 
Houtsaachmole 9 G.J. Gillotstraat 29 
8531WC Lemmer 8307 BN Ens 
  

 

 

 

 

 

 

  

Bedrijfsbeëindiging  

Arjan Rieks 

A.R Grondverzet & Dienstverlening. 

 

 
                Nieuw adres! 

        Balans fysiotherapie en                        
fysiofitness 

               Baanhoek 23 

mailto:info@logopedielemmer.nl
http://www.logopedielemmer.nl/
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Jouw Yoga – Vanaf 7 januari! 
 

 
Een drukke agenda, een vol hoofd, misschien wat spanning in je lichaam….. 

Op zoek naar meer balans? Of gewoon behoefte aan een moment voor jezelf? 

Dan zijn mijn yogalessen vast iets voor jou! 

Vanaf 7 januari geef ik iedere week les in Dorpshuis Het Roefje. 

In deze lessen staan jouw lichaam,  jouw behoefte, jouw adem centraal. 

Yogahoudingen, ademoefeningen en momenten van meditatie helpen je om meer 

‘uit je hoofd’ te komen en juist meer ‘in je lichaam’.  

Misschien vraag je je af: 

 Yoga, waarom eigenlijk? 

Yoga maakt je bewust. Van je lichaam, van je adem. 

Het zorgt voor balans tussen denken en voelen. 

Het creëert ruimte, rust. Yoga brengt je bij jezelf. 

 Ben ik niet te oud of te jong voor yoga? 

Yoga is niet leeftijdsgebonden. Je voert de oefeningen uit op de manier die op dat moment 

bij jou past. En daarom noem ik het jouw yoga; we gaan uit van jouw lichaam, jouw adem, 

jouw behoefte, jouw mogelijkheden.  

 Yoga, dat is toch alleen voor vrouwen? 

Yoga is voor iedereen, dus mannen zijn ook zeker welkom! 

 

 

Wanneer: Vanaf 7 januari, iedere week op maandagavond. 

Tijd: Eerste les: 19.00 uur tot 20.15 uur. Tweede les: 20.30 uur tot 21.45 uur. 

Waar: Dorpshuis Het Roefje. 

Aantal lessen: Het eerste blok loopt van 7 januari t/m 11 februari, dit zijn 6 lessen. 

Kosten: 6 lessen voor 50 euro. 

Aanmelden: via mail: jouwyogamarlies@gmail.com of telefonisch: 06 125 93 955. 

 

 

Lijkt het je wat? Meld je aan, dan neem ik contact met je op. 

Heb je nog vragen of ken je iemand die misschien (ook) interesse 

heeft: ik hoor het graag! 

 

Marlies Akkerman 

 

 

mailto:jouwyogamarlies@gmail.com
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Even voorstellen  …. 

Beste Ensenaren, 

Op 10 november mocht ik, Café René openen. Ik was erg onder de indruk van de grote 

belangstelling hiervoor. 

Mijn naam is René Willemsen, geboren en getogen in Ens en heb daar tot mijn 24ste jaar gewoond. 

Ik ben in 1986 getrouwd met Elly, we zijn toen in Kraggenburg gaan wonen, er was toen geen 

woonruimte beschikbaar in Ens. Daarna zijn we naar Emmeloord verhuisd, waar we alweer vanaf 

1988 wonen. 

Een Café beginnen, eigenlijk heb ik hier altijd wel mee willen starten, maar de mogelijkheden 

deden zich eigenlijk niet voor, totdat ik in contact kwam met Dennis Goossens. Natuurlijk weet 

iedereen dat het Wapentje al geruime tijd gesloten was. Na een paar goeie gesprekken, kwamen 

we er al snel uit, het Wapentje heeft een naamswijziging ondergaan en heet dus nu Café René. 

Ook Sanne zult u regelmatig achter de bar zien, zij tapt graag een biertje of een wijntje voor u in. 

Sanne komt ook uit Emmeloord, ze is bij velen al een bekend gezicht inmiddels. Ook Renate zult u 

weer af en toe achter de bar zien, Renate wil ook weer gaan invallen. Renate heeft de laatste jaren 

van het Wapentje altijd achter de bar gestaan. 

Nu inmiddels enkele weken verder, hebben we al vele dorpsgenoten mogen treffen in het Café. De 

reacties zijn zeer lovend, veel huidige bezoekers hebben “hun” kroeg gemist en ook hebben ze 

hun eigen plekje van voorheen alweer bezet, prachtig om te zien. 

Wij hebben de volgende activiteiten gepland: 

 15 december, after Christmas markt party. 

 24 december, kerstgala, kaarten hiervoor kunt u bij het café halen. 

 30 december, eindejaars klaverjassen. 

 1 januari, nieuwjaarswensen vanaf 01.00u 

Ook in het nieuwe jaar willen we diverse activiteiten 

gaan organiseren, zoals de barcompetities, thema 

avonden en op een bepaalde zondagmiddag de 

jamsessies. 

Wij hopen dat we voor jong en oud HET café gaan 

worden, waar velen naar hebben uitgekeken. Wij 

gaan onze best doen en hebben er zin in. 

 

De openingstijden zijn:  

Donderdag 16.00u tot 23.00u 

Vrijdag  16.00u tot 01.00u 

Zaterdag 16.00u tot 02.00u 

Zondag 12.00u tot 23.00u 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Café René 
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Schilderen 

Tekenen 

Graffiti  

 

Wat? 

Bij de Schilderschuur worden verschillende workshops aangeboden; erg leuk voor 

(kinder)feestjes, personeelsuitjes, vriend(inn)endag, zussenuitje, reünie enz. Ook kun je terecht 

voor tekenles. Ik bied een gevarieerd lesprogramma, waarin je leert met verschillende materialen 

en technieken te werken. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de tekeningen en jouw 

leerproces. Persoonlijke groei en creatieve ontwikkeling hand in hand: dat is de meerwaarde van 

de lessen bij de SchilderSchuur. Het aanbod gaat nog uitgebreid worden met o.a. creadagen, 

korte cursussen en bezinningsavonden. 

Door wie? 

In 2016 besloot ik, Truus Schra, mijn oude hobby weer op te pakken en ben ik het tekenjaar aan 

de Tekenschool gaan doen. Dit bracht mij veel plezier, voldoening, ontspanning en inspiratie. Ik 

besloot mijn opgedane kennis te gaan combineren met mijn ervaring in het onderwijs. In december 

2017 ben ik begonnen met losse workshops. Inmiddels is er een tekenlesgroep gestart en zijn er al 

een aantal kinderfeestjes geweest. Kom kennis maken en kijken in het atelier tijdens de opening 

op zaterdag 12 januari 2019! 

Op de hoogte blijven? Meer informatie? 

De Schilderschuur 

creativefriday17 

deschilderschuur@gmail.com 

Zwijnsweg 17, Ens   

06 30681961 

 

 

“Samen creatief bezig zijn ontspant en 

verbindt en je gaat naar huis met een 

tastbare herinnering.” 

 

Bewezen: 
 

Tekenen 

vermindert 

stress, laat je 

anders kijken en 

meer genieten! 

 

mailto:deschilderschuur@gmail.com
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Piet en Hinke Hogewerf 
50 jaar getrouwd op 22 november j.l. 

Van harte gefeliciteerd 
namens Dorpsbelang Ens. 
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Zondagmiddag 16 december organiseert Museum Schokland een gezellige middag in 
kerstsfeer voor het hele gezin. Deze middag is er voor het hele gezin een leuke workshop 
‘kerstversiering maken’ in de kerk. Johannes ten Have vertelt het oudste kerstverhaal van 
Schokland.  
Zondagmiddag 23 december treedt er een afvaardiging op van de popkoren Cream on Pop 
en C-Level, onder begeleiding van dirigent Suzan Renkema. Deze groep dames zal sfeer 
brengen met leuke kerstliedjes en andere popsongs. 
  
Beide dagen schenkt Museumrestaurant Schokland tegen geringe vergoeding warme 
chocomelk en Glühwein op het museumplein en branden de vuurkorven gezellig. 
Het museum is deze dagen geopend van 11.00-17.00 uur. De kerstactiviteiten vinden plaats 
van 13.30-16.30 uur. De activiteiten zijn inbegrepen bij de reguliere entreeprijs van het 
museum: € 7,50 voor volwassenen, € 5,- voor kinderen tot 12 jaar. Museumkaarthouders en 
kinderen tot 6 jaar hebben gratis entree. 
 



17 
 

De Zonnebloem is een landelijke vereniging, met ook een afdeling in Ens. 
Wij organiseren uitstapjes of een gezellige middag. Ook gaan onze vrijwilligers 
op bezoek bij mensen thuis, voor een kopje koffie, een gesprekje, een 
spelletje of wandeling. 
Tot onze doelgroep behoren mensen met een lichamelijke beperking, ziekte, 
leeftijd of handicap die hierdoor veel aan huis gebonden zijn en zo de sociale 
contacten missen. Door middel van onze activiteiten proberen wij het gevoel 
van eenzaamheid tegen te gaan, en de mensen meer te laten genieten van 
hetgeen ze wel kunnen. 
 

Omdat wij natuurlijk niet iedereen kennen, vragen wij uw hulp. Weet u iemand in uw omgeving 
waarvan u denkt dat hij / zij tot onze doelgroep behoort, of denkt u zelf tot onze doelgroep te 
behoren, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Wij kunnen dan contact opnemen en zo bekijken of de 
Zonnebloem iets kan betekenen. 
 

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van 4 van onze vrijwilligers. We hebben ze 
bedankt voor al hun inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig zijn er ook 2 nieuwe vrijwilligers bij 
gekomen; zij gaan proberen de taak van de bestuursleden activiteiten op zich te nemen. We hopen 
dat zij zich ook snel thuis zullen voelen binnen de Zonnebloem. 
 

De lotenverkoop verliep dit jaar iets minder goed dan voorgaande jaren. We hebben niet alle loten 
kunnen verkopen, waardoor ook de opbrengst voor onze eigen afdeling minder is geworden. Een 
ieder die loten heeft gekocht willen we hartelijk bedanken en vragen u allen: doet u volgend jaar 
ook weer mee? De trekkingslijst van de loterij vindt u elders in deze Baanbreker. 
Aan het eind van dit jaar willen wij al onze lotenverkopers, chauffeurs, vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet. We wensen u allen een mooie decembermaand  toe en veel geluk en gezondheid voor 
het komende jaar. 
 

Namens de vrijwilligers van de Zonnebloem: 
Gea Schutte, tel: 253017 en Tinie Broersen, tel: 251358 
 

 

Oplaadplek 
 

Er is gesloopt, verbouwd en gebouwd in het centrum van Ens. Op de hoek Arnoldus van 
Bockholtstraat en de Baanhoek ligt nu nog een braakliggend stuk grond. Ik zou ik niet zijn als er 
niet gelijk gebrainstormd werd.  
 

Een plek in de buurt waar je, je kan laven in de zon, even kunt opladen terwijl je wacht op de 
kinderen. Waar je een praatje kan maken of zomaar stil kunt zijn en genieten van een stukje 
paradijs in Ens. Het leeft er voor mens en dier. Een rustplek. Even je hoofd leeg maken. Een plek 
waar de buren elkaar kunnen treffen. Een pauzeplek.  
 

Als je wat wil moet je wat 
doen!  
Dus…Francien Vriend van 
Mercatus gevraagd en die 
staat er open voor. 
Buurtbewoners en 
Dorpsbelang denken mee 
en hebben o.a. ideeën 
ingebracht.  
 

Tuinspecialist Mariëtte van 
Hees is bereid gevonden 
om haar kwaliteiten los te 
laten op dit stukje grond. 
Op een zonnige zaterdag-
middag zitten we op het 
veldje. Menig Ensenaar 



18 
 

profiteert van het lekkere weer en fietst of wandelt voorbij, kinderen spelen op het schoolplein en 
rondom de kerktoren zijn vogels drukdoende. Ondertussen is Mariëtte al vertellende aan het 
brainstormen. Ik voel het, deze plek kan zo fijn worden.   
 

Inmiddels is er een proeftekening. Het is een aanvulling voor de buurt en het dorp maar er moet 
nog veel gebeuren eer het zover is. 
 

Ook blij aan het worden van dit initiatief? Wil en kan jij, of jouw bedrijf meehelpen dit te realiseren? 
Zonder hulp kan het niet. 
 

Angèl de Kleine         Mariëtte van Hees   
0527852449              0622393694 
 

 

Beste Ensenaren 
 
De Volkstuinvereniging Ens heeft nog een aantal perceeltjes grond over voor nieuwe liefhebbers 
van tuinieren. De tuintjes hebben een grootte van 0.5 tot 2 are. Kosten slechts € 15,-- per are. 
Denkt U aan tuinieren, zelf groenten en fruit verbouwen op “eigen” grond, meldt U zich dan bij de 
Volkstuinvereniging te Ens, bij Wim van Boven; tel: 251940, mail: 
volkstuinverenigingens@gmail.com U zult worden voorzien van alle benodigde informatie. Of kijk 
op de website volkstuinverenigingens.jimdo.com waar u ook de nodige informatie kunt vinden. 
 

Elk najaar zijn er enkele leden die hun tuincomplex graag willen inkrimpen/verkleinen of opzeggen 
vanwege leeftijd, waardoor in het voorjaar weer enkele tuinen beschikbaar komen. 
De volkstuinvereniging streeft naar een minimale leegstand.  
 

Heeft U plannen om op een eigen tuin diverse groenten te kweken, schroom niet en meld U aan. 
 

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Ens. 
 

 

 

Subsidie voor erfsingels in Noordoostpolder 

Woont u op een erf in de Noordoostpolder? En kan uw erfsingel wel wat hulp gebruiken? Dan kunt 
u daar nu advies en subsidie voor krijgen. Ook als u in een arbeiderswoning woont of als bij uw erf 
een (stuk) erfsingel helemaal ontbreekt. U kunt hiervoor bij Landschapsbeheer Flevoland een 
aanvraag indienen. 
Waarvoor kunt u subsidie krijgen? 
Als u meedoet, krijgt u advies en een vergoeding voor het plantmateriaal.  
Het advies is een dunningsadvies, een beplantingsadvies of een combinatie van deze twee. Als u 
het advies daarna uitvoert, krijgt u de kosten van plantmateriaal vergoed. Dat is een bedrag tot 
max. € 500,-- excl. BTW.  
Waar kunt u zich aanmelden?U kunt zich aanmelden bij Rudy Brummelman van 
Landschapsbeheer Flevoland via 0320-294935 of per mail brummelman@landschapsbeheer.net 

mailto:volkstuinverenigingens@gmail.com
mailto:brummelman@landschapsbeheer.net
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‘t Gebouwtje 

’t Gebouwtje is een begrip in Ens. Het voormalige houten kerkgebouw dat in 1948 gebouwd is, is 

nog steeds een ontmoetingsplaats, waar mensen die wat te vieren, te vergaderen, te rouwen of zo 

maar wat te doen hebben, bij elkaar komen. ’t Gebouwtje is dan elke week ook wel een paar 

avonden bezet. 

Hoe is het ontstaan ? 

Nadat het als kerk niet meer gebruikt werd, heeft het enkele jaren dienst gedaan als bij-lokaal van 

de Katholieke school. Toen werd het omgedoopt in R.K. Jeugdgebouw, beheerd door een 

beheerder die hiervoor een vergoeding kreeg en verdiende. 

Toen de toenmalige beheerder in september 1991 aangaf te willen stoppen, werd het zaak om een 

nieuwe beheerder te zoeken. Dit lukte echter niet. 

Met het parochiebestuur is daarop samen met 16 vrijwilligers het beheer gestart van ’t Gebouwtje. 

En deze groep vrijwilligers heeft een vereniging gesticht en daarmee officieel beheerder geworden 

van ’t Gebouwtje. Dit ging niet zonder slag of stoot. De vereniging had primair als belang om          

’t Gebouwtje in stand te houden voor de Katholieke gemeenschap in Ens. Ook vond de vereniging 

het belangrijk dat het reilen en zeilen bepaald werd en wordt door de vrijwilligers. Wel binnen de 

kaders zoals afgesproken met het parochiebestuur. 

Vele vergaderingen zijn gewijd om alles structuur te geven. De eerste jaren is er nooit gestemd in 

de ledenvergaderingen, altijd zijn we eruit gekomen met elkaar ! De club hechtte erg aan 

zelfstandigheid, maar wel altijd dienst van de gemeenschap en de grote buurman, de RK kerk 

ernaast. 

Roosters werden gemaakt, schilderwerk, verbouwingen, enz. alles werd aangepakt. Op een 

zekere dag las men over een café in Onderdijk (Noord-Holland) dat opgeheven werd. Met twee 

paardentrailers en aanhangers zijn we er naar toe gereden en hebben delen van de inventaris 

overgenomen. Ook een professionele afwasmachine, een uitkomst ! 
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Bekend zijn ook de Oud-en-nieuw nachten in ’t Gebouwtje. Het hele gebouw werd leeg en 

“hufterproof” gemaakt en dan in de eerste week van het nieuwe jaar weer schoongemaakt. 

ABTB, het vrouwengilde, de KPJ, de zangkoren, kindernevendienst, het Schuitje (club van 

alleenstaanden), parochievergaderingen, bruiloften, verjaardagen, klaverjasavonden, afsluitingen 

van het schooljaar, allemaal activiteiten die er plaats gevonden hebben. Ook Sinterklaas kwam elk 

jaar. 

De activiteiten tegenwoordig zijn wat minder frequent. Wel is altijd gebleven dat er iedere 

zondagmorgen gratis koffie is. Elke zondagmorgen gezellig nazitten na de viering of gewoon even 

bij elkaar zijn, daar is behoefte aan en we zijn blij dat we dat kunnen geven. 

Dit alles werd en wordt gedaan door vrijwilligers. Hier moeten we heel zuinig op zijn. Zonder 

vrijwilligers zijn we natuurlijk nergens. We hebben elk jaar een gezellige middag en/of avond en het 

hele jaar de voldoening dat we weer mensen blij hebben kunnen maken door de ruimte aan te 

bieden. Natuurlijk kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken ! Lijkt je het leuk om aan te sluiten 

bij deze gezellige club vrijwilligers, kom dan op zondagochtend een keertje langs. Om 11 uur staat 

de koffie altijd klaar of mail naar t-gebouwtje@hotmail.com. Je bent meer dan welkom !  

’t Gebouwtje staat er nog steeds, nu 70 jaar na de start van de bouw. De vrijwilligers zijn 25 jaar 

officieel bezig, als vereniging. Twee mijlpalen, dubbel feest dus, wat zaterdag 29 september 

gevierd werd (hoe kan het ook anders) in ’t Gebouwtje zelf ! 
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Boerderijenboek Ens gaat grif over de toonbank 
 

Dinsdag 20 november zijn alle 11 boerderijenboeken van de Noordoostpolder feestelijk 
gepresenteerd in ‘t Voorhuys. Voorzitter van de stichting, Frans van de Lindeloof vertelde hoe het 
plan is ontstaan, nu ruim twee jaar geleden. Van ieder dorp was een pachter van het eerste uur, of 
zijn vrouw, afgevaardigd. Voor Ens is het eerste boerderijenboek in ontvangst genomen door Cees 
Caljé, die samen met zijn vrouw hiervoor het podium op ging. 
Met medewerking van Prins te Paard, dansgroep Artistique en leuke anekdotes werd de avond 
afgesloten met het lied “Mijn Plek“ door Marian Besseling achter de vleugel.  
 

In Ens hebben sterke mannen de vele dozen met boeken 
het Wapen van Ens in gesjouwd. Dat waren er ruim 1400! 
Gelukkig heeft bijna iedereen zijn bestelling op de 
afgesproken dagen opgehaald. Na wat telefoontjes en 
mailtjes zijn ook de laatste boeken bij de bestellers 
gekomen. Veel oud Ensenaren hebben grote 
belangstelling. Er worden daarom ook nog boeken 
opgestuurd naar binnen- en buitenland. 
 

Dankzij de vele vrijwilligers in de hele Noordoostpolder zijn 
er prachtige boeken gemaakt en zijn er weer waardevolle 
contacten gelegd.  
 

Dank hiervoor! 
 

Namens Boerderijenboek Ens,  
Marianne van Maanen. 
  
 
 

 

Con Brio gaf een sfeervol en afwisselend Jubileumconcert op Schokland 

Zaterdag 24 november j.l. gaf Accordeon- en keyboardvereniging Con Brio een sfeervol en 
spetterend jubileumconcert in het museumkerkje op Schokland. Het publiek werd ontvangen met 
kaarslicht en een prachtig muziekstuk van het Motion Trio, Café Paris, wat werd gespeeld door 
Petra Pol en Annelies Harps. Na de opening door de voorzitter werd het eerste muziekstuk 
“Adventure” ingezet en was het muzikale avontuur begonnen.  
 

Een uur lang werd het publiek getrakteerd op verschillende muziekstijlen: klassiek, tango en 
filmmuziek, zoals het thema van de film “Il Postino” met een mooie gevoelige solo gespeeld door 

Elisa Kamper. De avond werd 
afgesloten met het thema van de 
beroemde serie: “Games of 
Thrones”.  
 

Ten slotte werd een toegift 
gegeven waar alle leden aan 
meededen. Deze toegift is vele 
jaren het slotstuk van concerten 
van Con Brio geweest, namelijk 
“the Time is now”.  
 

Een bezoeker zei achteraf: “de 
liefde voor het accordeon, de 
liefde voor muziek spetterde er 
vanaf! Wat een enthousiasme en 
wat een muzikaliteit.” Con Brio is 
misschien klein in aantal, maar 
groots in muziek.  
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Activiteiten voor de komende periode  

  
 
Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. Ook in 2019 gaan wij voor gezellig samenzijn. 
  
Aanvang van alle avonden is 20.00 uur. Ze zijn in ’t Gebouwtje. 
 

18 december. Kerstavond 
We beginnen de avond om 20.00 uur met koffie. Hannah Koperberg komt ons wat vertellen over 
het werk van een schaapherder. 
Daarna is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de kerstsfeer. 
 
15 januari: Opening en jaarvergadering. De jaaropening wordt verzorgd door de wijk van Dela van 
’t Erve. Gastvrouw is de wijk van Dela. 
In Ethiopië draait de economie op vrouwen. 
Met dit thema komt Frans Hollewand vertellen wat hij heeft gezien in de twee reizen die hij naar 
Ethiopië heeft gemaakt. Als vrijwilliger van de stichting ISEE. Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië/Eritrea op Urk, bezocht hij verschillende projecten.  
 
Donderdag 7 februari: Adriaan van Oorschot vertelt over zijn bedrijf, de zorgboerderij en de 
stappen die hij heeft genomen om zo ver te komen. Deze avond zijn de mannen ook welkom. 
Gastvrouw is de wijk van Corrie Koomen. 
 
5 maart: verzorgd door Passage. De invulling van deze avond is nog niet bekend. 
 
26 maart: Excursie naar de alpaca boerderij in Rutten. Hier krijgen we een rondleiding en er is 
koffie. 
 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Ine van Koulil  tel: 0527-240654                                                 
 

 
 

 

Hallo Kleiduikers, Kleiduikerinnekes en 
Ensmensen. 

 
 

 
Het Carnavalsseizoen is weer begonnen. Op zondag 11-11 hebben wij onze Prinsenbal gehad. 
Nadat onze oud Prins Christiaan en zijn adjudanten Arnout en Rudy waren afgetreden is onze 
nieuwe Prins bekend gemaakt. 
De prins van dit jaar is niemand minder dan Prins Sebastiaan de 1e die samen met zijn adjudant 
Wilco gaat zorgen dat carnaval ook dit jaar weer een fantastisch feest zal worden. 
Het was een gezellige middag/avond mmv de band GAAAS. 
 
Op zaterdag 22 september hebben we een oud ijzer actie gehad. 
En zoals in de vorige editie van de Baanbreker vermeld stond was dit een groot succes en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
Hartelijk dank aan een ieder die ijzer aangeboden heeft. 
 
Komend jaar is Carnaval van 1 t/m 4 maart. Dit gaat vast een groot feest worden met Prins 
Sebastiaan 1e aan het roer. 
 
Wij wensen een ieder fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en hopen u allen te zien op de 
Kerstmarkt op 15 december op het Kerkplein en/of op de Dorpsborrel op 20 januari in Het Wapen 
van Ens. 
 
Carnavalsvereniging De Kleiduikers 
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Eén jaar na het aantreden als voorzitter van de Omni. Een moment om even terug te kijken.  
 

De jaarlijkse vergaderingen van de afdelingen hebben plaatsgevonden en tenslotte de 
najaarsvergadering van de Omni. Overall kunnen we concluderen dat er door vele vrijwilligers 
weer veel werk is verzet. Dit alles om Ens in beweging te houden. Bewegen wordt een steeds 
belangrijkere voorwaarde om gezond te kunnen blijven. Gezond blijven is voor iedereen een groot 
goed. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Ook wel eens een moment om daarbij stil te 
staan. Als je hoort dat ook (jonge) dorpsgenoten minder goede berichten krijgen. Een moment om 
te relativeren. Iedereen wil gezond oud worden maar dat is niet iedereen gegeven.  
 

Ondanks bovenstaande blijven we ons toch inzetten om het sporten mogelijk te maken. Afgelopen 
jaar hebben we als Omni 7x vergaderd waarin met name door de afzonderlijke verenigingen 
constructief met elkaar wordt samengewerkt. Ook worden verschillende netwerken bezocht en zijn 
er gesprekken met de gemeente gevoerd om ook de voorzieningen in Ens te behouden. Goede 
voorzieningen waar we trots op zijn maar ook die volop worden gebruikt. Ook de sporthal die volop 
door diverse sporters wordt gebruikt. Zowel in competitieverband als recreatief. We proberen de 
drempel, om je aan te melden voor een sport, zo laag mogelijk te houden. Zodat iedereen naar 
zijn/haar eigen niveau kan sporten. Kijk op de website van sportvereniging ENS en geef je op. 
Financieel staan de verenigingen er goed voor. Er wordt zeer verantwoord met uw contributie 
omgegaan. Ook de inzet van vele vrijwilligers maakt dat de contributie laag kan blijven. Ook 
organiseren verenigingen acties om de clubkas te spekken. Maar we zijn ook erg verguld met onze 
sponsoren die de verenging ook geweldig ondersteunen.  
 

Ook organisatorisch hebben we de zaken op orde. De klachtencommissie met Lia Broeders 
(tevens vertrouwenspersoon), Helma Lohues (tevens aanspreekpunt AVG) en Hans Geerdink 
kunnen jullie benaderen. Het reglement staat op de website.  
 

De privacywetgeving (AVG) heeft dit jaar veel aandacht gehad. Met name Esther van der Linde 
heeft veel werk verzet en ons, in deze toch lastige materie, van dienst geweest. Iedereen die bij 
een sportclub is ingeschreven dient het formulier te tekenen waarin is vastgelegd hoe er met uw 
gegevens wordt omgegaan en wat er mag worden vastgelegd. Mocht je dat formulier nog niet 
hebben gezien vraag je coach of voorzitter er naar. Afspraak is dat uiterlijk 20 januari 2019 dit 
‘project’ kan worden afgesloten.  
 

Kortom een sportvereniging die het organisatorisch op orde heeft en ook financieel gezond is. Wel 
blijven er zaken te wensen. Met name bepaalde verenigingen (o.a. gym) hebben grote moeite om 
gekwalificeerde trainer(ster) aan te trekken. Het kan toch niet zover komen dat een afdeling moet 
worden opgeheven en onze jongsten niet op gym kunnen omdat wij de trainers niet op orde 
kunnen krijgen. Oproep is indien iemand een oplossing weet deze met Ivo Bakker te delen.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de OMNI, Bert Scholten. 
2 december 2018 
 

 

Kom gezellig klaverjassen in ’t Gebouwtje op: 
 

Vrijdag 11 januari 
Vrijdag 1 februari 
Vrijdag 1 maart 
Vrijdag 5 april 
Vrijdag 3 mei 
 

’t Gebouwtje is open vanaf 19.00 uur, 
het klaverjassen begint om 19.30 uur. 
 

Inschrijfgeld is € 2,50 en u kunt weer mooie vleesprijzen 
winnen. 
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Schaatstraining STG ENS – jeugd 
 

Vind je schaatsen leuk?  Kom dan schaatsen bij STG-Ens! 

Wanneer?   10 vrijdagavonden in het winterseizoen  

Hoe laat? 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur bij Leisure World in Dronten.  

Daarna kun je eventueel nog vrij schaatsen. 

Wat kost het?    Je betaalt je eigen entree.  

Daarnaast betaal je € 5,00 per persoon per seizoen (voor activiteiten) 

op een STG-Ens bankrekening. 

Meer weten?     Neem contact op met Mathias Wolfs – Tel. 0630945601 

 
 

 
 
 
Graag willen wij ons, Vrouwen van Nu te Ens, 
aan u voorstellen. 
Onze afdeling is opgericht op 27 maart 1947 
en telt heden 46 leden. 
Vrouwen van Nu landelijk heeft 525 afdelingen en 42.500 leden en is de grootste vereniging voor 
vrouwen in Nederland. 
Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en 
stedelijke gebieden die: elkaar ontmoeten, werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, willen 
participeren in hedendaagse en maatschappelijke ontwikkelingen en hun creativiteit willen 
ontplooien. 
Elke maand is er een afdelingsavond (behalve in de zomermaanden) en 2 maal per jaar een 
koffieochtend.                 
Ook zijn er 2 maal per jaar gezamenlijke avonden met Passage en Wij Actief uit Ens. 
Onze leden geven aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar aan, waar hun interesse naar uit 
gaat en aan de hand daarvan maken we een afwisselend jaarprogramma. 
Daarnaast hebben we een jaarlijks reisje en een fietsdag. 
Zoals u ziet een zeer afwisselend programma met voor elk wat wils. 
Naast de afdelingsavonden/ochtenden wordt er in de zomer maanden 1 maal in de maand op een 
avond gefietst samen en Passage en Wij Actief. 
Ook kunnen leden binnen onze afdeling mee doen met de interessegroepjes: koor, wandelgroep, 
kunstgroep, handwerkgroep, tuin-knutselgroep en leesgroep. 
Naast onze eigen activiteiten zijn er ook activiteiten die door het provinciale en/of landelijke bestuur 
worden georganiseerd. 
U kunt dit allemaal vinden op onze website: https://vrouwenvannu.nl/ens. 
 
Onze afdelingsavonden worden op de 2e dinsdagavond van de maand gehouden in 
verenigingsgebouw ’t Roefje, Gillotstraat 29 te Ens, aanvang 20.00 uur. (tenzij anders staat 
vermeld) 
 
Ook u bent van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te maken met onze afdeling. 
Neem uw zus, vriendin of buurvrouw gezellig mee, iedereen is welkom. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris Mw. Jenny Paulus ,  
tel. 0527 251394 of j.paulus@home.nl . 
 
 

https://vrouwenvannu.nl/ens
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De Verlichte Boerderijen 
Route is op vrijdag 7 
december van start gegaan. 
 
Er zijn een aantal nieuwe 
elementen toegevoegd dit 
jaar. Het bedrijf van de 
familie Mulder aan de 
Hopweg 54 is opengesteld 
voor vertellingen en er wordt 
geëxposeerd.  
Nog een nieuw element is de 
opstelling van een 12 tal 
doeken langs de route die 
het verhaal van de Zuider-
zeewet tonen. Middels een 
QR code is de gesproken 
tekst te beluisteren. 
 
De route is nog te rijden op 
14, 15 en 16 december! 
‘Bij Ons’ in de Wellerwaard is 
het begin- en eindpunt. 
 
De meest actuele informatie 
kunt u vinden op de website: 
www.lichtroutenoordoostp
older.nl 
 

 

 

 

http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
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In 1942 viel de Noordoostpolder droog en kwam het voormalige eiland Schokland op het droge te 

liggen. Straatnamen komen in alle steden en plaatsen voor, maar in Ens ligt dat toch iets anders. 

Veel straatnamen in Ens zijn gerelateerd aan Schokland. Ens is vernoemd naar het zuidelijk 

gedeelte van het eiland. Twee buurten, Middelbuurt of Molenbuurt en de Zuiderbuurt, 

Ook wel de Zuidert genoemd. De Middelbuurt was de belangrijkste en wordt gelijk gesteld aan 

Ens. 

 
  

 
Evert Zoudenbalch, Proost te Maastricht en later Kanunnik van de Utrechtse Dom. Meer dan een 

eeuw zijn de Zoudenbalchs heer van het eiland geweest. 

  
 

 
Petrus Aemilius, werd in 1598 te Emmeloord, kort nadat door de Reformatie haar intrede deed, als 

predikant aangesteld. Twintig jaar later was Emmeloord weer katholiek. 

 
 

 
Franciscus Stallijn, was in 1649 predikant in Emmeloord en zijn salaris hiervan moest met Ens 

worden gedeeld. 

 
 

 
Arnoldus van Bockholt, was in het midden van de achttiende eeuw, in 1762,  toen de scherpe 

kantjes er een beetje af waren de eerste pastoor van Emmeloord. 

 
 

 
Bartholomeus van Dorenweerd  was in 1796 pastoor van Emmeloord, deze maakte zich 

verdienstelijk door een doopboek bij te houden, waardoor hij veel aan kennis van de Schokker 

geschiedenis heeft bijgedragen. 

 
 

 
Herman Frederic  Johannes ter Schouw, kwam in 1856 naar Schokland. Hij was de laatste pastoor 

van het eiland en vertrok 3 jaar later naar Hellendoorn. 

 
 

 
Antony Coolijn, was koster en schoolmeester, de lonen waren niet zo hoog om zijn gezin te 

onderhouden, verzoekt het eilandbestuur hem als vuurmaker op de vuurtoren te benoemen. 
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Eberhard Philip Seidel, was in 1793 schout over Schokland, na eerst opzichter over paal en 

dijkwerken te zijn geweest. Hij werd ontslagen, omdat hij weigerde de eed af te leggen aan 

stadhouder Willem V. Het werd een chaos op het eiland en het gezag dwingt om E.P. Seidel in zijn 

functie te herstellen. Deze functie houdt hij tot 1804 en daarna volgt zijn broer Lucas hem op. 

 

 
 

  
 

 
 

 
Gerrit Jan Gillot was vanaf 1832 burgermeester, hij was tevens ook de laatste burgermeester. In 

1859 hield Schokland op als zelfstandige gemeente en werd een deel van Kampen. 

 
 

 
De Zuidert heeft zijn naam te danken aan het zuidelijke gedeelte van het eiland, waar nu nog de 

kerkruïne en de vuurplaat zijn. 

 
 

 
De Palenweg heeft zijn naam te danken aan de palen schermen, die aan de westzijde van het 

eiland in zee stonden om Schokland te beschermen tegen de golfaanvallen bij stormen. 

 
 

 
Tijdens storm en harde wind vanuit het westen voeren de schepen om de Zuidert heen en kwam 

men in de luwte van het eiland, oftewel men lag in de rede van het eiland. 

 

Ben Maas 
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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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